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  رموز

 تعاريف
 بالترخيص والخدمة والمتعهد تتعلق يامة معطيات األول: الباب

  : موضوع الرتخيص1املادة 
 مقتضياته وتغيري الرتخيص مدة: 2املادة 
 له ةاملؤطر القانونية والشروطتقدمي املتعهد  :3املادة 

 يامة مبادئ والتزامات  الثاني: الباب
 األول: مبادئ يامة الفصل

 البصريحرية االتصال السمعي  :4املادة 
 : املسؤولية التحريرية5املادة 
 : التحكم يف البث6 املادة

 والرأي الفكر تياراتعن  التعددي التعبري ضمان: 7املادة 
 التعددية الثقافية واللغوية ضمان :8املادة 

 

 البرامج خالقياتأالثاني: التزامات تتعلق بالفصل 
 والربامج األخبار نزاهة: 9املادة 
  األشخاص: احرتام حقوق 11املادة 
 ثقافة املساواةب النهوضو  النوعالصور النمطية القائمة على مناهضة : 11املادة 
 اجلمهور الناشئ محاية: 12املادة 
 : ضوابط الربامج الصحية13املادة 

 شخاصحقوق املشاركني يف الربامج ومحاية هوية األ: 14املادة  
 املساطر القضائيةتغطية قرينة الرباءة و  :15املادة 

 

 يامة التزامات :الثالثالفصل 
 الرد وحق العمومية السلطات جتاه التزامات :16املادة 
 : احـتـرام حــقـوق الـمـؤلـف والـحقـوق الـمجــاورة 17املادة 
     الثمن زائدة اتفيةاهلتيليماتيكية أو ال اتدمبأمثنة اخل: اإلخبار 18املادة 
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 إلحسان العمومياالتماس : 19املادة 

 البرمجة وخصائص خاصة التزامات :الباب الثالث 

 األول: اإلنتاج والبرمجة الفصل
 : املسامهة يف تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطين 21املادة 
 للربجمة العامة : اخلصائص21املادة 

 
 اإلشهاري  الثاني: االتصال الفصل
 اإلشهار بث شروط : 22الـمــادة 
 : شروط رعايـة البـرامـج 23الـمــادة 
 : التزامات خاصة باإلشهار والرعاية24الـمــادة 

    

  الباب الرابع: قوايد تقنية 
 عامة مقتضيات: 25الـمــادة 
 : شروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة الـتابـعة للملـك العام26الـمــادة 
 شروط اسـتـعمال املوارد الراديو كهربائية  :27 الـمــادة

 الحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع :الخامس الباب
  الذايت ضبطال: 28املادة 
  والتتبع املراقبة:  29 املادة

  حتليلية حماسبة مسك: 31املادة 
  أولوية املوارد البشرية املغربية : 31املادة 

 

 : العقوباتالسادس الباب
 املالية العقـوبات: 32الـمــادة 

 اليةامل: العقوبات غري 33املادة 
 

 : أحكام ختامية وانتقالية السابع الباب
 األتــاوات: 34 املادة

 : وحدة دفرت التحمالت35املادة 
 التنفيذالدخول حيز : 36املادة 
 : النشر يف اجلريدة الرمسية37املادة 

 انمـلحـق
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 رمـــوز

 الدفرت:يراد مبا يلي ألجل تطبيق هذا 
اهليأة العليا لالتصال السمعي تنظيم املتعلق بإعادة  11-11رقم  القانون :العليا للهيأة المنظم قانونال -

 ؛(1112غشت  11) 1341من ذي القعدة  11بتاريخ  البصري
 غيريهت مت كما البصري، السمعي باالتصال املتعلق 77.30 رقم القانون البصري: السمعي االتصال قـانون -

 وتتميمه؛
  ؛البصري السمعي لالتصال العليا ةأاهلي العليا: ةأالهـي -
 البصري؛ السمعي لالتصال األعلى اجمللس األيلى: المجلس -

 تقدمي جلأ من ترخيص على احلاصلة "ش.م إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية " شـركة المتـعـهـــد: -
 ؛(FM) إف.إم الرتددي بالتشكيلو  الطويلة املوجات على  (AM)السعة بتشكيل إذاعية خدمة

 هذا. التحمالت دفرت موضوع 1 ميدي راديو اإلذاعية اخلدمة خــدمـة: -

 

 تــعــاريـــف 
 يراد مبا يلي:ألجل تطبيق هذا الدفرت، 

 إذاعية خدمة برامج نم منقولة غري املوسيقية، املنوعات خارج براجمها، غالبية تكون اليت اخلدمة منقولة: غير خدمة
 19) 9271 شوال 91 يف الصادر 70-70 رقم األعلى اجمللس قرار مبوجب احملددة الشروط إطار يف وذلك أجنبية،
 ؛املنقولة غري البصري السمعي االتصال خبدمات املتعلق (7770 أكتوبر

 ماك البصري السمعي باالتصال املتعلق 00.71 رقم القانون مدلول حسب يةوالرعا اإلشهار شــهاري:اإل صالاالت
 ؛وتتميمه تغيريه مت

