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  16-08رقم " ب.س.ت.أ.م"قرار 
  )2008ماي  26( 1429مجادى األوىل  20 الصادر يف

    

  "ميديتيل"الوصلة اإلشهارية املروجة خلدمات بث القاضي بوقف 
   القناة الثانية-شركة سوريادشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ومن طرف ال

  
  

 الس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
 

 أغسطس 31 (1423 من مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 1.02.212 الشريف رقم  بنـاء على الظهري
 11 و8املقاطع  (3املواد ديباجته والقاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا ) 2002

  منه؛12 و11و) 15و
 

تنفيذه مبقتضى الظهري  املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر ب77.03 وبنـاء على القانون رقم 
 3الفقرة  (2املادتني ، خصوصا )2005 يناير 7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257الشريف رقم 

  منه؛67و" ) أ"املقطع 
 

من دفتر حتمالت شركة  34 من دفتر حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة واملادة 129وبنـاء على املادة 
 ؛سورياد القناة الثانية

 
 من ميثاق 1.2النقطة  وكذا ، من ميثاق أخالقيات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة2.1.وبنـاء على النقطة د

 ؛  باملضامني اإلشهاريةتنيأخالقيات شركة سورياد القناة الثانية املتعلق
 

تصال السمعي البصري على املستندات املتعلقة بالتحقيق الذي أجنزته مصاحل املديرية العامة لالاالطالع  وبـعد 
 القناة التلفزية كل من  واليت تبثها"تيلميد"  متعهد االتصاالتخلدماتبشأن الوصلة اإلشهارية اليت تروج 

  لشركة سورياد ؛  التابعةللشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقناة الثانيةالتابعة األوىل 
 

ومعاينة مدى مطابقتها لواجبات واللتزامات  "ميديتل" دماتاإلطالع على الوصلة اإلشهارية خل وبـعد 
 تري ودف77.03 القناة الثانية املنصوص عليها يف القانون –الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة صورياد 

 حتمالما؛  
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 :وبعد املداولة 

شهارية املروجة القناة الثانية والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة تبثان الوصلة اإل- ن شركة سوريادإوحيث 
 وتنطلق ، مغربية شوارع مدينة داخل" الفورموال واحد"   سيارة السباققودظهر فتاة تت"  اليتخلدمات ميديتل

بشكل مفرط يف السرعة قبل انطفاء الضوء األمحر داخل املدار احلضري متجاوزة السيارات يف كل االجتاهات، 
وهو ما يعترب تشجيعا . هذا السلوكيف تفاعل مع تباهي كما تظهر صورة طفلة تبدو عليها مظاهر الفرح وال

عدم احترام قانون السري من خالل اإلفراط يف السرعة والتجاوز غري القانوين، إضافة وعلى التجاوزات والتهور 
الدولة وباقي الفاعلني يف جمال السالمة به   واجلهد الذي تقومإىل أن مضمون هذه الوصلة اإلشهارية يتناىف

  ؛ري وما ينتج عنه من حوادثة، من خالل احلمالت التحسيسية والتوعوية مبخاطر عدم احترام قانون السالطرقي
 
 من الظهري الشريف القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري -15 املقطع – 3ن املادة أحيث و

يد أجهزة االتصال السمعي السهر على تق"لى لالتصال السمعي البصري يتوىل تنص على أن الس األع
  ؛"اري ا العمل يف ميدان اإلشهارالبصري  بالنصوص التشريعية والتنظيمية اجل

 
اإلشهار الذي ) أ : هو منوعاملشهار اإل" أن   تنص 77.03من القانون )  املقطع أ3الفقرة  (2ن املادة أوحيث 

 مشاهد العنف أو حتريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسالمة األشخاص واملمتلكات أو …حيتوي على 
 ؛"... حبماية البيئة

   
متنع اخلطابات اإلشهارية اليت حتتوي بطريقة صرحية أو " على أنه تنص 77.03  من القانون67ن املادة أوحيث 

ن أن تشجع على التجاوزات أو التهور  عناصر ميك...بأي إحياء ضمين، سواء بواسطة صور أو أقوال ، على 
  ؛"...أو اإلمهال 

 
 من دفتر حتمالت شركة 34 من دفتر حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة واملادة 129ن املادة أ وحيث 
بعدم بث اإلشهار املمنوع أو اإلشهار غري املعلن عنه "القناة الثانية تنصان على أن الشركتني تلتزمان -سورياد
 ؛ املذكور سابقا 77.03 من القانون رقم 68، و67، 2ا ورد تعريفهما يف املواد كم
  

القناة ال تبث  "تنص على أن  من ميثاق أخالقيات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 2.1.ن النقطة دأوحيث 
ذي يتضمن اإلشهار ال -: (...) يف دفتر التحمالت، وخصوصا واإلشهار املمنوع كما هو معرف يف القانون

  (...)"التهور  واإلمهال وعناصر من شأا تشجيع التجاوزات
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 واليت  من ميثاق أخالقيات شركة سورياد القناة الثانية املتعلقة باملضامني اإلشهارية1.2النقطة اء على ـبنو
انني تتحمل مسؤولية مطابقة كل برنامج يبثه، مبا يف ذلك الرسائل اإلشهارية، للقو"تنص على أن القناة 

وال تبث القناة اإلشهارات املمنوعة، كما وقع التعريف . والتنظيمات السارية وكذا ملقتضيات دفتر التحمالت
 اإلشهار الذي يتضمن عناصر من شأا تشجيع –(...) ا قانونيا أو مبوجب دفتر التحمالت، خاصة منها

   ؛(...)" التهور  والتجاوزات واإلمهال
 

، موضوع هذا القرار، خمالفة "ميديتيل" اإلشهارية خلدمات الوصلةتكون  ا سلف بيانه،ه، بناء على منأ وحيث 
وجوب ، مما يتعني معه بذلك يف خانة اإلشهار املمنوعتسقط املواد أعاله ولمقتضيات املنصوص عليها يف ل

 ؛وقف بثها 
   

 :هلذه األسباب
 
  ؛ا ممنوعا إشهار تعترب موضوع هذا القرار،،"ميدتيل"خلدمات    يصرح بأن الوصلة اإلشهارية املروجة - 1
 
 والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، باإليقاف الفوري - القناة الثانية–  يأمر بناء عليه، شركة سورياد - 2 
 هذه الوصلة اإلشهارية ؛بث ل

 
وبنشره  عة والتلفزةالقناة الثانية والشركة الوطنية لإلذا-شركة سوريادكل من   يأمر بتبليغ قراره هذا إىل - 3 

 .يف اجلريدة الرمسية
 

من  20  مت تداول هذا القرار من طرف الس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 
 السمعي البصري بالرباط، حبضور لالتصالمبقر اهليئة العليا ) 2008ماي  26(املوافق ل  1429مجادى األوىل 

والسادة حممد الناصري، حممد نور الدين أفاية، احلسان بوقنطار، صالح الدين ئيسا، سيد أمحد الغزيل، رال
 .الوديع، إلياس العمري وعبد املنعم كمال، مستشارين

  
 

 ؛ السمعي البصريلالتصالعن الس األعلى 
  الرئيس
  أمحد الغزيل

 
 

 


