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  بتعني ترددات لشركة سورياد القناة الثانيةقاضي ال
  "2Mراديو "جل بث اخلدمة اإلذاعية من أ 

 

  
  ،الس األعلى لالتصال السمعي البصري

  

 أغسطس  31 ( لـ املوافق1423دى الثانية  من مجا22 الصادر يف 1-02-212اء على الظهري الشريف رقم ـبن
   منه؛12، و11 ،)10املقطع  (3ة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد القاضي بإحداث اهليئ) 2002

  

 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم 77.03اء على القانون رقم ـوبن
  ؛)4 و3الفقرتان ( 5، خصوصا املادة )2005 يناير 07 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 257-04-1

  

   املتعلق بتبين املخطط الوطين للترددات؛2004 يوليو 06  بتاريخ04/006وبنـاء على قرار الوزير األول رقم 
  

د األتاوى بتحدي) 1998 فرباير 25 (1418شوال  27 الصادر يف 98-310اء على قرار وزير املواصالت رقم ـوبن
  عن تعيني الترددات الراديو كهربائية كما مت تغيريه وتتميمه؛

  

  ؛)22 و6الفقرتان ( خصوصا الديباجة ورياد القناة الثانيةاء على دفتر حتمالت شركة سـوبن
  

إىل  2007 غشت 01بتاريخ  ورياد القناة الثانيةاء على طلب تعيني ترددات جديدة املوجه من طرف شركة سـوبن
 عرب التراب "M2راديو "ر العام لالتصال السمعي البصري، من أجل توسيع وتقوية شبكة بث اخلدمة اإلذاعية املدي

  الوطين؛
  

اء على أن تغطية جمموع التراب الوطين من قبل خدمات االتصال السمعي البصري املقدمة من طرف ـوبن
  املنوطة باملرفق العام؛ اسيةمن املهام األستعد الشركات الوطنية لإلذاعة والتلفزة العمومية 

  

للشركات الوطنية لإلذاعة والتلفزة العمومية حق األولوية على الترددات اليت قد تكون ضرورية  على أن اءـوبن
  لقيامها مبهام املرفق العام املنوطة ا؛

  

     يناير 25ؤرخة يف ، املت بشأن تعيني الترددات ذات الصلةاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالـوبن
   املشروطة بالصيغة النهائية ملسطرة التنسيق الدولية يف موضوع الترددات املطلوبة؛2008

 1



  

  .ية العامة لالتصال السمعي البصريوبعد اإلطالع على الوثائق املتعلقة بدراسة الطلب اليت أعدا املدير
  

  
  :وبعد املداولة طبقا للقانون

راديو "توسيع وتقوية شبكة بث اخلدمة اإلذاعية  غرضب، ورياد القناة الثانيةكة سعني، ذا الصدد، لشرت - 1
M2"ا التقنية يف مرفق هذا القرارالترددات املنصوص على مواصفا ،.  

 

الذي دويل تبعا لنتائج التنسيق ال، أي وقتيف ، ات التقنيةواصفعلى تلك امل تعديالت  العليا حبق إجراءاهليئةحتتفظ 
  ؛ه الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ذا الصددتشرف علي

  

 موضوع هذا القرار حمددة يف مرفق هذا القرار طبقا ات يقرر بأن األتاوى املستحقة بشأن تعيني التردد- 2
  . اجلاري ا العملللمقتضيات القانونية

  

 ؛ل مباشر لقيمة تلك األتاوىتعدييف هذا الباب  اجلاري ا العمل للمقتضيات القانونيةكل تعديل  على يترتب
  

 31لترددات املعينة مبقتضى هذا القرار يف أجل أقصاه ل ورياد القناة الثانيةشركة ساستعمال  ضرورة يقرر - 3

   يف أجل أقصاه أربعة أشهر بعد تاريخ التوصل ذا القرار؛ بوضعية استغالهلا العليااهليئة وإخبار 2008غشت 
  

لوكالة الوطنية لتقنني ا وورياد القناة الثانيةسشركة كذا املرفق السالف الذكر إىل  يأمر بتبليغ قراره هذا و- 4
  .املواصالت

  

 من ربيع 16 مت تداول هذا القرار من طرف الس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ
 السمعي البصري بالرباط، حبضور السيد أمحد للالتصا العليا اهليئةمبقر ) 2008 أبريل 23(املوافق لـ  1429الثاين 

صالح  والسيدة نعيمة املشرقي والسادة حممد الناصري، حممد نور الدين أفاية، احلسان بوقنطار،الغزيل، رئيسا، 
  . مستشارينالدين الوديع، إلياس العمري وعبد املنعم كمال،

  
  

  ؛ السمعي البصريلالتصالعن الس األعلى 
 

  الرئيس 
 لغزيلأمحد ا
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