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  ديــبـاجـــة 
 

 : شركة تقدمها اليت ،سوا راديو يةاإلذاع اخلدمة طريؤو ذاهـ التالتحم دفتر حيكم
«MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MOROCCO »  " باملغرب والتلفزة لإلذاعة األوسط الشرق".  

  

 الصادر 1.02.212 رقم الشريف رـيـظهـال حكامأل"باملغرب لفزةوالت لإلذاعة األوسط الشرق " شركة ختضع

 ،البصري السمعي لالتصال العليا اهليئة بإحداث القاضي )2002 غشت 31(  1423 اآلخرة مجادى من 22 بتاريخ
 رقم الشريف الظهري مبقتضى بتنفيذه األمر الصادر ،البصري السمعي باالتصال املتعلق 77.03 رقم والقانون

 التحمالت دفتر وبنود املتطبيقه املتخذة والنصوص )2005 يناير 7( 1425 القعدة ذي من 25 بتاريخ 1.04.257

  .هذا
  

    تــعــاريـــف 
  

 تقدم  واليت دفترـال ذاـه على  املوقعة  "باملغرب والتلفزة لإلذاعة األوسط الشرق " شركة :املتـعـهـــد

                                                                                             . سوا راديو خدمة
  

 باالتصال املتعلق 77.03 رقم القانون مدلول حسب والرعاية اإلشهار : ةـــهاريــإش اتــابـطــخ

  .البصري السمعي
  

  .سوا راديو ذاعيةاإل دمةاخل :خــدمـة
  

 تكون غالبية براجمها، خارج املنوعات املوسيقية، منقولة من برامج خدمة إذاعية يقصد باخلدمة املنقولة اخلدمة اليت :منقولة خدمة
  .أجنبية

  
  : وز ـــمر
  
 القاضي )2002 غشت 31( 1423 اآلخرة مجادى من 22 يف الصادر 1.02.212 رقم الشريف الظهري :الظهري 

  .البصري السمعي لالتصال العليا اهليئة بإحداث
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 رقم الشريف الظهري بتنفيذه الصادر ،البصري السمعي باالتصال املتعلق 77.03 رقم القانون : ونــانــالق

  ).2005 يناير 7( 1425 القعدة ذي من 25 بتاريخ 1.04.257
  

   .البصري السمعي لالتصال العليا اهليئة : اــليــالع ةــئــيـاهل
  

  دـهـعـتـمـام للــم عـــديـقـ ت:األولالـقـســم 
  
  ي ـقانونـام الـلنظا :  1ادة ـمـال

   « MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MOROCCO» شركة هو ،الدفتر هذا توقيع تاريخ يف املتعهد،

  .املغريب للقانون خاضعة إداري لسجم ذات مسامهة شركة هي و ،"باملغرب والتلفزة لإلذاعة األوسط الشرق "
 M العمارة 8 رقم الشقة :ب كائن جتماعياال هاقرم ،27.017 :رقم حتت بطنجة التجاري السجل يف يدةمق الشركة

  .طنجة 32 كلم 1 رقم الوطنية الطريق Sو
  

   : هو متعهدلل االجتماعي الغرض
 اخلطوط شبكات الساتل، األرضية، اهلرتزية الترددات عرب البصري السمعي االتصال خدمات لبث الشبكة استغالل •

  .أخرى تقنية وسيلة أي وعرب البصري، السمعي االتصال خدمات لتوزيع
 بالغرض مباشر غري أو مباشر بشكل ربطها ميكن اليت العقارية أو املنقولة املالية، الصناعية، التجارية، العمليات كل •

 سهلت أن حيتمل أو ،به مرتبط أو مشابه غرض أي أو االجتماعي للغرض مفيدة تكون أن ميكن أو االجتماعي،

   .إجنازه
  .قضائية تصفية أو قضائية تسوية يةوضع يف  مساهم أي يهمسامه ضمن املتعهد يضم ال
  

 يف جتارية أصول عدة أو ألصل احلر بالتسيري إليه ينتمي معنوي أو ذايت شخص بواسطة أو بنفسه القيام عن املتعهد ميتنع
  .التجاري الغرض نفس له خيصتر على حاصل خرآ متعهد ملكية

  

 احقوق ئهاقتنا أو ترخيص على حاصلني آخرين ملتعهدين االجتماعي لرأمسالا يف هتمسامه حالة يف ،املتعهد على يتعني
  .يليها وما منه  19  املادة خصوصا القانون، يف عليها املنصوص القيود مراعاة ،العامة مجعيام يف للتصويت

  

 كاملمتل املساهم Middle East Broadcasting Network Inc "للبث األوسط الشرق شبكة" شركة تلتزم
   .القانون من 18 املادة بأحكام عمال املتعهد، املال رأس يف قارة مسامهة بضمان املتعهد أسهم ألغلبية
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 2و 1 امللحق يف التوايل على القارين املسامهني حتالف وشروط اإلدارة جملس وتكوين االجتماعي املال رأس تقسيم يظهر
   .التحمالت دفتر من

  

 مصادقة بعد إال التغيري هذا يتم أن ميكن وال املسامهني، حصص توزيع لتغيري مشروع كل ياالعل اهليئة على املتعهد يعرض

  .القانون من 19 املادة بأحكام عمال عليه، العليا اهليئة
  

  األقل على ميتلكو البصري، السمعي التصالا جمال يف جلية مهنية جتربة له ،مؤهال متعهدا مسامهيه بني من املتعهد يضم

 شركة يف مسامها يكون أن املؤهل املتعهد ذاهل ميكن وال التصويت، حقوق ومن االجتماعي املال رأس من ائةبامل  10

  .الغرض نفس هلا أخرى
  

   ةـدمـخـالـف بـــريــعــتـ  ال:يـــانـثـم الـسـقــال
  
  ه ـدتـرخيص ومـتـ  موضوع ال:2ادة ـمـال

 بأحكام وعمال .أدناه 3 املادة يف عليها منصوص هي كما ،البصري السمعي لالتصال خدمة هو الترخيص من الغرض

 وذلك الدفتر، هذا من األوىل املادة يف تعريفه مت كما للمتعهد، شخصية بصفة حممنو الترخيص فإن ،القانون من 42 املادة

  .سنوات ثالث ملدة
  

 أي ،سنوات )ثالث( 3 دةمل رتنيم قائياتل للتجديد قابل الترخيص نفإ الدفتر، هذا من 25و 24 املادتني أحكام مراعاة مع

  .سنوات تسع جمموعها ملدة
  
  ة  ـدمـنف اخلـص :3ادة ـمـال

 عرب جمانا تبث األوسط والشرق إفريقيا مشال تشمل دولية تغطية ذات منقولة إذاعة عن عبارة الدفتر هذا موضوع اخلدمة

 املغريب التراب على مقامة إرسال حمطات من انطالقا تالترددا تغيري مع التناظري/التماثلي بالنمط أرضية هرتزية شبكة

  .اخلدمة الستغالل للمتعهد الترددات تعيني قرار يف حمدد هو كما
  

 الترددات تعيني قرار يف  حمددة اخلدمة طرف من تغطيتها  بتم واليت الوطين التراب ضمن تدخل اليت اجلغرافية املناطق

   .سوا راديو اإلذاعية اخلدمة الستغالل
   
   اخلدمة   مواصفات :4ادة ـمـال

  .ترفيهية إخبارية إذاعة عن عبارة اخلدمة
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  ة ــامـادئ عـبـم: الــثالــثم ـســقــال

  
  حريرية  ـاملسؤولية الت  : 5ادة ـمـال

   .خدمته عرب مهوراجل إشارة رهن يضعها اليت الربامج حمتوى مسؤولية كامل املتعهد يتحمل
  
    بث  ـ يف المــتحكـ ال :6ادة ـمـال

  .الداخلي حتكمه لنظام وفقا البث يف بتحكمه ،األحوال مجيع يف ،املتعهد حيتفظ
  
  ج ـربامـة األخبار والـ نزاه :7ادة ـمـال

 اللجوء طريق عن خاصة اخلرب، صحة من التأكد املتعهد على يتعنيو .اخلدمة برامج مجيع على األخبار ةنزاه تنطبق 1.7

  .اإلمكان قدر اخلرب درمص إىل اإلشارة له ينبغي كما داقية،مص ذات و متنوعة مصادر إىل
  

 الكلمة تعطى وعندما .استخفاف أو مبالغة كل من خالياو متجردا واألحداث الوقائع على التعليق يكون أن بجي

 التعبري دديةتع احترام مع الكلمة تناول يف والصرامة واجلدية التوازن على املتعهد حيرص أن جيب للجمهور أو ما لضيوف

  .الرأيو الفكر تيارات خمتلف عن
  

 معينة فئة أو العام الرأي ثلمي أنه على الشارع رأي استطالعات أو اجلمهور تصويت أساليب إىل اللجوء تقدمي ينبغي ال

   .املستجوبني األشخاص نفوذ أو كفاءة حول املستمع خداع ينبغي ال كما ،منه
  

 جتاه اخلرب استقاللية تضمن شروط وفق إجنازها يتم أن على يبثها، اليت اإلخبارية مجالربا خيص فيما املتعهد، يسهر 2.7

