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 39-19م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (2019 ماي 01) 1440رمضان  01المؤرخ في 

  "يةالقناة الثان" التلفزية الخدمة" الذي تبثه المغرب ماستر شيفالمتعلق ببرنامج "
 "القناة الثانية-صورياد"التابعة لشركة 

 
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 

 3ملادتني ا خصوصااملتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري،  11.11رقم بناء على القانون 
  ؛ ( منه9و 8)املقطعني  4و )الفقرة األوىل(

 

 )املقطع 2ملادة اكما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا ،  املتعلق باالتصال السمعي البصري 00.73وبناء على القانون رقم 
 ؛ ( منه4و 2األول و

 

  ؛ منه 1.11و 2.17و 1.17 املوادخصوصا  "القناة الثانية-صورياد"وبناء على دفرت حتمالت شركة 
 

 2719 مارس 19خبصوص حلقة  ،طالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصريوبعد اإل
 ؛ "القناة الثانية-وريادص"التابعة لشركة اخلدمة التلفزية "القناة الثانية" الذي تبثه " املغرب "ماسرت شيفمن برنامج 

 

 : وبعد المداولة
 

 مارس 19عاينت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، من خالل تتبعها للربامج السمعية البصرية، أن حلقة 
وكذا أحد منتوجاته  قدمت الراعي "القناة الثانية" التلفزية" الذي تبثه اخلدمة املغرب ماسرت شيفمن برنامج " 2719

 شعار صويت استعملت فيه العبارات التالية :ب
« Prestigia plage des nations golf city, entre Rabat et Kénitra, habitez dans un cadre 
exceptionnel toute l’année ! ». 

 

 تعليقا ألحد أعضاء جلنة التحكيم خبصوص املركب السكينتضمن السالف الذكر  املضمونأن وحيث تبني كذلك 
 بعبارات من قبيل :  هذه احللقة من برنامج "ماسرت شيف املغرب" ثفيه أحدا دارتالذي 
 بني دكايتواج اللي هائل هو اللي ،هذا احملل فهاذ الثاين االختبار يف انتما ! بيكم فرحانيني حنا"()... -

 فيه هذا احملل هاد ،Prestigia plage des nations golf city مسيتو اللي هذا احملل هاد. وقنيطرة الرباط
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 ديال بزاف كاين la plage! فيه surf! فيه foot ! الفوت ديال التريان فيه ! الكولف فيه ! سكين جممع

les activités   ؛()... "! فيه موجودين اللي 
 

 : العبارات التالية من خالل استعمال اتملتباريحدى اإلتصرحيا  احللقة كذلك تضمنتوحيث 
كلشي هائل   ، plage des nationsاللي هو الكولف ديال  ! زوين بزاف" دخلنا لواحد املكان  ()... -

 ؛()... "! عجبنا بزاف
 

 تدخلالذي  ،السالف الذكر املركب السكينمدير  ، من بينهمالضيوفنفس احللقة جمموعة من استقبلت وحيث 
 : استعمال العبارات التاليةببطلب من أحد أعضاء جلنة التحكيم 

" ...() Plage des nations, c’est du bien-être, la convivialité qui rime parfaitement avec la 

gastronomie, je pense qu’on pouvait pas mieux faire que ce soir . ...()"   

 

 : هاملتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 00.73من القانون رقم  2املادة  تنص حيثو 
   : هذا القانون، يعترب تطبيق أحكامألجل "

)...( 

ع التقدمي بالصوت أو بالصورة بطريقة صرحية أو بأي إحياء ضمين لسل " : على أنه غير معلن عنه شااراإل -
أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات يف الربامج إذا كان هذا التقدمي يتم أو خدمات أو اسم أو عالمة أو 

مقصودة من طرف متعهد االتصال السمعي البصري هلدف إشهاري غري مفصوح عنه ومن شأنه  بطريقة
طبيعة العرض. ويعترب التقدمي مقصودا السيما إذا كان مبقابل مايل أو  يف اخلطأ حول أن يوقع اجلمهور

 "؛غريه

 )...(؛ -

قاولة عامة أو خاصة يف ومويل برامج دهدف ترويج امسها أو عالمتها أو صوراها أو مل مسامهة ل"ك :الرعاية -
 ؛".نشاطااها أو إجنازااها

 

رامج "يسمح للشركة ببث ب:  على أنه "القناة الثانية-صورياد"من دفرت حتمالت شركة  1.17تنص املادة وحيث 
ال جيوز أن يكون حمتوى وبرجمة الربامج املرعية خاضعة لتأثري الراعي، بشكل من شأنه املس مبسؤولية  (مرعية. )...

