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 المتعلق باالتصال السمعي البصري 77-34 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم

 

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 منه؛ 82بناء على الدستور، خصوصا ديباجته والفصل 

القاضي  (8228 غشت 11) 1281مجادى اآلخرة  82الصادر يف  1-28-818وبنـاء على الظهري الشريف رقم 
 منه؛( 2)الفقرة  1بإحداث اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، كما مت تتميمه وتغيريه، خصوصا املادة 

 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم 22-21وبنـاء على القانون رقم 

 ؛ديباجته، خصوصا (8225 يناير 2) 1285من ذي القعدة  52بتاريخ  852-22-1

 ،8212كتوبر أ 82وبنـاء على طلب السيد رئيس احلكومة رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بتاريخ 
 البصري؛املتعلق باالتصال السمعي  22-21بشأن مشروع تغيري وتتميم القانون رقم 

وأخذا بعني االعتبار رأي اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املوجه إىل السيد رئيس احلكومة، بشأن مشروع 
 ؛ 8211يوليوز  5بتاريخ  ،8215-8211املخطط الوطين للتلفزة األرضية الرقمية 

انون طلب السيد رئيس احلكومة لرأي اجمللس األعلى بشأن مشروع قبنـاء على تقرير اللجنة اخلاصة املكلفة بدراسة و 
تاريخ واحملدثة بقرار من اجمللس األعلى ب املتعلق باالتصال السمعي البصري، 22-21يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 

 ؛8212أكتوبر  12

 املوضوع؛راسة اليت أجنزهتا املديرية العامة لالتصال السمعي البصري يف وبعد االطالع على الد 

 

 



 المداولة:وبعد 

انسجاما مع الرأي الذي أبداه اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري يف شأن مشروع املخطط الوطين للتلفزة 
 ؛8211يوليوز  2، بتاريخ 8215-8211األرضية الرقمية 

 

 يبدي رأيه كما يلي:

 المشروع:أوال: على مستوى المادة األولى من 

، تغيريا 22-21 تضمنت املادة األوىل من مشروع القانون املتعلق بتغيري وتتميم قانون االتصال السمعي البصري رقم
اخلاصة بدفرت حتمالت متعهدي قطاع االتصال السمعي  82ملادتني، مها: املادة األوىل املتعلقة بالتعاريف، واملادة 

 بصري اخلاص.ال

المتعلق باالتصال السمعي  77-30 للتغييرات المدرجة في بنود المادة األولى من القانون رقم بالنسبة- 1
 البصري

   4رقم  البند-أ

     من املادة األوىل من القانون رقم 4يوسع مشروع التعديل مفهوم مقدم اخلدمات، املنصوص عليه يف البند رقم 
د لالتصال السمعي البصري مسؤول عن إنتاج وجتميع برامج مسعية بصرية من أجل ، ليشمل كل متعه21-22

إحداث خدمات تلفزية رقمية، وتتميما هلذا التعديل يقرتح اجمللس األعلى حتديد مسؤولية املتعهد على املستوى 
 التجاري.

 11رقم  البند-ب

، الذي يوسع مفهوم خدمة 22-21من القانون رقم  15يوافق اجمللس األعلى على التعديل الذي حلق البند رقم 
االتصال السمعي البصري، بشكل يسمح باستيعاب التطورات التكنولوجية احلديثة، وما يُرتقب بروزه مستقبال من 
خدمات مسعية بصرية جديدة، من بينها "احملتويات السمعية البصرية حسب الطلب وكذا مجيع اخلدمات اليت تضع 

ور أو فئة من اجلمهور، أعماال مسعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت األشكال التقنية رهن إشارة اجلمه
 هلذا الوضع رهن اإلشارة". 



 1-11رقم  البند-ج

ي حتت الطلب"، بصر إن اجمللس األعلى، إذ يوافق على التعديل الذي حلق هذا البند، بتعريفه لـ "حمتوى مسعي 
وتصنيفه ضمن خدمات االتصال السمعي البصري، يؤكد على ضرورة حتصني هذه اخلدمة من الناحية القانونية، 
وذلك باعتبارها خدمة مسعية بصرية، يقدم فيها املتعهد مواد للجمهور أو لفئة منه، بصفة جمانية أو مبقابل، ويتحمل 

 ه للجمهور.                                             فيها هذا األخري مسؤولية مضمون ما يقدم

  2-11رقم  البند-د

إن اجمللس األعلى وهو يؤكد على أمهية حتديد مهام متعهدي اخلدمات اجلديدة املرتبطة باالنتقال إىل التلفزة الرقمية 
ن إدارة وجتميع هذا التعريف مسؤوال عاألرضية، ومن بينها وظيفة موزع مقدم اخلدمات التقنية، الذي يُعترب يف حكم 

وبث اإلشارات داخل مركب التلفزة أو اإلذاعة الرقمية، وكذا عن تأمني خدمات النقل والرتميز والرتكيب والبث، 
يقرتح أن يتم التمييز بني خمتلف هذه املهن وحتديد املسؤوليات املرتبطة بكل واحدة منها، وكذا دفرت التحمالت 

 وواجبات كل متعهد على حدة، وذلك أسوة مبا هو معمول به يف التشريعات احلديثة . احملدد اللتزامات

املتعلقة  22-21وحرصا من اجمللس األعلى على ضمان االنسجام بني خمتلف بنود املادة األوىل من القانون رقم  
من هذه املادة، وذلك  1رقم  مباشرة بعد البند  8115بالتعاريف، يقرتح أن يتم إدراج التعديل املتعلق بالبند رقم 

لكون هذا األخري يتعلق، هو أيضا، بتحديد مهمة توزيع اخلدمات، كما يقرتح اجمللس األعلى من جهة أخرى حتديد 
رّكب" الذي يرد ألول مرة يف املشروع.

ُ
 مفهوم "امل

  0- 11رقم  البند-هـ 

ة حتديد مفهوم التلفزيون"، ويقرتح أن يتم إضاف يوافق اجمللس األعلى على التعديل املتعلق بتحديد مفهوم "خدمة
 لـ"اإلذاعة الرقمية".

المتعلق باالتصال السمعي  77-34من القانون رقم  22للتغيير المدرج في مضمون المادة  بالنسبة- 2
 البصري

، املتعلقة بدفرت حتمالت متعهدي 82من املادة  2إن اجمللس األعلى وهو يوافق على التعديل الذي حلق بالبند رقم 
وزع مقدم 

ُ
االتصال السمعي البصري اخلواص، يثري االنتباه إىل أن املشروع قد أغفل اإلشارة إىل دفرت حتمالت امل



اخلدمة العمومية، وبالتايل، يؤكد على ضرورة إدخال تعديل ثان، مشابه للتعديل أعاله، يف صلب القسم الثالث 
                     .                                                                                                                            (22-21من القانون  22البصري العمومي )املادة اخلاص بالقطاع السمعي 

 ثانيا: على مستوى المادة الثانية من المشروع 

املتعلق باالتصال السمعي البصري،  22-21مشروع القانون املتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم  تضمنت املادة الثانية من
مكرر، مّهت ثالث نقط تتعلق بـ: تعيني الرتددات،  21مكرر و 82مكرر، و 11، و11مكرر، و 5تتميما للمواد: 

يمات تشمل دمتها إىل كون هذه التتموالرتخيص و"الشركة املغربية للبث واإلرسال"، إال أهنا أغفلت اإلشارة يف مق
 مكرر.  38مكرر بدل املادة  22مكرر مرتني، وكذا املادة  82أيضا كل من املادة 

 مكرر 1للمادة  بالنسبة-6

مكرر، الذي نص على أن يقوم املوزع مقدم اخلدمات  5يوافق اجمللس األعلى على ما جاء به مشروع تعديل املادة 
بصري،  الرتددات من أجل استغالل مركب التلفزة الرقمية للهيأة العليا لالتصال السمعي الالتقنية بتقدمي طلب تعيني

ات، ويقرتح أن ال يتضمن هذا التعديل التفاصيل املتعلقة باإلجراءات املرتبطة بتقدمي الطلب ومبحتوى قرار تعيني الرتدد
  بصري.يأة العليا لالتصال السمعي الوفقا للمساطر اليت تضعها اهل املتعهد،اليت حتدد يف دفرت حتمالت 

 10للمادة  بالنسبة- 9

، لكونه ُُيضع موزعي مقدمي اخلدمات التقنية ملقتضيات 11ال يوافق اجمللس األعلى على إضافة تعديل مشروع املادة 
، تشمل مجيع خدمات االتصال 22-21من القانون رقم  11من املشروع املتعلقة بالرتاخيص، ألن املادة  11املادة 

 السمعي البصري.
 مكرر  10للمادة  بالنسبة-4

مكرر من مشروع القانون،  82مكرر إىل مقتضيات املادة  11من املادة  8يقرتح اجمللس األعلى أن يتم نقل البند رقم 
حالة االتفاقيات جوب إاليت تتعلق مبضامني دفرت حتمالت املوزع مقدم اخلدمات التقنية، مع ضرورة اإلشارة إىل و 

 املربمة بني األطراف املتعاقدة على اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري قصد االطالع.
كما يقرتح اجمللس األعلى ضرورة حتديد اجلهة اليت ميكن أن تقوم مبهمة الوساطة عند حدوث نزاع بني األطراف 

 املتعاقدة.
 



 مكرر  22للمادة  بالنسبة- 3
، 22-21من القانون رقم  82مكرر على مقتضيات املادة  82األعلى أن تتم اإلحالة يف مشروع املادة  يقرتح اجمللس

اليت يسري مفعوهلا على دفرت حتمالت املوزع مقدم اخلدمات التقنية، مع حتديد االستثناءات يف ما يتعلق بالتزامات 
ربامج" و"احرتام مات املتعلقة بـ "فصل خمتلف عناصر الهذا األخري، الذي يعترب اجمللس األعلى بأنه غري معين بااللتزا

 1النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة" من الئحة االلتزامات الواردة يف البند رقم 
منها، على  2 من هذه املادة، وكذا حق "التمويل عن طريق اإلشهار والرعاية" من الئحة احلقوق الواردة يف البند رقم

اعتبار أن دفرت حتمالت مقدم اخلدمات، هو الذي جيب أن يتضمن هذه االلتزامات واحلقوق، وليس دفرت حتمالت 
 املوزع مقدم اخلدمات التقنية.

 مكرر مرتين 22للمادة  بالنسبة-5 

، 8215يونيو  12اه جل أقصمراعاة لاللتزامات الدولية للمغرب باالنتقال إىل نظام البث التلفزي الرقمي األرضي يف أ
مكرر مرتني، يف انتظار إحداث موزع  82وتدبريا ملتطلبات املرحلة االنتقالية يوافق اجمللس األعلى على مشروع املادة 
 مقدم اخلدمات التقنية واحد أو أكثر يف اجملال السمعي البصري اخلاص.

 مكرر 44للمادة  بالنسبة-1 

ديل على عة القانونية لـ "الشركة املغربية للبث واإلرسال"، حيث جاء يف مشروع التعيقرتح اجمللس األعلى تدقيق الطبي
العمومية يف جمال بث وإرسال برامج متعهدي االتصال السمعي البصري  اخلدمة أن هذه األخرية " تقوم مبهام

اخلواص  التقنية اخلدمات موزعي العمومي، وكذا مبهام املوزع مقدم اخلدمات التقنية،.."، وفق دفرت حتمالت مقدمي
العمومية، اليت ال  اخلدمة بناء على نفس املشروع مبهام مكرر، يف حني أن الشركة تقوم 82املنصوص عليه يف املادة 

مكرر بإحالتها على املادة  22اخلاص؛ كما أن املادة  ختضع مبدئيا لنفس املنطق التجاري الذي يقوم عليه القطاع
إىل نوع  من اللبس، حبيث تنص هذه األخرية على أن "توجه اهليأة العليا نسخة من مكرر من املشروع تؤدي  82

دفرت التحمالت املذكور إىل السلطة احلكومية املكلفة بقطاع االتصال على سبيل اإلخبار"، يف الوقت الذي تتحمل 
 فيه الشركة مهام اخلدمة العمومية.

اجمللس األعلى أن املشروع ال حيدد اجلهة املختصة بوضع دفرت حتمالت الشركة، وال يضع باإلضافة إىل ذلك، يسجل 
 أعاله.سقفا زمنيا للمرحلة االنتقالية املنصوص عليها يف املشروع 



ربيع الثاين  3مت تداول هذا الرأي من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
ينة ملريين حبضور السيدة أممبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط،  (8215يناير  82املوافق لـ ) 6481

ة زدكي وحممد عبد الرحيم وبوشعيب أوعيب وطالع سعود األطلسي وخدجيالوهايب، رئيسة، والسيدتني والسادة راحبة 
 الكور، أعضاء.

  

 صري،عن المجلس األعلى لالتصال السمعي الب
 

 

 