  .ومسرييه ملسامهيه السياسية سياتاواحلس االقتصادية املصاحل جتاه ،ةخاص بصفةو سياسي، تيار أو اقتصادية موعةجم أي
  

 فكارأل ترويجال على للعمل موقعهم خباريةاإل الربامج يف املتدخلني الصحفيني ستغاللا تفادي على املتعهد يسهر كما

  .أخرى جهة من عليها، والتعليق جهة، من األحداث، عرض بني التمييز ضرورة هو املبدأ أن إذ منحازة،
  

 الرأي تقييم من اجلمهور نيلتمك وصفته هويته بيان جيب الربامج، أحد يف للمشاركة خارجي متدخل دعوة حالة يف 

  . اآلراء تنوع عن التعبري ضمانو اخلرباء كفاءة ضمان على اال هذا يف املتعهد ويسهر .اشخصي ايرأ باعتباره عنه املعرب
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حص

  
 يتعني العليا، اهليئة حتددها اليت القواعد ضمنها ومن ،ةوالتنظيمي القانونية واألحكام العادل الولوج مبدأ مراعاة مع 3.7

 منظمة أو سياسي حزب ينظمه املغرب يف حدث عن عرض بتقدمي اإلخبارية نشراته ضمن يقوم عندما - املتعهد على

 املغاالة وعدم اللهجة يف االعتدال خالل من خاصة االلتزام،  - عنه اإلعالن أو اجتماعية منظمة أو  مهنية مجعية أو نقابية

  .حمض إخباري طابع اإلعالن أو رضالع هلذا يكون بأن ،املذكور للحدث املعطاة األمهية يف
  

 بوقائع تتعلق شهادات أو التحمل صعبة أصوات ببث األمر يتعلق عندما الضرورية التدابري اختاذ املتعهد على يتوجب 4.7

  .البث قبل بذلك اجلمهور إخبار وينبغي .خاص بشكل مأساوية
  

  .اإلذاعة على تقدميها عند هاتفية أو تيكية تيليما خدمة الستعمال أداؤه الواجب بالسعر دائما املتعهد خيرب  5.7

  
  ان ــســترام اإلنـ اح:8ادة ـمـال

  ان ــسـة اإلنـكرامـ باسسـمـدم الـع / 1.8
 .املعين الشخص مبوافقة ولو ،خاصة اتفاقات مبقتضى عنها احلياد ميكن فال العام، النظام عناصر إحدى اإلنسان كرامة تعد
  .متهوكرا اإلنسان احترام على براجمه يف املتعهد يسهر ،الغاية وهلذه

  

   تـطبـيـقـات مـختـلـفـة لاللـتـزام بـاحـتـرام األشـخاص /  2.8
 أصوام، تسجيل يتم الذين األشخاص علم دون األصوات، التقاط من متكن اليت الوسائل إىل اللجوء يقتصر أن جيب

 يصعب عام نفع ذات معلومات على احلصول فيها يتيح اليت احلاالت يف ره وجيب اجلمهور إخبار متطلبات على

 هوية عن الكشف عدم ضمان جيب كما.الوسائل ذه علما اجلمهور إحاطة وجيب أخرى، بوسائل عليها احلصول

  .الربنامج بث قبل باألمر املعنيني موافقة على احلصول حالة يف إال األماكن، وعن األشخاص
  

  .إليه دعوم متت الذي الربنامج وعوموض باسم إذاعي برنامج يف للمشاركة يدعون الذين صاألشخا إخبار جيب
  .اآلخرين املتدخلني وصفة وية اإلمكان، قدر ،إخبارهم جيب مباشر، حوار يف للمشاركة دعوم تتم وعندما 
  

 جتنب )ب( األشخاص إهانة شأهنا من شهادات إذاعة عند التحفظ قواعد مراعاة )أ( على خاص، بوجه املتعهد، يسهر

 على احلصول )ج( الشخص قيمة من احلط شأهنا من أو مهينة معاجلة أي أو اإلنسانية، املعاناة يعمواض إثارة عند التأسي

 تقييد عدم )د( اخلاصة حبيام تتعلق وقائع حول شهـادات إدراج عند املعنيني األشخاص طرف من الواعية املوافقة

 الضرر حالة يف الطعن يف حقه منها وخاصة األساسية حقوقه عن جانبه من تنازل بأي الربامج  أحد يف شخص مشاركة

  .شدة أو خطر وضعية يف شخص أو بضحية تتعلق أخبار بث عند االعتدال مراعاة )هـ(
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  أخـالقـيـات الـبـرامـج  /  3.8
 تأكد إذا عدا ما للقاصرين، الفكري أو املعنوي أو املادي بالنمو اإلضرار شأنه من برنامج أي بث بعدم املتعهد يلتزم

