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 32-19م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق

 (9502 أبريل 00) 0445 شعبان 50 في الصادر

 إذن تسويق بتجديدالقاضي 
   « TV ADSL MAROC TELECOM » باقة 

 " اتصاالت المغرب " ش.م لفائدة شركة
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه  11.11القانون رقم بنـاء على 
 3( خصوصا املادة 2111 أغسطس 21) 1311من ذي القعدة  21بتاريخ  1.11.121بالظهري الشريف رقم 

 ( منه؛1املقطع )

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، الصادر األمر بتنفيذه  11.11 وبنـاء على القانون رقم
، 11، 13واد امل خصوصا، (2111 يناير 11) 1321 من ذي القعدة 21 بتاريخ 1-13-211بالظهري الشريف رقم 

 منه؛ 32و 11، 11، 13

 21) 1311من ربيع اآلخر  21الصادر يف  11.11وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، رقم 
 ( القاضي باعتماد املسطرة املتعلقة باألذون؛2111يناير 

 
مايو  11وبتاريخ  2111غشت  15بتاريخ  " ش.م اتصاالت املغرب" املقدم من طرف شركة  طلب اإلذن وبناء على

 TV ADSLاملسماة " املشروطذات الولوج السمعية البصرية تسويق اخلدمة جتديد اإلذن بمن أجل ، 2111

MAROC TELECOM" ؛فوق الرتاب الوطين 
 

 البصري؛وبناء على ملف الدراسة الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي 
 

 ؛2112 أبريل 11وبناء على مداوالت اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
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 يقرر:
 

، املقيدة بشارع النخيل حي الرياض الرباطالكائن مقرها  ش.م"  اتصاالت املغرب" لشركة  املمنوح اإلذن جتديد-0
الرتاب الوطين، خدمة  فوق )املشار إليها الحقا بالشركة(، من أجل تسويق،، 31231 السجل التجاري رقم يف

 ،"TV ADSL MAROC TELECOM "التجاريصاحبة االسم  االتصال السمعي البصري ذات الولوج املشروط،
  :"(، حسب الشروط التالية )املشار إليها الحقا " باخلدمة

 

 الخدمة:( مضمـون 0.0
 نه.ال يتجزأ م اتشمل اخلدمة موضوع هذا اإلذن القنوات التلفزية احملددة يف ملحق هذا اإلذن الذي يعد جزء

 البصري. يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن اخلدمة إذناً مسبقاً من اجمللس األعلى لالتصال السمعي
 تعلم الشركة اهليأة العليا بقرارها إخراج قناة أو عدة قنوات من اخلدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.

 

 التجديد:مـدة اإلذن وكيفية  (9.0
املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه،  11.11من القانون  31مبقتضيات املادة دون اإلخالل 

 . 2111ماي  11( سنوات ابتداء من تاريخ 1ملدة ثالث )مينح هذا اإلذن 
املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه  11.11 القانون رقممن  31و 12ودون اإلخالل بأحكام املادتني 
 القانونية والتنظيمية يف هذا الشأن، جيدد هذا اإلذن ضمنيا مرتني. الشروطوتتميمه، وشريطة احرتام مجيع 

 
 العامة:احترام النظام العام واألخالق ( 1.0

 تبثها اخلدمة: من أن الربامج اليت دون اإلخالل باملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، تتأكد الشركة 
ال ختل بثوابت اململكة املغربية، كما هي حمددة يف الدستور، خصوصا، الدين اإلسالمي السمح، والوحدة  -

 الدميقراطي؛الوطنية متعددة الروافد، وامللكية الدستورية، واالختيار 
 ؛العامةال متس باألخالق  -
 ولوجية؛إيديال تعمد إىل خدمة املصاحل اخلاصة جملموعة مصاحل سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو  -
العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على اإلرهاب أو العنف جتاه شخص أو  ال تعمد إىل متجيد -

م إىل ساللة أو أمة أو أو جبنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائه جمموعة أشخاص، ألسباب تتعلق بأصلهم
 عرق أو ديانة معينة؛

ال حترض على هنج سلوكات من شأهنا أن تلحق ضررًا بالصحة، أو بسالمة األشخاص واملمتلكات أو  -
 البيئة؛حبماية 
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ال تتضمن، حتت أي شكل من األشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأهنا أن توقع  -
 املستهلكني يف اخلطإ؛

 ق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا.ال متس حبقو  -
 جيب أن حترتم الربامج األشخاص وكرامتهم. 

 
  المراقبة: كيفية (13.

شروط السمعي البصري كل الوثائق واملعلومات الالزمة للقيام مبهامها وفقا لل لترسل الشركة إىل اهليأة العليا لالتصا
 واإلجراءات اليت حتددها.

