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 05-17رقم  قرار "م.أ.ت.س.ب"
 (2017يناير  25) 1438ربيع الثاين  26املؤرخ يف

 ألذون القاضي ابعتماد املسطرة املتعلقة اب 
 

 ،اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري

 ؛منه 30و 4خصوصا املادتني  املتعلق إبعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، -1511 رقمبناء على القانون 
 منو  17و 14و 1كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا املواد   املتعلق ابالتصال السمعي البصري، 77-03 بناء على القانون رقمو 

 ؛منه 44و 42و 38و 36 إىل 29

 :املداولة وبعد

 كما يلي:  يعتمد مسطرة اإلذن -1

 :املادة األوىل

 : ل منح اإلذنطريقة و  شكلو  مضمونه املسطرة ذه حتدد
 أو اجتماعي أو جتاري أو فين أو ثقايف طابع وذات حمدودة ملدة تظاهرات منظمي طرف من بصرية مسعية برامج بث -

 ؛الرايضية والتظاهرات العمومي اإلحسان التماس وتظاهرات التجارية واملعارض واملعارض املهرجاانت مثل رايضي،
 املشروط؛ الولوج ذاتالسمعي البصري  االتصالخدمات  توزيع -
 الطلب؛ حسبالبصري السمعي  االتصالخدمات  توزيع -

 إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة. -

 حمدودة ملدة تظاهرات لتغطيةاألول: بث برامج مسعية بصرية  اجلزء

 :2املادة 

لتغطية تظاهرات ملدة  مسعية بصريةبرامج  لبث، ينبغي أن يستويف طلب منح اإلذن ات القانونية اجلاري هبا العملللمقتضيتنفيذا 
 الشروط التالية: استجماعحمدودة 

 ؛هدف ثقايف أو فين أو جتاري أو اجتماعي أو رايضي اتذتظاهرة يقدم الطلب من طرف منظم أو منظمي  -
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 ؛ملدة حمدودةموضوع الطلب تكون التظاهرة أن  -
 تغطيتها؛ املراد التظاهرة أنشطة برتويج مباشرة عالقة البصرية السمعية للربامج تكون أن -

 .تغطيتها املراد التظاهرة مدة اإلذن مدة تتجاوز ميكن أن ال ؛االنتخابية احلملة فرتة يف اإلذن منح ميكن ال -

 :3املادة 

 وصلمقابل عرب الربيد  "املشار إليها الحقا ابهليأة العليا" تصال السمعي البصريالعليا لالاهليأة  رئيس )ة( طلب اإلذن إىل يوجه 
 .التظاهرةيوما من اتريخ بداية ( 60) ، وذلك قبل ستنيمابلتسل

 :4املادة 

ستويف الشروط املطلوبة أن الطلب ي"املشار إليها الحقا ابجمللس األعلى"  اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصرييعترب  ماعند
املايل، وعند ن املنتظر منحه وكذا مبلغ املقابل وشروط اإلذ موافقته املبدئية،، ابلتسلم وصلمقابل  برسالة، بلغ مقدم الطلبي  

 العمل.التنظيمية اجلاري هبا للمقتضيات القانونية  و طبقا  ،اليت يتم تعيينها هلذا الغرض استخدام الرتددات إاتوات االقتضاء،

 :5املادة 

 :احملدودة زمنيا كما يليالتظاهرات قة على إذن بث برامج مسعية بصرية لتغطية ، املطب  املايلمبالغ املقابل حيدد جدول 
 

 التظاهرةموضوع 
 التغطية

 وطنية جهوية حملية

اجتماعي/ ثقايف / فين / 
 رايضي

 ال شيء ال شيء
 

 ال شيء
 

 جتاري
 يوما األوىل 30 -
 يوما املوالية 30 -
 يوما 60ما بعد  -

 
 درهم/يوم 800 -
 درهم/يوم 560 -
 درهم/يوم 400 -

 
 درهم/يوم 1200 -
 درهم/يوم 850 -
 درهم/يوم 600 -

 
 درهم/يوم 1800 -
 درهم/يوم 1250 -
 درهم/يوم 900 -

 

