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Rabat, le 04 décembre 2019 

 19-85 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار
 (9191 دجنبر 91) 9449 ربيع الثاني 91 المؤرخ في

 "صول راديوخدمة اإلذاعية "بتعديل دفتر التحمالت المؤطر للالقاضي و  
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

الصادر األمر بتنفيذه  ،القاضي بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 11.11بنـاء على القانون رقم 
 ؛منه 1 خصوصا املادة (،2111أغسطس  21) 1311من ذي القعدة  21بتاريخ  1.11.121رقم  الشريفبالظهري 

الصادر األمر بتنفيذه  البصري، كما مت تعديله وتتميمه،املتعلق باالتصال السمعي  11.11وبنـاء على القانون رقم 
كما مت تغيريه وتتميمه خصوصا ، (2111 يناير 11) 1321 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1-13-211الظهري الشريف رقم ب

 منه؛ 11و 21،23،11،11،11املواد 

 (2111أكتوبر  11)1331ربيع األول  2املؤرخ يف  11-13رقم اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري قرار على  وبنـاء
 ؛"صول راديوالقاضي مبنح الرتخيص من أجل إحداث واستغالل اخلدمة اإلذاعية "

السمعي  األعلى لالتصالالذي أعده اجمللس  "صول راديواخلدمة اإلذاعية "على دفرت التحمالت الذي يؤطر  وبنـاء
، 2111نونرب  12واملوقع بتاريخ  (2111أكتوبر  11)1331ربيع األول  2املؤرخ يف  11-11من خالل قراره رقم  البصري

  املذكورة؛واليت تقدم اخلدمة  املتعهد""املسماة الحقا ب باملوافقة، من قبل شركة "صول راديو ش.م" 

ن ماإلذاعية اسم اخلدمة  بتغيري اليت خيرب من خالهلا اجمللس األعلى 2111 دجنرب 12بتاريخ  املتعهد رسالةوبنـاء على 
 "؛راديو Uإىل " "صول راديو"

 .الذي يوثق تغيري اسم اخلدمة 2111دجنرب  11يفقرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخ على وبنـاء 

 :9المادة 

 ، على النحو التايل:"صول راديواخلدمة اإلذاعية "دفرت التحمالت الذي يؤطر  يتم تعديل صفحة غالف

 راديو" U)حتذف( ""صول راديو"ذاعية اإلدمة اخل
 راديو ش.م" صولاملقدمة من طرف شركة " 

 

_HACA_1293/
19 
 

 



2 
 

 

 :9المادة 

 على النحو التايل: "رمـــوز"الفقرة  يتم تعديل

 يراد مبا يلي ألجل تطبيق هذا الدفرت:"
 ؛........ -
 ؛........ -
  ؛........ -
 ؛........ -

  ؛........ -
 هذا. التحمالت دفرت موضوعراديو"  U)حتذف( " "صول راديو" اإلذاعية اخلدمة خــدمـة: -

 

 :3المادة 

 .راديو" U "اخلدمة اإلذاعية لدفرت التحمالت الذي يؤطر مل يتغري أي شيء يف البنود األخرى 

 :4المادة 

 يتم نشر هذا القرار باجلريدة الرمسية.

 ربيع الثاين 91 يخبتار  اجتماعه املنعقدمتّ تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 

، العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسةمبقر اهليأة ، (2111 دجنرب 11) 9449
والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلى البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة 

 .العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاءبرودي وخليل 
 

 

يلس األعلى لالتصال السمعي البصر عن المج  
 

 الرئيسة 
 لطيفة أخرباش

 

 

 


