
  

 25-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (5161 أكتوبر 51) 6241 محرم 52 الصادر في
 معينة (UHF) تناظرية عالية جدا القاضي بسحب ترددات

 لشركة صورياد القناة الثانية 

  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، الصادر بالظهري الشريف   11.11 بنـاء على القانون رقم

 منه؛ (11 )املقطع 1 (، خصوصا املادة2111 أغسطس 21) 1311 من ذي القعدة 21 يف 1.11.121 رقم

-211 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم 11.11 وبـناء على القانون رقم

منه  1و  1 كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املادتني (،2111 يناير 11) 1321 من ذي القعدة 21 بتاريخ 13-1
 ؛

  املتعلق بتبين املخطط الوطين للرتددات؛ 2111 شتنرب 21 الصادر يف  12/13رقم وبـناء على قرار رئيس احلكومة

اخلاصة بفرتة االنتقال من البث التلفزي التناظري األرضي اىل البث  2111 وبـناء على مقتضيات اتفاقية جنيف
 ؛ منها 12 التلفزي الرقمي األرضي، خصوصا املادة

واسطتها خيرب املتعهد اهليأة العليا بإهناء اليت ب 2111 يوليوز 11 شركة صورياد القناة الثانية بتاريخ وبناء على رسالة
 ؛UHF  حمطة لبث التلفزة التناظرية األرضية العاملة يف النطاق العايل جدا 11 تشغيل

 وبعد االطالع على الوثائق املتعلقة بالدراسة املنجزة من طرف املديرية العامة لالتصال السمعي البصري.

 وبعد المداولة:

املشار إليها يف اجلدول املرفق هبذا القرار، يسري هذا القرار ابتداء  احملطات يقرر سحب الرتددات املعينة يف      .6
 ؛ 2111 زيوليو 11 من

 يأمر بتبليغ هذا القرار لشركة صورياد القناة الثانة والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.      .5

لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة  مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى
 مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط. (2111 أكتوبر 21لـ ) املوافق 1311 حمرم 23 بتاريخ

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

  



 
  

 الملحق

 الخصائص التقنية للترددات المقرر سحبها

  

N° Station Canal Longitude Latitude 

1 AKKA 44 008W15 41 29N24 11 

2 AOULOUZ 42 008W09 56 30N40 40 

3 BOUKRAA 42 012W45 28 26N26 05 

4 IMILCHIL 21 005W37 48 32N09 06 

5 KHMIS ISSAFEN 40 008W31 07 29N54 30 

6 LAAYOUNE EST 25 002W30 19 34N35 40 

7 MRIRT 33 005W34 19 33N10 21 

8 TAINASTE 38 004W10 47 34N25 36 

9 TAMANAR 46 009W40 23 30N59 55 

10 TAZARINE 45 005W34 00 30N47 00 

11 TENDIT-FRITISSA 25 003W32 54 33N37 12 

12 TIZI OUSLI 21 003W47 28 34N45 57 

13 TLAT EL KHSAS 41 009W43 42 29N23 25 

  

  

 