   خارج الرسوم.املبالغ سالفة الذكر تعترب 

 :6املادة 

م، وذلك بعد ها، عرب الربيد مقابل وصل ابلتسلاجمللس األعلى، قبل اتريخ بداية التظاهرة املراد تغطيتيتم إبالغ مقدم الطلب بقرار 
 سالفة الذكر من طرف مقدم الطلب. 4التأكد من قبول شروط اإلذن وأداء املبالغ احملددة يف املادة 
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 :7املادة 

 ن يقرر رفض منح اإلذن لألسباب التالية:أ األعلى ميكن للمجلس

 ؛أو يف هذه املسطرةاملقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل مة ملف الطلب للشروط املطلوبة يف ءعدم مال -
 ؛عدم توفر الرتددات الالزمة لبث الربامج -

   ؛ابإلذن ةالشروط املتعلقمقدم الطلب عدم قبول  -

 من هذا القرار. 4يف املادة املشار إليها  اإلاتوات ،االقتضاءاملايل، وعند املقابل عدم أداء مقدم الطلب ملبلغ  -

 .ابلتسلم وصلمقابل  برسالةمقدم الطلب  ويبلغ إىل معلال، قرار الرفضيكون 

 املشروط الولوج ذاتاخلدمات اجلزء الثاين: توزيع 

 :8املادة 

، ابلتسلم وصلمقابل  برسالة، ة العلياأاهلي رئيس )ة( إىل  ذات الولوج املشروطه طلب اإلذن لتوزيع خدمات مسعية بصرية يوج  
 يوما قبل التاريخ احملدد النطالق تسويق اخلدمة.( 60) نيستخالل وذلك 
 :9املادة 

 وافقته املبدئيةمب، ابلتسلم وصلمقابل  برسالة مقدم الطلببلغ ي  األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة اجمللس يعترب عندما 
 .املايلاملقابل مبلغ و الواجب تقدميه سند الضمان البنكي وشروط اإلذن املنتظر منحه وكذا منوذج 

 .يؤدى مسبقا اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدايف إطار عندما يتم تسويق اخلدمة  سند الضمان البنكيقدم ي

 :10املادة 

 :ذات الولوج املشروطري االتصال السمعي البص، املطبق على اإلذن بتوزيع خدمات املايليشمل مبلغ املقابل 
 ؛بقرار اإلذنالتبليغ قبل أداؤه ، ويتم خارج الرسومدرمها، (  500.000.00مبلغ إمجايل قدره مخس مائة ألف ) -

خالل السنة  من تسويق اخلدمة حتققها املتعهد يتال، خارج الرسوم، رقم املعامالتمن  % 5نسبة مبلغ سنوي يعادل  -
 .ومدة جتديده وذلك خالل طيلة مدة اإلذناملنقضية 

 .نامرتاكم املايل بلللمقا ناملكوان اجلزآن يعد
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 :11املادة 

ول الشروط املتعلقة ابإلذن ومن وذلك بعد التأكد من قب ،ابلتسلممقابل وصل  يدمقدم الطلب بقرار اجمللس األعلى عرب الرب  بلغي  
 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب. 9، أداء املبالغ احملددة يف املادة االقتضاءتقدمي سند الضمان البنكي املطلوب، وعند 

 :12املادة 

 ( سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتني.3يف ثالث )حتدد أقصى مدة لإلذن 

 :13املادة 

 .ابلتسلمال ميكن ملقدم الطلب، أبي شكل من األشكال، الشروع يف تسويق اخلدمة قبل تبليغه بقرار اإلذن مقابل وصل 

 :14املادة 

 منح اإلذن يف احلاالت التالية:طلب إصدار قرار برفض  األعلى ميكن للمجلس

 ؛أو يف هذه املسطرةاملقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل ملف الطلب للشروط املطلوبة يف  عدم استيفاء  -

