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، الذي باشرته  من تحرير قطاع االتصال السمعي البصرينتي ختام مسلسل تقييم السنتين األوليفي

الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري من أجل إرساء مشهد سمعي بصري متعدد، متنوع ومتوازن 

 الترددات، وبتمكين المتعهدين السمعيين البصريين الحاليين لرأسمالغالل أمثل شروط استر بتوفيكفيل 

 تمتيع المواطن المغربي، مة خدماتهم، ومن ثوازدهاروالمستقبليين من مناخ استثمار مالئم الستمرارية 

جيد، بعرض سمعي بصري خاص، متنوع وتراب الوطني، المناطق الجغرافية المكونة للعلى امتداد 

قرر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري إطالق جيل ثاٍن من التراخيص إلحداث واستغالل 

خدمات سمعية بصرية، إضافة إلى دراسة طلبات توسيع التغطية التي تقدم بها المتعهدون اإلذاعيون 

  .للجيل األول من التراخيص
  

 يونيو 13التلفزية، قامت الهيئة العليا يوم فيما يتعلق بإطالق الجيل الثاني من التراخيص اإلذاعية و

 أصحاب الطلبات الذين سبق لهم أن عبروا عن اهتمامهم بالحصول على ترخيص وكذا  بمراسلة2008

 إحداث فيما يخصالمرشحين الذين لم يتم االحتفاظ بترشيحهم في سياق الجيل األول، لتثبيت ترشيحاتهم 

 يوليوز 15 آخر أجل الستقبال الملفات القانونية للمرشحين في وقد تم تحديد. خدمات تلفزية أو إذاعية

2008.  
  

 غشت 07إثر ذلك، بت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 

 2008 يوليوز 15 إلى حدود تاريخ  المودعة، في قبولية طلبات التراخيص اإلذاعية والتلفزية2008

حيث تم االحتفاظ باثنين وعشرين ترشيحاً . على حدة بالقرار المتعلق بهوأبلغ كل حامل مشروع 

  .بالنسبة للتراخيص اإلذاعية وثماني ترشيحات للتراخيص التلفزية

إعالنات عن المنافسة ترمي، على ) 4(إطالق أربعة المجلس نظراً لتعدد الطلبات، قرر هكذا، و

 :التوالي، إلى منح

ستغالل خدمتين تلفزيتين هرتزيتن أرضيتين تغطيان مجموع من أجل إحداث وا) 2(ترخيصين  

  التراب الوطني؛

 تغطي مجموع التراب "إف إم"من أجل إحداث واستغالل خدمة إذاعية ) 1(ترخيص واحد  

  الوطني؛
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 لتغطية ثمانية أحواض "إم.إف"من أجل إحداث واستغالل خدمتين إذاعيتين ) 2(ترخيصين   

يف، الشمال، الريف، الشرق، مكناس ومقدمة الر-رى، الرباط، فاسالدار البيضاء الكب: استماع

  هضبة الفوسفاط وتادلة ؛الوسط، 

 لتغطية ستة أحواض "إف إم"من أجل إحداث واستغالل خدمتين إذاعيتين ) 2(ترخيصين   

الرباط، الدار البيضاء الكبرى، مراكش ومرتفعات األطلس وعبدة، سوس ماسة، : استماع

 .األقاليم الصحراويةأبواب الصحراء و

لما ورد في نظام  حينذاك، حصل المرشحون على مهلة شهرين اثنين إليداع ملفات ترشيحهم طبقاً

   . بمقر الهيئة العليا2008 غشت 11اإلعالن عن المنافسة الذي وضع رهن إشارتهم منذ 

لي المشاريع مجموعة من حامبعد دراسة طلبات تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح التي تقدم بها 

، قرر المجلس األعلى تم إطالقها من قبل الهيئة العلياالمشاركين في اإلعالنات عن المنافسة التي 

 ي، وفقا لمقتضيات نظام2008 أكتوبر 08لالتصال السمعي البصري، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

  . أكتوبر28أكتوبر إلى  13 إيداع ملفات الترشيح من أجل تمديداإلعالنات عن المنافسة المذكورة، 

  قد، علماً أن بعضهم ملفات ترشيحهممرشحاً) 19(أودع تسعة عشر عند انقضاء األجل المذكور، 

