قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 50-71
المؤرخ في 62ربيع الثاني  60( 7341يناير )6571
القاضي باعتماد المسطرة المتعلقة باألذون
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

بناء على القانون رقم  11-51املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،خصوصا املادتني  4و 03منه؛
وبناء على القانون رقم  77-30املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املواد

 5و 54و 57ومن  92إىل  03و 03و 49و 44منه؛
وبعد المداولة:
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يعتمد مسطرة اإلذن كما يلي:

المادة األولى:
حتدد هذه املسطرة مضمون وشكل وطريقة منح اإلذن ل:

-

بث برامج مسعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات ملدة حمدودة وذات طابع ثقايف أو فين أو جتاري أو اجتماعي أو

رياضي ،مثل املهرجانات واملعارض واملعارض التجارية وتظاهرات التماس اإلحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛

-

توزيع خدمات االتصال السمعي البصري ذات الولوج املشروط؛

-

توزيع خدمات االتصال السمعي البصري حسب الطلب؛

-

إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة.

الجزء األول :بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لمدة محدودة
المادة :6
تنفيذا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل ،ينبغي أن يستويف طلب منح اإلذن لبث برامج مسعية بصرية لتغطية تظاهرات ملدة
حمدودة استجماع الشروط التالية:
-

يقدم الطلب من طرف منظم أو منظمي تظاهرة ذات هدف ثقايف أو فين أو جتاري أو اجتماعي أو رياضي؛

-

أن تكون التظاهرة موضوع الطلب ملدة حمدودة؛

-

أن تكون للربامج السمعية البصرية عالقة مباشرة برتويج أنشطة التظاهرة املراد تغطيتها؛

-

ال ميكن منح اإلذن يف فرتة احلملة االنتخابية؛ ال ميكن أن تتجاوز مدة اإلذن مدة التظاهرة املراد تغطيتها.

المادة :4
يوجه طلب اإلذن إىل رئيس (ة) اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري "املشار إليها الحقا باهليأة العليا" عرب الربيد مقابل وصل
بالتسلم ،وذلك قبل ستني ( )33يوما من تاريخ بداية التظاهرة.

المادة :3
عندما يعترب اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري "املشار إليها الحقا باجمللس األعلى" أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة يُبلغ
مقدم الطلب ،برسالة مقابل وصل بالتسلم ،موافقته املبدئية ،وشروط اإلذن املنتظر منهه وكذا مبلغ املقابل املا،ي ،وعند االقتضاء،
إتاوات استخدام الرتددات اليت يتم تعيينها هلذا الغرض ،طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

المادة :0
حيدد جدول مبالغ املقابل املا،ي ،املطبَّقة على إذن بث برامج مسعية بصرية لتغطية التظاهرات احملدودة زمنيا كما يلي:
التغطية

موضوع التظاهرة
اجتماعي /ثقايف  /فين /
رياضي
جتاري
  03يوما األوىل  03يوما املوالية -ما بعد  33يوما

محلية

جهوية

وطنية

ال شيء

ال شيء

ال شيء

  333درهم/يوم  133درهم/يوم 433 -درهم/يوم

  5933درهم/يوم  313درهم/يوم 333 -درهم/يوم

  5333درهم/يوم  5913درهم/يوم 233 -درهم/يوم

تعترب املبالغ سالفة الذكر خارج الرسوم.

المادة :2
يتم إبالغ مقدم الطلب بقرار اجمللس األعلى ،قبل تاريخ بداية التظاهرة املراد تغطيتها ،عرب الربيد مقابل وصل بالتسلم ،وذلك بعد
التأكد من قبول شروط اإلذن وأداء املبالغ احملددة يف املادة  4سالفة الذكر من طرف مقدم الطلب.

المادة :1
ميكن للمجلس األعلى أن يقرر رفض منح اإلذن لألسباب التالية:

-

عدم مالءمة ملف الطلب للشروط املطلوبة يف املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل أو يف هذه املسطرة؛

-

عدم توفر الرتددات الالزمة لبث الربامج؛

-

عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة باإلذن؛

-

عدم أداء مقدم الطلب ملبلغ املقابل املا،ي ،وعند االقتضاء ،اإلتاوات املشار إليها يف املادة  4من هذا القرار.

يكون قرار الرفض معلال ،ويبلغ إىل مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الثاني :توزيع الخدمات ذات الولوج المشروط
المادة :1
يوجه طلب اإلذن لتوزيع خدمات مسعية بصرية ذات الولوج املشروط إىل رئيس (ة) اهليأة العليا ،برسالة مقابل وصل بالتسلم ،وذلك
َّ

خالل ستني ( )33يوما قبل التاريخ احملدد النطالق تسويق اخلدمة.

