
1 
 

 

 45-18قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 
     (1122أكتوبر 12) 2441محرم  12 المؤرخ في

 "الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة ال"من طرف  بشأن شروط إدراج اإلشهار

   

 السمعي البصري؛ لالتصالالمجلس األعلى 
 4و 3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري خصوصا املادتني 11.11 القانون رقمبنـاء على 

 ؛منه (9و 8 املقطعني)

 

 اجته واملوادريه وتتميمه، خصوصا ديبيالسمعي البصري، كما مت تغ باالتصالاملتعلق  77.33م وبنـاء على القانون رق

 ؛منه 13و 49، 48(، األخرية الفقرة) 44(، 5و 1 املقطعني) 2
 

 ؛منه 233و 3.183 املادتني، خصوصا "الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة ال"وبنـاء على دفرت حتمالت 
 

لوطنية لإلذاعة اشركة لل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصرياملوجه من طرف طلب التوضيحات وبناء على 
 اإلدالء مبالحظاهتا خبصوص ما مت تسجيله من عدم احرتام شروط إدراجقصد  2318 يوليوز 34 بتاريخ والتلفزة

 ؛اإلشهار
 

 ؛2318 يوليوز 24 املتوصل به بتاريخالوطنية لإلذاعة والتلفزة شركة الجواب  وبنـاء على
 

 البصري؛السمعي  لالتصالاملديرية العامة التقرير الذي أعدته على  طالعاإلوبـعد 
   

 المداولة:وبعد 
السمعي  التصاللحيث إنه، يف إطار مهمة تتبع الربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا 

احلدود املسموح " لألسقف و األوىلاخلدمة التلفزية "القناة  خبصوصالبصري جمموعة من التجاوزات املهمة واملتكررة، 
تعلقة باحلّد ، وخاصة تلك املالوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة الهبا إلدراج اإلشهار حسب مقتضيات دفرت حتمالت 

األقصى للمدة الزمنية اإلمجالية للوصالت اإلشهارية خالل ساعة مسرتسلة واحلّد األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني 
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   رمضان من 33و 2 ـــــلاملوافق  2318 يونيو 14و ماي 17 بنيما خاصة خالل الفرتة املمتدة  إشهاريتني، وذلك
 ؛ 1439

 

، وصلتني إشهاريتني فصلت بينهما مدة مل تتجاوز 2318 ماي 18يوم وحيث إن املتعهد بث، على سبيل املثال، 
 كذلك؛ دقائق 3هما ، مل تتجاوز مدة الفاصل بين2318 ماي 23يوم  ووصلتني، دقائق 3

  

كمدة إمجالية لإلشهار خالل ساعة مسرتسلة   دقيقة 17أكثر من  2318 ماي 18وحيث إن املتعهد بث يوم 
 ؛واحدةكمدة إمجالية لإلشهار خالل ساعة مسرتسلة   دقيقة 11أكثر من  2318 ماي 23واحدة، كما بث يوم 

 

حالة عدم  272املدة اإلمجالية لإلشهار يف ساعة مسرتسلة، باإلضافة لتسجيل  اتمر  8 جتاوزوحيث إن املتعهد 
 احرتام الفاصل الزمين بني وصلتني إشهاريتني؛

  

يف التلفزة،  (…") : على أنه تنص والتلفزةالوطنية لإلذاعة شركة المن دفرت حتمالت  3.183املادة  إنوحيث 
( عشرين دقيقة بني وصلتني إشهاريتني متتاليتني )...( ال ميكن أن تتجاوز 23يتوجب أن تفصل فرتة ال تقل عن )

 ؛ ( دقائق يف التلفزة4)مدة الوصلة اإلشهارية ست 

(، ال ميكن أن تتجاوز املدة اإلمجالية للوصالت heure glissante) بالنسبة لساعة مسرتسلة من الزمن
 ؛«دقيقة )...( 18 جتاوز هذا السقف خالل شهر رمضان يف حدوددقيقة يف التلفزة، إال أنه ميكن  16 اإلشهارية

 

 يوليوز 34تاريخ ب الوطنية لإلذاعة والتلفزة،شركة لطلبا لاألعلى لالتصال السمعي البصري  اجمللس وحيث وّجه
ذلك وفق جرد ، و طيلة شهر رمضان ، قصد اإلدالء بتوضيحاهتا خبصوص ما مت تسجيله من جتاوزات متكررة2318

  ؛بهمفّصل لإلخالل باملقتضيات املتعلقة باملادة اإلشهارية مت إبالغها 

  

الوطنية لإلذاعة شركة البرسالة  2318 يوليوز 24 توصل بتاريخ اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصريوحيث إن 
 ؛سلفاتعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة  والتلفزة

 

عقوبات دون اإلخالل بال" :أنهتنص على  الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة المن دفرت حتمالت  233وحيث إن املادة 
األخرى املنصوص عليها يف القانون والنصوص التنظيمية، ميكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعني حتديد مبلغها 
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من رقم املعامالت اإلشهارية خارج الرسوم واحملقق  %3,1 ةنسبحسب جسامة اإلخالل املقرتف، دون أن يتجاوز 
 خالل آخر سنة مالية من طرف الشركة.

إال أنه وعندما ينجم عن اإلخالل حتقيق ربح غري مشروع من طرف الشركة، ميكن للهيأة العليا أن حتدد عقوبة مالية 
تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح احملقق بطريقة غري مشروعة. وهلذا الغرض يتعني على الشركة أن تضع رهن 

ميكن أن يبلغ  عود،الة حول الربح الناجم عن اإلخالل. ويف حالة إشارة اهليأة العليا مجيع الوثائق واملعلومات الضروري
  ؛«.قدر العقوبة املالية ثالثة أضعاف الربح غري املشروع الناجم عن اإلخالل

 

بشأن  التلفزةالوطنية لإلذاعة و  شركةالضد  ينقرار السمعي البصري سبق أن أصدر  لالتصالإن اجمللس األعلى  وحيث
 ؛2314و 2313 يتجتاوزات متعلقة باإلشهار خالل شهر رمضان سن

  

 املتعهد؛وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، واعتبارا لعدد التجاوزات وحجمها، اختاذ ما يلزم يف حق 
 

 األسباب:لهذه 
املتعلقة  االلتزامات ما خيص خرقت مقتضيات دفرت التحمالت يف الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة الح بأن يصرّ  -2

 :التاليةبشروط إدراج اإلشهار 
 ؛مسرتسلةاحلّد األقصى للمدة الزمنية اإلمجالية للوصالت اإلشهارية خالل ساعة   -

 ؛إشهاريتنياحلّد األدىن للمدة الفاصلة بني وصلتني   -

 00833.333,) درهممائة ألف  مثان قدرها الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة اليقرر تطبيق عقوبة مالية على  -1
 ؛ للشركةى داخل أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار تؤد   (،درهم

 وبنشره يف اجلريدة الرمسية. الوطنية لإلذاعة والتلفزةشركة اليأمر بتبليغ قراره هذا إىل  -3
  

 حمرم 21 املنعقد بتاريخاجتماعه مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل 
 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2318 أكتوبر 31) 1443

 

  عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
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