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 19-77 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار

 (9112 أكتوبر 17) لـ الموافق 1441 صفر 18المؤرخ في 
 اللتين 9112شتنبر  12وغشت  18 يليوم تيناإلخباري بالنشرتينالمتعلق 

 " إاذاية البحر األبيض المتوسط الدولية"" التابعة لشركة 1ميدي  راديو" اذاييةاإلالخدمة ا مبثته
 

 المجلس األيلى لالتصال السمعي البصري؛

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

)املقطع  2 ملادةاخصوصا  تغيريه وتتميمه،كما مت  املتعلق باالتصال السمعي البصري، 77.33وبناء على القانون رقم 
 منه؛( 2
 

  ؛33.2و14 املادتني خصوصا "، إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية شركة "وبناء على دفرت حتمالت 
 

 تنييخبار اإل النشرتني خبصوص ،املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ماأعدهت اللذين ينالتقرير  وبعد االطالع على
إذاعة البحر "التابعة لشركة  "1ميدي راديو ا اخلدمة اإلذاعية "مبثته اللتني، 2319شتنرب  39وغشت  08 يليوم

 "؛األبيض املتوسط الدولية
 

 وبعد المداولة:

 لسمعياخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا لالتصال اه، ويف إطار تتبع الربامج اليت تبثها وحيث إن
بثتهما  اللتني، 2319شتنرب  39غشت و 08اإلخباريتني ليومي  النشرتنيالبصري جمموعة من املالحظات خبصوص 

 " التابعة لشركة "إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية"؛1ميدي راديو اخلدمة اإلذاعية "

 
 :9802غشت  80في باب ما جاء في النشرة اإلخبارية ليوم 

 عبارات من قبيل: تضمنت ،2319غشت  38 ليوم أن النشرة اإلخبارية ،عاينةاملوحيث تبني من خالل 
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-  « (…) Avec une première victime, la marque Gillette le N°1 mondial, enregistre des pertes 
records, plus de 5 milliards de dollars de pertes lors du dernier trimestre pour l’américain 
Procter & Gamble donc propriétaire de la marque, Camille MARICAU (…) » ; 

-  « (…) Gillette la perfection au masculin, disait la pub, mettant en scène des hommes aux 
corps parfaits, athlètes surfeurs ou simplement papa et mari (…) la marque a compris que 
la masculinité toxique comme on dit ça fait mauvais genre. Gillette a donc sorti un nouveau 
spot publicitaire plus consensuel (…) » ; 

- «(…) Système Gillette contour plus et sa plaquette qui bras strippe, la perfection au masculin 
(…) ». 

 

 :9802 شتنبر 82في باب ما جاء في النشرة اإلخبارية ليوم 
 تضمنت عبارات من قبيل:  ،9910شتنرب  90ليوم  تبني من خالل املعاينة، أن النشرة اإلخباريةحيث و 

- «(…) Comme les années précédentes, « Oasis » propose de reprendre son souffle dès la 
rentrée dans le cadre 100% détente du « Fellah Hôtel », séances de Yoga chaque matin, 
spa, piscines, expositions. De quoi se vider la tête avant les soirées, avec un line up 
prometteur et plusieurs têtes d’affiche. Côté platine comme Sampha, lauréat du prix Mercury 
ou encore le français Nicola CRUZ, le sud-africain DJ LAG ou encore Voodoo Gents parmi 
les ambassadeurs du continent. Venue d’Europe aussi, et très attendue, la belge Amélie LENS. 

Sans parler d’un groupe contingent marocain avec amine KA ou encore le rappeur Issam 
(…) ».  

