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 20-71رقم قرار "م.أ.ت.س.ب"

 (0271يناير  09) 7341ربيع الثاني  72المؤرخ في 
 "أنت ماشي بوحدك"ببرنامج المتعلق 

 لشركة إم إف إم إذاعة وتلفزة الذي تبثه شبكة الخدمات اإلذاعية التابعة 
 
  

  السمعي البصري ؛ لالتصالالمجلس األعلى 

، الصادر األمر بتنفيذه بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصرياملتعلق  11.11 بنـاء على القانون رقم
 1 املوادخصوصا ، (.11. أغسطس 1.) 1311 من ذي القعدة 1. بتاريخ 161.61.1 بالظهري الشريف رقم

  منه ؛ 1.و ..و 3و

بتنفيذه بالظهري الشريف السمعي البصري، الصادر األمر  تصالباالاملتعلق  11.11 وبنـاء على القانون رقم
 ؛ كما مت تعديله وتتميمه، (111. يناير 1) 13.1 من ذي القعدة 1. بتاريخ 11..1.13 رقم

( املتعلق بالتماس اإلحسان 1311أكتوبر  .1) 1131شعبان  1.بتاريخ  113-11القانون رقم على وبنـاء 
 ؛ العمومي

 ؛ شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة وبنـاء على دفرت حتمالت

خبصوص برنامج "أنت ماشي تصال السمعي البصري طـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لإلوبعـد اإل 
 ؛ شركة إم إف إم إذاعة وتلفزةاإلذاعية التابعة ل بوحدك" الذي تبثه شبكة اخلدمات

 وبعد المداولة:

الحظت اهليأة العليا لالتصال ، السمعية البصرية يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات هوحيث إن
بعرض حاالت إنسانية تعاين من مشاكل صحية ومن  يعىن ""أنت ماشي بوحدك أن برنامجالسمعي البصري 

ضية اليت عوز مادي، كما يوجه نداء من أجل املساعدة والتربع أو التكفل مبصاريف عالج بعض احلاالت املر 
 ،بدأتكما الحظت كذلك اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري أن مقدمة الربنامج   6يتصل أصحاهبا بالربنامج

 ة السابقة لفائدة إحدى احلاالت، مثباحلديث عن املبلغ اإلمجايل الذي مت حتصيله خالل احللق ،خالل كل حلقة
تشرع يف اإلعالن عن احلاالت اجلديدة اليت اتصلت بالربنامج لطلب املساعدة من احملسنني، وتقدم بشأهنا 
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مقدمة الربنامج يف التذكري  قومبعد ذلك تأو لوضعيتها اليت حتتاج للمساعدة، شروحات وتوضيحات مللفها الطيب 
وذلك دون اإلشارة لرقم  SMS (1113) مرق أو 111111..11 أو 111111..11باألرقام اهلاتفية للربنامج 

 أي إذن من األمني العام للحكومة قصد اإلعالن عن التماس اإلحسان العمومي؛

"ندائي :  تقول فيهإشهار ذايت بصوت مقدمة الربنامج أن الربنامج يبدأ بوحيث يتبني كذلك من خالل املعاينة 
6 مليون، واحد، جوج، ثالثة، ربعة، عشرة، عشرين، ثالثني6 هذا موجه للمغرب كامل، واحلاضر يعلم الغايب

ألف درهم مكتوبة  02ملف كبري خصو ناس كبار خصو ناس مسؤولني6 كل شي كل شي معين )666(6 معنا 
مليون ديال السنتيم اللي دخالت6 تنقول دخالت6 أنا ماشي تنقول  022آالف درهم،  02)666(6 ألف درهم، 

ال دخالت6 هذا الشي اللي تتسمعوا  ماشي خيال وال كيوقع يف األحالم6 هذا  للبنك )666( هنار االثنني سريو
الشيء بصاح6 كل مجعة على أثري "إم إف إم" كيتحلوا القلوب وكيمتدوا اليدين واخلري هو سيد املوقف، كل مجعة  

ب، التضامن، اإلنسانية6 كنتصروا للحياة كنطلعوا لراس اجلبل جمموعني باش حنققو اهلدف6 هدف اخلري، احل
انضموا لينا كلكم يف هذا املشروع اإلعالمي االجتماعي اإلنساين على أثري "إم6 إف6 إم6" كل مجعة على "إم6 

 ؛ إف6 إم6" وقلب هناد بن اعكيدة"

( املتعلق بالتماس 1311أكتوبر  .1) 1131شعبان  1.بتاريخ  113-11من القانون رقم  1الفصل ن وحيث إ
إن التماس اإلحسان العمومي ال جيوز تنظيمه أو إجنازه أو اإلعالن عنه يف "  العمومي ينص على أنه :اإلحسان 

الطريق واألماكن العمومية أو مبنازل األفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إال بإذن من األمني العام 
 للحكومة6

وال سيما االلتماسات  قصد احلصول بوسيلة ما )ويراد بالتماس اإلحسان العمومي كل طلب يوجه إىل العموم 
ومجع األموال واالكتتابات وبيع الشارات واحلفالت والسهرات الراقصة واألسواق اخلريية والفرجات واحلفالت 
املوسيقية( على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كال أو بعضا لفائدة مشروع خريي أو هيئة أو أفراد آخرين 

 لعاب اليانصيب اجلارية عليها نصوص خاصة هبا6بصرف النظر عن أ
الن أو إذاعة التماس لإلحسان العمومية والسيما عن طريق الصحافة وتعليق اإلعالنات واملنشورات إن اإلعو 

ونشرات االكتتاب ولو كانت موزعة باملنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل اإلعالم ال جيوز إجنازه إال إذا أذن يف 
 ؛ "اس وأشري يف اإلعالن إىل رقم اإلذن املنصوص عليه يف املقطع األول أعالههذا االلتم

األمني  جيب أن يتضمن رقم إذنعن التماس اإلحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعاله حيث إن أي إعالن و 
املتعلق بالتماس اإلحسان  113-11من القانون رقم  1من الفصل  1العام للحكومة املنصوص عليه يف املقطع 

  ؛ العمومي
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على أموال أو أشياء  قصد احلصول لجمهورل اوجهم اطلبتذيع تعلن و  السالفة الذكر،املادة اإلعالمية وحيث إن 
دون اإلشارة إىل رقم اإلذن  ،ألفراد يعانون حسب الربنامج من مشاكل صحية ومن عوز ماديأو منتوجات تقدم 

 ؛ املذكور 1 املنصوص عليه يف املقطع األول من الفصل

توجيه طلب  .11. نونرب 10 السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ لالتصالقرر اجمللس األعلى وحيث 
 ؛ توضيحات للمتعهد بناء على ما مت تسجيله من مالحظات

إم إف إم إذاعة " برسالة شركة 2016 نونرب 0. السمعي البصري بتاريخ لالتصالتوصلت اهليأة العليا  وحيث
 تْعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا ؛" وتلفزة

خبصوص نفس  "إم إف إم إذاعة وتلفزة"سبق للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري أن راسل شركة وحيث 
  هذا املوضوع ؛إىل قصد تنبيهها  111.أكتوبر  11 الربنامج بتاريخ

"يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة  من دفرت التحمالت على أنه : 13.. تنص املادة وحيث
على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على 

 بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة إحدى العقوبات التالية : قراراهتا

       إنذار ؛ 

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

 ؛ إم إف إم إذاعة وتلفزة"شركة "وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق 
 

 األسباب:لهذه 
مل   "شبكة إذاعات إم6 إف6إماليت تقدم اخلدمة اإلذاعية "" إم إف إم إذاعة وتلفزةشركة "يصرح بأن   -      7

 حترتم املقتضيات القانونية أعاله ؛

 ؛ "إم إف إم إذاعة وتلفزةشركة "ليوجه إنذارا  -      0
 وبنشره يف اجلريدة الرمسية6" إم إذاعة وتلفزة إم إفشركة "يأمر بتبليغ قراره هذا إىل  -      4

  

ربيع  11 السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ لالتصالمت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى 
 6السمعي البصري بالرباط لالتصالة العليا أ، مبقر اهلي(111.يناير  09) 1310الثاين 

 

 السمعي البصري، لالتصالعن المجلس األعلى 

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي


