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 رموز
 تعاريف

 واملتعهدبالترخيص واخلدمة  تتعلق يامة األول: معطيات الباب
  : موضوع الترخيص1املادة 
 مقتضياته وتغيري الترخيص مدة: 2املادة 
 اجلاري هبا العمل القانونية والشروط تقدمي املتعهد :3املادة 

 

 يامة التزامات مبادئ و الثاين: الباب
 األول: مبادئ يامة الفصل
 حرية االتصال السمعي البصري :4املادة 
 التحريرية: املسؤولية 5املادة 
 : التحكم يف البث6 املادة

 والرأي الفكر تياراتعن  التعددي التعبري ضمان: 7املادة 
 : ضمان التعددية الثقافية واللغوية8املادة 

 

 الربامج خالقياتأالتزامات تتعلق بالثاين: الفصل 
 والربامج األخبار نزاهة: 9املادة 
  األشخاصحقوق : احترام 11املادة 
 ونشر ثقافة املساواةالصور النمطية القائمة على التمييز بني اجلنسني  ةحمارب: 11املادة 
 اجلمهور الناشئ محاية: 12املادة 
 : ضوابط الربامج الصحية13املادة 

 ومحاية هوية األشخاصحقوق املشاركني يف الربامج  :14املادة  
 تغطية املساطر القضائيةقرينة الرباءة و :15املادة 

 

 يامةالثالث: التزامات الفصل 
 الرد وحق العمومية السلطات جتاه التزامات :16املادة 
 : احـتـرام حــقـوق الـمـؤلـف والـحقـوق الـمجــاورة 17املادة 
     الثمن زائدة اتفيةاهلتيليماتيكية" أو ال" اتدماخل: اإلخبار بأمثنة 18املادة 
 : التماس اإلحسان العمومي19املادة 
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 الربجمة وخصائص خاصة التزامات :الثالثالباب 

 اإلنتاج والربجمة: األول الفصل
 املسامهة يف تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطين : 20 املادة
 للربجمة العامة اخلصائص: 21 املادة

 

 اإلشهاري  االتصال: الثاين الفصل
 اإلشهار بث شروط  :22الـمــادة 
 شروط ريايـة البـرامـج : 23الـمــادة 
 التزامات خاصة باإلشهار والرياية: 24الـمــادة 

 

 تقنية  قوايدالرابع: الباب 
 يامة مقتضيات :25الـمــادة 

 : شروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة الـتابـعة للملـك العام26الـمــادة 
 : شروط اسـتـعمال املوارد الراديو كهربائية 27الـمــادة 

 لنشر شبكة البث : اجلدولة الزمنية28الـمــادة 
 

 احلكامة اجليدة واملراقبة والتتبع :اخلامس الباب
  الذايت ضبطال: 29املادة 
  والتتبع املراقبة:  30 املادة

  حتليلية حماسبة مسك: 31املادة 
 

 : العقوباتالسادس الباب
 املالية العقـوبات: 32الـمــادة 

 اليةاملالعقوبات غري  :33املادة 
 

 : أحكام ختامية وانتقالية السابع الباب
 : األتــاوات34املادة 
 : وحدة دفتر التحمالت35املادة 
 التنفيذالدخول حيز  :36املادة 
 : النشر يف اجلريدة الرمسية37املادة 
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 رمـــوز

 يراد مبا يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر:
اهليأة العليا لالتصال السمعي تنظيم املتعلق بإعادة  55-51رقم  القانون :العليا للهيأة املنظم قانونال -

 ؛(1152غشت  11) 5341من ذي القعدة  15بتاريخ  البصري
 مت كما البصري، السمعي باالتصال املتعلق 11.14 رقم القانون البصري: السمعي االتصال قـانون -

 وتتميمه؛ تغيريه
  ؛البصري السمعي لالتصال العليا ةأاهلي العليا: ةأاهلـي -
 البصري؛ السمعي لالتصال األعلى لساجمل األيلى: اجمللس -

 دمةخ تقدمي أجل من ترخيص على لةاحلاص ش.م إف إم إذاعة وتلفزةإم  شـركة املتـعـهـــد: -
  ؛إف.إم الترددي بالتشكيل إذاعية

 هذا. التحمالت دفتر موضوع  إم إف إم راديو  اإلذاعية اخلدمة ــدمـة:اخل -
 

 تــعــاريـــف 

 يراد مبا يلي:ألجل تطبيق هذا الدفتر، 

 خدمة رامجب من منقولة غري املوسيقية، املنوعات خارج براجمها، غالبية تكون اليت اخلدمة منقولة: غري خدمة
 شوال 51 يف الصادر 11-11 رقم األعلى اجمللس قرار مبوجب احملددة الشروط إطار يف وذلك أجنبية، إذاعية
 ؛املنقولة غري ةالبصري ةالسمعي دماتاخلب املتعلق (1111 أكتوبر 45) 5311

 باالتصال املتعلق 11.14 رقم القانون مدلول حسب يةوالرعا املنتوجات موقعة ،اإلشهار شــهاري:اإل االتصال
 وتتميمه. تغيريه مت كما البصري السمعي

ـِ  أو منتوجاته أو عالماته أو المسه التجاري للترويج تعاقدي التزام باملتعهد يربطه شخص كل ـن:ُمــْعــل
 املستعملة. اإلشهارية اخلطابات شكل كان كيفما منجزاته، أو أنشطته أو خدماته

 

 بالترخيص واخلدمة واملتعهد تتعلق يامة األول: معطيات الباب
 : موضوع الترخيص 1 املادة

 الترددي لبالتشكي تبث وطنية تغطية ذات ، للقرب عامة إذاعية خدمة واستغالل إحداث الترخيص من الغرض
  .إف.إم

 ملغربية.ا واللهجات باللغات رئيسي بشكل الربامج ُتذاع عشر. ثيناال االستماع أحواض اخلدمة هذه غطيت
 : التالية األربع املناطق يف مناوالت بتنفيذ املتعهد يلتزم
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 :والوسط تادلة-الفوسفاطو وزعري زيان بالد -الغرب -سال -الرباط) األربعة األحواض من يتكون األطلس 
 ؛ )الزيانية(تمازيغتب املناولة هذه تبث .(الصحراء أبوابو

 :هذه تبث .(والشرق الريفو الشمالو الريف مقدمة - مكناس-فاس) األربعة األحواض من يتكون الشمال 
 ؛)الزيانية( متازيغتو الريفية اجلبلية، للهجةبا املناولة

 :باحلسانية؛ املناولة هذه تبث . الصحراوية األقاليم حوض من تتكون الصحراء 

 :أبوابو ونواحيها ماسة سوسو عبدة-الكبري األطلس-مراكش) ةثالثال األحواض من يتكون اجلنوب 
 ؛ تشلحيت لهجةب املناولة هذه تبث .(الصحراء

 بتعديل  القاضي ألعلىا لساجمل قرار من تاريخ تبليغ شهرين يتجاوز ال موعد يف املناوالت هذه تفعيلب املتعهد يلتزم
 .هذا التحمالت دفتر

 يف بفارق أو /و نفسه الوقت يف ،(الساتل)االصطناعية واألقمار االنترنيت عرب مماثلة بطريقة اخلدمة بث ميكن
 دفتر يف والتغطية البث شروط حتددها كما هتاوحد على األحوال، من حال أي يف ذلك، يؤثر أن دون التوقيت،

 .هذا التحمالت
 

 الترخيص وتغيري مقتضياتهمدة  :2املادة 

ة مع مراعا ضمنياجيدد الترخيص  .2121ماي  11ابتداء من تاريخ  سنوات (5) مخسالترخيص ملدة  جيدد
 القانون املتعلق باالتصال السمعي البصري. ينص على ذلككما ، همتطلبات تغيري مقتضيات

 بسبب مربرًا غيريالت هذا يكون عندما التحمالت دفتر أو الترخيص مقتضيات بتغيري يقوم أن األعلى للمجلس ميكن
 التالية: األسباب من أكثر أو واحد

 البصري؛ السمعي االتصال خدمات استغالل و/أو إحداث على املطبق القانوين اإلطار تغيري 
 الواقع؛ أو القانونب شروط عدة أو شرط تغيري 

 للبث؛ التكنولوجية والدعامات باألمناط خاصة بصفة املتعلق التكنولوجي التطور 
 املتعهد. من بطلب اخلدمة نشاط توسيع 

 دفتر من ياتمقتض عدة أو مقتضى على التأثري الترخيص من مقتضيات عدة أو مقتضى تغيري شأن من كان كلما
 .للترخيص اجلديدة املقتضيات اجتاه نفس يف القانون، بقوة مغّيرة األخرية هذه تعترب التحمالت،

 معقول أجل داخل مباالستال إشعار مع مضمونة رسالة مبقتضى إجراؤه، زمعُي تغيري، بكل املتعهد العليا اهليأة رخِبُت
 البديلة واملقتضيات لتغيريا أسباب إىل األقل على اإلشارة التغيري تبليغ ويتضمن ،التغيري ذلك مفعول سريان تاريخ قبل

  التطبيق. حيز دخوله وتاريخ
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 اجلاري هبا العملوالشروط القانونية  تقدمي املتعهد: 3املادة 

اري ، مقيدة يف السجل التجاملغريبشركة مسامهة خاضعة للقانون  ش.م  إم إف إم إذاعة وتلفزةاملتعهد هو شركة 
 فزة.وتراخيص التل ذاعةترددات اإلعلى اخلصوص، استغالل  غرضها االجتماعي 190633حتت رقم 

 قضائية. تصفية أو قضائية تسوية وضعية يف مساهم أي مسامهيه ضمن املتعهد يضم ال

 أصول عدة أو صلأل احلر بالتسيري ،إليه ينتمي معنوي أو ذايت شخص بواسطة أو بنفسه ،القيام عن املتعهد ميتنع
 االجتماعي. الغرض نفس له يكون ترخيص على حاصل آخر متعهد ملكية يف جتارية

 22و 21 ،21 املواد خصوصا ،البصري السمعي االتصال قانون يف عليها املنصوص القيود مراعاة املتعهد على يتعني
 .منه

 ملسريين.ا فيهم مبن ،املغربية اجلنسية حلاملي ،البشرية املوارد يف األولوية بإعطاء دائم، بشكل ،املتعهد يلتزم
 

 التزامات يامةمبادئ و الثاين:الباب 
 األول: مبادئ يامةالفصل 

 حرية االتصال السمعي البصري :4املادة 

ا الضوابط القانونية والتنظيمية اجلاري هباحترام ومتارس هذه احلرية يف إطار  .االتصال السمعي البصري حر
 العمل. 

 
 املسؤولية التحريرية :5املادة 

قتضيات م ة، مع مراعامهوراجلرهن إشارة  هااليت يضع الربامج مضامني مل املتعهد كامل املسؤولية خبصوصيتح
 .لطة عموميةبطلب من سالرمسية ، ما عدا يف حالة تالوة البالغات من هذا الباب أسفلهالفصلني الثاين والثالث 

 
 : التحكم يف البث6املادة 

  .يف البث بالتحكميف مجيع األحوال،  ،ملتعهدا يلتزم

وص والقواعد املنصلمبادئ لالربامج اإلجراءات الضرورية لضمان احترام  مراقبته الداخلية ويتخذ ضمن نظام
 .والتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضياتعليها يف 
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 والرأيالفكر تيارات ين  يتعددالضمان التعبري : 7املادة 

التنظيمية اجلاري هبا و القانونية للمقتضياتطبقا ، تعددي عن تيارات الفكر والرأيال التعبري بضمان املتعهد يلتزم
  .العمل

 
 واللغوية التعددية الثقافيةضمان : 8املادة 

  .اللغوية والتعددية مقومات اهلوية الوطنية وتالحم تنوعيلتزم املتعهد باعتماد برجمة تعكس 
 

 الربامج خالقياتأالثاين: التزامات تتعلق ب الفصل

 : نزاهة األخبار والربامج9املادة 

 .املقدمة من طرف املتعهد اخلدمة يطبق مبدأ مراعاة نزاهة األخبار على جمموع برامج  -1.9

التحقق من مصداقية اخلرب، خصوصا باللجوء إىل مصادر متنوعة وموثوقة، ويف حدود املمكن،  يتعني على املتعهد
 ينبغي ذكر مصادر اخلرب.

اهبة لكل كلمة يف ظروف متشالبضمان توازن اخلرب حني اإلخبار عن موضوع نزاعي بإعطاء املتعهد كذلك لتزم ي
كن من نقل كل التيارات واملواقف يف نفس الربنامج، بسبب صعوبة مادية مل يتمأطراف النزاع. ويف حالة 

باإلفصاح عن  داملتعهلتزم ي ويف هذه احلالةقوم بنقلها يف أقرب حلقة ممكنة لنفس الربنامج، يللحصول عليها، 
 األسباب الكامنة وراء ذلك.

غار جتنب كل أشكال املبالغة أو االستصعند التعليق على الوقائع واألحداث العمومية، يتعني مراعاة احلياد و
 اخلرب.بنزاهة واملساس 

يف إطار  ،احلرص على التوازن يف تناول الكلمة املتعهدعندما تعطى الكلمة ملدعوين أو للجمهور، يتعني على 
 يف فاءةمتدخلني ذوو ك إشراك عليه يتوجب كما. ات الفكر والرأياحترام التعبري التعددي عن خمتلف اجتاه

 عندما خصوصا املتلقي، واجلمهور للمشاركني بالنسبة حساسية ذات ،جمتمعية مواضيع إىل تتطرق اليت الربامج
 .شخصية معاناة حالة أو جتربة عن مشاركني شهادات وبث باستقبال الربنامج يسمح

لرأي ا لميث أنه على تقدميهعدم ينبغي  ،طروطوار-امليكروف اجلمهور أو عند اللجوء إىل تقنيات التصويت من طر
بخيس تيار ت صب كله أو جله يف متجيد أويحبيث ال  نها، كما يتوجب احلرص على توازنهالعام أو جمموعة بعي

 بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبني. املستمعتغليط عدم ينبغي  أو موقف معني، كما

 عني اإلفصاح عن مصدرها.عند تقدمي أرقام أو معطيات إحصائية يف أي نوع كان من الربامج، يت

 ي، خصوصا السياسية منها.عند تقدمي قراءة للصحف، يتعني احلرص على تعددية تيارات الرأ
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  على جتنب كل خلط ما بني اإلخبار والترفيه. املتعهدرص حي - 2.9

حفيات صعندما يتضمن الربنامج الصنفني معا، يتوجب التمييز بينهما. توضع الربامج اإلخبارية حتت مسؤولية 
 مهنيني. وصحفيني

 
موعة بثها يف ظروف تضمن استقالليتها عن أي جمين تنجز الربامج اإلخبارية اليت أعلى  تعهدرص املحي  -3.9

 اقتصادية أو تيار سياسي أو جمموعة مصاحل.

تحيزة، مرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم يف الربامج اإلخبارية، موقعهم للتعبري عن أفكار حي
 سهر املتعهديوالتعليق، من جهة أخرى. و ،واحترام املبدأ العام الذي يقضي بالتمييز ما بني سرد الوقائع، من جهة

نشيط الربامج باحلياد واملوضوعية عندما يسامهون يف تقدمي وت تشارين واحملللني املتعاقدين معهكذلك على تقيد املس
 بثها.ياليت 

 
 زبح طرف من منظمة تظاهرة عن اتقرير أو تغطية ،اإلخبارية نشراته إطار يف ،تعهدامل قدمي عندما  -4.9

 يف االعتدالب االلتزام خالل من باألخص عليه يتعني اجتماعية، منظمة أو مهنية مجعية أو نقابية منظمة أو سياسي
 .رفاص إخباريا طابعا التقرير هذا أو التغطية هذه تكتسي نأ على رصحي أن املعين للحدث املعطاة األمهية

 
 األشخاص حقوق : احترام  11املادة 

 يف باب احترام كرامة اإلنسان - 1.11

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام، ال ميكن التنازل عنها مبقتضى اتفاقات خاصة ولو مبوافقة الشخص 
 املعين. 

 ونيا.كهي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها  وحقوقه كمايلتزم املتعهد بأال متس أي من براجمه بكرامة اإلنسان 
 

 التمييز والتحريض يلى الكراهيةحظر يف باب  - 2.10

   .يف الربامج اليت يبثها يلتزم املتعهد على حظر كل حتريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف

كما يلتزم املتعهد حبضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء 
 أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان. اجلغرايفاالجتماعي أو 

 
 يف باب احترام احلقوق الشخصية واحلياة اخلاصة - 3.10

 حقوق الشخص املتعلقة حبماية حياته اخلاصة. املتعهد حيترم
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املتعهد بأخذ االحتياطات الضرورية عند بث تصرحيات يصعب  يلتزم ،دون اإلخالل حبق اجلمهور يف اإلخبار
 .أو شهادات تتعلق بأحداث درامية على حنو خاص حتملها

 وقامسب اجلمهور طرف من حتملها يصعب تصرحياتكل برنامج أو جزء من برنامج يتضمن  يكونأن  جيب 
  .تحذير يقدم بلغة الربنامج املعينب

 
 إياقة وضعيةيف باب إشراك األشخاص يف  - 4.11

ربامج لاوإدراج القضايا املرتبطة هبم ضمن  الربامجاألشخاص يف وضعية إعاقة يف  املتعهد على إشراكرص حي
 .احلوارية

األشخاص يف وضعية إعاقة أثناء متثيل وإظهار قضايا اإلعاقة يلتزم املتعهد مبراعاة احترام شعور وكرامة وحقوق 
 مبختلف أنواعها، التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

 
 ثقافة املساواة ز بني اجلنسني ونشريلقائمة يلى التميحماربة الصور النمطية ا :11املادة 

 :املتعهد يلتزم
  نمطية اليت حتط اجلنس، مبا يف ذلك الصور ال ببني اجلنسني وحماربة التمييز بسببالنهوض بثقافة املساواة

 من كرامة املرأة وصورهتا؛
 بعدم احلث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد املرأة أو االستغالل والتحرش هبا؛ 
  صادي االقتالربامج ذات الطابع السياسي ومبدأ املناصفة يف املشاركة يف كل  إعمالباحلرص على

 .وغريها واالجتماعي والثقايف
 

 اجلمهور الناشئمحاية : 12املادة 

 .كما هي متعارف عليها كونيا يسهر املتعهد على أن حتترم براجمه حقوق الطفل

 لعنف حمتوى متضمن ليف باب بث  - 1.12
 كيفما كانت طبيعته. ،عنفا واملراهقني لألطفالحيرص املتعهد على أال تتضمن الربامج املوجهة 

 حتملها، يصعب اليت صرحياتالت عندما يتم بث بعضحلماية اجلمهور الناشئ يتخذ املتعهد االحتياطات الضرورية 
األخرى.  والربامج واحلوارية أو شهادات تتعلق بأحداث درامية على حنو خاص، يف النشرات والربامج اإلخبارية

 بذلك. اجلمهور حتذيرجيب 
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 واإلقصاء ر متجيد العنفظباب حيف  - 2.12

 ل للنزاعات.على أنه ح تقدميه أو ، بشكل صريح أو ضمينالتشجيع عليهعدم متجيد العنف وباملتعهد يلتزم 
و ، بشكل صريح أو ضمين، على سلوكيات أو تصرفات غري قانونية أالناشئ هورماجلعدم حتريض باملتعهد يلتزم 

ثهم على يلتزم حبكما  ،هتوين هذه السلوكيات والتصرفات يف نظرهم عدموب ،من شأهنا اإلضرار هبم بصفة عامة
 .وينبههم ألخطار العنف وخمالفة القوانني العيش املشتركوقيم املواطنة والتسامح واحترام االختالف وشروط 

 
 وية واحلياة اخلاصة لطأطفال واملراهقني يف وضعية صعبةاهلمحاية  – 3.12

يف الربامج اليت تعاجل ظواهر اجتماعية معقدة أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة هتم األطفال املتعهد  يلتزم
بطريقة مباشرة أو  ،القاصرين املعنينيواجلمهور الناشئ واحلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال  حبمايةواملراهقني 
 .الربامج هذه يف املعاجلةهبذه الظواهر والوضعيات  ،غري مباشرة

 حبياهتم لقتتع صعبة أوضاع يف يوجدون أطفال شهادات بث عن االمتناع على براجمه إطار يف املتعهدحيرص 
 ،صولاحل مع هويتهملسرية  تامة محاية ضمان إال إذا كان ذلك خيدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من اخلاصة،

  .أمرهم ويل موافقة على قدر املستطاع،

 يةاملعن العائالت أطفال ومشاعر مصلحة مراعاة على األسر وحرمة اإلنسان كرامة احترام باب من املتعهد يسهر
 ومعاجلتها. عائلية أو زوجية بنزاعات تتعلق بالغني ألشخاص شهادات أو صويت حمتوى بث عند

 
 اإليالمية التربية باب يف – 4.12

 يساهم مبا اإلعالم ىعل التربية يف الغرض، هلذا خمصصة برامج خالل من و/أو يبثها اليت املضامني عرب املتعهد، يساهم
  االعالم. لوسائل ونقدي آمن استعمال ضمان يف
 

 الصحية الربامج ضوابط -13 املادة

اجمللس األعلى  ، والسيما قرارات وتوصياتوالتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضيات باحترام املتعهد يلتزم
 املتعلقة بالربامج اليت تتناول موضوع الصحة. 

 
 وهوية محاية األشخاص الربامج يف املشاركني حقوق: 14 املادة

وية من حتديد ه ، ميتنع املتعهد عن إعطاء مؤشرات متكنبرامجالكشف عن هويته يف عدم مشارك  عند طلب
أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية متكن من التعرف  إمسههذا الشخص، مبا يف ذلك 

 عليه.
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حيرص املتعهد أيضا خالل الربامج املباشرة اليت تتطلب محاية هوية األغيار، على أال يكون من شأن التصرحيات 
امج. يف قبل مشاركتهم يف الربالتمكني من حتديد هوية تلك األشخاص. يتم إخبار املشاركني بذلك املشاركني 

 حالة وقوع جتاوز، يلتزم املتعهد بالتدخل فورا، لوقف تلك التصرحيات.
 

 تغطية املساطر القضائيةو الرباءة قرينة :15املادة 

رارات وتوصيات ، والسيما قوالتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضيات باحترام يف براجمه املتعهد يلتزم
 . ةالقضائي املساطر احترامو اخلاصة احلياة محايةو احترام مبدأ قرينة الرباءةباجمللس األعلى املتعلقة 

 
 يامة التزامات :الثالثالفصل 
 وحق الرد العمومية اتالسلط جتاهالتزامات : 16املادة 

 يلي: يلتزم املتعهد ببث ما ،السمعي البصري االتصالقانون من  11طبقا ملقتضيات املادة 

 العام؛ امالنظالصحة و على احلفاظ إىل اهلادفة املستعجلة البالغات وكذا العمومية السلطات إنذارات 

  التصريح، ذلك عن املسؤولة العمومية السلطة منح مع العليا ةأاهلي من بطلب الرمسية التصرحيات بعض 
 عنه؛ ؤوليتهامس التصريح بث تطلب اليت السلطة وتتحمل. للبث مالئمة زمنية االقتضاء، حصة عند

  بقرار من اجمللس األعلى جواب أو حقيقة بيان بث. 

 

 احـتـرام حــقـوق الـمـؤلـف والـحقـوق الـمجــاورة  :17املادة 

 واملتعلقة العمل هبا اجلاري والتنظيمية التشريعية النصوص ،يبثها اليت الربامج أجزاء أو ،الربامج حتترم بأن املتعهد يلتزم
 اجملاورة. واحلقوق املؤلف حبقوق

 الزمنية حلصصا الحتساب نظام بإحداث خصوصا الغرض، هلذا الالزمة والتدابري املقتضيات باختاذ املتعهد يلتزم
 مؤلف. كل ألعمال املخصصة

 
   زائدة الثمن اتفيةاهلتيليماتيكية" أو ال" اخلدماتاإلخبار بأمثنة  :18املادة 

 عروضةم هاتفية أو تيليماتيكية خدمة استعمال مقابل أداؤه الواجب بالثمن ،واضحة بصفة اجلمهور املتعهد خربُي

 اخلدمة. هذه ستعمالال الدعوة تمت وكلما املعين الربنامج بداية يف املعلومة هذه تقدم .زائدة الثمن
 

 التماس اإلحسان العمومي :19املادة 

 عن اإلعالن مويت املعنية، العمومية السلطات بإذن إال العمومي لإلحسان التماس إذاعة أو إعالن بعدم املتعهد يلتزم
 ذلك. إىل الضرورة دعت كلما الربنامج، خالل اإلذن هذا رقم
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 الربجمة وخصائص خاصةالتزامات  :الثالث الباب
  الربجمةاإلنتاج واألول: الفصل 

 املسامهة يف تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطين :20املادة 

  .الوطين املوسيقييلتزم املتعهد باملسامهة يف تنمية اإلنتاج 

 رياتتعبال ذات ألعمال املوسيقيةل املخصصة للربجمة املوسيقية، من حجم البث 04 %بتخصيص يلتزم املتعهد
 .والفنانني املغاربةاملغربية 

 
 للربجمة العامة اخلصائص: 21املادة 

 .اليوم يف ساعة( 24) نيوعشر أربع انقطاع، دون ،اخلدمة ببث املتعهد يلتزم

يلتزم املتهعد ببث برجمة يومية للقرب خاصة بكل منطقة، دون احتساب إعادة البث بالنسبة لكل مناولة، 
 :نواإلشهار، ملدة ال تقل ع

 3 دفتر بتعديل القاضي األعلى لساجمل قرار تاريخ تبليغال يتجاوز شهرين بعد  أجلدقيقة ، يف  31ساعات و 
 ؛ هذا التحمالت

 4 بتعديل اضيالق األعلى لساجمل قرار تاريخ تبليغبعد  أربع أشهرال يتجاوز  أجلدقيقة ، يف  31ساعات و 
 ؛ هذا التحمالت دفتر

 5 القاضي ىاألعل لساجمل قرار تاريخ تبليغبعد  اشهر ةإثين عشرال يتجاوز  أجلدقيقة ، يف  31ساعات و 
 .هذا التحمالت دفتر بتعديل

 ةخاص املناولة، ، عن طريقيومية للقرب جمةببث بر تعهد، يتعهد املالصيفية ةالعطلخالل فتريت شهر رمضان و
 .بثإعادة ال مع إدخال ،، ملدة ال تقل عن ساعتنيمنطقةبكل 

حمليني،  اورينحم والصحة مع هويةالربامج املتعلقة بالزراعة واملطبخ والعادات واألغاين اجل ،بالربجمة احمللية يقصد
 .نياحمللي ، والثقافة والتراثاجلهويةوالسياحة احمللية، واألخبار 

 صباحا إىل الثانية عشر ليال. 16تبث هذه املناوالت خالل الفترة الزمنية املمتدة من 

صباحا  16خالل الفترة الزمنية املمتدة من  من جمموع الربامج اليت تبثها اخلدمةكحد أقصى  %51متثل املوسيقى 
 . إىل الثانية عشر ليال
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 اإلشهاري  االتصال: الثاينالفصل 

 اإلشهار  بثشروط  :22الـمــادة 

 اإلشهارية الوصالتشروط إدراج  - 22 .1

 وضوحب ومعزولة التمييز سهلة إشهارية خطابات عدة أو خطابا تتضمن اليت اإلشهارية الوصالت تكون أن جيب
 ثانيتني عن مدهتا تقل ال لإلشهار مميزة "Générique "جينريك خاصة صوتية إشارات بواسطة الربامج باقي عن

 .الصوتية مبميزاهتا عليها التعرف يتم وبعده، اإلشهاري اخلطاب بث قبل (02)

 .معلن بتحديد تسمح وأال إشهارًا الذكر السالفة اإلشارات تتضمن الأ جيب

 ال حدود يف يةإشهار خطابات عدة أو خطابا منها واحدة كل تتضمن إشهارية وصالت بث للمتعهد يرخص
 . ساعة كل يف دقيقة 18 تتعدى

 هذا يفوق الوأ (،2 رقم امللحق )أنظر الدولية للمعاير ًامطابق اإلشهارية ةلوصلا تصو مستوى كوني أن جيب
 .هلا والالحق السابق امجنالرب املستوى

 

 غري املعلن واملمنوع اإلشهار – 2.22

 قانون من 2 املادة يف تعريفهما ورد كما ،املمنوع واإلشهار املعلن غري اإلشهـار بث بعدم املتعهـد يلتـزم
 البصري. السمعي االتصال

 حيرص ه،عن املعلن غري واإلشهار املمنوع اإلشهار مبقتضيات اإلخالل ودون املادة هذه من أعاله  املقتضى مراعاة مع
 ينتجوهنا دماتخ أو منتوجات ممتلكات، حول للتواصل معني برنامج يف يتدخلون مدعوين استضافة عند املنشطون

 الربامج طوومنش ومقدمو الصحفيون يلتزم اجلمهور. إخبار يف فقط التواصل ينحصر أن إنتاجها، يف يشاركون أو
 أو ناملدعوي خطابات تكون أن على احلرص عم واحلياد بالنزاهة يلتزمون كما األخرية، هذه سري يف بالتحكم
   اجلمهور. إخبار هلدف فقط تستجيب اخلارجيني املتدخلني

 
 شروط ريايـة البـرامـج  : 23الـمــادة 

الل وميكن هلذه اإلشارة أن تتم من خ .صراحة يف بداية و/ أو هناية الربنامجإىل الراعي هبذه الصفة ب اإلشارة جي
ز املميذكر أو عرض اسم الراعي، أو امسه التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو عالماته التجارية مثل 

 .املرتبط بامسه عادة الصويت

 عندما تستهدف الرعاية متويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء من هذا الصنف ضمن أحد الربامج، يسمح فقط 
 يف شكل جوائز. املستفيدينبتوزيع منتوجات أو خدمات الراعي جمانا على 
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امج نباستثناء اإلشارة إىل الراعي ضمن املقدمة اإلشهارية يف بداية و/أو هناية الربنامج، ال جيوز ذكره خالل الرب
الذكر ال يصاحبه أي حث على االستهالك أو  هذا كانويف سياق الوصالت اإلعالنية للربنامج، إال إذا  ىاملرع

 .طبيعة تربيرية أو تروجييةذي إعالن 

 الغري. أو الراعي خدمات أو منتجات استئجار أو شراء على احلث الرعاية شأن من يكون أال جيب

 
 باإلشهار والرياية خاصةالتزامات  : 24الـمــادة 

 وخاصة ،االقتصادية اجملموعات والسيما األخرى األطراف كل ازاء التحريرية استقالليته بضمان املتعهد يلتزم
   .اخلدمة على يبثها اليت الربامج وبرجمة مضامني يف بالتدخل هلم السماح وبعدم والرعاة املعلنني

 الصفة كانت أيا ،املعلن نفس من مباشرة غري أو مباشرة بطريقة عليها احملصل املداخيل مبلغ يتجاوز أن ميكن ال
  للمتعهد. الصايف السنوي اإلشهاري املعامالت رقم من باملائة 31 وخدماته، منتوجاته عدد كان كيفماو

املهنية  موافقة السلطات العمومية أو املنظماتاجلودة جيب أن حتمل إىل معيار أو عالمة متييزية تشري أي إشارة إىل 
 .لاملخول هلا ذلك، طبقا للتشريعات واألنظمة اجلاري هبا العم

 

 قوايد تقنيةالباب الرابع: 
  يامة مقتضيات :25الـمــادة  

 سالمةو ،همستخدميو املستعملني سالمة لضمان العامة، املصلحة إطار يف ،األساسية املتطلبات باحترام املتعهد يلتزم
 ،املعطيات وصحة وسالمة ومحاية الطرفية، والتجهيزات للخدمات الداخلي والتشغيل عليها واحلفاظ لشبكةا تشغيل
 أنظمة بني تداخالتال كل من الوقاية يلتزم ماك التراب، وإعداد التعمري متطلبات االعتبار بعني واألخذ البيئة ومحاية

 األخرى. والفضائية األرضية واألنظمة والالسلكية السلكية تلالتصاال

 حالة وباستثناء اإلطار ذاه يف اخلدمة. واستغالل جبودة يتعلق فيما األساسية التقنية املتطلبات باحترام املتعهد يلتزم
 باستمرار افظةاحمل على وحيرص املطلوبة اخلدمات وجودة اخلدمة استمرارية ضمان املتعهد على يتعني القاهرة، القوة
 كل يف لعملا هبا اجلاري والتنظيمات القوانني احترام إطار يف وذلك وجه، أكمل على جتهيزاته جمموع اشتغال على

 (.إخل. والتعمري البيئة التقنيات، )األمن، اجملاالت

 احملافظةب تزمويل اخلدمة، وجودة استمرارية لضمان واإلرسال لإلنتاج بنيـات بوضع خاصة، بصفة املتعهد يلتزم
 ضمان: سيما وال أنظمته،و جتهيزاته اشتغال سالمة على استمرارب

 البث؛ يف للتحكم تقنية وأنظمة معدات 
 الطاقية؛ لإلمدادات ةبديل كهربائية جتهيزات 

 احلرائق؛ من للحماية جتهيزات 



  

15 
 

 ؛لصواعقا من للوقاية جتهيزات 
 واملعدات. التجهيزات تأريض 

 البث مبعايري رهموإخبا للمستمعني االستماع جودة لضمان الالزمة التقنية واألجهزة الوسائل باستعمال املتعهد يلتزم
  اخلدمة. الستقبال الضرورية التقنية

 استمرارية لضمان البنيات هذه تشغيل سالمة وكذا املستعملني سالمة تضمن وبث نقل بنيـات بوضع املتعهد يلتزم
 :ضمان مع ،اخلدمة وجودة

 الليلي؛ لتشويرل نظام 

 ؛لصواعقا من لوقايةل أنظمة 

 ؛املعلومات  حلماية أنظمة 
 ؛واملعدات التجهيزات تأريض 
 ؛والبث النقل اإلنتاج بنيات مكونات مستوى على ةوفعال يةكاف ةبديل أنظمة 
 الطاقية؛ لإلمدادات ةبديل أنظمة 

 احلرائق؛ من للحماية جتهيزات 
 ؛واألجهزة املواقع بسالمة خاصة معدات 
 الضارة، األعشاب إزالة األسيجة، خاصة: عناية اجملاورة لألماكن تضمن بطريقة والتجهيزات املواقع هتيئة 

مع احترام البيئة والقيمة اجلمالية لألماكن ووفق الشروط األقل ضررا بالنسبة لألمالك  الليلية اإلضاءة
 .اخلاصة وامللك العام

لربنامج ويف حالة ما إذا كان ايتعني على املتعهد تسجيل كل برنامج كامال واالحتفاظ به ملدة سنة على األقل؛ 
موضوع "حق للرد" أو شكاية ختص احترام النصوص القانونية والتنظيمية اجلاري هبا املذكور أو أحد عناصره 

 العمل، حيتفظ بالتسجيل ألطول مدة ميكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.
 

  الـتابـعة للملـك العامشروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة : 26الـمــادة 

 تتوفر التجهيزات هذه كانت إذا بثه، مواقعو التحتية لبنياته املشترك باالستعمال ،احلاجة عند بالسماح، املتعهد يلتزم
 مبصاحله. االستعمال هذا يضر أال شريطة كافية، طاقة على

 بني تربم فاقياتات مبقتضى البث وملواقع األساسية للبنيات املشترك االستعمال كيفياتو شروط حتدد أن جيب
 العليا. ةأاهلي إىل فورا، االتفاقيات، هذه من نسخة وتوجه املعنيني، املتعهدين

 إىل فورا ليغهتب يتم أنو معلال، آخر، متعهد بطل املتعهد به يواجه ،املشترك لالستعمال رفض كل يكون أن جيب
 العليا. ةأاهلي
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 شروط اسـتـعمال املوارد الراديو كهربائية  27 :الـمــادة

 احلصول تاريخ من ابتداء ، (02) شهرين يتجاوز ال أجل داخل املصادقة، أجل من العليا اهليأة بإخبار املتعهد يلتزم
 .الولوج...( خريطة العنوان، اجلغرافية، )املعطيات املوقع مبواصفات الترخيص، على

 ،(02) هرينش زيتجاو ال أجل داخل املتعهد طرف من املقترح املوقع مواصفات على باملوافقة العليا اهليأة تقوم
 بنتائج املتعهد وخترب .ةكهربائي الراديو املوارد باستعمال املتعلقة والدولية الوطنية واملتطلبات املتوقعة التغطية حسب

 .إليها املشار الدراسة

 قرارات يف عليها قاملصاد للمواقع احملددة واجلغرافية التقنية املواصفات مع الترددات بتعيني األعلى اجمللس يقوم
 من 1 قمر امللحق يف حمدد هو كما االنتشار جلدول طبقًا استخدامها أجل من التعيينات هذه وتتم األعلى، اجمللس

 .الدفتر هذا

 مجيع باستخدامو الترددات تعيني قرارات يف املتضمنة البث بأمناط املتعلقة نيةالتق اخلاصيات بتطبيق املتعهد يلتزم
 وشبكات التاالتصـا شبكات مع احملتملة تالتداخال كلو التشويش من للوقاية الضرورية التكنولوجية الوسائل

 على Filtre RF (Radiofréquences) " يكهربائ راديو ُمرش ٍِّح " تثبيت أن كما والتلفـزي. اإلذاعـي البث
 .ضروريا يعترب البث ازهج خمرج مستوى

 

 لنشر شبكة البثاجلدولة الزمنية  :28الـمــادة 

 ملنصوصا االستعمال غري آخر استعمال ألي له املخصصة ةكهربائي الراديو الترددات استعمال للمتعهد ميكن ال 
 املعينة لتردداتل التقنية املواصفات وحتدد الترددات، تعيني اتقرار كذاو هذا التحمالت دفترو القانون يف عليه

 .الترددات تعيني قرارات أو قرار يف للمتعهد

 تكون أال لىع السهر مع البث شبكة إلحداث سيستخدمها اليت احملطات مواقع وتعيني حتديد على املتعهد يعمل
 ويسهر هذا، التحمالت دفتر من 1 رقم امللحق جدول يف حمددة هي كما املرجعية احملطات عن بعيدة املواقع هذه

 .متوقعة كانت يتال تلك مع مقارنة أمثل تغطية يضمن الذي املوقع اقتراح أجل من الضرورية اخلربة إجناز على املتعهد

 تقتضيها اليت للبث تقنيةال املواصفات تغيري بإمكانية األعلى اجمللس قرار مبقتضى وقت، أي يف العليا، اهليأة حتتفظ
 .ةكهربائي الراديو للموارد أمثل استعمال أجل من والدولية الوطنية املتطلبات

 

 احلكامة اجليدة واملراقبة والتتبع :اخلامس الباب
 الذايت ضبطال: 29املادة 
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 لىع بناء لألخالقيات ميثاق باعتماد الترخيص، تبليغ تاريخ من (16) أشهر ستة مدة انتهاء قبل املتعهد، يقوم
 الربامج خمتلف كمحت اليت عليها املتعارف األخالقية القواعدو القيم مبجموع التذكري يتضمنو التحريرية توجهاته

 الدفتر. هذا يف عليها املنصوص بالقواعد اإلخالل دون يبثها، اليت

 وإدارته هيريتس أجهزة أعضاء وعلى مستخدميه على املطبقة التنايف، حاالت لتفادي قواعد امليثاق يتضمن كما
  وتدبريه.

 الفقرة يف احملدد أشهر (06) ستة أجل النقضاء املوالية يوما (30) الثالثني خالل األعلى اجمللس إىل امليثاق هذا يبلغ
 .املادة هذه من األوىل

 املضامني يف تفعيله مانوض خالقياتاأل ميثاق احترام قصد يضعها اليت واآلليات بالتدابري األعلى اجمللس املتعهد خيرب
 .بثها يتم اليت

 
 : املراقبة والتتبع30املادة 

، وذلك  شاطهن ملتابعةالالزمة لضرورية ، املعلومات والوثائق ااهليأة العليا يلتزم املتعهد، بأن يضع رهن إشارة
 األشكال واإلجراءات والشروط اليت حتددها هلذا الغرض. حسب

 
 حتليلية حماسبة مسك: 31 املادة

 ونتائج والعائدات فوالتكالي واالستثمارات التمويالت وتوزيع املوارد حتديد من متكن حتليلية حماسبة املتعهد ميسك
 مقدمة. خدمة كل

 

 : العقوباتالسادسالباب 
 

 الــماليـة العقـوبات 32: الـمــادة

 حق يف رريق أن األعلى للمجلس ميكن العمل، به اجلاري التشريع يف عليها املنصوص بالعقوبات اإلخالل دون
 الذي املعامالت رقم من % 1,5 نسبة تتجاوز أن دون املرتكبة، املخالفة طبيعة مع مبلغها يتالءم مالية عقوبة املتعهد
 النسبة طبقت سلفًا إليه املشار املعامالت رقم عن معلومات توفر عدم حال ويف مالية. سنة آخر خالل املتعهد حققه
 قبوله. مت والذي املتعهد ترشيح ملف يف املتضمنة اإلشهارية التوقعات أساس على أعاله

 ،تساوي مالية عقوبة ر،مرب غري رحبا املتعهد على املخالفة فيها تذر اليت احلالة يف يقرر أن ميكنه اجمللس األعلى أن إال
 العليا ةأاهلي شارةإ رهن يضع أن املتعهد على يتعني الغاية وهلذه عليه. احملصل املربر غري الربح ضعف أقصى، كحد
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 املربر غري لربحا أضعاف ثالثة إىل الغرامة مبلغ يصل أن ميكن العود، حالة ويف الربح. هبذا املتعلقة البيانات كل
 املخالفة. من عليه احملصل

 ةأاهلي إىل األداء اتإثب إرسال ويتم .األعلى اجمللس قرار تبليغ تاريخ من ابتداء يوما ثالثني أجل داخل الغرامة تدفع
  .بالتوصل إشعار مقابل تأخري دون العليا

 .العمومية الديون تحصيلب املتعلقة التشريعية للمقتضيات طبقا العليا اهليأة لفائدة املستحقة الديون حتصيل يتم

 خدمته. على حقه يف الصادرة العقوبة بإعالن املتعهد يلزم أن األعلى للمجلس ميكن
 

  الـمالـيـة العقـوبات غـيـر : 33 الـمــادة

 املالية العقوباتب اإلخالل ودون املتعهد، على أو اخلدمة على املطبقة املقتضيات بعض أو مبقتضى اإلخالل حالة يف
 عقوباتال إحدى املخالفة، خطورة باعتبار املتعهد، حق يف يصدر أن األعلى للمجلس ميكن أعاله، إليها املشار
  التالية:
 إنذار؛ 
 األكثر؛ على شهر ملدة اخلدمة برامج من جزء أو اخلدمة بث وقف 

 ؛أقصى كحد واحدة سنة حدود يف الترخيص مدة ختفيض 

 الترخيص. سحب 

 .خدمته على هحق يف الصادرة العقوبة إعالنب املتعهد يلزم أن ذلك، على عالوة ،األعلى للمجلس ميكن
 

 : أحكام ختامية وانتقالية السابع  الباب
 األتاوى :34 املادة

 للشروط وفقا لدولة،ل العام للملك التابعة ةكهربائي الراديو الترددات باستغالل املتعلقة األتاوى بأداء املتعهد يلتزم
 العمل. هبا اجلاري والتنظيمية القانونية للمقتضيات طبقا العليا ةأاهلي حتددها اليت الكيفيات حسبو

  األعلى اجمللس قرري أن ميكن الدفتر، هذا من 32 املادة يف عليها املنصوص املالية بالعقوبات اإلخالل دون

 ددها.حي ليتا الشروط وفق اإلتاوات أدائه عدم حالة يف املتعهد يستعملها اليت ةكهربائي الراديو الترددات سحب
 

 : وحدة دفتر التحمالت35املادة 

 منه. يتجزأ ال جزءا الدفتر هبذا املرفقة الوثائق تعد
 

 التنفيذ: الدخول حيز 36املادة 
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فعول إىل حني . ويبقى ساري املإخبار املتعهد بتجديد الترخيصحيز التنفيذ ابتداء من تاريخ  يدخل هذا الدفتر
 . ة هذا األخريصالحيانتهاء 

 
 : النشر يف اجلريدة الرمسية37املادة 

  الرمسية. باجلريدة هذا التحمالت دفتر ينشر
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