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(31 أغسطس  اآلخرة 1423 جمادى من في 22 212-02-1 صادر ظهير شريف رقم
تغييره مت كما البصري1، – السمعي لالتصال العليا الهيئة بإحداث يقضي  (2002

رمضان 1424  في 16 من 302-03-1 الصادر رقم الشريف الظهير مبقتضى وتتميمه
القعدة  ذي في 19 من رقم 189-07-1 الصادر الشريف والظهير (11 نوفمبر 2003)2 
شوال  في 20 من رقم 73-08-1 صادر الشريف (30 نوفمبر 2007)3 والظهير 1428

(20 أكتوبر 2008)4  1429

 .

 
    

(الصيغة املدعمة)
احلمد لله وحده،

بداخله: - الشريف الطابع
الله وليه يوسف بن محمد بن احلسن بن محمد

أننا: أمره وأعز الله هذا، أسماه الشريف ظهيرنا من يعلم

املواطنني وحريات حقوق صيانة واجب من الشريف بجنابنا الدستور ينيطه اعتبارا ملا
؛ والهيئات واجلماعات

حلرية كعنصر أساسي اإلعالم، احلق في ضمان بوجوب الشريفة جاللتنا من واقتناعا
سمعية وبوسائل مستقلة صحافة طريق  عن والسيما  واآلراء، األفكار عن التعبير
عام مرفق وبواسطة احلرية، بكامل خاللها من ويعبر تتأسس أن ميكن بصرية،  -
القيم احترام دائرة في الرأي، تيارات مختلف تعددية ضمان على قادر والتلفزة لإلذاعة
تلك املتعلقة وخاصة منها اململكة، العمل في اجلاري بها والقوانني احلضارية األساسية

وكرامتهم؛ األشخاص وبصيانة حرمة الشباب بحماية

إحداث يقتضي الذكر السالفة املبادئ إعمال بأن بالله العالي جنابنا  من وإدراكا
على متوفرة السامية، رعايتنا ظل وفي الشريفة جاللتنا بجانب خاصة توضع مؤسسة

؛ ونزاهة جترد مبهامها بكل لالضطالع الضرورية الوسائل

الدستور، من 19 الفصل على وبناء األسباب، لهذه

.2002 شتنبر   2 االثنني  يوم الصادرة 5035 رقم الرسمية اجلريدة  1

.2003 نونبر   13 اخلميس  يوم الصادرة 5160 رقم الرسمية اجلريدة  2

.2007 دجنبر   6 اخلميس  يوم الصادرة 5584 رقم  الرسمية اجلريدة 3

.2008 نونبر   3 االثنني  يوم الصادرة 5679 رقم الرسمية اجلريدة  4
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يلي: مبا الشريف أمرنا أصدرنا

املادة 1 
البصري. - السمعي لالتصال عليا هيئة الشريفة جاللتنا بجانب حتدث

املادة 2 
السمعي لالتصال األعلى املجلس من - البصري السمعي لالتصال العليا الهيئة تتألف

البصري. - السمعي لالتصال العامة املديرية ومن البصري -

البصري - السمعي لالتصال األعلى املجلس األول: الباب   

االختصاصات  األول: الفصل

املادة 3
التالية: املهام البصري - السمعي لالتصال تناط باملجلس األعلى

بقطاع يتعلق الشريفة، فيما لدن جاللتنا إليه من حتال مسألة كل في الرأي إبداء  —1

؛ البصري - السمعي االتصال
 

تعيينها يرجع أمر التي الشخصيات اختيار بشأن الشريفة، جلاللتنا االقتراح 2— رفع

على ممارستها التي تناط بهم العامة املناصب املهام أو يخص فيما السديد نظرنا إلى
؛ البصري - السمعي املجال في املتدخلة العامة الهيئات رأس

مجلسي رئيسا أو الوزير األول يحيلها إليه قضية في كل واحلكومة للبرملان الرأي 3— إبداء

؛ البصري - السمعي االتصال بقطاع يتعلق البرملان، فيما

املتعلقة املراسيم مشاريع أو القوانني مشاريع بشأن للوزير األول، وجوبا 4— إبداء الرأي

؛ الوزاري املجلس على عرضها قبل البصري، - السمعي االتصال بقطاع

بقطاع املتعلقة القوانني بشأن مقترحات البرملان مجلسي لرئيسي وجوبا الرأي 5—  إبداء

؛ املعني باألمر املجلس على عرضها قبل البصري، - السمعي االتصال
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القانوني  الطابع ذات التدابير منها والسيما احلكومة، على التدابير اقتراح مختلف —6
الشريف الظهير وأحكام ديباجة في بيانها الوارد باملبادئ التقيد ضمان من متكن التي