المادة :9
عندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة يُبلغ مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم ،مبوافقته املبدئية
وشروط اإلذن املنتظر منهه وكذا منوذج سند الضمان البنكي الواجب تقدميه ومبلغ املقابل املا،ي.
يقدم سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق اخلدمة يف إطار اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقا.

المادة :75
يشمل مبلغ املقابل املا،ي ،املطبق على اإلذن بتوزيع خدمات االتصال السمعي البصري ذات الولوج املشروط:
-

مبلغ إمجا،ي قدره مخس مائة ألف ( ) 133.333.33درمها ،خارج الرسوم ،ويتم أداؤه قبل التبليغ بقرار اإلذن؛

-

مبلغ سنوي يعادل نسبة  % 1من رقم املعامالت ،خارج الرسوم ،اليت حتققها املتعهد من تسويق اخلدمة خالل السنة

املنقضية وذلك خالل طيلة مدة اإلذن ومدة جتديده.
يعد اجلزآن املكونان للمقابل املا،ي مرتاكمان.

المادة :77

يُبلغ مقدم الطلب بقرار اجمللس األعلى عرب الربيد مقابل وصل بالتسلم ،وذلك بعد التأكد من قبول الشروط املتعلقة باإلذن ومن
تقدمي سند الضمان البنكي املطلوب ،وعند االقتضاء ،أداء املبالغ احملددة يف املادة  2السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.

المادة :76
حتدد أقصى مدة لإلذن يف ثالث ( )0سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتني.

المادة :74
ال مي كن ملقدم الطلب ،بأي شكل من األشكال ،الشروع يف تسويق اخلدمة قبل تبليغه بقرار اإلذن مقابل وصل بالتسلم.

المادة :73
ميكن للمجلس األعلى إصدار قرار برفض طلب منح اإلذن يف احلاالت التالية:
-

عدم استيفاء ملف الطلب للشروط املطلوبة يف املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل أو يف هذه املسطرة؛

-

عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة باإلذن؛

-

عدم تقدمي مقدم الطلب سند الضمان البنكي ،عند االقتضاء؛

-

عدم أداء مقدم الطلب للمقابل املا،ي؛

يكون قرار الرفض معلال ويبلغ إىل مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الثالث :توزيع الخدمات السمعية البصرية حسب الطلب
المادة :70
وجه طلب اإلذن لتوزيع خدمات مسعية بصرية حسب الطلب إىل رئيس (ة) اهليأة العليا ،برسالة مقابل وصل بالتسلم ،وذلك
يُ ّ

خالل ستني ( )33يوما قبل التاريخ احملدد النطالق تسويق اخلدمة.

المادة :72
عندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة يُبلغ مقدم الطلب برسالة ،مقابل وصل بالتسلم ،مبوافقته املبدئية
وشروط اإلذن املنتظر منهه وكذا منوذج سند الضمان البنكي الواجب تقدميه ومبلغ املقابل املا،ي.

يقدم سند الضمان البنكي عندما يتم تسويق اخلدمة يف إطار اشرتاك تفوق مدته شهرا واحدا يؤدى مسبقا.
المادة :71

يشمل مبلغ املقابل املا،ي ،املطبق على اإلذن بتوزيع خدمات االتصال السمعي البصري ذات الولوج املشروط:
-

مبلغ إمجا،ي قدره مخس مائة ألف ( ) 133.333.33درمها ،خارج الرسوم ،ويتم أداؤه قبل التبليغ بقرار اإلذن؛

مبلغ سنوي يعادل نسبة  % 1من رقم املعامالت ،خارج الرسوم ،اليت حتققها املتعهد من تسويق اخلدمة خالل السنة
املنقضية وذلك طيلة مدة اإلذن ومدة جتديده.
يعد اجلزآن املكونان للمقابل املا،ي مرتاكمان.

المادة :71
يُبلغ مقدم الطلب بقرار اجمللس األعلى برسالة مقابل وصل بالتسلم ،وذلك بعد التأكد من قبول الشروط املتعلقة باإلذن ومن تقدمي
سند الضمان البنكي املطلوب ،وعند االقتضاء ،أداء املبالغ احملددة يف املادة  53السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.

المادة :79
حتدد أقصى مدة لإلذن يف ثالث ( )0سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتني.

المادة :65
ال ميكن ملقدم الطلب ،بأي شكل من األشكال ،الشروع يف تسويق اخلدمة قبل تبليغه بقرار اإلذن مقابل وصل التسلم.

