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 )2008 ماي 12 (1429  مجادى األوىل06 الصادر يف
   كاب راديولشركة اتبتعني ترددقاضي ال

     كاب راديومن أجل استغالل اخلدمة اإلذاعية 
  

 الس األعلى لالتصال السمعي البصري،
  

 أغسطس 31( املوافق لـ1423نية  من مجادى الثا22 الصادر يف 1-02-212بنـاء على الظهري الشريف رقم 
  منه؛12 و11و) 10الفقرة  (3القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد ) 2002

   
 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم 77.03وبنـاء على القانون رقم 

  ؛)4 و3الفقرتان  (5، خصوصا املادة )2005 يناير 07 (1425قعدة  من ذي ال25 بتاريخ 257-04-1
   
   املتعلق بتبين املخطط الوطين للترددات؛2004 يوليو 06  بتاريخ04/006اء على قرار الوزير األول رقم ـوبن
   
بتحديد ) 1998 فرباير 25 (1418 شوال 27 الصادر يف 98-310اء على قرار وزير املواصالت رقم ـوبن
  وى عن تعيني الترددات الكهربائية كما مت تغيريه وتتميمه؛األتا

  
 ماي 10 (1427 ربيع الثاين 12 بتاريخ 06-20اء على قرار الس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم ـوبن

   ؛كاب راديو، من أجل استغالل اخلدمة اإلذاعية كاب راديوالقاضي مبنح الترخيص لشركة ) 2006
  
 ماي 10 (1427 ربيع الثاين 12 بتاريخ 06-21 الس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم اء على قرارـوبن

   ؛كاب راديو دفتر حتمالت اخلدمة اإلذاعية إعدادالقاضي ب) 2006
   

  أبريل         07، املؤرخة يف  الصلةاتذ اتالترددوبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بشأن تعيني 
  املشروطة بالصيغة النهائية ملسطرة التنسيق الدولية يف موضوع الترددات املطلوبة؛، 2008

   
  وبعد اإلطالع على الوثائق املتعلقة بدراسة الطلب اليت أعدا املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛
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  :وبعد املداولة 
املواصفات التقنية ات ذ ات، الترددراديوكاب ، من أجل بث اخلدمة اإلذاعية  كاب راديويعني لشركة_  1

  .املنصوص عليها يف ملحق هذا القرار
 تبعا لنتائج ، يف أي وقت، على تلك املواصفات التقنية ضروريةتعديالتكل ة العليا حبق إجراء حتتفظ اهليئ

  ؛ التنسيق الدويل الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت
   
 موضوع هذا القرار، حمددة يف ملحق هذا القرار، طبقا الترددى املستحقة بشأن تعيني يقرر بأن األتاو_  2

   .للنصوص التنظيمية اجلاري ا العمل
 املشار إليه أعاله، يترتب عليه تعديل مباشر للمبلغ احملدد 98- 310كل تعديل يطرأ على القرار الوزاري رقم 

  يف امللحق؛
  
للترددات املعينة هلا مبقتضى هذا القرار يف أجل ثالثة أشهر من " ب راديوكا"يقرر ضرورة استعمال شركة  -3

  .تاريخ تبليغ هذا القرار
إخبار اهليئة العليا، خالل الشهر الذي يلي تاريخ انقضاء األجل احملدد أعاله بالنسبة شركة اليتعني على كما 

  لالستغالل، بوضعية تنفيذ هذا القرار؛ 
  
 والوكالة الوطنية لتقنني كاب راديوشركة هذا وكذا امللحق السالف الذكر إىل يأمر بتبليغ قراره  _ 4 

  .املواصالت
           

 من 06 مت تداول هذا القرار من طرف الس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ
بصري بالرباط، حبضور السيد أمحد مبقر اهليئة العليا لالتصال السمعي ال) 2008 ماي 12( 1429 مجادى األوىل

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

   
  عن الس األعلى لالتصال السمعي البصري؛ 

  الرئيس
 أمحد الغزيل
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