؛ هذا

والتنظيمية  التشريعية الطبيعة ذات التغييرات بشأن احلكومة إلى االقتراح رفع —7
قطاع ألنشطة واالجتماعي والثقافي واالقتصادي التكنولوجي التطور يستلزمها التي

؛ البصري - السمعي االتصال

على  املطبقة واألنظمة املعنية بالقوانني واألجهزة السلطات جميع تقيد على السهر —8
؛ البصري - السمعي االتصال قطاع

البصري،  - السمعي  االتصال منشآت واستغالل بإحداث  الرخص طلبات بحث —9
وفقا بذلك، املتعلقة الرخص ومنح بها املعمول والتنظيمية القانونية  لإلجراءات تبعا

؛ العمل بها اجلاري والتنظيمية للنصوص التشريعية

الوكالة  تخصصها التي كهربائية - الراديو املوجات باستعمال  الرخص منح —10
الغاية، ولهذه البصري, - السمعي االتصال قطاع لفائدة املواصالت لتقنني الوطنية
املكلفة األخرى العامة الهيئات للتنسيق مع جلنة إلحداث احلاجة، عند املجلس، يؤهل

؛ املوجات ومراقبته طيف بإدارة

التحمالت  دفاتر مبضمون البصري - السمعي االتصال هيئات تقيد  مراقبة —11
؛ القطاع على املطبقة والقواعد باملبادئ عامة تقيدها وبصفة

السمعي  لالتصال الوطنية بالشركات اخلاصة التحمالت دفاتر على املصادقة —12
بها ؛ التقيد ومراقبة العام - البصري

يتعلق  ما  والسيما والرأي، الفكر تيارات عن التعبير بتعددية التقيد على السهر —13
لالتصال العام القطاع من أو اخلاص القطاع قبل من  سواء  السياسي، باإلعالم

البصري. - السمعي
رئاسة وإلى احلكومة إلى  يحددها، التي للفترات تبعا املجلس، يوجه الغاية، ولهذه
املهنية النقابية والغرف واملنظمات السياسية األحزاب عن واملسؤولني البرملان مجلسي
السياسية الشخصيات استغرقتها مداخالت التي الزمنية املدة بيان البرملان، في املمثلة
إبداء املناسبة، بهذه له، ويجوز والتلفزة. اإلذاعة أجهزة برامج في املهنية أو النقابية أو

؛ فائدة فيها يرى التي املالحظات جميع
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والشروط حتدد القواعد التي والتنظيمية التشريعية بالنصوص التقيد على 14— السهر
بها التقيد يتعني التي االنتخابية باحلمالت املتعلقة الفقرات وبث وبرمجة بإنتاج املتعلقة

؛ واخلاص العام بالقطاعني االتصال هيئات لدن من

التشريعية  بالنصوص  البصري - السمعي االتصال أجهزة تقيد على السهر —15
املجلس، ميارس الغاية، ولهذه ؛ اإلشهار ميدان في العمل  بها اجلاري والتنظيمية 
بثها تتولى  التي اإلشهارية الفقرات برمجة كيفية مراقبة املالئمة، الوسائل  بجميع
سند من املستفيدة أو العام للقطاع التابعة البصري السمعي- االتصال هيئات 

؛ القطاع هذا إطار في نوعه كان أيا لالستغالل،

البصري،  - السمعي االتصال هيئات لدن من املرتكبة املخالفات  على املعاقبة —16
وفقا للتشريع املختصة، إلى السلطات املترتبة عنها بشأن العقوبات اقتراح تقدمي أو

؛ الصلة ذات التحمالت ولدفاتر العمل اجلاري به

لبرامج  املتابعني عدد لقياس التقني املطبقة القانوني أو الطابع ذات سن املعايير —17
البصري. - السمعي االتصال منشآت

املادة 4
أو السياسية من املنظمات البصري - السمعي لالتصال األعلى املجلس يتلقى أن ميكن
أجهزة متعلقة بخرق شكايات العامة، املنفعة لها بصفة املعترف اجلمعيات النقابية أو
قطاع االتصال السمعي املطبقة على لألنظمة أو للقوانني - البصري السمعي االتصال

البصري. -

املنصوص اإلجراء شأنها في ويتخذ املذكورة الشكايات احلال،  اقتضى إن ويبحث،
املخالفة. على املطبقة األنظمة القوانني أو هذا وفي الشريف ظهيرنا في عليه

الشكايات الرأي، إبداء ألجل املجلس، إلى حتيل أن القضائية  للسلطة ميكن كما
االتصال بقطاع املتعلقة التنظيمية أو التشريعية النصوص أحكام إلى خرق املستندة

فيها. النظر املذكورة السلطة على والواجب البصري - السمعي

املخالفة املمارسات في النظر  أمر املختصة السلطات إلى يحيل أن للمجلس ويجوز
ترجع للمجلس املذكورة أن السلطات ولنفس واملنافسة. بحرية األسعار املتعلق للقانون