   ؛عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة ابإلذن -
 ؛االقتضاء عند، سند الضمان البنكيعدم تقدمي مقدم الطلب  -
 املايل؛للمقابل  عدم أداء مقدم الطلب -

 .ابلتسلم وصل مقابل برسالة الطلب مقدم إىل ويبلغ معلال الرفض قرار يكون

 الطلب حسب اجلزء الثالث: توزيع اخلدمات السمعية البصرية 

 :15املادة 

 ، وذلكابلتسلم وصلمقابل  برسالة، اهليأة العليا رئيس )ة( إىل  الطلبحسب ه طلب اإلذن لتوزيع خدمات مسعية بصرية وج  ي  
 .تسويق اخلدمةالنطالق يوما قبل التاريخ احملدد ( 60) نيست خالل

 :16املادة 

 وافقته املبدئيةمب ،ابلتسلم وصلمقابل  ،برسالةعندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة ي بلغ مقدم الطلب 
 .املايلاملقابل مبلغ و الواجب تقدميه  سند الضمان البنكيوشروط اإلذن املنتظر منحه وكذا منوذج 

 .اخلدمة يف إطار اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقايقدم سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق 



5 
 

 :17املادة 

 يشمل مبلغ املقابل املايل، املطبق على اإلذن بتوزيع خدمات االتصال السمعي البصري ذات الولوج املشروط:
 اإلذن؛ قبل التبليغ بقرارأداؤه ( درمها، خارج الرسوم، ويتم  500.000.00مبلغ إمجايل قدره مخس مائة ألف ) -

من رقم املعامالت، خارج الرسوم، اليت حتققها املتعهد من تسويق اخلدمة خالل السنة  % 5مبلغ سنوي يعادل نسبة  -
 املنقضية وذلك طيلة مدة اإلذن ومدة جتديده.

 .نامرتاكم املايل للمقابل املكوانن اجلزآن يعد

 :18املادة 

، وذلك بعد التأكد من قبول الشروط املتعلقة ابإلذن ومن ابلتسلممقابل وصل  برسالة األعلى بلغ مقدم الطلب بقرار اجمللسي  
 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب. 16، أداء املبالغ احملددة يف املادة االقتضاءتقدمي سند الضمان البنكي املطلوب، وعند 

 :19املادة 

 مرتني.( سنوات قابلة للتجديد ضمنيا 3حتدد أقصى مدة لإلذن يف ثالث )

 :20املادة 

 .التسلمال ميكن ملقدم الطلب، أبي شكل من األشكال، الشروع يف تسويق اخلدمة قبل تبليغه بقرار اإلذن مقابل وصل 

 :21املادة 

 ميكن للمجلس األعلى إصدار قرار برفض طلب منح اإلذن يف احلاالت التالية:

 أو يف هذه املسطرة؛املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل عدم استيفاء ملف الطلب للشروط املطلوبة يف   -
   عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة ابإلذن؛ -
 االقتضاء؛ عدم تقدمي مقدم الطلب سند الضمان البنكي، عند -
 عدم أداء مقدم الطلب للمقابل املايل؛ -

 .ابلتسلم وصل مقابل برسالة الطلب مقدم إىل ويبلغ الرفض معلال قرار يكون
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  إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربةاجلزء الرابع: 

 :22املادة 

، عرب الربيد اهليأة العليا رئيس)ة( إىل  حداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربةإلوجه طلب اإلذن ي  
 التاريخ احملدد إلنشاء هذه الشبكات.( يوما قبل 60 )نيست خالل ، وذلكابلتسلم وصلمقابل 

 :23املادة 

ستة لفرتة أقصاها موضوع اإلذن إال ميكن إحداث احملطات ، ال 77-03من القانون رقم  32و 31تنفيذا ملقتضيات املادتني 
 .الفرتةال ميكن متديد هذه و  ،( أشهر6)

( يوما متتالية خالل 15وجيب أال تتجاوز مدة اإلرسال مخسة عشر ) ،دة إحداث حمطة بنفس املوقع شهرينجيب أال تتجاوز م
 الفرتة املذكورة.