 أو خدماته أو وجاتهمنت أو عالماته أو المسه التجاري للرتويج تعاقدي التزام باملتعهد يربطه شخص كل ـن:ُمــْعــلـ  
 املستعمل. اإلشهاري االتصال شكل كان كيفما منجزاته، أو أنشطته

 

 بالترخيص والخدمة والمتعهد تتعلق يامة األول: معطيات الباب
 

 : موضوع الترخيص 1المادة 
دولية ألخبار الوطنية والا حور تتمحور ،منقولة غري، عامة إذاعية خدمة واستغالل إحداث الرتخيص من الغرض

  .البصري السمعي االتصال قانون عرفها كما، واخلدمة والرتفيه
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 بالتشكيلو  الطويلة املوجات على (AM) السعة بتشكيل تبث ودويل وطين توجه ذات إذاعة عن عبارة هي دمةاخل
    . (FM) إف.إم الرتددي
 نأ دون التوقيت، يف بفارق أو و/ نفسه الوقت يف ، الساتلو  االنرتنيت عرب مماثلة بطريقة بثت أن ميكن اخلدمة

 لتحمالتا دفرت يف والتغطية البث شروط حتددها كما اخلدمة وحدة على األحوال، من حال أي يف ذلك، يؤثر
 .هذا

 

 : مدة الترخيص وتغيير مقتضياته1المادة 
نح الرتخيص للمتعهد ملدة مخس  . جيدد الرتخيص ضمنيا مع 2115ابتداء من فاتح يناير سنوات حتتسب  (15)ميم

 .البصري عيالسم االتصالب املتعلق قانونال ذلك ىعل نصي كما، مراعاة متطلبات تغيري مقتضيات الرتخيص
 بسبب مربرا   التغيري ذاه يكون عندما التحمالت دفرت أو الرتخيص مقتضيات بتغيري يقوم أن األعلى للمجلس ميكن
 التالية: األسباب من أكثر أو واحد

 ري؛البص السمعي االتصال خدمات استغالل و/أو إحداث على املطبق القانوين اإلطار تغيري 
 الواقع؛ب أو بالقانون شروط عدة أو شرط تغيري 

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

 من تضياتمق عدة أو مقتضى على التأثري الرتخيص من مقتضيات عدة أو مقتضى تغيري شأن من كان كلما
ة األخرية هذه تعترب التحمالت، دفرت رب  للرتخيص. دةاجلدي املقتضيات اجتاه نفس يف القانون، بقوة مغرير  اهليأة ُتم

 تاريخ قبل معقول جلأ داخل باالستالم إشعار مع مضمونة رسالة مبقتضى إجراؤه، يمزمع تغيري، بكل املتعهد العليا
 حيز دخوله وتاريخ لبديلةا واملقتضيات هأسباب إىل األقل على اإلشارة تبليغال ويتضمن التغيري، ذلك مفعول سريان

  التطبيق.
 

 المتعهد والشروط القانونية المؤطرة له: تقديم 4المادة 
 شركة مسامهة خاضعة للقانون املغريب، مقيدة يف ش.م" إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية"املتعهد هو شركة 

 :غرضها االجتماعي 3587السجل التجاري حتت رقم 
 يتيحها ليتكل العمليات ذات العالقة بإنتاج وتقدمي وبث ونشر الصوت والصور، بكل الوسائل ا 

 التطور التقين؛

   كل العمليات املرتبطة، بصفة مباشرة أو غري مباشرة، كليا أو جزئيا، بإحدى العمليات املشار إليها
أو يسهل أو ينمي نشاط الشركة وكذا كل املسامهات املباشرة وغري املباشرة، بأي  أعاله، بشكل ييسر

 هلا أهداف مشاهبة أو مرتبطة.  شكل من األشكال، يف املقاوالت اليت
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 قضائية. تصفية أو قضائية تسوية وضعية يف مساهم أي مسامهيه ضمن املتعهد يضم ال

 أصول عدة أو ألصل حلرا 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

 اقتنائه أو ترخيص، لىع حاصلني آخرين ملتعهدين االجتماعي الرأمسال يف مسامهته حالة يف املتعهد، على يتعني
 والسيما لبصريا السمعي االتصال قانون يف عليها املنصوص القيود مراعاة العامة، مجوعها يف للتصويت حقوقا
 منه. 00و 01و 02 املواد

 

 الثاني: مبادئ والتزامات يامةالباب 
 األول: مبادئ يامةالفصل 
 حرية االتصال السمعي البصري :3المادة 

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

 : المسؤولية التحريرية1المادة 
مقتضيات  ، مع مراعاةمهوراجلرهن إشارة  هااليت يضع مضامني الربامجيتحمل املتعهد كامل املسؤولية خبصوص 

 أسفله من هذا الباب، ما عدا يف حالة تالوة البالغات الرمسية بطلب من سلطة عمومية.الفصلني الثاين والثالث 
 

 : التحكم في البث2المادة 
 .يف البث بالتحكميف مجيع األحوال،  ملتعهد،ا يلتزم

عليها  ملنصوصاباد  والقواعد املالضرورية لضمان احرتام  والتدابري اإلجراءات يتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية 
 .التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل يف النصوص

 

 والرأيالفكر ين تيارات  يتعددضمان التعبير ال: 1المادة 
والتنظيمية اجلاري  يةالقانونللمقتضيات طبقا  تعددي عن تيارات الفكر والرأيال التعبري ضمانعلى  املتعهد يسهر

  .هبا العمل
  

 : ضمان التعددية الثقافية واللغوية8المادة 
  .اللغوية والتعدديةالوطنية املكونات األساسية للهوية وتالحم  تنوعيلتزم املتعهد باعتماد برجمة تعكس 
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 البرامج خالقياتأالثاني: التزامات تتعلق ب الفصل
 : نزاهة األخبار والبرامج9المادة 

 املقدمة من طرف املتعهد.ة اخلدم يطبق مبدأ نزاهة األخبار على جمموع برامج 1.9 
يتعني على املتعهد التحقق من مصداقية اخلرب، باللجوء إىل مصادر متنوعة وموثوقة، ويف حدود املمكن، ينبغي ذكر 

 مصادر اخلرب.
 زاع.بإعطاء الكلمة يف ظروف متشاهبة لكل أطراف الن خاليفيلتزم بضمان توازن اخلرب حني اإلخبار عن موضوع 

ويف حالة مل يتمكن من نقل كل التيارات واملواقف يف نفس الربنامج، بسبب صعوبة مادية للحصول عليها، يقوم  
وراء  هذه احلالة يلتزم املتعهد باإلفصاح عن األسباب الكامنة، ويف يف أقرب اآلجال ويف ظروف متشاهبة بنقلها
 ذلك.

عند التعليق على الوقائع واألحداث العمومية، يتعني مراعاة احلياد وجتنب كل أشكال املبالغة أو االستصغار واملساس 
 بنزاهة اخلرب.

 إطار احرتام التوازن يف تناول الكلمة، يفعندما تعطى الكلمة ملدعوين أو للجمهور، يتعني على املتعهد احلرص على 
 اليت الربامج يف ءةكفاذوي  متدخلني  إشراك عليه يتوجب كما ؛التعبري التعددي عن خمتلف اجتاهات الفكر والرأي

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

ثل الرأي ، ينبغي عدم تقدميه على أنه ميطروطوار-امليكروعند اللجوء إىل تقنيات التصويت من طرف اجلمهور أو 
العام أو جمموعة بعينها، كما يتوجب احلرص على توازنه حبيث ال يصب كله أو جله يف متجيد أو تبخيس تيار أو 

 بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبني. املستمعموقف معني، كما ينبغي عدم تغليط 
 نوع كان من الربامج، يتعني اإلفصاح عن مصدرها.عند تقدمي أرقام أو معطيات إحصائية يف أي 

 عند تقدمي قراءة للصحف، يتعني احلرص على تعددية تيارات الرأي، خصوصا السياسية منها.
 

ا، يتوجب عندما يتضمن الربنامج الصنفني مع حيرص املتعهد على جتنب كل خلط ما بني اإلخبار والرتفيه. 1.9
 صحفيني مهنيني.صحفيات و خبارية حتت مسؤولية التمييز بينهما. توضع الربامج اإل

 
ة دين تنجز الربامج اإلخبارية اليت يبثها يف ظروف تضمن استقالليتها عن أي جمموعة اقتصاأحيرص املتعهد على  4.9

حيرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم يف الربامج اإلخبارية، أو تيار سياسي أو جمموعة مصاحل؛ 
 تعبري عن أفكار متحيزة، واحرتام املبدأ العام الذي يقضي بالتمييز ما بني سرد الوقائع، من جهة، والتعليقموقعهم لل
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ويسهر املتعهد كذلك على تقيد املستشارين واحملللني املتعاقدين معه باحلياد واملوضوعية  عليها، من جهة أخرى؛
 عندما يسامهون يف تقدمي وتنشيط الربامج اليت يبثها.

 أو سياسي زبح طرف من منظمة تظاهرة عن تقريرا أو تغطية اإلخبارية، نشراته إطار يف املتعهد، يقدم عندما 3.9
 األمهية يف باالعتدال االلتزام خالل من باألخص عليه يتعني اجتماعية، منظمة أو مهنية مجعية أو نقابية منظمة
 .اصرف إخباريا طابعا التقرير هذا أو التغطية هذه تكتسي أن على حيرص أن املعين للحدث املعطاة

 
 حقوق األشخاص : احترام  11المادة 

 في 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 

 
 في باب حظر التمييز والتحريض يلى الكراهية - 2.10

  ظر كل حتريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف يف الربامج اليت يبثها. حبيلتزم املتعهد 
ر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي ظيلتزم املتعهد حب

 أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان. اجلغرايفأو 
 

 في باب احترام الحقوق الشخصية والحياة الخاصة - 3.10
 محاية حياته اخلاصة.يف حقوق الشخص  املتعهد حيرتم

 
 ملهاحتاملتعهد بأخذ االحتياطات الضرورية عند بث تصرحيات يصعب  يلتزم ،اجلمهور يف اإلخباردون اإلخالل حبق 

 ملهاحت يصعبكل برنامج أو جزء من برنامج يتضمن مشاهد   يكونأن  جيب ؛أو شهادات تتعلق بأحداث درامية
  تحذير يقدم بلغة الربنامج املعين.ب مسبوقا اجلمهور طرف من
 

 إياقةوضعية في باب إشراك األشخاص في  - 3.11
 حيرص املتعهد على إشراك األشخاص يف وضعية إعاقة يف الربامج وإدراج القضايا املرتبطة هبم ضمن الربامج احلوارية.

يلتزم املتعهد مبراعاة احرتام شعور وكرامة وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة أثناء متثيل وإظهار قضايا اإلعاقة 
 اعها، التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.مبختلف أنو 
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 ثقافة المساواةالنهوض ب و النوعالصور النمطية القائمة يلى مناهضة  :11المادة 
 :املتعهد يلتزم

  بالنهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية اليت حتط
 صورهتا؛ وأمن كرامة املرأة 

 بعدم احلث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد املرأة أو االستغالل والتحرش هبا؛ 
  ربامج ذات الطابع السياسي واالقتصادي مبدأ املناصفة يف املشاركة يف كل ال إعمالباحلرص على

   .واالجتماعي والثقايف
 

 الجمهور الناشئحماية : 11المادة 
 .كما هي متعارف عليها كونيا حقوق الطفلاحرتام  يسهر املتعهد على

 
 محتوى متضمن للعنففي باب بث  - 1.11

 كيفما كانت طبيعته.  ،عنفا واملراهقني لألطفالحيرص املتعهد على أال تتضمن الربامج املوجهة 
 حتملها،ب عندما يتم بث بعض التصرحيات اليت يصعحلماية اجلمهور الناشئ يتخذ املتعهد االحتياطات الضرورية 

األخرى. جيب  والربامج واحلوارية أو شهادات تتعلق بأحداث درامية على حنو خاص، يف النشرات والربامج اإلخبارية
 بذلك مسبقا. اجلمهورحتذير 

 
 في باب حظر تمجيد العنف واإلقصاء - 1.11

 حل للنزاعات. على أنه تقدميه أو ، بشكل صريح أو ضمينبعدم متجيد العنف والتشجيع عليهيلتزم املتعهد 
ة أو من ، بشكل صريح أو ضمين، على سلوكيات أو تصرفات غري قانونيالناشئ اجلمهورعدم حتريض بيلتزم املتعهد 

باملسامهة ما يلتزم ك ،هذا اجلمهور هتوين هذه السلوكيات والتصرفات يف نظر وبعدم، ةشأهنا اإلضرار هبم بصفة عام
ار العنف وخمالفة أخطوينبه اجلمهور الناشئ من العيش املشرتك و املواطنة والتسامح واحرتام االختالف يف نشر قيم 

 القوانني.
 

 حماية الهوية والحياة الخاصة لألطفال والمراهقين في وضعية صعبة – 4.11
املتعهد يف الربامج اليت تعاجل ظواهر اجتماعية معقدة أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة هتم األطفال  يلتزم

بطريقة مباشرة أو  ،القاصرين املعنينيو اجلمهور الناشئ واحلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال  حبمايةواملراهقني 
 .الربامج هذه يف املعاجلةهبذه الظواهر والوضعيات ، غري مباشرة
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اخلاصة،  حبياهتم تعلقت صعبة أوضاع يف يوجدون أطفال شهادات بث عن االمتناع على براجمه إطار يف املتعهدحيرص 
در احلصول، ق مع هويتهمتامة لسرية  محاية إال إذا كان ذلك خيدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من ضمان

  .أمرهم ويل موافقة على املستطاع،
 الأطف ومشاعر مصلحة مراعاة على ،لألسرة اخلاصة احلياة وحرمة اإلنسان كرامة احرتام باب من املتعهد يسهر

 .عائلية أو زوجية نزاعات مبعاجلة تتعلق شهادات أو صويت حمتوى بث عند املعنية العائالت
 

 اإليالمية التربية باب في – 3.11
 يساهم مبا ،اإلعالم لىع الرتبية يف الغرض، هلذا خمصصة برامج خالل من و/أو يبثها اليت املضامني عرب املتعهد، يساهم

  االعالم. لوسائل ونقدي آمن استعمال يف
 

 الصحية البرامج ضوابط -30 المادة
ات اجمللس األعلى ، والسيما قرارات وتوصيوالتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضيات باحرتام املتعهد يلتزم

 املتعلقة بالربامج اليت تتناول موضوع الصحة. 

 وحماية هوية األشخاص البرامج في المشاركين حقوق: 13 المادة
 ؤشراتميف برنامج، ميتنع املتعهد عن إعطاء  الكشف عن هويتهصراحة موافقته على مشارك  يال يبدعندما 

من حتديد هوية هذا الشخص، مبا يف ذلك امسه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية  متكن
   متكن من التعرف عليه.

حيرص املتعهد أيضا خالل الربامج املباشرة اليت تتطلب محاية هوية األغيار، على أال يكون من شأن التصرحيات 
شخاص. يتم إخبار املشاركني بذلك قبل مشاركتهم يف الربامج. يف حالة وقوع تلك األالتمكني من حتديد هوية 

 لوقف تلك التصرحيات. ،جتاوز، يلتزم املتعهد بالتدخل فورا

 تغطية المساطر القضائيةو  البراءة قرينة :11المادة 
ما قرارات وتوصيات اجمللس ، والسيوالتنظيمية اجلاري هبا العمل القانونية املقتضيات باحرتام يف براجمه املتعهد يلتزم

 . القضائية املساطر احرتامو  اخلاصة احلياة محايةو  احرتام مبدأ قرينة الرباءةاألعلى املتعلقة ب
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 يامة التزامات :الفصل الثالث

 السلطات العمومية وحق الردتجاه التزامات : 12المادة 

 السمعي البصري، يلتزم املتعهد ببث ما يلي: االتصالمن قانون  11طبقا ملقتضيات املادة 

 لعام؛ا على الصحة والنظام احلفاظ إىل اهلادفة املستعجلة البالغات وكذا العمومية السلطات إنذارات 

  التصريح، ذلك نع املسؤولة العمومية السلطة منح مع ،العليا اهليأة 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  :11المادة 

 اجملاورة. واحلقوق ؤلفامل حبقوق واملتعلقة العمل هبا اجلاري والتنظيمية التشريعية النصوص باحرتام املتعهد يلتزم
 .العليا أةاهلي إىل منه نسخة غبليت املتعهد على جيب ،املؤلفني حلقوق املغريب واملكتب املتعهد بني اتفاقية إبرام مت إذا

 ذههل املتخذة والتدابري اماألحك ددحت يتال املؤلفني حلقوق املغريب واملكتب املتعهد بني اتفاقية وجود عدم ظل يف

  مؤلف. كل ألعمال املخصصة الزمنية احلصص الحتساب نظاما املتعهد يضع الغاية،

   هاتفية زائدة الثمنالتيليماتيكية أو ال اتخدمالاإلخبار بأثمنة  :18المادة 
رب زائدة  عروضةم هاتفية أو تيليماتيكية خدمة استعمال مقابل أداؤه الواجب بالثمن واضحة، بصفة اجلمهور املتعهد خيم

 اخلدمة. هذه الستعمال الدعوة متت وكلما املعين الربنامج بداية يف املعلومة هذه تقدم .الثمن
 

 إلحسان العمومياالتماس : 19المادة 
 رقم عن إلعالنا ويتم املعنية، العمومية ةسلطال بإذن إال العمومي لإلحسان التماس إذاعة أو إعالن بعدم املتعهد يلتزم
 ذلك. إىل الضرورة دعت كلماو  الربنامج بداية يف اإلذن هذا

 

 البرمجة وخصائص خاصة التزامات :الثالث الباب
  البرمجةاإلنتاج و األول: الفصل 

 المساهمة في تنمية اإلنتاج السمعي البصري الوطني :11المادة 
 من براجمه املوسيقية لألعمال % 05يعمل املتعهد على تشجيع اإلبداع الفين املغريب وُتصيص حصة ال تقل عن 

للفنانني املغاربة األصل  ،من ساعات البث ومعدهلا السنوي ،% 50ذات التعبري العريب واملغريب وحصة ال تقل عن 
 . واألمازيغية واللهجات املغربية بالعربيةولألعمال املوسيقية ذات التعبري املغريب واملؤداة 
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 للبرمجة العامة الخصائص: 11المادة 

 ( ساعة يف اليوم.42ن )دون انقطاع، أربع وعشرياخلدمة، ببت  املتعهد، يلتزم

 يقدم املتعهد برجمة عامة لألخبار الوطنية والدولية واخلدمة والرتفيه.

وتشتمل،  .مدة البث ما بني الساعة اخلامسة صباحا ومنتصف الليلعلى األقل من  % 40متثل الربامج اإلخبارية 
لسياسية ا بوجه خاص، على نشرات ونقط إخبارية ُتصص جلديد األحداث الوطنية والدولية، أساسا يف امليادين

 لة.خصيات مؤهش واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية، وكذا على تعاليق افتتاحية ووجهات نظر صادرة عن

احلياة و  تشتمل برامج اخلدمة على برامج وآراء تعىن، خصوصا، بالنشرات اجلوية وأسواق البورصة والرتفيه والصحة
 .اليومية والنصائح

 .تشتمل برامج الرتفيه، بوجه خاص، على برامج وحلقات خمصصة للموسيقى

 الفرنسية.، وباللغة ، على األقل %50 بنسبة ةالعربي لغةتبث الربامج الناطقة بال

 اإلشهاري  االتصال: الثانيالفصل  

 اإلشهار  بثشروط  : 11الـمــادة 

 اإلشهارية الوصالتشروط إدراج  - 3211

 بوضوح معزولةو  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. أي بتحديد تسمح وأال إشهارا   أي الذكر سالفة الصوتية اإلشارات تتضمن أال جيب

  81 ودحد يف إشهارية خطابات عدة أو خطابا منها واحدة كل تتضمن إشهارية وصالت بث تعهدللم خيول

 ساعة. كل يف دقيقة

 هذا يفوق وأال ، (2 امللحق )أنظر الدولية للمعايري مطابقة اإلشهارية الوصلة صوت مستوى  يكون أن جيب

 هلا. والالحق السابق الربنامج املستوى
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 غير المعلن والممنوع اإلشهار –1211

 السمعي االتصال قانون من 1 املادة يف تعريفهما ورد كما ،املمنوع واإلشهار املعلن غري اإلشهـار بث بعدم املتعهـد يلتـزم
 البصري.

 حيرص عنه، ناملعل غري واإلشهار املمنوع اإلشهار مبقتضيات اإلخالل ودون املادة هذه من أعاله املقتضيات مراعاة مع

 ينتجوهنا دماتخ أو منتوجات ممتلكات، حول للتواصل معني برنامج يف يتدخلون مدعوين استضافة عند املنشطون

 الربامج نشطووم ومقدمو الصحفيون يلتزم اجلمهور. إخبار يف فقط التواصل ينحصر أن إنتاجها، يف يشاركون أو

 املتدخلني أو ويناملدع خطابات تكون أن على احلرص عم واحلياد بالنزاهة يلتزمون كما األخرية، هذه سري يف بالتحكم

   اجلمهور. إخبار هلدف فقط تستجيب اخلارجيني

 شروط ريايـة البـرامـج  : 14الـمــادة 

ب اإلشارة إىل الراعي هبذه الصفة صراحة يف بداية و/ أو هناية الربنامج. وميكن هلذه اإلشارة أن تتم من خالل جي
 الراعي، أو امسه التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو عالماته التجارية مثل املميز الصويتذكر أو عرض اسم 

 .املرتبط بامسه عادة

عندما تستهدف الرعاية متويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء من هذا الصنف ضمن أحد الربامج، يسمح فقط 
 ن يف شكل جوائز.بتوزيع منتوجات أو خدمات الراعي جمانا على املستفيدي

باستثناء اإلشارة إىل الراعي ضمن املقدمة اإلشهارية يف بداية و/أو هناية الربنامج، ال جيوز ذكره خالل الربنامج املرعى 
هذا الذكر ال يصاحبه أي حث على االستهالك أو إعالن ذي  ويف سياق الوصالت اإلعالنية للربنامج، إال إذا كان

 طبيعة تربيرية أو تروجيية.

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

 باإلشهار والرياية خاصةالتزامات  : 13الـمــادة 

 هلم السماح بعدمو  والرعاة املعلنني وخصوصا األخرى األطراف كل زاءإ التحريرية استقالليته بضمان املتعهد يلتزم
    اخلدمة على يبثها اليت الربامج وبرجمة مضامني يف بالتدخل
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 كيفماو  الصفة كانت اأي املعلن، نفس من مباشرة غري أو مباشرة بطريقة عليها احملصل املداخيل مبلغ يتجاوز أن ميكن ال

  للمتعهد. الصايف السنوي اإلشهاري املعامالت رقم من باملائة 11 وخدماته، منتوجاته عدد كان

 بدقة افظةاحمل قصد املوالية، السنة يف املعلن هذا حصة ُتفيض شريطة باملائة 2 أقصاه بتجاوز السماح ميكن ، أنه غري

 جمتمعتني. سنتني خالل السقف قاعدة على

ظمات املهنية العمومية أو املنموافقة السلطات أي إشارة إىل معيار أو عالمة متييزية تشري إىل اجلودة جيب أن حتمل 
 .املخول هلا ذلك، طبقا للتشريعات واألنظمة اجلاري هبا العمل

 الباب الرابع: قوايد تقنية 
 يامة مقتضيات :11الـمــادة  

 سالمةو  ،همستخدميو  املستعملني سالمة لضمان العامة، املصلحة إطار يف ،األساسية املتطلبات باحرتام املتعهد يلتزم

 ،املعطيات وصحة وسالمة ومحاية الطرفية، والتجهيزات للخدمات الداخلي والتشغيل عليها واحلفاظ لشبكةا تشغيل
 أنظمة بني تداخالتال كل من الوقاية يلتزم ماك الرتاب، وإعداد التعمري متطلبات االعتبار بعني واألخذ البيئة ومحاية

 األخرى. والفضائية األرضية واألنظمة والالسلكية السلكية تلالتصاال

 حالة وباستثناء اإلطار هذا يف اخلدمة. واستغالل جبودة يتعلق فيما األساسية التقنية املتطلبات باحرتام املتعهد يلتزم

 على باستمرار افظةاحمل على وحيرص املطلوبة اخلدمات وجودة اخلدمة استمرارية ضمان املتعهد على يتعني القاهرة، القوة