هذا الشأن. في إلبداء رأيه
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املادة 5
السمعي االتصال منشآت يلزم أن - البصري السمعي لالتصال األعلى ميكن للمجلس
به حلق شخص كل من  طلب على بناء  جواب، أو حقيقة  بيان بنشر  البصري -
ويحدد املجلس احلقيقة. تخالف يبدو أنها بشرفه أو متس معلومة بث جراء من ضرر
إن اقتضى احلال، التقيد به، عدم يعرض الذي النشر املذكور وكيفية مضمون األعلى
لالتصال العام املدير بتحصيلها ويقوم مبلغها حتديد بنفسه  يتولى مالية عقوبة إلى
للدولة. العامة الديون بتحصيل يتعلق فيما  الشأن هو كما البصري، - السمعي

تأليف املجلس الفصل الثاني:

املادة 6
وأربعة الرئيس تعيني الشريف جنابنا يتولى أعضاء، تسعة لالتصال األعلى يضم املجلس
مرة سنوات قابلة للتجديد خمس ملدة عضوين منهم األول الوزير ويعني منهم. أعضاء
لنفس عضوا املستشارين مجلس ورئيس النواب مجلس رئيس من كل يعني كما واحدة.
يعينهم الذين األعضاء يخص فيما عليها املنصوص االنتداب جتديد شروط ووفق املدة

األول. الوزير

بصدق مبهامهم يقوموا أن على الشريفة جاللتنا يدي بني جميع األعضاء القسم يؤدي
هذا وبالقوانني الشريف تام بظهيرنا في التزام جترد ونزاهة، يزاولونها بكل وأن وأمانة
علني موقف أي يتخذوا وبأال البصري، - السمعي االتصال قطاع في بها  املعمول

املجلس. بخصوص القضايا الراجعة الختصاص

املادة 7
وبني البصري السمعي - لالتصال املجلس األعلى في العضوية بني مهام اجلمع يجوز ال
أو اجلامعات في الباحث األستاذ مهام باستثناء - عام أو منصب انتخابي انتداب أي
شأنه ويكون من ربحا يدر نشاط مهني دائم أو أي لتكوين األطر - العليا املؤسسات

املذكور.5 املجلس استقاللية أعضاء من يحد أن

أي مباشرة، غير أو مباشرة بصورة يتقاضوا، أن املذكور املجلس ألعضاء يجوز ال
مهامهم، مزاولة في الشروع املقدمة قبل اخلدمات عن املمنوحة األجرة أجرة باستثناء
ذلك في تراعى أن على االتصال، لقطاع تابعة منشأة في مصالح على وال أن يتوفروا

رمضان 1424  في 16 من 302-03-1 صادر رقم الشريف الظهير مبقتضى تغييرها مت كما 7، الفقرة األولى 5  املادة
(31 أغسطس  اآلخرة 1423 جمادى من في 22 212-02-1 الصادر رقم الشريف الظهير بتغيير (11 نوفمبر 2003)

البصري. – السمعي لالتصال العليا الهيئة بإحداث القاضي (2002
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للتقيد أشهر ثالثة أجل احلال، اقتضى إن لهم، ويضرب والفنية. األدبية حقوق امللكية
تلقائية. بصفة مستقيلني اعتبروا وإال القاعدة بهذه

باستقالليتهم. شأنه اإلخالل من وضعيتهم، على يطرأ بكل تغيير الرئيس ويخبرون

عضويتهم مدة طيلة البصري، - السمعي لالتصال األعلى املجلس يتعني على أعضاء
موقف علني أي االمتناع عن اتخاذ مهامهم، انتهاء تاريخ من سنتني انطالقا وخالل
ميكن التي أو البت فيها، له سبق التي أو املجلس يبت فيها التي القضايا بخصوص
تاريخ من سنتني مدة طوال كذلك، عليهم مهمته. ومينع ممارسة إطار إليه في أن حتال
منشآت بإحدى  مأجورا منصبا يقبلوا أن العليا، الهيئة حظيرة في مهامهم انتهاء 

- البصري. االتصال السمعي

املكررة 6 7 املادة
داخل  يصرح، أن البصري السمعي لالتصال املجلس األعلى في العضو على يتعني - 1
التي واملمتلكات املهنية  نشاطاته مبجموع لتعيينه، املوالية يوما  (90) التسعني أجل
خالل استلمها التي املداخيل وكذا بتدبيرها يقوم أو القاصرون أوالده أو ميلكها ميلكها

تعيينه فيها. مت للسنة التي السابقة السنة

مهمته حالة انتهاء في البصري، السمعي لالتصال األعلى املجلس في العضو يجب على
تسعني أجل داخل أعاله، عليه املنصوص بالتصريح يقوم أن الوفاة، غير ألي سبب آخر

املذكورة. املهمة انتهاء تاريخ من ابتداء يحتسب يوما (90)

املنقولة. العقارات واألموال جميع من بها التصريح تتكون املمتلكات الواجب - 2

في حسابات والودائع التجارية األصول على اخلصوص املنقولة األموال عداد في يدخل
واملمتلكات األخرى املنقولة والقيم الشركات في واألسهم واحلصص والسندات بنكية
الفنية والتحف  واالقتراضات محرك ذات والعربات اإلرث طريق عن عليها املتحصل

واملجوهرات. واحللي واألثرية

(20 أكتوبر  شوال 1429 في 20 من رقم 73-08-1 صادر شريف ظهير مبقتضى إضافتها متت مكررة 7 6 املادة
(31 أغسطس  اآلخرة 1423 جمادى من في 22 212-02-1 الصادر رقم الشريف الظهير بتتميم يقضي (2008

البصري. السمعي لالتصال العليا الهيئة بإحداث القاضي (2002
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التصريح بها. الواجب األموال املنقولة لقيمة األدنى بنص تنظيمي احلد يحدد

التي تلك وكذا األغيار مع املشتركة باملمتلكات  كذلك بالتصريح باألمر املعني يلزم 
حلسابهم. يدبرها

أن يجب أعاله، عليه املنصوص التصريح بتقدمي ملزمني الزوجني كال  يكون عندما
باألوالد اخلاص  التصريح  األب يقدم وأن  حدة  على  تصريحه منهما واحد كل يقدم

القاصرين.

فبراير  شهر في ثالث سنوات كل أعاله األول البند إليه في املشار التصريح يجدد - 3
وممتلكاته. ومداخيله  امللزم نشاطات على الطارئة التغيرات االقتضاء، عند ويوضح،
وبتصريح باملداخيل يتعلق بتصريح مدعما باملمتلكات التصريح يكون أن ويجب

املعني. بنشاطات

مغلق يحمل  ظرف للحسابات في األعلى املجلس ضبط كتابة لدى التصريح يودع - 4
ويسلم والشخصي وصفته العائلي املصرح باسم متبوعة باملمتلكات» «تصريح عبارة

فورا وصل بالتسلم. عنه

الرسمية. اجلريدة ينشر في تنظيمي بنص الوصل ومنوذج التصريح منوذج يحدد

ألغراض التصريحات باملمتلكات مضمون يستعمل أن األحوال، من حال بأي ميكن، ال
املادة. هذه في عليها تلك املنصوص غير أخرى

للمجلس  األول الرئيس إلى البصري السمعي لالتصال املجلس األعلى رئيس يوجه - 5
عليها، تدخل ميكن أن التي والتغييرات أعضاء املجلس بأسماء قائمة للحسابات األعلى
السمعي لالتصال األعلى املجلس رئيس للحسابات األول للمجلس األعلى الرئيس ويخبر
إدالء بعدم االقتضاء، وعند املادة، لهذه تطبيقا  بها املتوصل بالتصريحات  البصري

جتديدها. عدم أو بتصريحاتهم باألمر املعنيني

التصريح  يقدم لم الذي العضو إلى للحسابات األعلى للمجلس األول الرئيس يوجه - 6
احترام عليه بأن تنبيها مطابق غير  أو  كامل غير  تصريحا  قدم الذي أو باملمتلكات
ابتداء يوما (60) يتجاوز ستني أن ميكن والذي ال يحدده داخل أجل هذه املادة أحكام

تاريخ تسلم التنبيه. من
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دراسة  بقصد مقررا مستشارا للحسابات  األعلى للمجلس األول الرئيس يعني - 7
ابتداء يوما (60) ستني أجل داخل املقرر املستشار تقرير إعداد يتعني وتتبعه. التصريح

عليه. عرض القضية تاريخ من

املستشار تقرير على باألمر املعني  للحسابات األعلى للمجلس األول الرئيس يطلع 
هذا للرد على مالحظات يوما (60) ستني أجل ومينحه تصريحه بدارسة املكلف املقرر

األخير.

للقانون  مخالفات تشكل أفعال  وجود املقرر املستشار تقرير من يتبني عندما - 8
على القضية ملف للحسابات األعلى املجلس لدى  للملك العام الوكيل يحيل  اجلنائي،

القضاء.

