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 38-16قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 

 (2016شتنبر  08) 1437ذو الحجة  06 الصادر في 
 الذي تبثه شركة راديو بلوسالمتعلق ببرنامج "بيت سعيد" 

 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

املـوافق  1423 من مجـادى اآلخـرة 22 الصادر يف 1.02.212 على الظهري الشريف رقم بنـاء
كما مت تغيريه وتتميمه،   ،السمعي البصري تصاللالة العليا أ( القاضي بإحداث اهلي2002 أغسطس 31لـ)

 منه ؛ 16( و16و 15و 11و 8 )املقاطع 3 تنيداامل خصوصا

 

السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف  تصالباالاملتعلق  77.03 على القانون رقم وبنـاء
 2 خصوصا املادةكما مت تعديله وتتميمه، ، (2005 يناير 7) 1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257 رقم

 ؛ ( منه 2 املقطع)

 ؛منه  2.34و 1.20املادتني خصوصا شركة "راديو بلوس" على دفرت حتمالت  وبنـاء

بيت سعيد "  خبصوص برنامج "السمعي البصري  تصاللالعلى التقرير الذي أعدته املديرية العامة  طالعاال وبعـد
 ؛ الذي تبثه اخلدمات اإلذاعية التابعة لشركة "راديو بلوس"

  وبعـد المداولة:

 تصاللال اهليأة العليا، سجلت السمعية البصريةإنـه، ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات  وحيث
اإلذاعية التابعة لشركة "راديو مالحظات خبصوص برنامج "بيت سعيد" الذي تبثه اخلدمات السمعي البصري 

 ؛ بلوس"

عبارات من  2016 ماي 19و 05، أبريل 28 حلقاتمن خالل املعاينة أن الربنامج تضمن خالل  وحيث تبني
 : قبيل

"ال داكشي جاين مزيان. شكروه الناس وتنشكرو حىت أنا، وتانشكر البنات اللي عندو والدراري اللي   -
 ".تبارك اهلل الصواب واآلداب عندو
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كاع  راه فاتح ليهم األبواب ديالو. فحص جماين طيلة السنة "صالون معتز""مرحبا مرحبا هبم كاملني.  -
 ؛املستمعني اللي تايسمعو لراديو بلوس."

 أحكام تطبيق ألجل " : تصال السمعي البصري على أنهاملتعلق باإل 77.03من القانون  2تنص املادة  وحيث
 : يعترب القانون، هذا

 أشكال أو رسوم أو صور بواسطة والسيما املتلفزة أو املذاعة اخلطابات أشكال من شكل أي:  إشهــارا - 1
 الجتذاب أو اجلمهور إلخبار املوجهة بغريه، أو مايل مبقابل بثها يتم اليت الصوتية أو املكتوبة اخلطابات من

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

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

 خدمات أو لسلع ضمين إحياء بأي أو صرحية بطريقة بالصورة أو بالصوت التقدمي:  عنه معلن غري إشهارا - 2
 مقصودة بطريقة يتم التقدمي هذا كان إذا الربامج يف خدمات مقدم أو سلع منتج أنشطة أو عالمة أو اسم أو
 يف اجلمهور يوقع أن شأنه ومن عنه مفصوح غري إشهاري هلدف البصري السمعي االتصال متعهد طرف من

 ؛ ".غريه أو مايل مبقابل كان إذا السيما مقصودا التقدمي ويعترب. العرض طبيعة حول اخلطأ

 طريقةاختيار و  براجمه جنازإ يف متعهد كل وحقالسمعي البصري،  االتصالحرية  إإنه ودون اإلخالل مببد وحيث
وبغض النظر من جهة عن طبيعة الربنامج اليت  العمل، هبا اجلاري والتنظيمية القانونية الضوابط احرتام يف بثها،

"صالون هتدف إىل تقدمي نصائح يف التجميل، ومن جهة أخرى، لطبيعة اخلدمات اليت يوفرها الكيان التجاري 
ها مقصودة بالنظر إىل عالمة جتارية، بطريقة صرحية، وميكن اعتبار لتقدميا بالصوت، فقد تضمنت احللقة  ،معتز"

من  االستفادةصفة املتدخلني وسياق الربنامج وطبيعة اخلطاب املوظف من لدن املنشطة وكذا دعوة اجلمهور إىل 
، واليت ميكن اعتبارها موجهة الجتذاب إقران تلك اخلدمات بعبارات تنويهيةباإلضافة إىل  ،هذا .إحدى اخلدمات

حول طبيعة العرض، مما جيعل املادة  إاهتمام ولو فئة من اجلمهور، يف سياق من شأنه أن يوقع اجلمهور يف اخلط
 ؛ اإلعالمية السالفة الذكر، مستوفية لشروط اإلشهار غري املعلن عنه

ستويف كل شروط اإلشهار غري املعلن يذكورة جعله من العبارات امل احللقات السالفة الذكره تإن ما تضمن وحيث
يلتزم املتعهد  ":  من دفرت التحمالت اليت تنص على أنه 1.20 خانة املنع احملدد يف املادة ضمنبذلك ويندرج عنه 

 68و 67 ،66 (3و 2 الفقرتني2  املوادعلن عنه كما ورد تعريفهما يف بعدم بث اإلشهار املمنوع أو اإلشهار غري امل
 ؛ "سابقا املذكور   77.03 من القانون



3 
 

دون التوصل  بناء على ما مت تسجيله من مالحظات، "،راديو بلوسمت توجيه طلب توضيحات لشركة " وحيث
 ؛ بأي جواب

"يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة  : من دفرت التحمالت على أنه 2.34وحيث تنص املادة 
على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على 

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

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

 ؛ "راديو بلوس" املتعهد حق يف يلزم ما اختاذ لذلك، تبعا ،يتعني إنه وحيث

 : لهذه األسباب 

 ؛ قد أخلت بالتزاماهتا اخلاصة باإلشهار"  راديو بلوس يصرح أن شركة " -1
 ؛ " راديو بلوس " يوجه إنذارا لشركة -2

 ، ونشره باجلريدة الرمسية." راديو بلوس " ليغ قراره هذا إىل شركةبيقرر ت -3

   

ذو  06مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

  .بالرباطمبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري  (2016 شتنرب 08لـ )املوافق  1437احلجة 

 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
 
 

 


