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 باشرنا ورشا إصالحيا طموحا، أتاح إعادة هيكلة القطب
 اإلعالمي العمومي، بمختلف روافده، وتأهيل موارده

 البشرية، وتنويع عروضه، وتحسني مضامينه، وتحرير
 الفضاء السمعي البصري الوطني، وفتحه أمام املبادرة


الخاصة

 الرسالة امللكية إلى الدورة الثامنة للمؤتمر
 اإلسالمي لوزراء اإلعالم
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عوملة العرض السمعي البصري
•
٪99.7 من العائالت لديها إمكانية الوصول إلى أكثر من 1200 قناة

الضغط التنافسي املستمر واألمامي من القنوات الفضائية ، وخاصة العربية •

منها
-
 *Whatsapp 84 من املغاربة يستخدمون٪
-
Instagram 15 مليون مغاربة يستخدمون

2 مليار مستخدمي يوتيوب : 3/4 من مقاطع الفيديو التي شاهدتها وتقدم من •

قبل خوارزمية

استراتيجيات خدمة "باقات البرامج" للتعامل مع ظاهرة تشتت الجمهور•

* : Sunergia 2021
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•
SA إلى حالة SNRT 2005: تحول

•
MEDI1-SAT 2006: إنشاء

2006: رئاسة مشتركة ملجلسي •

SOREAD-2M و SNRT إدارة

•
TNT 2007: تطوير مشروع هيكلة

2009: منح التراخيص ملحطات •
التلفزيون الخاصة (Télémaroc و 

ChadaTV و MarsTV و 

(HitradioTV

2010: تحويل MEDI1-SAT إلى •
MEDI1-TV

•
RTM :1966 مؤسسة عمومية

•
SOREAD-2M 1989: إنشاء

1998: دخول الدولة إلى رأس •
املال 2M ثم نقلها إلى البث غير 


املشفر

2002: إنهاء احتكار الدولة للبث •

HACA اإلذاعي وإنشاء

2005: إصدار القانون رقم •
0377 املتعلق باالتصاالت 

السمعية البصرية



Covid19

ما يقرب من 90٪ من املواطنني فضلوا القطاع السمعي البصري الوطني •
كمصدر موثوق للمعلومات وموثوق به
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تطوير اإلنتاج الوطني
قّدمت القناة األولى خالل شهر رمضان لهذه السنة برمجة متنوعة ومغربية •

100% إلرضاء جميع أفراد األسرة. أما بالنسبة للقناة الثانية، فقد 
تجاوزت حّصة اإلنتاجات الوطنية في شبكة برامجها خالل شهر رمضان 


2021، نسبة %88

بلغ معدل مشاهدة الجمهور املغربي للقنوات التلفزية الوطنية، خالل شهر •
رمضان لهذه السنة، 4 ساعات و44 دقيقة، يوميا، بزيادة أكثر من ساعة 


مقارنة مع األسبوع الذي سبق شهر الصيام

حققت القناة األولى خالل األسبوع الثاني من شهر رمضان لهذه السنة •
نسبة مشاهدة على مستوى اليوم بأكمله بلغت 54,4% ،أما القناة الثانية، 

فقد حققت نسبة مشاهدة بلغت %64,1.



2014
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 سوق اإلعالنات
covid19 حالة ما قبل تأثير

Source : SNRT

تراجع االستثمار التلفزيوني الذي بدأ عامليا في 2014 تاله في املغرب متأخرا •
بعامني



التطورات في سوق اإلعالن الوطني

•
سوق بطيء يتميز بالتركيز املفرط لالستثمارات في عدد محدود من املعلنني

•
زيادة حصة االستثمارات اإلعالنية املخصصة لوسائل االتصال الرقمية

إلتقاط حصة متنامية من طرف املنصات الرقمية (GAFA) بأسعار ال تقبل •

املنافسة

يمثل محتوى العالمة التجارية 50٪ من االستثمار الرقمي•
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 على مدار العامني املاضيني ، حققت البرامج
املغربية 90٪ من أفضل 50 النجاحات التلفزيونية

Source : SNRT



  تعزيز إنجازات
دعم اإلنتاج الوطني

سيتم توحيد عمليات االستحواذ: 100٪ من برامج أوقات الذروة للقنوات العامة مكرسة لبرامج اإلنتاج •

الوطني ، و 77٪ من جدول 2M مخصص لإلنتاج املغربي )مقابل 43٪ قبل 10 سنوات(

إصالح نظام طلبات العروض يمنح مزيًدا من االستقاللية للقنوات (التمويل املشترك ، واإلنتاج •
املشترك ، والبرامج املمولة ، ومشاريع تطوير السيناريوهات) والسماح بحوار أكثر فعالية بني القنوات 


واملنتجني في مراحل التطوير.