ملزم أي يطلب من أن االقتضاء، عند للحسابات، األعلى األول للمجلس للرئيس ميكن
زوجه. ومداخيل مبمتلكات التصريح

املجلس  الشريفة ورئيس جاللتنا للحسابات األعلى للمجلس األول  الرئيس يخبر - 9
أعاله. و8 و7 6 للبنود باإلجراءات املتخذة تطبيقا البصري السمعي لالتصال األعلى

لالتصال  املجلس األعلى عضو البت، وضعية السديد، قصد جاللتنا نظر على تعرض -10
أو املادة في هذه املنصوص عليها بالتصريحات اإلدالء رفض السمعي البصري الذي
أدلى  الذي أو أعاله و4 و3 و2 1 البنود أحكام  تصريحاته  يطابق مضمون ال  الذي

أعاله. 6 طبقا للبند تنبيهه رغم وضعيته يسو ولم كامل بتصريح غير

املهام، انتهاء مبناسبة  بها اإلدالء الواجب بالتصريحات باإلخالل  األمر تعلق  إذا
تقدمي بضرورة باألمر املعني بإشعار  للحسابات  األعلى  للمجلس األول الرئيس يقوم
طائلة إحالة باإلشعار حتت توصله تاريخ من يوما (30) أجل ثالثني تصريحه داخل

للبحث فيه. املختصة القضائية على اجلهة ملفه

بخصوصها إال  املبداة املالحظات وعلى التصريحات املودعة على االطالع ميكن ال - 11
القضاء. من بطلب أو حقوقه بالتصريح أو من ذوي امللزم صريح من بطلب

املالحظات أو التصريحات على كانت صفة بأية يطلعون الذين على كل األشخاص يجب
عليهم ومينع السر املهني. يحافظوا على أن املادة، هذه في عليها املنصوص أو الوثائق
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من طلب على بناء إال سباب،
ٍ
األ من سبب ألي استغاللها، أو استعمالها أو كشفها

املنصوص عليها  العقوبات طائلة حتت أعاله 10 وفق البند األمر إليه املرفوع القضاء
اجلنائي.7  القانون مجموعة من 446 الفصل في

املادة 8
يخص فيما  املهني السر بكتمان لالتصال األعلى املجلس ومستخدمو أعضاء يلزم
يراعى أن على مهامهم، مزاولة أثناء عليها يطلعون التي واملعلومات الوقائع واألعمال
ظهيرنا في عليها املنصوص والنوعية السنوية التقارير إلعداد ضروري هو ما ذلك في

هذا. الشريف

املادة 9
خلف له تعيني وجب األسباب، من ألي سبب شاغرا باملجلس منصب عضو إذا أصبح

املجلس. يثبته رئيس الذي الشغور لتاريخ التالية يوما اخلمسة عشر داخل

العادي، أجلها مدة انتدابهم قبل املنتهية لألعضاء خلفا املعينون املجلس أعضاء ويقوم
خلفوهم. الذين األعضاء انتداب بإمتام مدة

املادة 10
واملالية، اإلدارية وضعيته يخص فيما يعتبر، العليا، الهيأة رئيس رئيس املجلس، إن

الشريفة. جاللتنا بحكومة عضو حكم في

ويخضع البرملان التعويض املمنوح ألعضاء تعويضا يساوي املجلس أعضاء ويتقاضى
الضريبي. النظام لنفس

على أنه: الثانية في مادته (20 أكتوبر 2008) شوال 1429 في 20 من 73-08-1 صادر رقم الظهير 7 ينص
ظهيرنا  نشر تاريخ في ملهامهم املزاولني البصري السمعي لالتصال األعلى املجلس أعضاء على يتعني -  1 »
عليه املنصوص أوالدهم القاصرين وممتلكات مبمتلكاتهم بالتصريح يقوموا أن الرسمية اجلريدة في هذا الشريف
نشر  تاريخ من ابتداء أجل 6 أشهر رقم 212-02-1 داخل أعاله املذكور الشريف الظهير املكررة من 7 املادة في

لتطبيقه. الالزمة التنظيمية النصوص
املجلس،  في صفته كعضو اكتساب قبل له، سبق السمعي البصري الذي لالتصال األعلى املجلس العضو في على - 2

الشريف هذا.». لظهيرنا طبقا مبمتلكاته يصرح أن للتصريح، وفق نظام آخر مبمتلكاته صرح أن
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التسيير طريق الثالث: الفصل

املادة 11
للمجلس. الداخلي النظام في محددة لفترات تبعا رئيسه، من بدعوة املجلس يجتمع

األقل. على الشهر في فإنه ينعقد مرة احلال، كان وكيفما

بناء أو منه أو مببادرة الداخلي النظام ألحكام تطبيقا املجلس، الجتماع يدعو الرئيس
األقل. على املجلس أعضاء نصف من طلب على

جدول في املدرجة في القضايا والتداول للتدارس املجلس يجتمع احلال، كان وكيفما
البصري. - السمعي لالتصال العام املدير مبساعدة الرئيس يعده محدد أعمال