معي البصري،  أعاله، خترب الشركة اهليأة العليا لالتصال الس الفقرة يفاملنصوص عليه  خبارباإلااللتزام ب دون اإلخالل
 كتابة، وفور علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:

 يؤثر أو قد يؤثر على الوضع القانوين للخدمة؛ -
 يؤثر على استمرار استغالل الشركة. -

إشارة اهليأة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو جمموعة من الربامج املوضوعة رهن تضع الشركة رهن 
 إشارة الزبناء يف إطار اخلدمة.

     
 المالية:العقوبات ( 11.

أن  ميكن للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصرينصوص عليها مبقتضى القانون، دون املساس بالعقوبات امل
بنود هذا  أو أكثر من مقتضيات القانون أو من مقتضىيف حالة عدم احرتام  مالية على الشركة يقرر تطبيق عقوبات

 . ذناإل
 

يف حالة اإلخالل اجلسيم باملقتضيات القانونية من طرف الشركة أو يف حالة العود، ميكن للمجلس األعلى لالتصال 
 السمعي البصري، يف إطار احرتام الضمانات اليت خيوهلا القانون، سحب اإلذن. 

 
 المالي:المقابل ( 11.

 .HT) درهم 111.111)مخس مائة ألف درهم دون احتساب الرسوم  تؤدي الشركة مقابل اإلذن املمنوح هلا مبلغ
عالوة على املبلغ احملدد مبوجب الفقرة السابقة، تسدد الشركة سنويا طيلة مدة صالحية هذا اإلذن وكذا جتديده، 

ذلك و  السنوي احملقق من تسويق اخلدمة برسم السنة املاضية، ( من رقم املعامالت%5مبلغا يساوي مخسة يف املائة )
 ( شاملة للعطل بعد تاريخ التوصل بأمر التحصيل.11يف أجل ثالثني يوما )
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يؤدي كل تأخري يف أداء مبلغ املقابل املايل داخل اآلجال احملددة إىل تطبيق غرامات مالية يتم احتساهبا وفقا للتشريع 
 املطبق على حتصيل الديون العامة.

سحب  ددة إىلاحملمبلغ العقوبة احملددة يف الفقرة السابقة خالل اآلجال عدم أداء مبلغ املقابل املايل و/ أو  يؤدي
 .ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض ، دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر،اإلذن

 
 اإلذن:تفويت  (11. 

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، فإن اإلذن  11-11 رقم من القانون 32 بناء على املادة
املمنوح مبقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. ميكن تفويت هذا األذن، كليا أو جزئيا، بقرار من اهليأة العليا لالتصال 

 السالفة الذكر. 32 السمعي البصري وذلك طبقا ملقتضيات املادة
 املادتنيعليه يف  كما هو منصوص ري للمسامهني يف الشركة املفضي إىل تغيري التحكم فيها،تغي يعترب تفويتاً لإلذن كل

 .كما مت تغيريه وتتميمه بشركات املسامهة املتعلق 11-21القانون  من 133و 131
 
 :مقتضيات خاصة (11. 
 اجملاورة:القوانني والتنظيمات املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق  احرتام-1°

الشركة باالحرتام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل واملتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق تلتزم 
 اجملاورة.

 
  املنخرطني: محاية-2°

أنظمة ولوج ذات جودة عالية وال تشكل أي خطر على سالمة  تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبائن اخلدمة
 املستعملني أو على ممتلكاهتم.

، تناسبا مع الفرتة املتبقية ولوجالرموز  أو كل زبون احلق يف اسرتجاع مبلغ قيمة االخنراطليف إطار محاية املنخرطني، 
 من صالحيتها، إذا ما قام املوزع بتغيري طفيف على مكونات الباقة.

مبلغ الضمانات يف  جيلويف حال كان الولوج إىل اخلدمة مشروطا بتقدمي الزبائن لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتس
 حساب بنكي مستقل ال يسجل إال عمليات االئتمان واخلصم املتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.

ويف حال سحب الرتخيص، تلغى االشرتاكات تلقائياً، وال حتصل الشركة على مبالغ االشرتاكات باستثناء املتأخرات 
 املستحقة.

املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت  11.11 رقم )الفقرة األخرية( من القانون 11وتطبيقا ملقتضيات املادة 
عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف  العليا اهليأةتغيريه وتتميمه، تودع الشركة أيضا لدى 
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درهم صاحل طيلة مدة صالحية وجتديد هذا   (500.000,00)بنك خاضع للقانون املغريب مببلغ مخسمائة ألف
 اإلذن. 

املتعلق باالتصال  11.11من القانون  31و 31 يف حالة سحب اإلذن، قبل انتهائه، تنفيذا ملقتضيات املادتني
السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، أو انصرام أجله، متتد صالحية الكفالة إىل غاية آخر عقد اشرتاك مت إبرامه 

 دة سريان هذا اإلذن.خالل م
 
 حتليلية:حماسبة  مسك-1°

متسك الشركة حماسبة حتليلية متكن من حتديد املوارد وتوزيع التمويالت واالستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج 
 اخلدمة املقدمة.

 
 اإلشهار:-3°

للشركة بث إشهار،   زجيو  الالقنوات اليت حتتوي عليها اخلدمة،  ملقدميباستثناء اإلشهار املتضمن يف الربامج األصلية 
 كيفما كان شكله أو طبيعته، يف إطار اخلدمة.

 
 الباقة: توسيع- 1°

حرية الشركة يف إطار عالقتها التعاقدية مع املوزع األجنيب تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون  حتديديف حال 
هذا البند غري ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى هلذه األخرية الصالحية يف اإلذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا 

 بل املوزع املغريب.للحقوق املرتبطة بالقنوات اجلديدة املراد دجمها من ق
 
 االجتماعي:املقر  تغيري-1°

يتعني على الشركة إخبار اهليأة العليا، بدون حتديد أجل معني، بكل تغيري يطرأ على عنوان مقرها االجتماعي أو 
بأي  تصريح مت وإذا ما أهم مركز هلا وكذا إرسال التسجيالت التعديلية الطارئة على سجلها التجاري يف هذا الصدد.

 تغيري غري صحيح إىل اهليأة العليا، يعترب مقبوال اإلشعار إىل آخر عنوان معروف.
  
ا " ش.م " وإىل السلطة احلكومية املسؤولة عن االتصال وكذ اتصاالت املغربشركة "  يقرر تبليغ هذا اإلذن إىل -2

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
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شعبان  11 السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ لالتصالمّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى 
طيفة ، حبضور السيدة لالسمعي البصري بالرباط لالتصال العلياة أمبقر اهلي (2112أبريل  11املوافق لـ ) 1331

 أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي
 الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز، أعضاء.

 
 

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 

 الرئيسة
 لطيفة أخرباش
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 الملحق
  القنوات التلفزية المكونة للباقةالئحة 

 
1 2M 29 Hannibal 57 Science et vie 85 TCM Cinéma 

2 Al Jazeera News 30 Gulli 58 AB 1 86 CNN 

3 Al Jazeera International 31 Elle Girl (ex. June) 59 RTL9 87 Boing 

4 Al Jazeera Mubasheer 32 Tiji 60 AB 3 88 Cartoon Network 

5 Al Jazeera Documentary 33 MCM Top 61 Mangas 89 Boomrang 

6 Al Rissala 34 LBC SAT 62 Trek 90 TV Tunisienne 

7 BBC World 35 Al Arabiya 63 AB Motors 91 TV5 Monde 

8 Bloomberg 36 MBC 3 64 Golf Channel 92 Paramount Channel 

9 Canal 24 Horas 37 MBC 65 Non Stop People 93 Nickelodeon 

10 CNBC Arrabiya 38 MBC Action 66 Africa 24 94 J-One 

11 CGTN Arabic 39 MBC 2 67 TV5 Monde Style 95 Game One 

12 CCTV 4 40 MBC Max 68 NHK World TV 96 MTV Hits 

13 CGTN Français 41 MBC 4 69 RTI 1 97 MTV France 

14 CCTV Documentary 42 Medi 1 TV 70 Saudi Quran 98 MTV Rock 

15 CCTV News 43 Nesma TV 71 Al Oula 99 Nickelodeon Junior 

16 DW 44 Rotana Khalijiya 72 Arriyadia   

17 Euronews 45 Rotana Clip 73 Arrabiaa   

18 National Geographic 46 Rotana Cinema 74 Al Maghribiya   

19 National Geographic Wild 47 Rotana Aflam 75 Assadissa   

20 Voyage 48 Rotana Classic 76 Laayoune   

21 France 24 49 Rotana Massriya 77 Tamazight   

22 France 24 Anglais 50 Rotana Moussika 78 Spacetoon   

23 France 24 Arabic 51 TVE international 79 TF1   

24 France 2 52 Action 80 LCI   

25 France 3 53 Ciné Fx 81 Ushuaia TV   

26 France 5 54 Polar 82 Histoire   

27 M6 (Metropole Television) 55 Chasse & Pêche 83 Trace Urban   

28 W9 (Edi-TV) 56 Animaux 84 Trace Sports Stars   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