  .الربنامج هذا إىل االستماع طبيعيا شأهنم من ليس القاصرين بأن البث، ساعة اختيار خالل من يه،لد
  

  .مشاعرهم تصدم أن شأهنا من برامج من تقدميه ينوي مبا املالئمة، بالطرق املستمعني، إشعار املتعهد على يتعني
  
   األخالق العامةاحترام :9ادة ـمـال
 العنصري، امليز أو العنف إىل اللجوء على صراحة، أو ضمنيا حتث، برامج بث لاألحوا نم حال أي يف للمتعهد ميكن ال

 إلثنية انتمائهم عدم أو انتمائهم جنسهم، أصلهم، بسبب صاألشخا من جمموعة أو شخص إزاء العنف أو اإلرهاب وأ

  .حمددة ديانة أو عرق أمة، معينة،
  
    التعدديـة :10ادة ـمـال

 يسهر الغاية وهلذه التواصل، حلرية كاملة ملمارسة  وضمانة الدميقراطية شروط من وشرط دستورية مةقي ذو مبدأ التعددية

 طرف من احملددة القواعد احترام مع والرأي، الفكر تيارات خمتلف عن التعبري بثها يتم اليت الربامج حتترم أن على املتعهد

  .العليا اهليئة
  
  د ــهـعـتـمـ الاتـزامـتــال: عــرابــم الـسـقـــال
  
  املـرفـق العـامات ـزامـالت  :11ادة ـمـال

  الـخـدمـةودة ـة وجـراريـمـتـاس / 1.11
 حالة يف عدا ما الدفتر، هذا يف عليها املنصوص البث شروط حسب اخلدمة، بث استمرارية ضمان املتعهد على جيب

 احترام إطار يف الكلو ،جيدة اشتغال حالة يف جتهيزاته عجممو على باستمرار اإلبقاء املتعهد على جيب كما القاهرة، ةالقو

   .العمل ا اجلاري والتنظيمات التشريعات
  

  .وتنفيذها اخلدمة جودة جمال يف األساسية التقنية املتطلبات احترام املتعهد على جيب
  

   رـيـبـعـتـة الـيـربـغـمـة الـيـقـيـوسـمـال الـمـث األعـب / 2.11
  .املغاربة املستمعني واحتياجات ميوالت  تلبية على كذلك ويسهر ،املغريب الفين اإلبداع تشجيع على املتعهد يسهر
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 صوخيص ،بالعربية املؤداة املغريب التعبري ذات املوسيقية واإلبداعات املغاربة الفنانني إنتاجات برجمته يف املتعهد يدخل
 هتربجمل  العام السنوي احلجم من األقل على باملائة 10و السنوية عربيةال املوسيقية  هبرجمت من األقل على باملائة 20 أساسا

  .املغريب التعبري ذات املوسيقية لإلبداعات املوسيقية
  

 التعبري ذات ةاملوسيقي لإلبداعات املخصصة الربجمة حصة من السنوية النسبة رفع دف مستمر بشكل املتعهد يعمل

   .املغاربة املستمعني تملتطلبا االستجابة أجل ومن ،املغريب
  

   ةـيـربـغـمـة الـريـشـبـوارد الـمـ للةـويـاألول / 3.11
  .املغربية البشرية دللموار باألولوية املتعهد يلجأ

  

   تـشـجـيع االنـسـجـام االجـتـماعــي /4. 11
 مثل حتركها برامج املكثف االستماع ساعات يف بثه طريق عن والثقافة بالسياسة اجلمهور اهتمام بتشجيع املتعهد يلتزم

 الدميقراطية والقيم احلوار ثقافة تـنـمـيـة يف الرغـبة ـذاكو االجتماعي االنسجام وشائج وصيانة املتبادل التفاهم

  .والدينية اللغوية منها وخصوصا واهلوياتية، الثقافية واخلصوصيات االختالف واحترام والتضامن واالندماج للمواطنة
  
  لـفـةـتـخمات ـزامـتال:  12ادة ـمـال

   احـتـرام االلـتـزامـات الـدولـيـة للـمملـكـة / 1.12
 السمعي االتصال جمال يف والتعاون التقنني إطار يف األطراف واملتعددة الثنائية املغرب التزامات باحترام املتعهد يلتزم

   .البصري
   

    احـتـرام حــقـوق الـمـؤلـف والـحقـوق الـمجــاورة / 2.12
 واحلقوق املؤلف حبقوق واملتعلقة العمل ا اجلاري والتنظيمية التشريعية النصوص يبثها اليت الربامج حتترم بأن املتعهد لتزمي

 .ااورة
  

 لكل املوسيقية أو الغنائية لألعمال املخصصة الزمنية احلصص احتساب من متكنه اليت التقنيات باستخدام املتعهد يلتزم

 .مؤلف
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   األساسـيـــةاحـتـرام الـمتـطـلـبـــات  / 3.12
 متعهدي ومستخدمي املستعملني سالمة لضمان الضرورية املتطلبات باحترام املتعهد يلتزم العام، الصاحل على رصاح

 للخدمات البيين التشغيل وقابلية وحدا على واحلفاظ الشبكة تشغيل وسالمة البصري السمعي االتصال شبكات

 التراب وإعداد التعمري متطلبات االعتبار بعني واألخذ ةالبيئ ومحاية املعطيات وصحة ووحدة ومحاية الطرفية واملعدات

 أنظمة بني املضرة تالتداخال كل من والوقاية ةكهربائي الراديو الترددات لطي العقالين االستعمال وكذا الوطين،

  .أخرى فضائية أو أرضية أنظمة و ةكهربائي راديو بوسائل االتصاالت
  

   ةـيـلـيـحلـة تـبـاسـحـك مـسـم / 4.12
 كل ونتائج والعائدات والتكاليف  واالستثمارات التمويالت وتوزيع املوارد حتديد من متكن حتليلية حماسبة املتعهد ميسك

  .مقدمة خدمة
  

   الـبـرمـجـة واإلنــتــاج: الـقـســم اخلــامـــس
  

   مـدة الـبث  :13الـمـادة 
  .سنوي معدلك يوميا ساعة 20 عن تقل ال يومية فترة خالل اخلدمة بث على باإلبقاء املتعهد يلتزم

  
 صفات الـعامة للـبـرجمة ا الـمو:14الـمـادة 

  .يقدم املتعهد برجمة تتكون من األخبار، اخلدمات واملنوعات
  

 اإلخبارية املخصصة للمستجدات الوطنية والدولية، خصوصا وجزات، من اجلرائد واملبالتحديدخبار، تتكون برامج األ
  .واالجتماعي واالقتصادياسي يف اال السي

  

  . خمصصة للموسيقىفقرات، من حلقات أو خصوصاتتكون برامج املنوعات، 
  

  .لصحةواضيع ا، ملعلى اخلصوص، تتطرق دائمة حصصتتكون برامج اخلدمات من 
  

  . ا عادة يف املغربثأي لغات أخرى يتحد  أوواإلجنليزية العربية تنيباللغ  الربامجتبث
  

  . اإلشهارياالتصالد عن بث برامج نع املتعهتمي
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  ربجمة ــيت والـواقـمـ اإلعالن عن ال:15الـمـادة 

  .بثها قبل األقل على أسبوعا براجمه شبكة عن املتعهد يعلن
  

   :خاصة وبصفة استثنائية، ظروف أو رياضية بأحداث مرتبطة متطلبات ذلك اقتضت إذا عدا ما تغيريها بعدم ويلتزم
  

 ؛ التقنية اهرةالق للقوة حاالت •
  ؛ األحداث من باملستجد مرتبط جديد حدث •
  الفكرية؛ بامللكية املتعلقة التشريعات طرف من احملمية باحلقوق مرتبط مشكل •
  قضائي؛ قرار •
 .دفترال هذا من 2.23 باملادة عمال امجنالرب من جزء أو اخلدمة بث بوقف يقضي  العليا اهليئة عن صادر قرار •

  

 يدخلها قد اليت التعديالت وكذا براجمه جدول أعاله، إليه املشار األجل داخل األقل على العليا، يئةاهل إىل املتعهد يوجه

  .االقتضاء عند ،عليها
  

  مـقتـضيـات مـتـعلـقـة بـالتدابـيـر الـتقنـيـة: السادسالــقـســم 
  

    احتالل الــملك الـعام :16ادة ـالـم
 للدولة العام للملك اخلاص حتاللباال واملتعلقة العمل ا اجلاري نظيميةوالت يعيةالتشر املقتضيات باحترام املتعهد يلتزم

  .القانون من 1.5 املادة يف عليها املنصوص األساسية املتطلبات ومراعاة
  
    شروط الـولوج للـمواقـع الـمرتـفعـة الـتابـعة للملـك العام :17الـمـادة  

 تتوفر التجهيزات هذه كانت إذا ،بثه ومواقع التحتية لبنياته املشترك باالستعمال ،االقتضاء عند ،بالسماح املتعهد يلتزم

  .املشروعة مبصاحله االستعمال هذا ضري أال شريطة ،كافية طاقة على
  

 املتعهدين بني تربم اتفاقيات مبقتضى البث واقعملو األساسية بنياتلل املشترك االستعمال ةوكيفي شروط حتدد أن جيب

  .العليا اهليئة إىل ،فورا ،االتفاقيات هذه من نسخة توجهو ،املعنيني
  

 اهليئة إىل فورا تبليغه يتم وأن معلال يكون أن جيب آخر متعهد طلب املتعهد به يواجه املشترك لالستعمال رفض كل

  .العليا
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   الراديو كهربائية  شروط اسـتـعمال املوارد :18الـمـادة 

 يف عليه املنصوص االستعمال غري خرآ استعمال ألي له املخصصة ةكهربائي الراديو داتالترد استعمال للمتعهد ميكن ال
 القرار يف ددةواحمل ،للمتعهد عينةامل للترددات التقنية واملواصفات الترددات عينيت قرار ذاوك هذا التحمالت ودفتر القانون

  .الدفتر هذا مرفقات يف أو عيينهابت القاضي
  

 .وصحتهم األشخاص وسالمة العام واألمن الوطين الدفاع جمال يف املختصة السلطات تقررها اليت التدابري املتعهد يطبق
  

 املضرة احملتملة تالتداخال وكل شويشاتالت كل من للوقاية الضرورية التكنولوجية الوسائل استخدامب املتعهد يلتزم

    .لالتصاالت أخرى تقنيات أو بوسائل
  

 أو الترددات بتعيني القاضي رارالق مبقتضى احملددة التقنية للمعايري مطابقة بثها يتم اليت موزالر مواصفات تكون أن ينبغي

  .الدفتر هذا مرفقات يف
  

  مقــتــضيــات مـخـتلـفــة : السابعالـقـســم 
  
  الـعالقـات مـع اجلـمهــور : 19الـمـادة  

 الذي واملآل املستمعني من ا توصل اليت املالحظات ضمنيت  سنويا، تقريرا ويضع مجهوره إىل االستماعب املتعهد يقوم

  .العليا اهليئة إىل ،وضعه من يوما ثالثني أجل داخل ،التقرير هذا ويوجه .هلا أعطي
  

  ة ـبـراقـامل: 20 الـمـادة 
 إلجناز ضروريةال والوثائق باملعلومات حتددها، اليت واإلجراءات الشروط ووفق منها بطلب العليا، اهليئة املتعهد يزود 

  .مهامها
  

  املــعلومـات املتـعلقـة باملــتعـهـد/  1.20
   : سنة كل من يوليوز 31و يناير 31 قبل العليا اهليئة إىل املتعهد يوجه

  

 ؛)وغريها مغربية( وجنسيام همصنافأ حسب موزعني ،املغرب يف ملستخدميه السنوي نصف البيان •
  

 .التصويت وحقوق املال رأس لتوزيع السنوي نصف البيان •
  

  .األساسي نظامه على يطرأ تغيري بكل ،تأخري بدون ،العليا اهليئة املتعهد خيرب
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 واليت ميسكها اليت التحليلية بةلمحاسل وصفية مذكرة ،الترخيص تسليم تاريخل املوالية رأشه الثالثة خالل املتعهد، يوجه

 .مقدمة خدمة كل ونتائج العائداتو التكاليفو واالستثمارات التمويالت وتوزيع املوارد حتديد من متكن
  

   .اإلداري والس العامة اإلدارة تشكيلة على يطرأ تغيري بكل ،تأخري بدون ،العليا اهليئة املتعهد خيرب
  

 يبيةالترك القوائم )أ( عليها للمسامهني العامة اجلمعية ملصادقة املوايل الشهر داخل سنة كل العليا اهليئة إىل تعهدامل يوجه

 املالية للسنة التركيبية القوائم )ج( املالية السنة بنفس املتعلق احلسابات مراقيب أو مراقب تقرير )ب( املنصرمة املالية للسنة

  .التصويت حقوق أو املال رأس من %5 األقل على ميتلكون الذين املسامهني  املعنويني شخاصباأل املتعلق املنصرمة
  

اليت من شأهنا اإلخالل باستمرارية  الوقائع صوصخب  احلسابات مراقب عن صادر إشعار بأي فورا االعلي اهليئة املتعهد خيرب
شريف ال  الصادر مبقتضى الظهري املتعلق مبدونة التجارة95.15رقمالقانون من  546 مبقتضيات املادة ستغالل عمالاال

  .)1996 غشت فاتح(  1417من ربيع األول  15 صادر يف 83.96.1رقم 
  

  املعلومات املتعـلقة بالبـرجمـة والبـث / 2.20
 خاصةو البصري، السمعي االتصال شبكات انتشار تصميم وتتبع لوضع الضرورية املعلومات العليا للهيئة املتعهد يقدم

  .املغطاة األماكن والئحة للشبكة البياين الرسم
  

 تلك ،االقتضاء وعند ،بالربجمة املتعلقة منها خاصة ه،لرباجم ةالعام املواصفات على أريط تغيري بكل العليا اهليئة املتعهد خيرب

 هذه إرسال وجيب .دفترال هذا من 3 املادة يف حمددة هي كما اخلدمة ملتطلبات املعدل الربجمة جدول مبطابقة املتعلقة

  .بالتغيري املتعلق القرار اختاذ مبجرد اهليئة إىل املعلومات
  

 وفق العليا اهليئة إشارة رهن ويضعها يبثها اليت الربامج لكل الكامل بالتسجيل ،األقل ىعل سنة مدة خالل ،املتعهد حيتفظ

 القانونية النصوص احترام ختص شكاية أو ردلل حق موضوع الربامج أحد كان إذا ما حالة ويف .ددهاحت اليت الشروط

   .اإلثبات عناصر من كعنصر هفي يستعمل أن ميكن مدة ألطول بالتسجيل املتعهد حيتفظ العمل، ا اجلاري والتنظيمية
 

     الـتـقريـر الــسـنـوي / 3.20
 لنشاط عرضا يتضمن املالية السنة ذه يتعلق تقريرا املالية، السنة النتهاء املوالية أشهر الستة داخل سنة، كل املتعهد ّد

  .التحمالت لدفتر ولتنفيذها االقتصادية ولنتائجها الشركة
  

 الربامج، أصناف حسب البث وأحجام املذاعة الربامج بعدد يتعلق فيما خاصة ،املفيدة البيانات كل قريرالت هذا ويتضمن

  .الدفتر هذا يف املسجلة االلتزامات تنفيذ لتربير املنجزة االستثمارات بيان االقتضاء، عند يتضمن، كما
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  .ناسبةامل الطرق كلب باان عليه طالعالا وميكن للعموم التقرير هذا ينشر

  
  اتاوــ اإلت:21الـمـادة 

 للشروط وفقا للدولة، العام للملك التابعة ةكهربائي الراديو الترددات باحتالل املتعلقة اإلتاوات بأداء املتعهد يلتزم

  .العليا اهليئة حتددها اليت الكيفية وحسب
  

 الترددات سحب تقرر أن العليا للهيئة ميكن ر،الدفت هذا من 1.23 املادة يف عليها املنصوص املالية بالعقوبات اإلخالل دون

  .حتددها اليت الشروط وفق اإلتاوات ائهأد عدم حالة يف املتعهد يستعملها اليت ةكهربائي الراديو
  

   املقابـل الــمايل :22الـمـادة 
 ألف يتئاوم مليون مبلغ الدفتر هذا على فيه وقع الذي الشهر يف الترخيص منح عن كمقابل املتعهد يؤدي

 أو البصري السمعي لالتصال العليا اهليئة  لفائدة حمرر شيك بواسطة الرسوم مجيع احتساب مع درهم )1.200.000،00(

  .بنكي حتويل عرب
  

   الــتعـاقديـة العقـوبات :23الـمـادة 
  الـعـقوبـات الــماليـة  / 1.23
 يتالءم مالية غرامة حتدد أن العليا للهيئة ميكن ل،العم به اجلاري التشريع يف عليها املنصوص بالعقوبات اإلخالل دون

 خالل ،الرسوم احنساب دون السنوية، مليزانيةا من % 0.5 نسبة تتجاوز أن دون املرتكبة، املخالفة خطورة مع مبلغها

  .املتعهد نم مغلقة مالية سنة آخر
  
 مساوية، مالية غرامة يدحتد مربر، غري رحبا املتعهد على اإلخالل فيها يدر اليت احلالة يف تقرر أن ميكنها العليا اهليئة أن إال

 كل العليا اهليئة إشارة رهن يضع أن املتعهد على يتعني الغاية وهلذه .عليه احملصل املربر غري الربح لضعف أقصى، كحد

 من عليه احملصل املربر غري الربح أضعاف ثالثة إىل الغرامة مبلغ يصل أن ميكن العود، حالة ويف .الربح ذا املتعلقة البيانات

  .املخالفة
  

 استعمال عن املستحقة تاواتاإل تسديد عدم عن عبارة املخالفة كانت إذا ،ناهدأ 2.23 املادة أحكام بتطبيق اإلخالل دون

 شهر كل عن ةاملستحق تاواتاإل أو تاوةاإل مبلغ من % 1متثل غرامة تساوي املالية العقوبة فإن اهلرتزية، للترددات املتعهد

 منصوص وه كما االستحقاق، تاريخ من ابتداء تلقائيا الغرامة وتطبق .رأمسال إىل شهريا حيّول ،تأخري شهر من جزء أو

  .الغاية هلذه العليا اهليئة حتددها اليت املساطر يف هعلي
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 العليا اهليئة إىل األداء إثبات الإرس ويتم .العليا اهليئة قرار تبليغ تاريخ من ابتداء يوما ثالثني  جلأ داخل الغرامة دفع جيب

  .بالتوصل إشعار مقابل تأخري دون
  

   غـيـر الـمالـيـةالـعـقوبــات /  2.23
 أعاله، إليها املشار املالية بالعقوبات إلخاللا ودون ،التحمالت دفتر من مقتضيات بعض أو مقتضى احترام عدم حالة يف

 إحدى املخالفة، خطورة باعتبار املتعهد، حق يف تصدر أن عذار،إ يهبتوج قراراا على عالوة العليا، للهيئة ميكن

   : التالية العقوبات
  

 إنذار؛ •
  

 األكثر؛ على شهر ملدة الربامج من جزء أو اخلدمة بث وقف •
  

  ؛ واحدة سنة حدود يف الترخيص مدة ختفيض •
  

 .الترخيص سحب •
  

  .إذاعته عرب حقه يف الصادرة العقوبة نشر على املتعهد جترب أن العليا للهيئة ميكن سبق، ما على وعالوة
  

  ري دفــتـر الـتـحمـالت تغـيـ:  24الـمـادة 
 مدة خالل الدفتر هذا مقتضيات تغيري كذلك ميكن أدناه، 25 املادة يف عليها املنصوص التغيري حاالت مراعاة مع

  .العليا هليئةاو املتعهد بني باتفاق الترخيص
  
 ةوالتنظيمي القانونية املقتضيات املتعهد على تطبق أن دون حيول أن لدفترا هذا مقتضيات من مقتضى ألي ميكن ال أنه غري
  .الدفتر هذا على التوقيع تاريخ بعد تصدر قد اليت
  

   تغيـيـر مقتـضيـات الـترخيـص:25الـمـادة 
 بواحد مربرا التغيري هذا كان إذا صالترخي على اتغيري جتري أن التعاقدية، العقوبات حاالت يف  عدا ما العليا، للهيئة ميكن

   : التالية األسباب من عدد أو
  

 ؛البصري السمعي االتصال خدمات اللاستغ أو/و إحداث على املطبق تشريعال تغيري •
  

 ؛عقاالو أو القانون مبقتضى شروط عدة أو شرط تغيري •
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 ؛ بثلل التكنولوجية الوسائل و باألمناط خاصة بصفة املتعلق التكنولوجي التطور •

  

 .املتعهد من بطلب اخلدمة نشاط توسيع •
  

 دفتر من مقتضيات عدة أو مقتضى على التأثري الترخيص من مقتضيات عدة أو مقتضى تغيري شأن من كان كلما

  .للترخيص اجلديدة املقتضيات اجتاه نفس يف القانون، بقوة ّرة األخرية هذه تعترب التحمالت،
  

 4و 3 املادتني يف مبينة هي كما اخلدمة، ومواصفات صنف تغيري شأنه من يكون أن العليا يئةاهل جتريه الذي لتغيريل ميكن ال
  .التعاقدية العقوبات تغيري وال التنظيمية، باملقتضيات اإلخالل ودون الدفتر هذا من

  

 تاريخ قبل معقول أجل لداخ باالستالم إشعار مع مضمونة رسالة مبقتضى إجراؤه زمعي تغيري بكل املتعهد العليا اهليئة خترب

 حيز دخوله وتاريخ البديلة املقتضياتو التغيري أسباب إىل األقل على ةاإلشار التغيري تبليغ ويتضمن ،التغيري ذلك مفعول

   .التطبيق
  

  وحدة دفـتر الـتحمالت : 26الـمـادة 
  .منه يتجزأ ال جزءا تعد الدفتر ذا املرفقة املستندات

  
  ز التطبيقخول حيالد :27الـمـادة 

 املتعلق الترخيص مدة انتهاء حني إىل املفعول ساري ويبقى .الترخيص منح تاريخ من ابتداء التطبيق حيز الدفتر هذا يدخل

  .الدفتر هذا من  2.24و 22 املادتان بأحكام اإلخالل دون وذلك به
  
  :28ادة ـمـال
 يتم ، بنوده أحد يف  التفسري يف االختالف حالة ويف يزية،واإلجنل الفرنسية العربية، باللغات هذا التحمالت دفتر إعداد مت

  .العربية النسخة اعتماد
  

 ربيع 05 بتاريخ 06-10 رقم البصري السمعي لالتصال األعلى الس قرار مبقتضى الدفتر هذا على املصادقة متت

  .2006 ماي 17 بتاريخ دهعللمت القانوين املمثل طرف من املوافقة، أجل من وقع،و )2006 ماي 03( 1427 الثاين
  
  
 
 
 




