
 

 

 

 

 13-19م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (9532أبريل  33) 3445شعبان  50المؤرخ في 

 شبكة إذاعات عبر األنترنت القاضي بمنح الترخيص من أجل إحداث واستغالل 
 من طرف شركة "هيت راديو ش.م"

 
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 

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

 
 17و 10املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املواد  77.30وبناء على قانون رقم 

 ؛منه 01و 42و 44و 11و
 

يناير  11) 1401ربيع الثاين  43املؤرخ يف  34-17رقم وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري 
 األوىلواد خصوصا امل ( واملتعلق باعتماد مسطرة الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية4317

 منه؛ 14و 10و 14و
 

 باي كاوت)ور شبكة اإلذاعات عرب األنرتنت وبناء على طلب احلصول على الرتخيص من أجل إحداث واستغالل 
 كولض و،رادي هيت باي فرانش راديو، هيت باي دانس راديو، هيت باي كوفر راديو، هيت باي بوز راديو، هيت
 راديو، يته باي روك راديو، هيت باي مغاربة راديو، هيت باي التينو راديو، هيت باي كبوب راديو، هيت باي

 ؛4311يناير  13ش.م" بتاريخ  طرف شركة "هيث راديو من راديو( هيت باي يوربن
 

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

مع شركة  4311 مارس 31وبناء على جلسة االستماع اليت عقدها اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بتاريخ 
 "هيت راديو ش.م" قصد عرض مضمون مشروعها؛



احملدد ملقتضيات  4311أبريل  11املؤرخ يف  03-19رقم وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري 
 اإلذاعات عرب األنرتنت؛شبكة دفرت حتمالت 

 
 وبعد المداولة:

 

 وركاوت)عرب األنرتنت شبكة اإلذاعات  ش.م" ترخيصا من أجل إحداث واستغالل راديو شركة "هيث يقرر منح -3
 راديو، يته باي فرانش راديو، هيت باي دانس راديو، هيت باي كوفر راديو، هيت باي بوز راديو، هيت باي

 هيت باي وكر  راديو، هيت باي مغاربة راديو، هيت باي التينو راديو، هيت باي كبوب راديو، هيت باي كولض
 يف إطار الشروط احملددة يف دفرت التحمالت اخلاصة هبذه اخلدمة؛ راديو( هيت باي يوربن راديو،

مية املكلفة " وإىل السلطة احلكو ش.م شركة "هيث راديويأمر بنشر قراره هذا باجلريدة الرمسية، وتبليغه إىل    -9
 باالتصال. 

 
 

شعبان  30مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة 4311أبريل  11املوافق لـ ) 1443

سة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي أخرباش، رئي
 .الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء

 
 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 

 الرئيسة

 لطيفة أخرباش
 

 