املادة 12
أعضائه. وأربعة من الرئيس يحضرها أن املجلس مداوالت يشترط لصحة

اجلانب رجح األصوات تعادلت األعضاء احلاضرين فإن بأغلبية قراراته املجلس ويتخذ
سرية. املجلس مداوالت وتكون الرئيس. فيه يكون الذي

لالتصال العامة املديرية ومصالح على مستخدمي قراراته، تنفيذ ألجل املجلس، يتوفر
اجلريدة الرسمية. في قراراته بعض نشر يقرر أن له ويجوز البصري. - السمعي

البصري - السمعي لالتصال العامة املديرية الثاني: الباب     

عامة أحكام األول: الفصل

املادة 13
إليها املسندة باملهام ألجل االضطالع البصري، - السمعي لالتصال العليا الهيئة تتوفر
العاملني الالزمني واملستخدمني والتقنية اإلدارية على املصالح هذا، الشريف بظهيرنا
حتت مسؤولية واملوضوعني البصري - السمعي لالتصال العامة املديرية حظيرة في

البصري. - السمعي لالتصال املدير العام
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النظام في وصالحيتها وطبيعتها العامة للمديرية والتقنية اإلدارية املصالح يحدد عدد
شأنه ويتولى جنابنا في املجلس ويتداول العام املدير يعده الذي العليا للهيئة الداخلي

حكومتنا. رأي استطالع بعد عليه، الشريف املصادقة

املادة 14
الشريف هذا، بظهيرنا العبارة إليه بصريح املسندة  اخلاصة على الصالحيات عالوة
قرارات تنفيذ الرئيس، إشراف حتت البصري - لالتصال السمعي العام املدير يتولى
واملستخدمني املصالح وتدبير وإدارة البصري السمعي لالتصال األعلى املجلس

البصري. السمعي - لالتصال العليا للهيئة والتقنيني اإلداريني

إلى املسندة باملهام الالزمة للقيام التدابير جميع ويتخذ املجلس، رئيس املدير يساعد
بها العمل. اجلاري األنظمة أو والقوانني هذا املجلس املذكور بظهيرنا الشريف

تنفيذ وعن العامة املديرية أنشطة عن تقريرا أشهر، ثالثة كل املجلس، على كما يعرض
األول.8 الوزير كذلك إلى التقرير ويوجه هذا امليزانية.

املراقبة صالحيات الثاني: الفصل

املادة 15
املسندة باملهام االضطالع  ألجل  البصري، - السمعي لالتصال العامة املديرية تتوفر
املجلس تنفيذ قرارات ألجل أو لتطبيقه، الصادرة والنصوص هذا الشريف إليها بظهيرنا
سلطة املدير مراقبني يوضعون حتت على مجموعة البصري، - السمعي لالتصال األعلى
املخالفات إثبات قصد املكان عني وفي الوثائق مبراقبة احلاجة، عند ويكلفون، العام 

بها العمل. اجلاري األنظمة أو والقوانني التحمالت ألحكام دفاتر

مبا يلي: املذكورون للقيام املراقبون يؤهل

بالوسائل املالئمة ؛ والتلفزية اإلذاعية البرامج جميع تسجيل -

األشخاص  على املفروضة بااللتزامات  التقيد من  للتأكد الالزمة املعلومات كل جمع -
القعدة  ذي في 19 من 1.07.189 الصادر رقم الشريف الظهير مبقتضى تتميمها مت الثالثة كما الفقرة املادة 14، 8

 31) اآلخرة 1423 جمادى من في 22 1.02.212 الصادر الشريف الظهير وتتميم بتغيير (30 نونبر 2007) 1428
البصري. – السمعي لالتصال العليا الهيئة بإحداث القاضي (2002 أغسطس
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على املتوفرين الطبيعيني أو املعنويني أو األشخاص اإلدارات لدى سواء لهم، املرخص
؛ البصري - السمعي االتصال خدمات تقدم التي للمنشآت املسلمة الرخص

أو املعنويني. الطبيعيني األشخاص لدى نفس مراقبة إجراء -

السلطة تعينهم الذين القضائية ضباط الشرطة احلاجة، مهامهم، عند في ويساعدهم
الغرض. لهذا املختصة

هذه املراقبني، تطبيقا ألحكام لدن من عليها احملصل املعلومات تستعمل أن يجوز ال
هذا. الشريف بظهيرنا إليهم املسندة باملهام بالقيام تتعلق التي غير  ألغراض املادة،
املرفوع األمر املختصة احملاكم أمام ما عدا اإلدالء بها، يجوز وال عنها، الكشف ومينع
القضائية السلطة أو البصري - السمعي لالتصال  العام  املدير من  بشكوى إليها

املختصة.

املادة 16
املنوطة االعتيادية املراقبة مهمة  مزاولة مبناسبة العام، املدير علم إلى  تبلغ عندما
املنشئة الوقائع لالتصال، األعلى  املجلس رئيس من بطلب  مراقبة إجراء بعد أو به،
املنافية املمارسات  والسيما العمل، بها اجلاري واألنظمة  للقوانني مبخالفة املتعلقة
وحماية األطفال وكرامته اإلنسان لشخص الواجب واالحترام العامة واألخالق للقانون
من التحمالت لدفاتر بخرق املهنية أو واألخالقيات املهنية اآلداب وملدونات واملراهقني
األعلى املجلس رئيس  بذلك فورا  يخبر العام املدير فإن  على رخصة، احلاصلني لدن
بوجه ويأذن اتخاذها، الواجب التدابير املجلس،  تداول بعد يقرر، الذي لالتصال
اإلدارية إلى السلطات وبرفع األمر العليا الهيئة بالتقاضي باسم العام للمدير خاص

املختصة. واملهنية والقضائية

العقوبات  الثالث: الباب  

املادة 17
وفقا عليه، املفروضة بالشروط واالستغالل بالتأسيس رخصة حامل  يتقيد لم إذا
لالتصال العام املدير فإن رخصته، ملضمون  أو والتنظيمية التشريعية للنصوص
على يزيد ال املثبتة، داخل أجل املخالفة لوقف إعذارا إليه يوجه البصري السمعي -

يوما. ثالثني
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العام املدير فإن املخالفة، واستمرت إليه املوجه  لإلعذار له  املرخص ميتثل لم  وإذا
األعلى لالتصال السمعي املجلس إلى بذلك بيانا يرفع البصري - السمعي لالتصال

يلي: ما يقرر أن التداول، بعد له، يجوز الذي البصري -

في اإلنذار هذا نشر يقرر أن للمجلس ويجوز املعنية. املنشأة  إلى إنذار توجيه -
؛ معا هما أو املنشأة قنوات على وجوبا بثه أو الرسمية اجلريدة

التحمالت ؛ دفتر في عليها العقوبات املنصوص إيقاع -

النهائي أو املؤقت  اإليقاف أجل  من املختصة،  السلطة إلى املخالفة ملف توجيه  -
؛ املسلمة للرخصة

املخالفة املثبتة. على للمعاقبة املختصة املهنية أو القضائية األمر إلى السلطة إحالة -

إثبات ومت العام واألمن  الوطني الدفاع  يفرضها  التي  بالشروط اإلخالل وقع إذا
لالتصال األعلى املجلس رئيس فإن العليا، للهيئة التابعني املراقبني لدن من املخالفة
التي للمنشأة املمنوحة االستغالل رخصة الفور، على ليوقف، يؤهل البصري - السمعي
لتقنني الوطنية الوكالة مدير بذلك يخبر أن بعد يتخذه معلل بقرار وذلك اخلدمات تقدم

املختصة. احلكومية والسلطة املواصالت

لهذا احملددة بالشروط كهربائية - راديو موجات الستعمال رخصة حامل يتقيد لم إذا
داخل بها للتقيد إليه إعذارا يوجه املواصالت لتقنني الوطنية الوكالة مدير الغرض، فإن
البصري. - لالتصال السمعي العام املدير الفور، على ويخبر بذلك يوما، أجل ثالثني

لتقنني الوطنية الوكالة مدير فإن إليه،  املوجه لإلعذار له املرخص  ميتثل لم وإذا
قصد البصري السمعي لالتصال املدير العام إلى احلال، في يحيل األمر، املواصالت
الوكالة مدير يوقف االستعجال، حالة وفي إليها أعاله. املشار اتخاذ إحدى العقوبات

املوجات. استعمال رخصة

إليه بلغت قد باألمر على املعني الثابتة املؤاخذات أن تكون بعد إال العقوبات تصدر وال
هو ما عدا ما أو الشفوية، الكتابية إثباتاته وتقدمي امللف على االطالع باستطاعته وكان

املادة. السابقة من هذه عليه في الفقرة منصوص
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مالية أحكام الرابع:    الباب

املادة 18
حتدد التي احملاسبية الوثيقة هي البصري - السمعي لالتصال العليا الهيئة ميزانية

ذكرها. السالف العليا للهيئة السنوية والنفقات تقديرات املداخيل فيها

يلي: ما على الهيئة ميزانية وتشتمل

املوارد: في
املجلس ؛ ميلكها التي والعقارات املنقولة األموال مداخيل -

أنشطتها ؛ من املتأتية العائدات -
الدولة ؛ ميزانية من لها املالية املخصصة اإلعانات -

عامة ؛ أو كانت خاصة دولية، أو وطنية هيئة أي من املالية املتأتية اإلعانات -
املختلفة ؛ املداخيل -
والوصايا. الهبات -

النفقات: في
التسيير ؛ - نفقات

واالستثمار. التجهيز نفقات -

األول. الوزير ميزانية في العليا للهيئة الدولة متنحها التي املالية اإلعانات تسجل

التي املالية لإلعانة األقصى املبلغ امليزانية، مشروع دراسة بعد األول، وزيرنا يحدد
إلى املجلس إرساله قبل وذلك املعنية، املالية السنة برسم العليا للهيئة الدولة تخصصها

بشأنه. التداول قصد

الوزير من لدن البصري - السمعي لالتصال العليا لدى الهيئة ملحق محاسب يتولى
واألنظمة القوانني التي تخولها باالختصاصات العام، املدير لدى القيام، باملالية املكلف

العموميني.9 للمحاسبني 

(30 نونبر  القعدة 1428 ذي 19 من في الشريف رقم 1.07.189 الصادر الظهير مبقتضى تغييرها مت كما 18 9  املادة
(31 أغسطس 2002) اآلخرة 1423 جمادى من في 22 1.02.212 الصادر الشريف الظهير وتتميم بتغيير (2007

البصري. – السمعي لالتصال العليا الهيئة القاضي بإحداث



15

املادة 19
يعني أن ويجوز له الهيئة العليا. ميزانية بصرف األمر مهمة األعلى املجلس رئيس يتولى
الشريف بظهيرنا إليه املسندة باملهام يتعلق فيما بالصرف مساعدا آمرا العام املدير
ملراقبتها. للحسابات املجلس األعلى على العليا الهيئة حسابات الرئيس ويعرض هذا.

املادة 20
ملحقني من موظفني يتألفون مستخدمني على مبهامها، لالضطالع العليا، الهيئة تتوفر
للنظام وفقا معينني لها مستخدمني ومن  العامة واملؤسسات  العمومية  اإلدارات من
األعلى املجلس عليه ويوافق املدير العام يعده الذي ملستخدمي الهيئة العليا األساسي

لالتصال.

مبهامهم املرتبطة اخلاصة الواجبات  على عالوة العامة،  املديرية مستخدمو  يلزم
املهني السر بكتمان التوظيف، عقد األساسي أو بحكم النظام مبوجب واملفروضة عليهم
مهامهم، وفق مزاولة عليها أثناء يطلعون التي واملعلومات واألعمال الوقائع يخص فيما
أن يراعى على اجلنائي، القانون في عليها املنصوص العقوبات الشروط وحتت طائلة

هذا. الشريف في ظهيرنا عليها التقارير املنصوص إلعداد ضروري ما هو في ذلك

املادة 21
العليا الهيئة  على للدولة املالية باملراقبة املتعلقة التشريعية  النصوص أحكام تطبق ال

وحده. األعلى للحسابات املجلس تخضع ملراقبة التي البصري - السمعي لالتصال

انتقالية وختامية  أحكام اخلامس: الباب

املادة 22
العليا، الهيئة تؤهل املفعول، سارية تنظيمية أو تشريعية نصوص وجود حالة عدم في

يلي: ملا الالزمة لتحديد القواعد احلال، اقتضى إن

اإلعالم ميدان في والسيما  والرأي، الفكر تيارات عن التعبير تعددية احترام -
والتمثيلية واملهنية النقابية  واملنظمات السياسية األحزاب  متكني ألجل السياسي،
من الوطني، الطابع ذات األخرى االجتماعية املنظمات وكذا االقتصادي  املجال في
اعتبارا والتلفزة لإلذاعة العام املرفق عبر  الكلمة  لتناول  زمنية مدة من االستفادة

؛ موضوعية معايير ووفق ألهميتها ومتثيليتها
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والغرف والنقابية السياسية املنظمات إزاء مراعاته الواجب اإلنصاف مببدأ التقيد -
يخص فيما املستشارين، مجلس  أو النواب مجلس  النتخابات املترشحني أو املهنية
وتسهر وبثها.  وببرمجتها االنتخابية للحمالت املعدة البرامج بإنتاج املتعلقة الشروط
الفترة خالل احلق، املتنافسني للمترشحني يكون أن على خاص،  بوجه العليا، الهيئة
محطات عبر الكلمة لتناول منتظمة ومنصفة  مدة زمنية االستفادة من في االنتخابية،

واجلهوية. الوطنية والتلفزة اإلذاعة

يصدره قرار على الرسمية بناء اجلريدة في املادة لهذه تطبيقا القواعد املقررة تنشر
التنظيمي أو التشريعي النص دخول  فور بها العمل وينتهي  األعلى. املجلس  رئيس

التنفيذ. حيز بها املتعلق

املادة 23
الرسمية. اجلريدة الشريف هذا في ظهيرنا ينشر

(31 أغسطس 2002). اآلخرة 1423 جمادى من 22 في بالرباط وحرر

 




