
 19-71 .ت.س.ب" رقمقرار "م.أ

 (7171 يوليوز 12) 7341 شوال 17 المؤرخ في
 ببرنامج "أنت وزهرك مع شهرك" الذي تبثه الخدمة اإلذاعية مدينة إف إم المتعلق

 التابعة للشركة الخاصة لالتصال والترفيه

  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا  11.11 رقم بنـاء على القانون
 منه؛ 22و (9و 8 )املقطعني 4و (1 )املقطع 3 املواد

 منه؛ 2 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا املادة 33.77 وبناء على القانون رقم

 منه؛ 2.34و  1.20املادتني وبنـاء على دفرت حتمالت الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه،

وبعـد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص جمموعة من حلقات 
 ال والرتفيه؛اخلاصة لالتص "أنت وزهرك مع شهرك" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية مدينة إف إم التابعة للشركة برنامج

 وبعـد المداولة:

وحيث إنه ويف إطار التتبع املنتظم للربامج الذي تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، الحظت اهليأة العليا لالتصال 
 "أنت وزهرك رنامجتقدم ب اخلدمة اإلذاعية مدينة إف إم التابعة للشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه السمعي البصري أن

كما الحظت أن الربنامج خصص، خالل  مع شهرك" يف شكل مسابقة مفتوحة،
، كجائزة للمسابقة هاتفا ذكيا ُمهدًى، على حد اعتبار املنشط، من طرف 2317 أبريل 22و 19و 17 حلقات

أبريل، وذلك  33 أبريل إىل غاية يوم 24 ينظمه املوقع واملمتد من يوم موقع "جوميا"، مبناسبة أسبوع اهلواتف الذي
أسبوع اهلواتف ديال جوميا اللي رجع من جديد، فيه كتقدم جوميا أحسن استعمال عبارات من قبيل: " من خالل

 ."التخفيضات والعروض على أكرب ماركات اهلواتف احلديثة. وهباذ املناسبة جوميا موجدة ليكم مفاجآة سارة

ذا " ألجل تطبيق أحكام ه ال السمعي البصري على أنه:املتعلق باالتص 77.33 من القانون 2 تنص املادة وحيث 
 القانون، يعترب:

إشهــارا : أي شكل من أشكال اخلطابات املذاعة أو املتلفزة والسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال  - 7
من اخلطابات املكتوبة أو الصوتية اليت يتم بثها مبقابل مايل أو بغريه، املوجهة إلخبار اجلمهور أو الجتذاب 



ار نشاط جتاري ك املقدمة بتسمية فئتها، يف إطاهتمامه إما هبدف الرتويج للتزويد بسلع أو خدمات، مبا فيها تل
 أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالرتويج التجاري ملقاولة عامه أو خاصة.

وال يشمل هذا التعريف العروض املباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجري منتوجات أو التزويد خبدمات 
 مقابل أجر.

ا غري معلن عنه : التقدمي بالصوت أو بالصورة بطريقة صرحية أو بأي إحياء ضمين لسلع أو خدمات إشهار  - 7
أو اسم أو عالمة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات يف الربامج إذا كان هذا التقدمي يتم بطريقة مقصودة 

هور يف ن يوقع اجلممن طرف متعهد االتصال السمعي البصري هلدف إشهاري غري مفصوح عنه ومن شأنه أ
 " ؛اخلطأ حول طبيعة العرض. ويعترب التقدمي مقصودا السيما إذا كان مبقابل مايل أو غريه.

توجيه طلب  2317 يونيو 31 وحيث قرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 جيله من مالحظات؛توضيحات للشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه بناء على ما مت تس

برسالة الشركة اخلاصة لالتصال  2317 يونيو 19 وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ
 والرتفيه تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛

وحيث إنه ودون اإلخالل حبرية االتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد يف إجناز براجمه وطريقة بثها، فقد 
تضمنت بعض حلقات الربنامج السالفة الذكر تقدميا بالصوت، السم كيان جتاري معني، بطريقة صرحية، وميكن 

ويهية، قران اسم الكيان التجاري بعبارات تناعتبارها مقصودة لكوهنا جاءت على لسان املنشط، هذا باإلضافة إىل إ
موجهة الجتذاب اهتمام ولو فئة من اجلمهور قصد االستفادة من اخلدمات والعروض اليت يقدمها، يف سياق من 

عنه   شأنه أن يوقع اجلمهور يف اخلطإ حول طبيعة العرض، مما جيعل تلك احللقات تستويف عناصر اإلشهار غري املعلن
 ؛

تضمنته احللقات السالفة الذكر من العبارات املذكورة جعله يستويف كل عناصر اإلشهار غري املعلن إن ما  وحيث
يلتزم املتعهد  "من دفرت التحمالت اليت تنص على أنه: 1.20 عنه ويندرج بذلك ضمن خانة املنع احملدد يف املادة

هما بعدم بث اإلشهار املمنوع أو اإلشهار غري املعلن عنه كما ورد تعريف
 ؛  "املذكور سابقا  77.03القانون من 68و 67 ،3) 66و 2 الفقرتني)2  املواد يف

قتضى "يف حالة اإلخالل مب من دفرت حتمالت الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه على أنه: 2.34 وحيث تنص املادة
أو بعض املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن 
للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة إحدى العقوبات 

 التالية:



   ار؛إنذ 

   "... ؛وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر على األكثر 

  اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه؛ وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك،

 لهذه األسباب:

 مل؛أخلت بااللتزامات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا الع الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه يصرّح أن   .1

 يوّجه إنذارا للشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه؛   .2

 يقّرر تبليغ قراره هذا إىل الشركة اخلاصة لالتصال والرتفيه، ونشره باجلريدة الرمسية.    .3

مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة  
 .( ، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط2317 يوليوز 12) 1438 شوال 17 بتاريخ.

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

  

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

  

 


