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 08-15 رقم" ب.س.ت.أ.م"قـرار 

  ) 2008 ماي 21 ( 1429  مجادى األوىل15 الصـادر فـي
  

  " مسـاحة ميـديا"بالعقوبة الصادرة حبق شـركة  قـاملتعل
  ويقـ لتس هلاولـإلذن املخله من اهليئة العليا لغري املرخص التفويت بسبب 

   ذات الـولوج املشـروط"أرابيسـك/بـاقة األوائـل"  
  " املغـرب-دجييتـال بالتفـورم"دة شركة  لفائ

  
  

 الس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 1423 انيةـادى الثـمن مج 22 يـادر فـالص 1-02-212م ـريف رقـر الشـ الظهي اء علىـبن
 وادـوصاً املـالقاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، خص ) 2002 أغسطس 31 (وافقـامل
   ؛هـمن 16، 12و 11، )16، 11، 9، 8قـاطع امل (3
   
ى ـذه مبقتضـاملتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفي 77.03 انون رقمـاء على القـوبن

 وادـ املوصاًـخص، )2005 ايرـين 07 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1-04-257 ريف رقمـالظهري الش
  ؛هـمن 43و 42 ،36

    
 مجادى الثانية 02 الصـادر يف36،  06- رار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقمقـاء على ـوبن

أرابيسك /لتسويق خدمة باقة األوائل" احة ميدياـمس"القاضي مبنح اإلذن لفائدة شركة ) 2006  يونيو28 (1427
     ؛ ) 5عطاملق (1 خصوصاً الفقـرة ،ت الولوج املشروطذا
  

السمعي البصري  مصاحل املديرية العامة لالتصال ا أجنزات اليتدات املتعلقة بالتحريوبعد االطالع على املستن
ولوج أرابيسـك ذات ال/اقة األوائـلـبلتسويق " مسـاحة ميـديا"لفـائدة شـركة  بشأن اإلذن املخول

 ؛املشـروط
 



 2 

 :لـةوبعد املداو
  

 - دجييتـال بالتفـورم"ركة ـشو "يديامسـاحة م"شركة  ه وطبقا لبنود عقد التسويق املوقع بنيحيث أن
 شمولة يف باقةامللفزيونية املشفرة توزيع القنوات التاحلق احلصري يف تتمتع ب ، فإن هذه األخرية"املغـرب
هي صاحبة احلق  "مسـاحة ميديـا"شـركة أن بعلماً  ،العليااهليئة من   مسبقدون إذن، أرابيسك/األوائل

 بتاريخ 36-06رقم   عليه مبوجب قرار صادر عن اجمللس األعلىاحلاصلةورة، تسويق الباقة املذكواألصلي يف 

  ؛)2006  يونيو28 (1427 مجادى الثانية 01
  

وحيث أنه تأكد لدى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، بناء على الدراسة اليت قامت ا مصاحل املديرية 
، " املغـرب-دجييتـال بالتفـورم"و "ـاحة ميديـامس"العامة، انتفـاء أي عالقة رأمسالية بني شـركة 

  ؛كأن تكون هذه األخرية تابعة لألوىل
 

 ـياملخاطب الرئيس " املغـرب-دجييتـال بالتفـورم" شركةتصبح   العقد السالف الذكره مبوجبوحيث أن
ـاحة مس"شـركة ة العليا حىت يف ما خيص االلتزامات املنصوص عليها يف قرار اإلذن املخول لئـللهي

   ؛"ميـديا
  

زم املوزع املتمثل يف ـذكور تلـد املـن العقـمد الثالث ـن البنـة مـرة الرابعـوحيث أن الفق
مسـاحة " املعامالت السنوي لشركة رقمبدون ضريبة من  %6بأداء نسبة  " املغـرب- دجييتـال بالتفـورم"

   ؛ أرابيسك/لـ األوائباقةتسويق كمقابل لتفويت حق استغالل اإلذن ب "اميديـ
  

ود ـ وجثبتتالعقد املربم بني الشركتني املذكورتني، وطبيعة مقتضيات ه، واعتبارا ملا سبق، فإن وحيث أن
 ركةـائدة شـلف أرابيسك/لـ األوائباقة لتسويق "احة ميدياـمس"شركة لول ـإلذن املخويت لـتف

   ؛ة العليائـمن اهليق ـمسبدون إذن  " املغـرب-دجييتـال بالتفـورم"
  

 يتضح جليا من دراسة وثائق حسب ما، 2007فاتح ماي  منذ  مقتضياتهوحيث أن طريف العقد بدآ يف تفعيل
 اقةـب هالتسويق اإلعالن التجاريبعد ذلك إىل "  املغـرب-دجييتـال بالتفـورم "ركةـش إذ عمدت، امللف
  ؛فـي الصحـ فأرابيسك/لـاألوائ
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التراخيص تكون ، املتعلق باالتصال السمعي البصري 77-03 القانونمن  42 طبقاً ملقتضيات املادة هحيث أنو
، وهو ما مل يتم مراعاته ة العليائو جزئيا للغري إال بقرار من اهليوال ميكن تفويتها كليا أواألذون املسلمة شخصية 

  ؛ "مسـاحة ميديا"من طرف شركة 
  

القاضي بإحداث اهليئة  1-02-212م ـالظهري الشريف رقمن ، )16، 11، 9، 8املقـاطع ( 3وحيث أن املادة 
السهر على "  تنص على أنه يناط باجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري العليا لالتصال السمعي البصري

حبث "و" البصري- واألجهزة املعنية بالقوانني واألنظمة املطبقة على االتصال السمعيتقيد مجيع السلطات
والتنظيمية   لإلجراءات القانونية البصري، تبعاً-ث واستغالل منشآت االتصال السمعي بإحدا طلبات الرخص

 مراقبة تقيد"و" والتنظيمية اجلاري ا العمل  للنصوص التشريعية، وفقاًول ا ومنح الرخص املتعلقة بذلكاملعم
والقواعد املطبقة  ملبادئ البصري مبضمون دفاتر التحمالت وبصفة عامة تقيدها با-ت االتصال السمعي آـهيئ

  ؛ "... البصري–املخالفات املرتكبة من لدن هيئات االتصال السمعي  املعاقبة على"و" على القطاع

اإلذن وحتدد مضمونه ومدته تسلم "ة العليا ئ تنص على أن اهلي77-03 من القانون 36وحيث أن املادة 
  ؛ ..." حالة عدم احترام بنود اإلذنة يفوكيفيات جتديده وإجراءات املراقبة واجلزاءات املالي

 من الظهري 17 و16تطبق أحكام املادتني "ة العليا ئ من هذا القانون تنص على أن اهلي43ادة ـاملوحيث أن 
القاضي بإحداثها ) 2002 أغسطس 31 (1423 من مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 1-02-212الشريف رقم 

 لشروط اليت متليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذايف حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه ا
  ؛"التحمالت دفتر بنود

احة ـمس"ركة ائدة شـح اإلذن لفـاضي مبنـالق 36.06 رقم من القرار )5 املقطع( 1الفقـرة  أن وحيث
ام يف حالة عدم احتر" هذات الولوج املشروط تنص على أنأرابيسك /لتسويق خدمة باقة األوائل "دياـمي
دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون، والنصوص حد أو أكثر من بنود هذا اإلذن، ووا

ة العليا ذات الطابع املعياري، تؤدي الشركة، بقرار من اهليئة العليا، ئمية، وعند االقتضاء، قرارات اهليالتنظي
 يف حالة % 1.5كن أن ترتفع إىل  من رقم معامالت السنة املنصرمة، ومي%1عقوبة مالية تساوي نسبة 

  ؛"العود

احة ـمس"ن شركة موحيث أنه مل تتوصل اهليئة العليا بأي طلب بتصحيح الوضعية القانونية الستغالل اإلذن 
  ، مما يتعني معه إرجاع احلال إىل ما كان عليه قبل إبرام العقد السالف الذكر؛ "دياـمي
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  :هلـذه األسبـاب

 00361.440. قـدرها" مسـاحة ميديا" ركةـى شـية علالـوبة مـفرض عق يقـرر -1
مسـاحة " يومـاً من تـاريخ تبليغ هذا القرار لشركة  )30( داخل أجل ثالثني  تدفعدرهم
 ؛"ميديا

إرجاع احلال إىل ما ب، حتت طائلة سحب اإلذن املمنوح هلا، "مسـاحة ميديا"شركة ر يـأم -2
 أو"  املغـرب-دجييتـال بالتفـورم "ركةـشكان عليه قبل إبرام العقد السالف الذكر مع 

من ) 1(واحدا  يف أجـل ال يتعـدى شهـراً  هذا اإلذن،تصحيح الوضعيـة القانونية لتفـويت
 ؛ـذا القـرار تـاريخ تبليغها

  .وبنشره يف اجلـريدة الرمسية" مسـاحة ميـديا" يأمـر بتبليغ هذا القرار إىل شركة  -3

  
طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة تـم تـداول هـذا القرار من 

ة العليـا لالتصـال السمعي البصـري ئمبقـر اهلي) 2008 ماي 21 (1429من مجادى األوىل 15 بتـاريخ
والسيدة نعيمة املشرقي والسادة حممد الناصري، حممد نور الدين بالرباط حبضور، السيد أمحد الغزيل، رئيساً، 

 .، احلسان بوقنطار، صالح الدين الوديع، إلياس العمري وعبد املنعم كمال، مستشارينأفاية

  

 عـن الـس األعلـى لالتصـال السمعـي البصـري،

  الرئيس

  امحد الغزيل

  

 
    