 :هذه الملفات كالتالي توزعت و. عدة إعالنات عن المنافسة في آن واحدشارك في 

  ؛ ملفات تهم اإلعالن عن المنافسة المتعلق بالتلفزة )5(خمسة  

ذات " إف إم" إذاعية ةخدم والمتعلق ب1لنسبة لإلعالن عن المنافسة رقم بامشاريع ) 5(خمسة  

  تغطية وطنية ؛

يتين  إذاع) 2( والمتعلق بخدمتين 2ملفاً بالنسبة لإلعالن عن المنافسة رقم ) 11(إحدى عشر  

 ومقدمة -مكناس-الدار البيضاء الكبرى، الرباط، فاس: لتغطية ثمانية أحواض استماع" إف إم"

  ؛الشمال، الريف، الشرق، الوسط، وهضبة الفوسفاط وتادلة الريف، 

تين لتغطية  إذاعي)2( والمتعلق بخدمتين 3ملفات بالنسبة لإلعالن عن المنافسة رقم ) 7(وسبعة  

الرباط، الدار البيضاء الكبرى، مراكش األطلس الكبير وعبدة، سوس : ستة أحواض استماع

  .يةماسة، أبواب الصحراء واألقاليم الصحراو

قام المجلس األعلى لالتصال السمعي  اإلعالنات عن المنافسة، يطبقا لمقتضيات نظاممن ثم، و

، في جلسة عامة 2008 نونبر 20 يوم الخميس )28( الثمانية والعشرين فتح ملفات الترشيحالبصري ب

المجلس  كما عين .للمجلس وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، لكل إعالن عن المنافسة على حدة

مستشارين مقررين اثنين بالنسبة لكل إعالن عن المنافسة، إضافة إلى أعضاء اللجنة التقنية المكلفة 

   .بدراسة ملفات الترشيح
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  .تبعا لهذه العملية، تم إجراء دراسة تقنية وكذا إنجاز تقرير تقييمي لكلك إعالن عن المنافسة على حدة

، إلى حاملي المشاريع التلفزية 2009 يناير 9 إلى 5 الممتدة من استمع المجلس، خالل الفترةكما 

  .المتنافسين) 23(والمشاريع اإلذاعية الثالثة والعشرين ) 5(الخمسة 

، خصوصاً 2008 رشتنب بعض العوامل الظرفية والقطاعية التي طرأت منذ وبالنظر إلى، بعد المداولة

التي  والمخاطر  سات1تمر منها قناة ميدي كانت  األزمة التيكذا  السوق اإلشهاري وتدهور وضعية

 تخل بتوازن واستمرارية المتعهدين السمعيين البصريين التي من شأنها أنتهدد القطاع بمجمله 

 23قرر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري المجتمع بتاريخ ، المتواجدينالعموميين والخواص 

 :فبراير

  ؛انتظار أن تتضح توازنات القطاعفي  ،تعليق منح أي ترخيص تلفزي 

، بالنظر غير مثمر، المتعلق بإذاعة ذات تغطية وطنية، 1اعتبار اإلعالن عن المنافسة رقم  

 إلى تقييم قدرة الملفات المتنافسة على إغناء تعددية العرض اإلذاعي الوطني ؛

 لقدرتها على نظرا لجودة ملفاتها وتكامل تصوراتها مع العرض اإلذاعي الموجود واعتباراً 

 :متعددة الجهات، هي أربعة تراخيص لخدمات إذاعية منحإغناء المشهد اإلذاعي الوطني، 

مشروع إذاعة موضوعاتية ذات  ل2في إطار اإلعالن عن المنافسة رقم ) 2(ن ارخصت -

هي  مشروع إذاعة للقرب تعنى بالعالم القرويلو" راديو مارس" هي طابع رياضي

   ؛"إم.مدينة إف"راديو 

بالنسبة ألحواض االستماع المغطاة في إطار اإلعالن عن المنافسة رقم ) 2(رخصتان  -

ناعة التقليدية تهتم بالصالتي " راديو لوكس"، لمشروعي اإلذاعتين الموضوعاتيين 3

 .لحياة الجمعويةا و وحل النزاعاتمخصص للوساطةال "راديو ميد"وبالحرفي المغربي و

، 2009 فبراير 23ه المؤرخ في ل السمعي البصري، عبر قراروقد منح المجلس األعلى لالتصا

  الذي تصدره شركة "راديو مارس"تراخيص من أجل إحداث واستغالل خدمات إذاعية لكل من 

RADIO 20 ،التابع لشركة "إم.مدينة إف"راديو و " PRIVEE DE COMMUNICATION 

ET DE LOISIRS"التابع لشركة "راديو ميد"، و AUDIOVISUELLE 

INTERNATIONALE،الذي تصدره شركة "راديو لوكس" و RADIO VEILLE.  

عالوة على ذلك، بت المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري في طلبات توسيع تغطية الخدمات 

 فبراير 23 المؤرخ في ه قراربموجباإلذاعية المنبثقة عن الجيل األول من التراخيص، حيث أذن، 

  :تالية الات، بتوسيع التغطي2009
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إذاعة  " التي تصدر الخدمة اإلذاعية"la Marocaine de Radio et de Broadcast"لشركة  

 الفوسفاط وأبواب الصحراء استماع الشرق والريف والوسط وهضبةإلى أحواض " أصوات

، )الستكمال تغطية الحوض باعتبار مدينة أكادير مغطاة(ماسة -األقاليم الصحراوية وسوسو

 الستكمال تغطية الحوض( بالنسبة لحوض استماع مراكش األطلس الكبير إلى منطقة عبدةو

مكناس -، وإلى منطقة مقدمة الريف بالنسبة لحوض فاس)باعتبار مدينة مراكش مغطاة

 ؛)الستكمال تغطية الحوض(

إلى أحواض استماع الشمال،  "إذاعة أطلنتيك "  الخدمة اإلذاعية التي تصدر" إيكوميديا"لشركة  

 مكناس ومقدمة الريف، وسوس ماسة؛-فاس ألطلس الكبير وعبدة،ا ،مراكش

  مراكش،إلى أحواض استماع" هيت راديو " الخدمة اإلذاعية التي تصدر" هيت راديو"لشركة  

، وكذا )الستكمال تغطية الحوض(وإلى منطقة عبدة بالنسبة لحوض مراكش األطلس الكبير 

فوسفاط، سوس الشمال، هضبة الرق،  الشمكناس ومقدمة الريف،-فاسأحواض االستماع 

 األقاليم الصحراوية ؛و ماسة، أبواب الصحراء

 -ض استماع الرباطاحوأإلى " إم.شذى إف" الخدمة اإلذاعيةالتي تصدر " شدى راديو"لشركة  

 ، ومراكش واألطلس الكبير وعبده، الفوسفاطالشرق، هضبة ،سال الغرب ومناطق زيان وزعير

 ؛ء واألقاليم الصحراويةسوس ماسة وأبواب الصحرا

: إلى، "إم.إف.شبكة إذاعات إم "التي تصدر الشبكة اإلذاعية" إم إف إم إذاعة وتلفزة"لشركة  

 تغطي" إم إف إم سايس"علما أن ( فاس مكناس ومقدمة الريف  االستماعمدينة آسفي، أحواض

ف، سوس ماسة، ، الدار البيضاء الكبرى، هضبة الفوسفاط، الشرق، الري) فاس ومكناسمدينتي

  .أبواب الصحراء واألقاليم الصحراوية

 ، حفالً تم خالله التوقيع المشترك بين المجلس األعلى2009 ماي 22، يوم لهيئة العلياوقد نظمت ا

  .لالتصال السمعي البصري والمتعهدين اإلذاعيين المعنيين على دفاتر التحمالت

، كما تنشر دفاتر تحمالت الخدمات 77.03 القانون  من38يعمم هذا التقرير، طبقاً لمقتضيات المادة 

، "راديو أطلنتيك"، "راديو أصوات"، "راديو لوكس"، "راديو ميد"، "مدينة إف إم"، "راديو مارس"اإلذاعية 

 بالجريدة وكذا القرارات المتعلقة بها" شبكة إذاعات إم إف إم"، و"، راديو شدى"هيت راديو المغرب"

  .الرسمية

  
 2009  يونيو24، في حرر بالرباط

  

 


