
 55-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم
 (4161 أكتوبر 41) 6241 محرم 42 الصادر في

 بشأن شروط إدراج اإلشهار من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

   
  المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه  املتعلق 11.11 بنـاء على القانون رقم
( خصوصا 2111 أغسطس 21) 1311 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1.11.121 بالظهري الشريف رقم

 ( منه؛9و 8 املقطعني) 3و 1 املادتني

 الشريف بتنفيذه مبقتضى الظهرياملتعلق باالتصال السمعي البصري الصادر األمر  11.11وبنـاء على القانون رقم 
(، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا 2111يناير  1) 1321من ذي القعدة  21بتاريخ  1.13.211رقم 

 منه؛ 11و 39، و38)الفقرة األخرية(، و 31(، و1و 1)املقطعني  2ديباجته واملواد 

 منه؛ 211و 1.181دتني وبنـاء على دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، خصوصا املا

وبنـاء على طليب التوضيحات املوجهني من طرف اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري إىل الشركة الوطنية لإلذاعة 
قصد اإلدالء مبالحظاهتا خبصوص ما مت تسجيله من عدم  2111غشت  11و 2111يونيو  11والتلفزة بتاريخ 

 احرتام شروط إدراج اإلشهار؛

 ؛2111غشت  11جواب الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املتوصل به بتاريخ وبنـاء على 

 وبـعد االطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق الذي أجنزته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛

 وبعد المداولة:

حيث إنه، يف إطار مهمة تتبع الربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي 
البصري جمموعة من التجاوزات املهمة واملتكررة، على اخلدمة التلفزية "القناة األوىل" لألسقف واحلدود املسموح هبا 

 األقصى كة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وخاصة تلك املتعلقة باحلد  إلدراج اإلشهار حسب مقتضيات دفرت حتمالت الشر 
للمدة الزمنية اإلمجالية للوصالت اإلشهارية خالل ساعة مسرتسلة واحلد  األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني 

رمضان  29لفاتح إىل  املوافق 2016 يوليوز 11يونيو و 11خاصة خالل الفرتة املمتدة بني  إشهاريتني، وذلك
 ؛1311

، وصلتني إشهاريتني فصلت بينهما مدة 2016 يونيو 21و 11 يوحيث إن املتعهد بث، على سبيل املثال، يوم
 دقائق؛ 1، مل تتجاوز مدة الفاصل بينهما 2111يونيو  18دقائق ووصلتني، يوم  3مل تتجاوز 



كمدة إمجالية لإلشهار خالل ساعة مسرتسلة دقيقة   21أكثر من  2016 يونيو 19وحيث إن املتعهد بث يوم 
 دقيقة كمدة إمجالية لإلشهار خالل ساعة مسرتسلة واحدة؛ 19أكثر من  2016 يونيو 08 واحدة، كما بث يوم

حالة عدم  181مرة املدة اإلمجالية لإلشهار يف ساعة مسرتسلة، باإلضافة لتسجيل  22وحيث إن املتعهد جتاوز 
  وصلتني إشهاريتني؛احرتام الفاصل الزمين بني

يف التلفزة، يتوجب  (…") : من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على أنه 1.181وحيث تنص املادة 
( عشرين دقيقة بني وصلتني إشهاريتني متتاليتني )...( ال ميكن أن تتجاوز مدة 21أن تفصل فرتة ال تقل عن )

 تلفزة؛( دقائق يف ال1الوصلة اإلشهارية ست )

(، ال ميكن أن تتجاوز املدة اإلمجالية للوصالت heure glissante) لساعة مسرتسلة من الزمن بالنسبة
 ؛دقيقة )...(" 13 دقيقة يف التلفزة، إال أنه ميكن جتاوز هذا السقف خالل شهر رمضان يف حدود 12 اإلشهارية

غشت  11وحيث وج هت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري طلبا للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، بتاريخ  
، قصد اإلدالء بتوضيحاهتا خبصوص ما مت تسجيله من جتاوزات متكررة طيلة شهر رمضان، وذلك وفق جرد 2111

  به؛ مفص ل لإلخالل باملقتضيات املتعلقة باملادة اإلشهارية مت إبالغها

برسالة الشركة الوطنية لإلذاعة  2111 غشت 11 وحيث إن اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري توص لت بتاريخ
 والتلفزة تعِرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛

العقوبات دون اإلخالل ب: "من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة تنص على أنه  211وحيث إن املادة 
األخرى املنصوص عليها يف القانون والنصوص التنظيمية، ميكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعني حتديد مبلغها 

من رقم املعامالت اإلشهارية خارج الرسوم و  %1,1 نسبة حسب جسامة اإلخالل املقرتف، دون أن يتجاوز
 رف الشركة.احملقق خالل آخر سنة مالية من ط

أنه وعندما ينجم عن اإلخالل حتقيق ربح غري مشروع من طرف الشركة، ميكن للهيأة العليا أن حتدد عقوبة  إال
مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح احملقق بطريقة غري مشروعة. وهلذا الغرض يتعني على الشركة أن 

ود، مات الضرورية حول الربح الناجم عن اإلخالل. ويف حالة العتضع رهن إشارة اهليأة العليا مجيع الوثائق واملعلو 
 ."ميكن أن يبلغ قدر العقوبة املالية ثالثة أضعاف الربح غري املشروع الناجم عن اإلخالل

 وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد؛

 لهذه األسباب:

يصرح بأن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خرقت مقتضيات دفرت التحمالت يف ما خيص االلتزامات          .6
 املتعلقة بشروط إدراج اإلشهار التالية :

 احلد  األقصى للمدة الزمنية اإلمجالية للوصالت اإلشهارية خالل ساعة مسرتسلة ؛  -



 . احلد  األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني إشهاريتني  -

  

قدرها مثانية مائة ألف  يقرر تطبيق عقوبة مالية على الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة          .4
 ، تؤدى داخل أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للشركة؛ (درهم 800.000,00) درهم

  

 يأمر بتبليغ قراره هذا إىل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وبنشره يف اجلريدة الرمسية.        .1

  

  

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
 بصري بالرباط.مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي ال (2111 أكتوبر 21لـ ) املوافق 1318 حمرم 23

  

  
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي

  

  
  

 


