قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 48-61

الصادر في  11محرم  64( 6341أكتوبر )6161

المتعلق ببرنامج " صباح الخير يا بالدي "
الذي تبثه شركة "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة"
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
بنـاء على القانون رقم  11.11املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،الصادر األمر بتنفيده
بالظهري الشريف رقم  1.11.121بتاريخ  21من ذي القعدة  21( 1311أغسطس  ،)2111خصوصا
املادتني ( 3املقطعني  8و )9و 22منه ؛
وبنـاء على القانون رقم
املادتني  2و 21منه ؛

00.14

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تعديله وتتميمه ،خصوصا

وبنـاء على دفرت حتمالت "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة " خصوصا املادتني

 1.21و 2.13؛

وبعـد اإلطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لإلتصال السمعي البصري ؛
وبعـد المداولة :

وحيث إنـه ،ويف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية ،سجلت اهليأة العليا لالتصال

السمعي البصري مالحظات خبصوص حلقات  11و 12و 11غشت  2111من برنامج "صباح
اخلري يا بالدي" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "كازا إف إم " التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة " ؛
وحيث تبني من خالل املعاينة أن فقرة "سافر يف كل مكان بكل أمان" ،يف حلقات  11و 12و 11غشت  2111من
الربنامج السالف الذكر ،تضمنت حوارا بني صحايف الربنامج واملسافرين ،واستُعملت فيه عبارات من قبيل :

المسافرة  " :السفر الواحد اللي تايكون مولف أنه ميشي وجيي ويسافر ما تاجيلسش يف بالصة وحدة ،خصو شي
وسيلة د النقل اللي توصلو بسرعة ما تبقاش تاتوقف يف كل حمطة "الستيام" تاتلقاها تامتشي ".directement
الصحافي " :هاذا من جهة ،من جهة أخرى كيدايرا احلافلة؟"
المسافرة " :احلافلة  Climatiséeمزيان)...(".
()...

الصحافي " :إذن مرتاحة".

المسافرة " :العام زين)...( ".

()...

الصحافي  )...(" :احنا كنعرفو كيف ما كيقولو فوجدة كاين احلرارة  ...الوقت اللي طلعتوا للحافلة واش حسيتوا
هباذ احلرارة".
المسافر " :ال .ال .زعما الصراحة و  surtoutجينا ف  Premiumيعين اتبارك اهلل زعما حاجة عجيبة كيف ما
كيقولوا".
()...

الصحافي " :إذن هذا يعين أن املقاعد مرحية؟"
المسافر " :مرحية .مرحية .مرحية()...

الصحافي " :بالنسبة للمقاعد كيف ماقلنا واش حباهلم حبال العادي وال؟"

المسافر " :ال فرق كبري .أصال اجللد دياهلم  Cuirوكتحكم فيهم يعين أنت عندك الزر احتكم طلع وهتبط".

الصحافي " :وكتحكم حىت ف
المسافر " :أنا ما الحظتش هاد القضية ولكن جاية  La climمناسبة".
الصحافي " :فحالة غادي فالطريق وما عندكش ملا وانت ف  Premiumكاين ملا؟"
المسافر " :آه كاين ملا .كيستقبلونا فاألول كاين ملا ،Les journaux ،كيعطوينا تا  Les biscuitsيعين شي حاجة".
".La clim

(.)...

وحيث إن املادة  2من القانون  11.11املتعلق باإلتصال السمعي البصري ،كما مت تعديله وتتميمه ،تنص على أنه
 " :ألجل تطبيق أحكام هذا القانون ،يعترب :

 إشهــارا  :أي شكل من أشكال اخلطابات املذاعة أو املتلفزة والسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكالمن اخلطابات املكتوبة أو الصوتية اليت يتم بثها مبقابل مايل أو بغريه ،املوجهة إلخبار اجلمهور أو الجتذاب
اهتمامه إما هبدف الرتويج للتزويد بسلع أو خدمات ،مبا فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها ،يف إطار نشا
جتاري أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالرتويج التجاري ملقاولة عامه أو خاصة.
واليشمل هذا التعريف العروض املباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجري منتوجات أو التزويد
خبدمات مقابل أجر.
 إشهارا غري معلن عنه  :التقدمي بالصوت أو بالصورة بطريقة صرحية أو بأي إحياء ضمين لسلع أو خدماتأو اسم أو عالمة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات يف الربامج إذا كان هذا التقدمي يتم بطريقة
مقصودة من طرف متعهد االتصال السمعي البصري هلدف إشهاري غري مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع
اجلمهور يف اخلطأ حول طبيعة العرض .ويعترب التقدمي مقصودا السيما إذا كان مبقابل مايل أو غريه " ؛

وحيث إن املادة  1.21من دفرت التحمالت تنص على أن " :يلتزم املتعهد بعدم بث اإلشهار املمنوع أو اإلشهار
غري املعلن عنه كما ورد تعريفهما يف املواد ( 2الفقرتني  2و 18 ،11 ،11 )1من القانون  11.11السالف الذكر" ؛

وحيث إنه ودون اإلخالل مببدإ حرية اإلتصال السمعي البصري ،وحق كل متعهد يف إجناز براجمه واختيار طريقة بثها،
يف احرتام للضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ،فقد تضمنت احللقات السالفة الذكر تقدميا
بالصوت ،خلدمة مقدم خدمات ،بطريقة متكررة وصرحية ،وميكن اعتبارها مقصودة بالنظر إىل سياق الربنامج وطبيعة
اخلطاب املوظف من لدن املنشط ،هذا باإلضافة إىل إقران ذلك بعبارات تنويهية ،ميكن اعتبارها موجهة إلخبار
واجتذاب اهتمام ولو فئة من اجلمهور ،يف سياق من شأنه أن يوقعه يف اخلطإ حول طبيعة العرض ،مما جيعل املقاطع
من الربنامج ،خالل احللقتني السالفيت الذكر ،تستجمع عناصر اإلشهار غري املعلن عنه ؛
وحيث مت توجيه طلب توضيحات ،بتاريخ  21شتنرب  2111لشركة "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة" ،خبصوص احللقات
السالفة الذكر بناء على ما مت تسجيله من مالحظات ؛
وحيث توصلت اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري بتاريخ  29شتنرب  2111برسالة شركة "إم .إف .إم .إذاعة
وتلفزة" تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة خالل احللقات السالفة الذكر ؛

وحيث تنص املادة  2.13من دفرت التحمالت على أنه  ":يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة
على اخلدمة أو على املتعهد ،ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله ،ميكن للهيأة العليا ،عالوة على
قراراهتا بتوجيه إعذار ،أن تصدر يف حق املتعهد ،باعتبار خطورة املخالفة إحدى العقوبات التالية :
 إنذار ؛
 وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر  "...؛

وحيث إنه يتعني ،تبعا لذلك ،اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة" ؛
لهذه األسباب :
-6
-6
-4

يصرح أن شركة "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة" قد أخلت بالتزاماهتا اخلاصة باإلشهار ؛
يوجه هبذا اخلصوص إنذارا لشركة "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة" ؛
يقرر تبليغ قراره هذا إىل شركة "إم .إف .إم .إذاعة وتلفزة" ،ونشره باجلريدة الرمسية.

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  11حمرم
 1318املوافق لـ ( 11أكتوبر  )2111مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالربا .

عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي

