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 49-91 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار

 (9191 يونيو 94) 9441شوال  91 في المؤرخ
 ناعيةاالصطالخدمة التلفزية عبر األقمار القاضي بمنح الترخيص من أجل إحداث واستغالل 

 راديو ش.م" شدى من طرف شركة " )الساتل( "شدى تيفي"
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 3ملادتني ا املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا 11.15 رقم بناء على القانون
 منه؛( 1)املقطع  4و (4املقطع )

 
 10و 17 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املواد 00.77وبناء على قانون رقم 

 ؛منه 71و 42و 44و 11و
 

يناير  11) 1471ربيع الثاين  47املؤرخ يف  74-10رقم وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري 
 األوىلواد خصوصا امل ( واملتعلق باعتماد مسطرة الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية4710

 منه؛ 14و 17و 14و
 

توصلت الذي  ""شدى تيفي االصطناعيةاخلدمة التلفزية عرب األقمار الرتخيص إلحداث واستغالل وبناء على طلب 
 ؛4711مارس  47بتاريخ اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري به 
 

 وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛
 

مع شركة  4711 يناير 71وبناء على جلسة االستماع اليت عقدها اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بتاريخ 
شدى " االصطناعيةاخلدمة التلفزية عرب األقمار إحداث واستغالل  راديو ش.م" قصد عرض مضمون مشروع شدى"

 ؛تيفي"
 



2 

 

احملدد ملقتضيات  4711 يونيو 14املؤرخ يف  19-48وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 ."شدى تيفي" االصطناعيةاخلدمة التلفزية عرب األقمار دفرت حتمالت 

 

 وبعد المداولة:

اخلدمة التلفزية عرب األقمار  ترخيصا من أجل إحداث واستغالل ش.م" راديو شدى"شركة  يقرر منح -9
 يف إطار الشروط احملددة يف دفرت التحمالت اخلاصة هبذه اخلدمة؛"شدى تيفي"  االصطناعية

كومية املكلفة ش.م" وإىل السلطة احل راديو شدىشركة "يأمر بنشر قراره هذا باجلريدة الرمسية، وتبليغه إىل    -9
 باالتصال. 

 

 شوال 17 اريخبت املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول متم 
 أخرباش، يفةلط السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(4711 يونيو 14) 1447
 الوديي اويالش القادر وعبد احلسين البقايل وعلي الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة،
 .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي وفاطمة

 
 لالتصال السمعي البصري، عن المجلـس األعلـى 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