 
ألجل " :هق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أناملتعل 77.90 من القانون 9 تنص املادةوحيث 

 تطبيق أحكام هذا القانون يعترب:
بواسطة صور أو رسوم أو أشكال  شكل من أشكال اخلطابات املذاعة أو املتلفزة والسيماأي إشهارا:   -1

من اخلطابات املكتوبة أو الصوتية اليت يتم بثها مبقابل مايل أو بغريه، املوجهة إلخبار اجلمهور أو 
ئتها، فالجتذاب اهتمامه إما هبدف الرتويج للتزويد بسلع أو خدمات، مبا فيها تلك املقدمة بتسمية 

يف إطار نشاط جتاري أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالرتويج التجاري 
 ؛)...(أو خاصة ةملقاولة عام

التقدمي بالصوت أو بالصورة بطريقة صرحية أو بأي إحياء ضمين لسلع أو  ":غري معلن عنها إشهار  -2
خدمات يف الربامج إذا كان هذا التقدمي يتم  خدمات أو اسم أو عالمة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم

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

 "؛مايل أو غريه

 
لتزم املتعهد ي)...( : "" على أنهإذاعة البحر األبيض املتوسط الدوليةحتمالت شركة "من دفرت  11تنص املادة وحيث 

من  68و 76( و3و 2)املقطعان  2 بعدم بث إشهار غري معلن عنه أو إشهار ممنوع، كما ورد تعريفهما يف املواد
 .(القانون، )...



3 
 

ن موضوع مبمارسة احلقوق السياسية ال ميكن أن تكو النشرات املخصصة جزئيا أو كليا لألحداث السياسية أو املتعلقة 
 ؛."(رعاية، كما ال ميكن أن تقطعها وصالت إشهارية. )...

 

إذاعة البحر األبيض "، شركة 9910 شتنرب 92و 24 بتاريخ السمعي البصري، لالتصال راسلت اهليأة العليا وحيث
 من مالحظات؛ بناء على ما مت تسجيله ، قصد طلب توضيحاهتا"الدوليةاملتوسط 

 
إذاعة البحر شركة " جبوايب ،9910 أكتوبر 97وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 

 ا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة؛م" تعرض من خالهلالدوليةاألبيض املتوسط 
 

 نيكيانوتربيري  صراحة وبشكل متكرر  اقدمت، 9910 شتنرب 90و غشت 90تني ليومي اإلخباري النشرتنيوحيث إن 
 الرتوجيية يعةطبالوإيقاعه يف اخلطأ حول  ،اجتذاب اهتمام اجلمهوراإلخبار، ومن شانه  يف سياق جتاوز، نيجتاري

 ؛لعرضل
 
 واجب الشفافية جتاه اجلمهور،ل خرقاوذلك  ،راإلخبار واإلشهااخللط بني  وحيث إن هذا التقدمي، من شأنه 
 عنه؛غري معلن اللمقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة باإلشهار ول
 

 ةحال " يف" على أنه: إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية من دفرت حتمالت شركة " 9300وحيث تنص املادة 
 ، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكنمن دفرت التحمالتمقتضيات مقتضى أو عدة  احرتام

قوبات ع، إحدى الباعتبار خطورة املخالفةعالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد،  للهيأة العليا
 التالية:
 إنذار؛ -

 ؛"وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر )...( -
 

 ؛"إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية  "شركة  اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،يتعنيوحيث إنه 
 

 لهذه األسباب:
مل  "1ي راديو ميد" اإلذاعية" اليت تقدم اخلدمة إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية"شركة يصرّح أن  .1

  ؛نهغري معلن عالباإلشهار  املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة ، بشكل متكّرر،حترتم

 ؛"إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية"يوجه إنذارا لشركة  .9
  رمسية.ونشره باجلريدة ال "إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية  "شركة يقّرر تبليغ قراره هذا إىل  .0
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 صفر 18 ريخبتا املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول مت
 أخرباش، يفةلط السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(2319 أكتوبر 17) 1441
 الوديي اويالش القادر وعبد احلسين البقايل وعلى الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة،
 .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي وفاطمة

 
 

 ين المجلس األيلى لالتصال السمعي البصري،

 
 