 اجملاالت كل يف ملالع هبا اجلاري والتنظيمات القوانني احرتام إطار يف وذلك وجه، أكمل على جتهيزاته جمموع اشتغال

 (.إخل. والتعمري البيئة التقنيات، )األمن،

 ،باستمرار احملافظة على وحيرص ،ةاخلدم وجودة استمرارية لضمان لإلنتاج بنيـات بوضع خاصة، بصفة ،املتعهد يلتزم
 :اخلصوص على ضمان مع ،وجه أكمل على ونظامه جتهيزاته جمموع اشتغال على

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

 احلرائق؛ من للحماية جتهيزات 
 ؛لصواعقا من لوقايةل هيزاتجت 
 واملعدات. التجهيزات تأريض 
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 .للمستمعني االستماع جودة لضمان الالزمة التقنية واألجهزة الوسائل باستعمال املتعهد يلتزم

 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، اباألعش إزالة األسيجة، خاصة: عناية اجملاورة لألماكن تضمن بطريقة والتجهيزات املواقع هتيئة 

اصة اجلمالية لألماكن ووفق الشروط األقل ضررا بالنسبة لألمالك اخلمع احرتام البيئة والقيمة  الليلية اإلضاءة
 .وامللك العام

ن الربنامج ويف حالة ما إذا كا؛ تسجيل كل برنامج كامال واالحتفاظ به ملدة سنة على األقلعلى املتعهد يتعني 
هبا العمل،  لتنظيمية اجلاريموضوع "حق للرد" أو شكاية ُتص احرتام النصوص القانونية وااملذكور أو أحد عناصره 

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

  شروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة الـتابـعة للملـك العام: 26الـمــادة 
 تتوفر التجهيزات هذه انتك إذا بثه، مواقعو  التحتية لبنياته املشرتك باالستعمال ،احلاجة عند بالسماح، املتعهد يلتزم

 مبصاحله. االستعمال هذا يضر أال شريطة كافية، طاقة على

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

 ةأاهلي إىل فورا بليغهت يتم أنو  معلال، آخر، متعهد بطل املتعهد به يواجه ،املشرتك لالستعمال رفض كل يكون أن جيب
 العليا.
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 شروط اسـتـعمال الموارد الراديو كهربائية  27 :الـمــادة 
 عليه ملنصوصا االستعمال غري آخر استعمال ألي له املخصصة ةكهربائي الراديو الرتددات استعمال للمتعهد ميكن ال
 يف للمتعهد املعينة تللرتددا التقنية املواصفات وحتدد الرتددات، تعيني اتقرار  كذاو  هذا التحمالت دفرتو  القانون يف

 الرتددات. تعيني قرارات أو قرار

 لبدء املربمج األجل من أشهر (30) ثةثال وقبل ،(حمطات عدة أو) جديدة بث حمطة يهم تردد تعيني طلب لكل
 مواقع أو) احملطة عموق مبواصفات العليا اهليأة املتعهد يوايف الطلب، موضوع (البث حمطات أو) البث حمطة تشغيل

 ...(.الولوج خريطة العنوان، اجلغرافية، املعطيات) عليها املصادقة بغرض (احملطات

 التغطية نطاق إىل استنادا املتعهد، طرف من (املقرتحة املواقع أو) املقرتح املوقع خصائص على باملصادقة العليا اهليأة تقوم
  .ئيةكهربا الراديو املوارد باستعمال املتعلقة والدولية الوطنية املتطلبات االعتبار يف خذاأو  املتوخاة

 بدء أجل الرتدد تعيني ارقر  حيدد .عليها املصادق التقنية املواصفات مع الرتددات أو الرتدد بتعيني األعلى اجمللس قومي
 باستغالل قةاملتعل األتاوى احتساب يتم األجل، هذا من وانطاقا .بث حمطة كل يف املعني للرتدد بالنسبة اخلدمة

 .العمل هبا اجلاري والتنظيمية القانونية للمقتضيات طبقا الرتددات

 وكذا هذا التحمالت دفرت من 1 رقم امللحق يف  املتضمنة البث بأمناط املتعلقة التقنية اخلاصيات باحرتام املتعهد يلتزم
 كلو  التشويش نم للوقاية الضرورية التكنولوجية الوسائل مجيع استخدام على وحيرص ،الرتددات تعيني قرارات يف

 يكهربائ راديو ممرشِّح   " تثبيت أن كما والتلفـزي. اإلذاعـي البث وشبكات االتصـاالت شبكات مع احملتملة تالتداخال
" Filtre RF (Radiofréquences) ضروريا يعترب البث ازهج خمرج مستوى على. 

 امللحق يف املتضمنة للبث لتقنيةا املواصفات تغيري بإمكانية األعلى اجمللس قرار مبقتضى وقت، أي يف العليا، اهليأة حتتفظ
 الراديو للموارد لأمث استعمال أجل من والدولية الوطنية املتطلبات تقتضيه ملا وفقا هذا، التحمالت دفرت من 8 رقم

 .ةكهربائي

 

 الحكامة الجيدة والمراقبة والتتبع :الخامس الباب
 الذاتي ضبطال: 28المادة 

 العتبارا بعني يأخذ لألخالقيات اميثاق الرتخيص، تبليغ تاريخ من (30) أشهر ستة مدة انتهاء قبل املتعهد، يعتمد

 اليت الربامج خمتلف كمحت اليت عليها املتعارف األخالقية القواعدو  القيم مبجموع التذكري يتضمنو  التحريرية توجهاته

 الدفرت. هذا يف عليها املنصوص بالقواعد اإلخالل دون يبثها،
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 إدارتهو  تسيريه جهزةأ أعضاء وعلى مستخدميه على املطبقة املصاحل، تعارض أوضاع لتفادي قواعد امليثاق يتضمن كما

  وتدبريه.

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

 .املادة هذه من

 امنياملض يف تفعيله ضمانو  األخالقيات ميثاق احرتام قصد يضعها اليت واآلليات بالتدابري األعلى اجمللس املتعهد خيرب 

 .بثها يتم اليت

 : المراقبة والتتبع29المادة 

يلتزم املتعهد بأن يضع رهن إشارة اهليأة العليا، املعلومات أو الوثائق القانونية واملالية والتقنية وذات الصلة حبقوق 
شكال واإلجراءات األاحرتام االلتزامات املفروضة عليه، وذلك يف إطار  للتأكد مناملؤلف واحلقوق اجملاورة، الضرورية 

 .هلذا الغرض والشروط اليت حتددها
 

 تحليلية محاسبة مسك: 30 المادة
 كل ونتائج والعائدات يفوالتكال واالستثمارات التمويالت وتوزيع املوارد حتديد من متكن حتليلية حماسبة املتعهد ميسك
 مقدمة. خدمة

 
 

  أولوية الموارد البشرية المغربية : 41المادة 
 

 الدائمني. وظفيهم نصف عن يقل ال ما متثل أن على ،املغربية البشرية لمواردل األولوية بإعطاء املتعهد جأيلت

 مغريب. أصل من غالبيتهم ، حمرتفني صحفيني من التحرير طاقم يتكون
 

 : العقوباتالسادسالباب 
 

 الــماليـة العقـوبات 32: الـمــادة 
 املتعهد حق يف قرري أن األعلى للمجلس ميكن العمل، به اجلاري التشريع يف عليها املنصوص بالعقوبات اإلخالل دون

 الذي الصايف املعامالت رقم من % 3,0نسبة تتجاوز أن دون املرتكبة، املخالفة طبيعة مع مبلغها يتالءم مالية عقوبة
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 النسبة تطبق ،سلفا   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

 كحد تساوي، مالية قوبةع مربر، غري رحبا املتعهد على املخالفة فيها تذر اليت احلالة يف ،يقرر أن مجلس األعلىلل ميكن

 البيانات كل العليا اهليأة ارةإش رهن يضع أن املتعهد على يتعني الغاية وهلذه عليه. احملصل املربر غري الربح ضعف أقصى،

 من عليه احملصل ربرامل غري الربح أضعاف ثالثة إىل الغرامة مبلغ يصل أن ميكن العود، حالة ويف الربح. هبذا املتعلقة

 املخالفة.

 العليا اهليأة إىل األداء اتإثب إرسال ويتم األعلى. اجمللس قرار تبليغ تاريخ من ابتداء يوما ثالثني أجل داخل الغرامة تدفع

  بالتوصل. إشعار مقابل تأخري دون

 .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 ـيـرغ : العقـوبات33 الـمــادة

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

 ؛أقصى كحد واحدة سنة حدود يف الرتخيص مدة ُتفيض 
 الرتخيص. سحب 

 ه.خدمت على هحق يف الصادرة العقوبة بإعالن املتعهد يلزم أن ذلك، على عالوة األعلى، للمجلس ميكن

 
 : أحكام ختامية وانتقالية السابع  الباب

 األتاوى :43 المادة

 للشروط وفقا للدولة، العام للملك التابعة ةكهربائي الراديو الرتددات باستغالل املتعلقة األتاوى بأداء املتعهد يلتزم
 العمل. اهب اجلاري والتنظيمية القانونية للمقتضيات طبقا العليا ةأاهلي حتددها اليت الكيفيات حسبو 
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 سحب األعلى اجمللس قرري أن ميكن الدفرت، هذا من 01 املادة يف عليها املنصوص املالية بالعقوبات اإلخالل دون
 ددها.حي اليت الشروط وفق اإلتاوات أدائه عدم حالة يف املتعهد يستعملها اليت ةكهربائي الراديو الرتددات

 

 : وحدة دفتر التحمالت41المادة 
 منه. يتجزأ ال جزءا الدفرت هبذا امللحقة الوثائق تعد

 

 التنفيذ: الدخول حيز 42المادة 
فعول إىل حني انتهاء الرتخيص. ويبقى ساري املقرار جتديد تبليغ يدخل هذا الدفرت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 

 صالحية الرتخيص املتعلق به.
 

 : النشر في الجريدة الرسمية41المادة 
  الرمسية. باجلريدة هذا التحمالت دفرت ينشر

 
          


