استمارة الطلب
اإلذن لبث برامج متعلقة بتنظيم تظاىرات محدودة المدة ذات ىدف ثقافي أو فني
أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي

.1

موضوع الطلب :
 نوع اخلدمة: 1
 منطقة التغطية :
 املدة املطلوبة :

يوم

 تاريخ بداية البث :
 تاريخ هناية البث :

 .2ىوية مقدم الطلب
 هوية مقدم الطلب : 2
 الشكل القانوين :
 األنشطة (أو املهنة) :
 االمس العائلي والشخصي وصفة املسؤول عن التظاهرة :
 العنوان :
 اهلاتف :

الفاكس :

الربيد االلكرتوين :

 .3خصائص التظاىرة
 1إذاعة/تلفزة
 2جيب أن يكون مقدم الطلب هو منظ التظاهرة املراد تغطيتها أو شخص يتصرف بالنيابة عنه.

الصفحة 1

 امس التظاهرة :
 دورية تنظيمها: 3
 عدد التظاهرات املنظمة حىت اآلن:
 طبيعتها :ثقافية

جتارية

اجتماعية

رياضية

فنية

 اهلدف من التظاهرة :
 املكان:
 مدة التظاهرة:

يوم

 تاريخ بداية التظاهرة:
 تاريخ اختتام التظاهرة:
 تقدير تكلفة التظاهرة:

 .4البرامج موضوع طلب البث:
 وصف مفصل عن حمتوى الربنامج املراد بثه:
 مدة البث اإلمجالية:

مساعة

 مدة البث اليومية:

مساعة

 من:

إىل:

 .5معلومات تقنية
 3حتديد دورية تنظي التظاهرة (مسنوي أو شهري أو منامسبايت ،إخل).
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.I

معلومات عامة:

التكنولوجيا:

بث إذاعي بالتشكيل

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

بث إذاعي بتشكيل السعة

الرتددي )(FM
)(AM

بث إذاعي رقمي أرضي

بث تلفزي رقمي أرضي
بث مساتلي
بث عرب الويب

آخر (مع التحديد).................................
.II

منصة اإلنتاج:

مدينة التنصيب :

.............................................

العنوان البريدي :

...............................................................

.....................................................................................................

ملء االستمارة داخل ىذه الصفحة بالنسبة لكل منصة إنتاج مرتقبة

 .IIIمنصة اإلرسال (من منصة اإلنتاج إلى محطات البث)
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 الحل بالنسبة لإلرسال( :
عرب وصلة مساتلية

وضع عالمة على الخانة المناسبة)

عرب خط مكرس

آخر

أ .عرب وصلة مساتلية :
 اسم مشغل الساتل :

..............................................

 اسم الساتل ................................................:
 الموقع المداري :

...............................................

 معدل تشوير المعطيات ..........................:كيلوبايت
ب .عرب خط مكرس :
 مزود خدمة االنترنيت )....................................... :(FAI
 معدل تشوير المعطيات..................................:كيلوبايت
ت .في حالة نوع آخر (تحديده):

…………………………………………………………………………………………...

 .VIمنصة البث األرضي وعبر الساتل
الصفحة 4

 .1تماثلي أرضي :إذاعة بتشكيل السعة أو بالتشكيل الترددي
 عدد المحطات المشكلة لشبكة البث األرضي المتوقع.......:
 المحطة /الموقع رقم :1
 oقدرة جهاز اإلرسال:

...............................
.............................

كيلو واطس

 oإيواء التجهيزات( :وضع عالمة على اخلانة املنامسبة)
ومسائل خاصة

شركات اإلتصاالت (مع التحديد)

متعهد البث اإلذاعي والتلفزي (مع التحديد)

آخر (مع التحديد) …………

الملء بالنسبة لكل محطة/موقع بث متوقع
 .2أرضي رقمي :محطة تلفزية أرضية رقمية ( )TNTأو إذاعية أرضية رقمية ()RNT
 متعهد مقدم خدمات تقنية ......................... :
 العدد المرتقب للمحطات المشكلة لشبكة البث المتوقعة ...................... :
 معدل تشوير المعطيات :

...........................ميغابايت

كونة لشبكة البث ،مع اإلشارة إلى منطقة التغطية.
اإلدالء بخريطة تبين بالتقريب موقع كل محطة م ِّ
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 .3البث عبر الساتل
 oاسم مشغل الساتل :

...............................
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 oاسم الساتل :
 oالموقع المداري :

................................
...................................

 oمعدل تشوير المعطيات .................................. :

كيلوبايت

اإلدالء بخريطة تبين أثر منطقة تغطية الساتل

.V

البث عبر الويب:
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 oإيواء منصة البث عبر الويب:
ومسائل خاصة :

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

العنوان ...................................................... :
....................................................................
املورد .............................................................:

آخر :

املوقع القانوين واجلغرايف للمورد:
...............................................................
املوقع اجلغرايف للخوادم:
......................................................................
 oنوع التوزيع:
(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

4

بث حي
5
حسب الطلب
آخر (حتديد) ............................................ :

الوثائق الواجب إرفاقها باالستمارة
4يت الولوج إىل اخلدمة يف إطار تدفق مستمر للبيانات انطالقا من خادم املتعهد
5بناء على الطلب ،يت حتميل احملتوى أو جزء منه من خادم املتعهد ،من أجل ولوج مؤقت (لفرتة معينة) أو دائ (يف حالة اقتناء احملتوى(
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الملف اإلاداي

القان ني:

إذا كان منظ التظاهرة شخصا طبيعيا:
-

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة ،جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين وبطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب

المقيمين

إذا كان منظ التظاهرة شركة:
-

نسخة مطابقة لألصل من النظام األساسي للشركة؛

شهادة التسجيالت بالسجل التجاري (النموذج )7؛

نسخة مطابقة لألصل من الوثيقة االجتماعية المتعلقة بتعيين مسيري الشركة ؛

-

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة ىوية مسيري الشركة.

-

نسخة مطابقة لألصل من القانون األساسي للجمعية؛

إذا كان منظ التظاهرة مجعية:
-

نسخة مطابقة لألصل من وصل اإليداع النهائي لوضع الملف لدى السلطات المختصة؛

نسخة مطابقة لألصل من الئحة أعضاء المكتب المسير ،المودع لدى السلطات المختصة؛
نسخة مطابقة لألصل من وثيقة اجتماعية تبين الصفة التمثيلية للموقِّع على الطلب؛

-

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة تعريفو.

-

عقد تشكيل المجموعة؛

إذا كان منظ الطلب جمموعة ذات النفع االقتصادي
-

نماذج التسجيالت بالسجل التجاري؛

-

الوثيقة االجتماعية المتعلقة بتعيين الشخص أو األشخاص المؤىلين للتصرف باسم المجموعة؛

-

نسخة من النشر بالجريدة الرسمية.

-

نسخة من الوثيقة الرسمية التي تبين صالحيات رئيس الجماعة الترابية؛

إذا كان مقدم الطلب مجاعة ترابية
-

نسخة من قرار المجلس الجماعي.

ال ثائق الميتبطة

بالتظاهية:

-المذكرة الوصفية والبرنامج المفصل للتظاىرة

-التراخيص اإلدارية أو غيرىا المتعلقة بالتظاىرة والممنوحة من لدن السلطات المختصة ،إن اقتضى الحال.
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