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 19-87 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار
 (1112 نونبر 11) 1441 ربيع األول 14الصادر في 

المبادرة "جمعية لمدة محدودة من طرف  اعيةبث برامج إذإذن من أجل  بمنح القاضي 
 الثقافية"

  والهجرة سينماالسادسة عشرة من المهرجان الدولي لل الدورةتغطية بمناسبة 

  
 السمعي البصري،المجلس األعلى لالتصال 

 

 املقطع) 4املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري خصوصا املادة  11.11القانون رقم بنـاء على 
 ( منه؛1

 
 14و 1خصوصا املواد  املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، 00.77وبنـاء على القانون رقم 

 ؛92و
 

املخطط الوطين  اعتماداملتعلق ب 9711 مارس 11 بتاريخالصادر  11-70-7 قرار رئيس احلكومة رقموبـناء على 
 ؛9711أبريل  70مكرر بتاريخ  0009باجلريدة الرمسية رقم  املنشور للرتددات،

 
 9711يونيو  97الصادر يف  2045.18رقم  الرقمي واالقتصادوالتجارة  واالستثمار الصناعةوبنـاء على قرار وزير 

 ؛9711 يوليوز12بتاريخ  0029بتحديد األتاوى عن تعيني الرتددات الراديو كهربائية، املنشور باجلريدة الرمسية رقم 
 

، القاضي 9710يناير  91الصادر بتاريخ  71.10وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 باألذون؛باعتماد املسطرة املتعلقة 

 
ة عشرة تغطية الدورة السادسمبناسبة  تردد لبث برامج إذاعيةمن أجل استغالل  ملدة حمدودةوبنـاء على طلب إذن 

السمعي البصري  للهيأة العليا لالتصال مجعية املبادرة الثقافيةالذي تقدمت به من املهرجان الدويل للسينما واهلجرة 
 ؛ 9712 أكتوبر 71بتـاريخ 

 
بالصيغة النهائية ملسطرة  املشروطة 9712أكتوبر  94وبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املؤرخة يف 

 ؛هالتنسيق الدويل خبصوص الرتدد الذي مت تعيين
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 وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛
 
 املطلوب ال تصادف فرتة محلة انتخابية؛فرتة صالحية اإلذن  إن حيثو 
 

 التظاهرة؛عالقة مباشرة برتويج الغرض من  السمعية البصرية املأذون هبا هلا اخلدمة إن وحيث
 

 :يقرر
 

ل خصيصا مبناسبة تشغ برامج إذاعيةمن أجل بث  رتددل ملدة حمدودةاالستغالل  معية املبادرة الثقافيةجليرخص  -1
 ؛عشرة من املهرجان الدويل للسينما واهلجرةتغطية الدورة السادسة 

، الواجب استعماله حمطة أكاديرميغاهرتز يف  21الرتدد  معية املبادرة الثقافيةجليعني بصفة مؤقتة هلذا الغرض  -2
 وفقا للخصائص التقنية احملددة يف ملحق هذا القرار؛

 والدولية، الوطنية ملتطلباتا تقتضيه ة تبعا ملاوحتتفظ اهليأة العليا، يف أي وقت، حبق إجراء كل التعديالت الضروري
  الراديو كهربائية؛ للموارد األمثل الرتددات واالستعمال بتنسيق وخصوصا املتعلقة

 ؛9712 دجنرب 10إىل  9712دجنرب 70من  مينح هذا اإلذن للفرتة املمتدة -3

  
اً حمددة يف ملحق هذا القرار، طبقيقرر بأن اإلتاوة املستحقة بشأن استعمال الرتدد موضوع هذا القرار،  -4

 ،للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل

كل تعديل يطرأ على املقتضيات التنظيمية اجلاري هبا العمل يف هذا الشأن، يرتتب عليه تعديل تلقائي لقيمة 
 األتاوى؛

  ،السمعي البصرياملتعلق باالتصال  00.77 رقم دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون ،يقرر -5
  املقتضيات السالفة الذكر واملتعلقة: احرتامعدم  أنكما مت تغيريه وتتميمه، 

درهم عن كل يوم جتاوز يف  (1.777077لغرامة مالية مببلغ مخس آالف )مجعية املبادرة الثقافية ( مبدة البث: يعرض أ
 البث؛

 رة:واهلجتغطية الدورة السادسة عشرة من املهرجان الدويل للسينما  عالقة مباشرة هلالربامج  احلصري ( بالبثب
 ؛إخالل لكل ( درهم97.777,77) ألفلغرامة مالية مببلغ عشرين  مجعية املبادرة الثقافية يعرض

ة يف باملنطقة اجلغرافية املزمع تغطيتها، وفق املواصفات املبينيتعلق  فيما خصوصا ،املوجة الرتددية املعينة باستعمال ت(
 ؛إخالل لكل ( درهم97.777,77) ألفلغرامة مالية مببلغ عشرين  مجعية املبادرة الثقافيةيعرض  :امللحق

الوطنية  والوكالة االتصال بقطاعإىل السلطة احلكومية املكلفة و  مجعية املبادرة الثقافيةيأمر بتبليغ قراره هذا إىل  -6
 لتقنني املواصالت؛

 .البصري لهيأة العليا لالتصال السمعيلكرتوين لاملوقع اإل علىو  يف اجلريدة الرمسيةيأمر بنشر قراره هذا  -7
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 ربيع 41 ريخبتا اجتماعه املنعقدمّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 

العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة أخرباش، مبقر اهليأة ، (1142 نونرب 41) 4114 األول
رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلى البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي الوديي 

 .وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء
 

 ،األعلى لالتصال السمعي البصريعن المجلس 
  

 الرئيسة

 لطيفة أخرباش
  




