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 35-19م قرار "م.أ.ت.س.ب" رق
 (2019 ماي 01) 1440رمضان  01المؤرخ في 

 والقاضي بمنح إذن من أجل
 خدمة سمعية بصرية حسب الطلب توزيع

«Inwi video&music»  "من طرف شركة " وانا كوربوريت ش.م 
 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 

الصادر األمر بتنفيذه  بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري املتعلق15-11   رقم بنـاء على القانون
 3 املادة خصوصا، (2111 أغسطس 22) 1311 القعدة ذي من 21 بتاريخ 1.11.121 بالظهري الشريف رقم

 ؛منه( 1 البند)
 

مر بتنفيذه الصادر األ وتتميمه تغيريهكما مت ،  االتصال السمعي البصريباملتعلق  11.11 وبناء على القانون رقم
 ،وتتميمه(، كما مت تغيريه 2112يناير  11) 1322من ذي القعدة  22بتاريخ  1-13-221الظهري الشريف رقم 

  ؛منه 32و 31و 12و 11و 22و 13و( 1-12)البند  1املواد  خصوصا
 

 22) 1311من ربيع اآلخر  21يف  الصادر 17-05 اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقمقرار على  وبناء

 ؛القاضي باعتماد املسطرة املتعلقة باألذون (2111يناير 
  

املشار و  بتوزيع خدمة مسعية بصرية حسب الطلب داخل الرتاب الوطين " وانا كوربوريت ش.م"وبناء على طلب شركة 
 ؛  « Inwi video&music »اليها باالسم التجاري

 
 ؛لالتصال السمعي البصريالدراسة الذي أعدته املديرية العامة وبناء على ملف 
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 :وبعـد المداولة
 البصرية يةالسمع اخلدمةإذن توزيع  (الشركة إىل اسم بعد فيما ويشار) " وانا كوربوريت ش.م"يقرر منح شركة  .1

 يف ددةاحمل لشروطل ذلك وفقاو  ، « Inwi video&music »واملسماة جتاريا  فوق الرتاب الوطين، الطلب حسب
 :هذا اإلذن

 

 : التجديد ةوكيفي اإلذن مدة 0-0
 

 ،ميمهكما مت تعديله وتت  املتعلق باالتصال السمعي البصري 11.11 القانون رقممن  31دون اإلخالل بأحكام املادة 
 سنوات. (11)مينح هذا اإلذن ملدة ثالث 

يله كما مت تعد  املتعلق باالتصال السمعي البصري 11.11 القانون رقممن  31و 12ودون اإلخالل بأحكام املادتني 
 القانونية والتنظيمية يف هذا الشأن، جيدد هذا اإلذن ضمنيا مرتني. الشروطوتتميمه، وشريطة احرتام مجيع 

 

 :  العامة واألخالق العام النظام احترام 0-2
 

كذا الشركة بصفة دائمة وطوال مدة اإلذن و دون اإلخالل باألحكام القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، حترتم 
 مدة جتديده األحكام العامة املنظمة لـ:

 املضامني السمعية البصرية املتاحة ملستعملي اخلدمة؛ -
 ؛(vidéogrammesاالستغالل ووضع رهن إشارة اجلمهور التسجيالت السمعية البصرية ) -
 حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ -
 لرتاب الوطين لنظام أو معدات للولوج إىل اخلدمة وقابلية للتشغيل البيين.االستخدام داخل ا -

 اهجتوحترص الشركة، طوال مدة اإلذن وكذا مدة جتديده على مطابقة وضعها أو وضع الربامج املدرجة يف اخلدمة ا
 اهليئات والسلطات العامة املختصة.

 

 كيفية المراقبة:  0-3
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  خبارااللتزام باإلب دون اإلخالل
 علمها بذلك، مع إشعار بالتوصل، بكل طارئ، كيفما كانت طبيعته:كتابة، وفور 

 يؤثر أو قد يؤثر على الوضع القانوين للخدمة؛ -
 يؤثر على استمرار استغالل الشركة. -
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تضع الشركة رهن إشارة اهليأة العليا وبطلب منها التسجيل الكامل لواحد أو جمموعة من الربامج املوضوعة رهن 
 إطار اخلدمة. إشارة الزبناء يف

 

 العقوبات المالية:  0-4
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  يقرر تطبيق عقوبات مالية على الشركة
 . 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: مقابلال 0-5
 .HT) درهم 211.111احتساب الرسوم )مخس مائة ألف درهم دون  تؤدي الشركة مقابل اإلذن املمنوح هلا مبلغ

عالوة على املبلغ احملدد مبوجب الفقرة السابقة، تسدد الشركة سنويا طيلة مدة صالحية هذا اإلذن وكذا جتديده، 
السنوي احملقق من تسويق اخلدمة برسم السنة املاضية، وذلك  من رقم املعامالت (%5)مبلغا يساوي مخسة يف املائة 

 شاملة للعطل بعد تاريخ التوصل بأمر التحصيل. (11)يف أجل ثالثني يوما 
يؤدي كل تأخري يف أداء مبلغ املقابل املايل داخل اآلجال احملددة إىل تطبيق غرامات مالية يتم احتساهبا وفقا للتشريع 

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

 

 اإلذن:  تفويت  0-1
املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه، يعترب اإلذن  11.11من القانون  32بناء على املادة 

املمنوح مبقتضى هذا القرار إذنا شخصيا، ميكن تفويت هذا اإلذن، كليا أو جزئيا، بقرار مسبق من اجمللس األعلى 
 السالفة الذكر.  32لالتصال السمعي البصري وذلك طبقا ملقتضيات املادة 

عات والقوانني اجلاري وفقا للتشري تغيري للمسامهني يف الشركة املفضي إىل تغيري التحكم فيها ن كلتفويتاً لإلذويعترب 
 هبا العمل.
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 مقتضيات خاصة:   0-7
  المنخرطين حماية :0

ملني أو ال تشكل خطرا على سالمة املستع تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة زبناء اخلدمة أنظمة ولوج عالية اجلودة 
  ممتلكاهتم.على 

 

   تغيير عنوان المقر االجتماعي :2
 

يعترب صحيحا و  ،، بكل تغيري يطرأ على عنوان مقرها االجتماعيمعني أجل حتديد أي الشركة اهليأة العليا، دون خترب
 موجه للعنوان األخري املقدم من طرف الشركة.تبليغ من طرف اهليأة العليا  أي

 .جاريمقرها االجتماعي اجلديد أو املقر الرئيسي وكذا التعديالت املتعلقة بسجلها التعنوان  العلياأة هليا الشركة بلغت
 

وكذا  وإىل السلطة احلكومية املسؤولة عن االتصال " وانا كوربوريت ش.م"إىل الشركة يقرر تبليغ هذا اإلذن  .2
 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 
رمضان  11 السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخمّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال 

مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، حبضور السيدة لطيفة أخرباش، (، 2112ماي  11) 1331
 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 