 "؛واستقاللية اخلط التحريري للخدمة.
 

تتوجب اإلشارة صراحة، يف " : على أنه " القناة الثانية-من دفرت حتمالت شركة "صورياد 2.17 وحيث تنص املادة
 .(الربنامج، للراعي دهذه الصفة. )...بداية و/أو هناية 
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ه ، ما عدا أثناء اإلشارة إىل أحد شعاراتتنوياية طبيعة ذات بعبارات الراعي على اإلحالة حال بأي يمكن ال
التجارية يف بداية و/أو هناية الربنامج، كما ال جيوز احلث على شراء أو كراء منتوجاته أو خدماته أو منتوجات أو 

 )...(." خدمات طرف ثالث.
 

تلتزم الشركة بعدم بث اإلشهار : " "على أنه القناة الثانية-من دفرت حتمالت شركة "صورياد 1.11وحيث تنص املادة 
القانون  من 68و 60و 66و (3 و 2)الفقرتني  2املواد املمنوع أو اإلشهار غري املعلن عنه كما ورد تعريفهما يف 

 )...("؛ 00.73
 

 القناة الثانية"-"صورياد شركة، 2719 أبريل 18 بتاريخ ،اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري راسلت وحيث
 ؛ خبصوص املالحظات املسجلة

 

القناة -صورياد"شركة جبواب ، 2719 ماي 73بتاريخ  ،وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري
 ؛ السالفة الذكرحول املالحظات  "الثانية

 

بريستيجيا لوكسوري " ا بامسهجتاري ايانكراع، يف بداية وهناية الربنامج،  بصفة قدمت، ، السالفة الذكر احللقة إن وحيث
زايا حتيل بشكل صريح على م عبارات تضمن ،وكذا صور واسم أحد منتوجاته مع إقران ذلك بشعار صويت ،هوم"

يشكل ذي وال ..."، habitez dans un cadre exceptionnel toute l’année"...:  موضوع التقدمي من قبيل املنتوج
 ؛ لراعيا تعينيل املؤطرة املقتضيات حيرتم ال الذكر السالف املضمون جيعل ، مماصراحة تقدميا تربيريا

 

 بث، من خالل خدماتهبعض تقدميا بالصوت والصورة السم كيان جتاري وكذا  السالفة الذكر احللقة وحيث تضمنت
من  ،يريةعبارات ذات طبيعة تنويهية وترب من خالل استعمال  ،والضيوف وأعضاء جلنة التحكيم شهادات للمتبارين

 الرباط بني ايتواجدك اللي هائل هو اللي هذا احملل فهاذ الثاين االختبار يف انتما بيكم فرحانيني حنا"()... : قبيل
 فيه سكين، جممع فيه هذا احملل هاد Prestigia plage des nations golf city  مسيتو اللي هذا احملل هاد. وقنيطرة
؛ "فيه موجودين اللي   les activités ديال بزاف كاين la plage فيه surf فيه foot الفوت ديال التريان فيه الكولف

     ()...  "بزاف عجبنا هائلكلشي    plage des nationsاللي هو الكولف ديال  بزاف زوين"دخلنا لواحد املكان 
 املقتضيات حيرتم ال كرالذ  السالف املضمون جيعل مما مميزات املنتوج وخصائصه اإلجيابية، أبرزت من خاللهعام يف سياق 

   ؛ علن عنهاملباالتصال االشهاري، والسيما، االشهار غري  املتعلقة
 

 ؛ "القناة الثانية-صورياد" شركةوحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق 
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 : لاذه األسباب
 

رتم املقتضيات القانونية مل حت اليت تقدم اخلدمة التلفزية "القناة الثانية"، القناة الثانية"-"صورياد شركةيصرح أن  .1
   ؛ علن عنهاملشهار غري واإللرعاية املؤطرة ل اجلاري دها العمل، وال سيما تلك والتنظيمية

 ؛ القناة الثانية"-"صورياد شركةارا لذيوجه إن .2
 ونشره باجلريدة الرمسية.القناة الثانية" -"صورياد شركةليقرر تبليغ قراره إىل شركة  .3

 
رمضان  17 مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ

مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة أخرباش، (، 2719ماي  16) 1447
رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي الوديي 

 .وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء
 
 

األعلى لالتصال السمعي البصري، عن المجلس
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