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 37-16رقم " ب.س.ت.أ.م"قرار 

 (2016 شتنبر 08 )1437ذو الحجة  06 الصادر في 
 الذي تبثو شركة إم إف إم إذاعة وتلفزة "اللة فاطمة"المتعلق ببرنامج 

  

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 

 ادلـوافق 1423 من مجـادى اآلخـرة 22 الصادر يف 1.02.212بنـاء على الظهري الشريف رقم 
القاضي بإحداث اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمو،  (2002أغسطس  31)لـ

  منو؛16و (16 و15و 11 و8ادلقاطع ) 3خصوصا ادلادتني 

 ادلتعلق باإلتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف 77.03وبنـاء على القانون رقم  
كما مت تعديلو وتتميمو، خصوصا ، (2005 يناير 7 )1425من ذي القعدة  25 بتاريخ 1.04.257رقم 

 منو ؛ ( 2ادلقطع)2ادلادة 

 منو ؛ 2.34و 1.20 خصوصا ادلادتني " إم إف إم إذاعة وتلفزة"وبنـاء على دفرت ربمالت شركة 

" اللة فاطمة " وبعـد االطالع على التقرير الذي أعّدتو ادلديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص برنامج 
 ؛"إم إف إم إذاعة وتلفزة "الذي تبثو اخلدمة اإلذاعية كازا إف إم التابعة لشركة 

 :وبعـد المداولة

وحيث إنـو، ويف إطار التتبع ادلنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اذليأة العليا لإلتصال 
الذي تبثو اخلدمة اإلذاعية كازا إف إم التابعة لشركة " اللة فاطمة " السمعي البصري مالحظات خبصوص برنامج 

 ؛" إم إف إم إذاعة وتلفزة "

 :وحيث تبني من خالل ادلعاينة أنو 
تضمن كما  .CosmetExpo ُقدمت تغطية للمعرض الدويل اخلاص بالتجميل 2016 ماي 06خالل حلقة        -

، بصفتها "ليلى احلديوي" مهنيي التجميل احلاضرين يف ادلعرض من بينهم السيدة معالربنامج استجوابات 
، ممثل نفس "أمني التطواين"، باإلضافة إىل السيد "Flormar"ممثلة للمعرض وللعالمة التجارية دلواد التجميل 

 :الشركة، وذلك من خالل استعمال عبارات سواء على لسان ادلنشطة أو الضيوف من قبيل 
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شي إشهار  مكنديروش غري ر أنايا كنحاول يعين ندوز واحد الرسالة اللي ىيا يعين مثال إذا شفتيين كندي"
عمركم ما غتلقاوين درت شي    . le produit إال وإذا جربت ىاذاك .يعين تنديرو إال وأنا متيقنة بو. ىكذاك

 ...".وكنبغي دميا احلاجة طبيعية . إشهار لشي حاجة اللي أنا ما مقتنعاش هبا وما جربتهاش

 وال بالقطن؛ les lingettesولكن بـ elle se démaquille ىادو نقدوا نقولوا أسرار ألن شحال من وحدة "
 en ديالك maquillage كتحيد  làللي كتغسل وجهك باليد الصابون وادلا سخونمماشي حبال 

profondeur .وفـchaqueد ا ربي maquillage ديالكvraiment ماشي حيتj’utilise   je suis l’égérie 

maisذاك   le 3 en 1 ديال "Flormar"، Il est juste magnifique 

تانديرو فالصباح قبل  un gommage  فيو حبالen même temps gommant  doncفيو واحد احلبيبات حبال
 ؛ . " maquillageماندير 

زبص " اللة فاطمة" قدمت منشطة الربنامج وصلة إشهارية خاصة دبجلة 2016 يونيو 02وخالل حلقة        -
عدد شهر رمضان تضمنت معلومات عن ادلواضيع اليت ستتطرق ذلا اجمللة يف ىذا العدد، كما قدمت ادلنشطة 

دائما يف قلوب "و" رائدة"و" رائعة" واعتربت أن اجمللة بصوهتا،" اللة فاطمة"الوصلة اإلشهارية اخلاصة دبجلة 
، مقدمة شهادة يف حق رئيسة ربريرىا احلاضرة معها يف البالطو، واعتربت أن أفكارىا ىي ما "كل ادلغاربة

 :ىذا باإلضافة إىل تضمن احللقة السالفة الذكر عبارات من قبيل ". يف القمة"اجمللة وجيعلها " سبيز"

بأهنم ميشيو يقتنيو ىاذ العدد ديال شهر " اللة فاطمة"أنا فعال فعال كندعو القراء والقارئات ديال رللة " 
 ".يونيو ألن فيو رلموعة ديال النصائح لشهر رمضان اللي غادي يستفدو منها كثري

ألن فيها أشياء كثرية مهمة غادي هتمهم " اللة فاطمة"بعد هنار أو يومني القراء خاصهم ميشيو يقتنيو رللة  "
 "بزاف خالل شهر رمضان

ألجل تطبيق أحكام ":  ادلتعلق باإلتصال السمعي البصري على أنو 77.03 من القانون 2وحيث تنص ادلادة 
 :ىذا القانون، يعترب 

أي شكل من أشكال اخلطابات ادلذاعة أو ادلتلفزة والسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال : إشهــارا  - 1
من اخلطابات ادلكتوبة أو الصوتية اليت يتم بثها دبقابل مايل أو بغريه، ادلوجهة إلخبار اجلمهور أو الجتذاب 
اىتمامو إما هبدف الرتويج للتزويد بسلع أو خدمات، دبا فيها تلك ادلقدمة بتسمية فئتها، يف إطار نشاط 
 .ذباري أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالرتويج التجاري دلقاولة عامو أو خاصة

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

التقدمي بالصوت أو بالصورة بطريقة صرحية أو بأي إحياء ضمين لسلع أو خدمات أو : إشهارا غري معلن عنو  - 2
اسم أو عالمة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات يف الربامج إذا كان ىذا التقدمي يتم بطريقة مقصودة من 
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طرف متعهد االتصال السمعي البصري ذلدف إشهاري غري مفصوح عنو ومن شأنو أن يوقع اجلمهور يف اخلطأ 
 ؛."ويعترب التقدمي مقصودا السيما إذا كان دبقابل مايل أو غريه. حول طبيعة العرض

وحيث إنو ودون اإلخالل دببدإ حرية اإلتصال السمعي البصري، وحق كل متعهد يف إجناز برارلو واختيار 
تقدميا  طريقة بثها، يف احرتام الضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، فقد تضمنت احللقتان السالفتا الذكر

، بطريقة متكررة وصرحية، وميكن "رللة اللة فاطمة"ومنتوج ، "Flormar"التجارية دلواد التجميل لعالمة لبالصوت، 
اعتبارىا مقصودة بالنظر إىل صفة ادلتدخلني وسياق الربنامج وطبيعة اخلطاب ادلوظف من لدن ادلنشطة، ىذا 

إقران ذلك بعبارات تنويهية، ميكن اعتبارىا موجهة إلخبار واجتذاب اىتمام ولو فئة من اجلمهور، يف باإلضافة إىل 
ادلقاطع من الربنامج، خالل احللقتني  سياق من شأنو أن يوقع اجلمهور يف اخلطإ حول طبيعة العرض، مما جيعل

 السالفيت الذكر، تستجمع عناصر اإلشهار غري ادلعلن عنو ؛

وحيث إن ما تضمنو الربنامج خالل احللقتني السالفيت الذكر جعلو يستويف كل عناصر اإلشهار غري ادلعلن عنو 
يلتزم ادلتعهد  " :من دفرت التحمالت اليت تنص على أنو  1.20 ويندرج بذلك ضمن خانة ادلنع احملدد يف ادلادة

بعدم بث اإلشهار ادلمنوع أو اإلشهار غري ادلعلن عنو كما ورد تعريفهما يف 
 ؛ "ادلذكور سابقا  77.03القانونمن  68و 67 ، 66 (3و 2الفقرتني2  ادلواد

جيعلها تندرج ضمن ادلنع احملدد " دبجلة اللة فاطمة"وحيث إن تقدمي منشطة الربنامج للوصلة اإلشهارية اخلاصة 
مينع ادلتعهد على صحفيو ادلشاركة يف أي إشهار  )...(": من دفرت التحمالت اليت تنص على أنو  1.20 فيادلادة
 ؛"(...)ذباري 

، خبصوص احللقتني "إم إف إم إذاعة وتلفزة"لشركة  ،2016 يوليوز 11 مت توجيو طليب توضيحات، بتاريخ وحيث
 السالفيت الذكر، وبناء على ما مت تسجيلو من مالحظات ؛

إم إف إم إذاعة " برسالة شركة 2016 غشت 10وحيث توصلت اذليأة العليا لإلتصال السمعي البصري بتاريخ 
، 2016ماي  06تعرض من خالذلا رلموعة من ادلعطيات حول ادلالحظات ادلسجلة سلفا خبصوص حلقة " وتلفزة

 ؛ 2016 يونيو 02ودون أن تقدم أي جواب أو معطيات خبصوص حلقة 

يف حالة اإلخالل دبقتضى أو بعض ادلقتضيات ادلطبقة ":  من دفرت التحمالت على أنو 2.34وحيث تنص ادلادة 
على اخلدمة أو على ادلتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات ادلالية ادلشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على 

 :قراراهتا بتوجيو إعذار، أن تصدر يف حق ادلتعهد، باعتبار خطورة ادلخالفة إحدى العقوبات التالية 
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       إنذار ؛ 

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

 ؛" إم إف إم إذاعة وتلفزة  " ازباذ ما يلزم يف حق ادلتعهد ، تبعا لذلك،وحيث إنو يتعني
  

 :لهذه األسباب 

 قد أخلت بالتزاماهتا اخلاصة باإلشهار ؛" إم إف إم إذاعة وتلفزة " يصرح أن شركة  -1

 ؛" إم إف إم إذاعة وتلفزة "  يوجو إنذارا لشركة -2
 .، ونشره باجلريدة الرمسية"إم إف إم إذاعة وتلفزة " ليغ قراره ىذا إىل شركة ب يقرر ت-3

   

 ذو 06مت تداول ىذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستو ادلنعقدة بتاريخ 
 .دبقر اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط( 2016 شتنرب 08)لـ ادلوافق  1437احلجة 

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوىابي

 