انخفاض في عدد شركات اإلنتاج النشيطة وتركز ٪80 من النشاط في حوالي 10 شركة ‣
إنتاجية ذات قدرة تنظيمية ومالية وإبداعية على املساهمة بشكل منتظم وعلى نطاق واسع 


لطلبات العروض

التقاسم غير املتوازن للمخاطرة املالية حيث يتم إطالق املنتجات التي تم التعاقد عليها بالفعل ‣
مع القنوات (مع وديعة مدفوعة) ، مما يمنح القنوات مكانة املنتج الحقيقي واملنتجني املستقلني 

مكانة املنتجني التنفيذيني
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•
االعتماد الهيكلي على اإلعانات من مزانية الدولة

•
دفاتر التحمالت : اشتراطات عالية منذ عام 2012

عدم وجود عقد برنامج يؤمن تمويلها كما ينص عليه القانون ويطلبه املجلس •

االعلى للحسابات

•
عدم وجود قناة إخبارية مستمرة

دور التخطيط الترابي•
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•
انخفاض مستمر للدعم وتراجع عائدات اإلعالنات

•
عرف رقم معامالتها سنة 2020 انخفاضا بنسبة 20% مقارنة مع سنة 2019

•
بلغ حجم مديونيتها البنكية 190 مليون درهم بزيادة 56 مليون درهم عن السقف املسموح به

2019 مالحظة املجلس االعلى للحسابات : التأخير في تحقيق القطب السمعي •
البصري العمومي باإلضافة إلى املخاطر املتعلقة بالعالقة مع Régie3 كمدير حصري 


2M للمساحات اإلعالنية في

اشتراطات عالية لدفتر التحمالت منذ عام 2012 غير مصحوبة بعقد برنامج يؤمن تمويلها •
وفق ما نص عليه القانون
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•
مهمة منفعة عامة مثبتة ، عالمة تجارية مشروعة

•
ترخيص متعدد القنوات متعدد اللغات ممنوح من قبل HACA في ديسمبر 2019

نموذج قناة اخبارية الذي ال يمكن تمويله بالكامل من عائدات اإلعالنات : على الرغم •

من الجهود املبذولة لترشيد النفقات منذ عام 2015 ، تتسع فجوة التمويل السنوية

قيود التمويل عن طريق اإلعالن على الرغم من انخفاضه بنسبة 63٪ في سياق •
انسحاب املعلنني قبل انتشار الوباء. الصعوبات املالية التي تواجهها 


Régie 3 لها تداعيات على مديرها الحصري SOREAD-2M

االفتقار إلى الوجود الترابي املحلي واإلقليمي•
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 أهداف هيكلة القطب العمومي
السمعي البصري

•
صنع منتوج أفضل من خالل التحسني املستمر

•
التركيز على اعالم القرب و املحتوى املحلي

•
تسريع التحول الرقمي والتقارب التكنولوجي

الحفاظ على تمويل القطاع السمعي البصري الوطني وترشيد تدخل الدولة •
لتجديد راس املال
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 خلق هوامش جديدة
لزيادة املوارد الخاصة



التدريب: إنشاء هيكل تدريب مشترك وزيادة املوارد املخصصة (توصية •

مجلس مراجعي الحسابات لعام 2019)

الوسائل التقنية : البث التلفزيوني ، العرض للغير ، الشبكات ، اإلنتاج •

وصيانتها

•
الشراء : ترشيد النفقات الخارجية )البرامج وغير البرامج(.

إدارة البيانات : متطلبات كبيرة اتدبير البيانات (SVOD) والتحليل وقدرة •
البحث والتطوير
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•
االفتتاحية : جهد الستكمال الجداول الزمنية مع احترام هوية كل قناة 

استراتيجية اإلعالن : التآزر التجاري وتحسني اإليرادات (محتوى العالمة •

التجارية ، وإدارة اإلعالنات ، وجهود البحث والتطوير في املنصات التكنلوجية)

•
الكتالوجات : نشر كتالوجات البرامج )أرشفة ، ترويج ، تسويق(

املنتجات املشتقة : التسويق والتطورات التجارية ووسائل اإلعالم الجديدة •
(يجب أن يكون القطاع العام قادرًا على تحديد وتوقع التغييرات في السلوك)
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 استخدام الهوامش
و اعادة استثمارها