المادة :67
ميكن للمجلس األعلى إصدار قرار برفض طلب منح اإلذن يف احلاالت التالية:

-

عدم استيفاء ملف الطلب للشروط املطلوبة يف املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل أو يف هذه املسطرة؛

-

عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة باإلذن؛

-

عدم تقدمي مقدم الطلب سند الضمان البنكي ،عند االقتضاء؛

-

عدم أداء مقدم الطلب للمقابل املا،ي؛

يكون قرار الرفض معلال ويبلغ إىل مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الرابع :إحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة
المادة :66
يُوجه طلب اإلذن إلحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة إىل رئيس(ة) اهليأة العليا ،عرب الربيد مقابل
وصل بالتسلم ،وذلك خالل ستني ( )33يوما قبل التاريخ احملدد إلنشاء هذه الشبكات.

المادة :64
تنفيذا ملقتضيات املادتني  05و 09من القانون رقم  ،77-30ال ميكن إحداث احملطات موضوع اإلذن إال لفرتة أقصاها ستة ()3
أشهر ،وال ميكن متديد هذه الفرتة.
جيب أال تتجاوز مدة إحداث حمطة بنفس املوقع شهرين ،وجيب أال تتجاوز مدة اإلرسال مخسة عشر ( )51يوما متتالية خالل
الفرتة املذكورة.
ال يعطي منح اإلذن احلق يف بث برامج موجهة للعموم.

المادة :63
عندما يعترب اجمللس األعلى أن الطلب يستويف الشروط املطلوبة ،يُبلغ مقدم الطلب عرب الربيد ،مقابل وصل بالتسلم ،مبوافقته املبدئية
وشروط اإلذن املنتظر منهه وكذا مبلغ املقابل املا،ي ،وعند االقتضاء ،إتاوات استخدام الرتددات اليت يتم تعيينها هلذا الغرض ،وذلك
طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.

المادة :60
حيدد جدول مبلغ املقابل املا،ي ،املطبق على اإلذن إلحداث واستغالل شبكات لالتصال السمعي البصري قصد التجربة كما يلي:
التغطية

مدة اإلذن

محلية

  03يوما األوىل  03يوما املوالية -ما بعد  33يوما

  333درهم/يوم  133درهم/يوم 433 -درهم/يوم

جهوية
  5933درهم/يوم  313درهم/يوم 333 -درهم/يوم

تعترب املبالغ سالفة الذكر خارج الرسوم.
عندما يتم تقدمي الطلب من طرف متعهد حاصل على ترخيص ،ال يؤدي أي مقابل ما،ي.

وطنية
  5333درهم/يوم  5913درهم/يوم 233 -درهم/يوم

المادة :62
يُبلغ مقدم الطلب بقرار اجمللس األعلى عرب الربيد مقابل وصل بالتسلم ،وذلك بعد التأكد من قبول الشروط املتعلقة باإلذن وأداء
املبالغ احملددة يف املادة  94السالفة الذكر من قبل مقدم الطلب.
ال ميكن ملقدم الطلب ،بأي شكل من األشكال ،الشروع يف جتريب الشبكة قبل تبليغه بقرار اإلذن.

المادة :61
ميكن للمجلس األعلى إصدار قرار برفض طلب منح اإلذن يف احلاالت التالية:

-

عدم استيفاء ملف الطلب للشروط املطلوبة يف املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل أو يف هذه املسطرة؛

-

عدم توفر الرتددات الالزمة لبث الربامج؛

-

عدم قبول مقدم الطلب الشروط املتعلقة باإلذن؛

-

عدم أداء مقدم الطلب ملبلغ املقابل املا،ي ،وعند االقتضاء ،الرسوم احملددة يف املادة  94من هذا القرار؛

يكون قرار الرفض معلال ويبلغ إىل مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الخامس :مقتضيات مشتركة
المادة :61
تصدر اهليأة العليا على موقعها االلكرتوين ويف جريدتني ،على األقل ،بالغا خترب فيه العموم باألذون املمنوحة.
كما ترسل للسلطة احلكومية املكلفة باالتصال نسخة من قرارات اجمللس األعلى املتعلقة مبنح األذون.
يتم نشر القرارات املتعلقة مبنح األذون ب"اجلريدة الرمسية" ،كما توضع على املوقع االلكرتوين للهيأة العليا.

المادة :69
يتم إرسال كل التبليغات املتعلقة هبذه املسطرة إىل العنوان املشار إليه من قِبل املرشح يف طلبه.
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يأمر بنشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية.

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستها املنعقدة بتاريخ  93ربيع الثاين 5403
( 91يناير  ،)9357مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي

