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  التلفزةترددات للشركة الوطنية لإلذاعة والقاضي بتعيني 

  
 ؛السمعي البصريلالتصال الس األعلى 

  
طس   أغس31( املوافق 1423 من مجادى الثانية 22 الصادر يف 1-02-212اء على الظهري الشريف رقم ـبن

   منه؛12 و،11، )10املقطع  (3 السمعي البصري، خصوصا املواد لالتصالة العليا ئالقاضي بإحداث اهلي) 2002
  

 السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم باالتصال املتعلق 77.03اء على القانون رقم ـوبن
 6واملادة ) 4 الفقرة (5، خصوصا املادة )2005 يناير 07 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 257-04-1

  ؛)3 و2ن االفقرت(
  

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

  

  ؛)23 و8الفقرتان (ة والتلفزة خصوصا الديباجة اء على دفتر حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعـوبن
  

ة العليا لالتصال ئاء على طلب تعيني الترددات املوجه من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة إىل اهليـوبن
 )رابعة والسادسةالاألوىل، ( ، من أجل توسيع بث اخلدمات التلفزية2007 غشت 10السمعي البصري بتاريخ 

  غطاة حاليا أو ذات تغطية ضعيفة؛امل إىل مناطق جغرافية من التراب الوطين غري اهاملقدمة من قبل
  

 السمعي البصري املقدمة من قبل االتصالتغطية جمموع التراب الوطين من قبل خدمات كون اء على ـوبن
  الشركات الوطنية لإلذاعة والتلفزة العمومية من املهام األساسية للمرفق العام املنوطة ا؛

  

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

 

شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يف املعينة لل(VHF) ترددات حمطات البث اليت تشتغل حاليا بكون  اء علىـوبن
 عنها ستغناءااللى دفتر التحمالت من قبل الس األعلى لالتصال السمعي البصري سيتم إطار املصادقة ع

 ؛ موضوع هذا القرار(UHF) الترددات  لصاحل
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 ، من أجل2008 و ماي05 الطلب املقدم من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، بتاريخ اء علىـوبن
 27  بتاريخ07-19السمعي البصري رقم لالتصال لس األعلى سحب الترددات املعينة هلا سابقا مبوجب قرار ا

تابانت، أنزا، طاوز، غفساي ( يف حمطات (UHF) املوجة علىاخلدمات التلفزية بث املتعلق ب 2007يونيو 
 ؛)أسرير وبوملان(ني ترددات حملطات ي طلبها الرامي إىل تع إلغاء ومن أجل)واملعازيز

 

     يناير 18 ، املؤرخة يفت بشأن تعيني الترددات ذات الصلةوطنية لتقنني املواصالاء على موافقة الوكالة الـوبن
  ؛موضوع الترددات املطلوبةاملشروطة بالصيغة النهائية ملسطرة التنسيق الدولية يف ، و2008

  

  صري؛وبعد اإلطالع على الوثائق املتعلقة بدراسة الطلب اليت أعدا املديرية العامة لإلتصال السمعي الب
  

  :وبعد املداولة 
األوىل، الرابعة (  يعني للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، لغرض االستجابة ملستلزمات بث اخلدمات التلفزية- 1

  . من هذا القرار1التقنية يف امللحق مواصفاا املقدمة من طرفها، الترددات املنصوص على ) والسادسة
 

ديالت ضرورية على تلك املواصفات التقنية، يف أي وقت، تبعا لنتائج حتتفظ اهليئة العليا حبق إجراء كل تعو
  ؛ التنسيق الدويل الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

  

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

لقيمة تلك تلقائي  تعديل ، اجلاري ا العمل ذات الصلةاملقتضيات القانونيةكل تعديل خيص  على يترتب
  ؛األتاوى

 

 من هذا القرار مباشرة بعد 2التقنية يف امللحق مواصفاا  الترددات املنصوص على حب، من جهة، سيقرر -3
مبوجب قرار  الترددات املعينةإلغاء ومن جهة أخرى،  ر، الترددات املعينة مبقتضى هذا  القرااستعمالبداية 

 من هذا 3التقنية يف امللحق مواصفاا املنصوص على و 07-19السمعي البصري رقم لالتصال الس األعلى 
  ؛القرار

  

قصاه الترددات املعينة مبقتضى هذا القرار يف أجل أباستغالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أن تقوم  يقرر - 4
  ، بوضعية استغالهلا؛2008 أكتوبر 31 العليا، يف أجل أقصاه اهليئة وإخبار 2008 شتنرب 30

  

لوكالة الوطنية لتقنني االوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة لاإىل املرتبطة به ق الحيأمر بتبليغ قراره هذا وكذا امل - 5
  .املواصالت

 2



 من 15 صال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخمت تداول هذا القرار من طرف الس األعلى لالت
 السمعي البصري بالرباط، حبضور السيد أمحد لالتصال العليا اهليئةمبقر ) 2008 ماي 21 (1429مجادى األوىل 
إلياس السادة حممد الناصري، حممد نور الدين أفاية، احلسان بوقنطار،  و السيدة نعيمة ملشرقيالغزيل، رئيسا،

  .، مستشارينصالح الدين الوديع، وعبد املنعم كمالي، العمر
  
  

  ،السمعي البصريلالتصال عن الس األعلى 
 
  الرئيس
 أمحد الغزيل
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