•
ثورة فنية على مستوى الديكور ، التصميم ، تحقيق اإلضاءة

زيادة في املوارد املخصصة للتدريب املستمر: قوة عاملة تضم اكتر من 2000 •

موظف بنسبة تاطير مرتفع تتجاوز 56٪

•
هجرة األدمغة العكسية

دعم اإلنتاج الوطني : إصالح ميثاق الجودة بني القنوات واملنتجني و تركيز •
أكبر على املراحل األولية لتطوير السيناريو واملفاهيم ، ومواكبة املشروع مع 

املنتجني
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خريطة الطريق 2024
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هيكلة القطب العمومي

دفاتر التحمالت

العقد برنامج

التشريع

التحول الرقمي

تنمية منظومة القطاع الخاص



خريطة الطريق 2024
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هيكلة القطب العمومي

دفاتر التحمالت

العقد برنامج

التشريع

التحول الرقمي
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هيكلة القطب العمومي
الجمع بني SNRT و SOREAD 2M و MEDI1-TV وفًقا ملنطق يسمح •


ملساهم الدولة بإدارة ممتلكاته بشكل استراتيجي وفًقا لرؤية متكاملة

املرحلة األولى : عملية "أكورديون" على رأسمال SOREAD 2M و •

MEDI1-TV

املرحلة الثانية : دمج راديو MEDI1 و REGIE3 (فرعها بنسبة ٪100) •

في القطاع العام بعد التقييم من قبل خبراء مستقلني

املرحلة الثالثة : SNRT القابضة (اسم تجاري جديد) مع شركات مهنية•
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مقارنة دولية

Source : SNRT
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 املشاهدين يتجهون نحو
البرامج الوطنية واملحلية

Source : SNRT



خريطة الطريق 2024
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هيكلة القطب العمومي

دفاتر التحمالت

العقد برنامج

التشريع

التحول الرقمي

تنمية منظومة القطاع الخاص



 دفاتر التحمالت
و العقد برنامج

التعاقد على العالقات بني الدولة و SNRT من خالل عقد برنامج متوازن •

يتضمن خطة تآزر مفصلة مصممة بالتزامن مع تحديث دفاتر التحمالت

-
تخفيف القيود االقتصادية عندما يكون ذلك ممكناً ؛

التكيف مع التطورات التكنولوجية بعد 9 سنوات ؛-
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خريطة الطريق 2024
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هيكلة القطب العمومي

دفاتر التحمالت

العقد برنامج

التشريع

التحول الرقمي

تنمية منظومة القطاع الخاص



التشريع

•
تقديم مشروع تعديل النظام القانوني والتنظيمي للقطاع السمعي البصري

تشجيع الشركات الصغيرة واملتوسطة على استخدام اإلعالنات السمعية •

البصرية لتقوية العالمات التجارية الوطنية

•
سياسة املنافسة واملنصات الرقمية 2/3) من االستثمار الرقمي الوطني(

اعتماد نظام ضريبي قطاعي أكثر عدالً وفعالية•
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خريطة الطريق 2024
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هيكلة القطب العمومي

دفاتر التحمالت

العقد برنامج

التشريع

التحول الرقمي

تنمية منظومة القطاع الخاص
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القنوات الرقمية (املعيار)

Source : SNRT



 منصة سيادية
SVOD : « فيديو حسب الطلب »

•
استبدال الخدمة الخطية لـ Aflam TV بمنصة SVOD وطنية

الكتالوج الوطني للمسلسالت واألفالم واألفالم الوثائقية : تنتج •
SNRT و 2M ما يصل إلى 80 مسلساًل وأفالًما تلفزيونية ووثائقية غير 


منشورة سنويًا

•"freemium" ما يسمى بالنموذج االقتصادي
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خريطة الطريق 2024
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 منطقة التسريع
السمعي البصري 

التقارب التكنولوجي بني األلعاب السمعية والبصرية والسينما وألعاب الفيديو: إنشاء منطقة •
تسريع اقتصادي تتمحور حول مؤسسات التدريب والبحث الشهيرة ، مما يوفر للشركات بيئة 

خارجية جذابة وديناميكية وبنية تحتية ومعدات وفًقا ألفضل املعايير ، وبرنامج تحفيزية محدد ، 

من أجل احتضان املشاريع اإلبداعية وتحسني القدرة التنافسية لإلنتاج الوطني للتصدير

•
التحضير ملنح الشراكة بني القطاعني العام والخاص (القدرة على االبتكار) بعد دراسة لتحديد:

حالة السوق واتجاهات االستثمار في القطاعات الثالثة : فهم احتياجات وتوقعات -

املستخدمني املحتملني للمنطقة

تصميم خصائص املنطقة: افتراضية أو مادية ، أبعادها ، موقعها ، بنيتها التحتية ، -
وحكامتها
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شكرا النتباهكم