 .موجهة للعمومبث برامج احلق يف ال يعطي منح اإلذن 

 :24املادة 

وافقته مب، ابلتسلم وصلمقابل  ،عرب الربيدي بلغ مقدم الطلب  ،عندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة
استخدام الرتددات اليت يتم تعيينها هلذا  إاتوات، االقتضاءوعند  ،املايلاملقابل مبلغ وشروط اإلذن املنتظر منحه وكذا املبدئية 
 ذلك طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.و ، الغرض

 :25 املادة

 كما يلي:  لالتصال السمعي البصري قصد التجربةحداث واستغالل شبكات إلعلى اإلذن  ، املطبقاملايلمبلغ املقابل حيدد جدول 
 

 مدة اإلذن
 التغطية

 وطنية جهوية حملية

 يوما األوىل 30 -
 يوما املوالية 30 -
 يوما 60ما بعد  -

 درهم/يوم 800 -
 درهم/يوم 560 -
 درهم/يوم 400 -

 درهم/يوم 1200 -
 درهم/يوم 850 -
 درهم/يوم 600 -

 درهم/يوم 1800 -
 درهم/يوم 1250 -
 درهم/يوم 900 -

 

 

 .  املبالغ سالفة الذكر خارج الرسومتعترب 
  .مايلأي مقابل  يؤديعندما يتم تقدمي الطلب من طرف متعهد حاصل على ترخيص، ال 
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 :26املادة 

، وذلك بعد التأكد من قبول الشروط املتعلقة ابإلذن وأداء ابلتسلمعرب الربيد مقابل وصل  األعلى بلغ مقدم الطلب بقرار اجمللسي  
 السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب. 24املبالغ احملددة يف املادة 

 ال ميكن ملقدم الطلب، أبي شكل من األشكال، الشروع يف جتريب الشبكة قبل تبليغه بقرار اإلذن.

 :27املادة 

 :التالية احلاالت يف اإلذن منح طلب برفض قرار إصدار األعلى للمجلس ميكن

 ؛أو يف هذه املسطرةاملقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل ملف الطلب للشروط املطلوبة يف استيفاء عدم  -
 ؛عدم توفر الرتددات الالزمة لبث الربامج -
   ؛ابإلذن ةالشروط املتعلقمقدم الطلب عدم قبول  -
 ؛من هذا القرار 24ددة يف املادة الرسوم احمل، االقتضاءاملايل، وعند املقابل عدم أداء مقدم الطلب ملبلغ  -

 .ابلتسلم وصل مقابل برسالة الطلب مقدم إىل ويبلغ الرفض معلال قرار يكون

 اجلزء اخلامس: مقتضيات مشرتكة

 :28املادة 

 بالغا خترب فيه العموم ابألذون املمنوحة. ، على األقل،موقعها االلكرتوين ويف جريدتنيعلى اهليأة العليا  تصدر

 .األذونلس األعلى املتعلقة مبنح حلكومية املكلفة ابالتصال نسخة من قرارات اجملللسلطة ا كما ترسل

 .لهيأة العليال االلكرتوينوقع املعلى  توضعب"اجلريدة الرمسية"، كما األذون يتم نشر القرارات املتعلقة مبنح 

 :29املادة 

 .بل املرشح يف طلبهيه من ق  املتعلقة هبذه املسطرة إىل العنوان املشار إلالتبليغات يتم إرسال كل 

 .الرمسية اجلريدة يف القرار هذا بنشر أيمر -2
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 1438 الثاين ربيع 26 بتاريخ ملنعقدةا جلستها خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول مت
  .ابلرابط البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(2017 يناير 25)

 عن اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 أمينة ملريين الوهايب

 


