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بىذ إخالء املعؤولُت
"تمعاٖض صع َظ ع ال٣غرغعبجؿيٖضدع تديصعألار يع ربيي رعرخضدعصٖمع تُحرغي ا٣ضع اع اليبٗةعابرهي جعأرعر طضع اؿجمعع الهغرع اخياذعرعهععرخضَيع
إلاؿئراةعًٖع دلحويي َظ ع ال٣غرغ،عرعالعيٗ٨ـعبؤرعخي٫ع ًعألاخح ٫عرزهةعهٓغع تديصعألا رعربيي رعالع إلاغنضعألارعربيي اإلهليرع اؿجمعع الهغرع
رعالع جلـي أرعبيع اظرعييلميعااطهع إلاغنض"ي
ي
ال٣غرغع ليحعٖلىع ح٘٢عر بع ابرهي ج:يwww.euromedaudiovisuel.netي
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جطذًش
يٗلبرعَظ ع ال٣غرغع ايسخةع احَىطةع اخيهطةع ًعؾلؿلةعؤلانض ع اي اتيي يلمعوكغَيعفععاَيعع كغرٕعحهضٝعالىعزج٘ع امٖلح ياعخح٫عتؿٗةعبلض نع
ىسغَةعفعع اكغ ٦ةعألارعر بطةع امتحؾُطةعالُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعرع اتيعتتىيَيع ابرهي جع اؿجمعع الهغرع اخياذع اليب٘عالتديصعألارعي ربيع
بيالٗيرنع ٘ع إلاغنضعألارعربيي الُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع(ي جلـعأرعيربي).ي
ي
يغ يعَظ ع ال٣غرغعالىعاُٖياع٨ٞغدعٖي ةعخح٫ي ي الُحع اعألازحردع لخينلةعفعع جي٫ع اُ٣يٕع اؿجمععفعع إلاٛغب .ي رعيجً٨عال٣يعةعأنعيغ ز٘ع
ال٣يعرغعألازغوع اؿيب٣ةع إلاظ٧حعدعفعع٢يتجةع إلاغ ز٘ع ًعأزلي تدلطلع الُحع اع اؿيب٣ة.ي
ي
يي رعي٠٣عَظ ع ال٣غرغعقيَض عٖلىع لجهحصي إلاهجةع اتيعبظاتهيع اؿلُياع إلاٛغبطةعرع لخبر اعفعع اُ٣يٕ ي اؿجمعع الهغرع ًع أزلي اعؾياعؾطيؾةع
ّ
نحاعٖلطه ي
َجحخةعفععع إلاجي٫ع اؿجمععرع الهغرعرع اؿسىجيثيعآزظيًعبٗحنع ٖلليععؤلاَيعع ا٣يهحويع لجضيضع اظرعيلُهع اضؾلحعع اظرع
اكٗبع إلاٛغبيعفععٚغدعيحاطح /تجحػي.2011ي ُ
رعتهيخبعَظٍع اؿطيؾةعاع صدع٢حرةعفععتٗؼرؼع اكٟيٞطةعص زلع اُ٣يٕعرع اضاطلعٖلىعطا٪عَحعجغ اع
َظ ع ال٣غرغعبيإلاٗلح ياعخح٫عُ٢يععع اللٟؼرحنعرع اؿسىجي.ي
ي
رعيحصعبغهي جعأرع طضع اؿجمعع الهغرعرع إلاغنضعألا رعربيي الُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعأنعيل٣ضمعبسياوع اك٨غع ي لججط٘ي إلاىٓجياع إلاٛغبطةع اتيع
٢ض تعيضع إلاؿيٖضدعالىعآلاوؿةعسخغعٖلععفعع غخلةعاٖض صَيعَ٫ظ ع ال٣غرغ.يي
ي
رع٢ضعتحاتعسخغعٖلع ،ي رعهععزلحردعفعع جي٫عؤلاٖلم،عاهجيػعَظ ع ال٣غرغعاٟيتضدعبغهي جع أرعر طضي اؿجمعع الهغرع اخياذع اليب٘عالتديصعألا رعربيي
رعطا٪عتدتعاقغ ٝع هضعرعال هج،ي رعَحع إلاؿئر٫عًٖع٢ؿمع إلاٗلح ياعخح٫عألاؾح ١عرعأصر اع الجحرلع اليب٘عالجغنضعألا رعربيي الُ٣يٕع اؿجمعع
الهغري.ي ُ
رعالعتلؼمع اضع ؾةع إلا٣ترخةعاالع٧يتبهيعرعالع تتخجلع إلاٟحيطةعألارعي ربطةعرعالعالىع إلاغنضعألا رعربيي اؿجمعع الهغرعأرعأًٖياٍعأرع جلـع
أرعيربييأيةع ؿئراطةي ٖجهي.يي
ي
ي
تحوـ/يؾتر ػبحع،ٙعفعع21ي يعؽ/يأط عع 2013يييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييي
هضعرعالهجععععععععععع
بيعتهحاضعٞحَلليعععععع
يييييييييييييييييييييييييي
ي
عتسـعٞغر٤ع
يييييي ضيغع٢ؿمع إلاٗلح ياعًٖعألاؾح ١ع
بغهي جعألارع طضع اؿجمعع الهغرع اخياذعع
رأصر اع الجحرلع
إلاغنضعألا رعربيعالُ٣يٕع اؿجمعع الهغري يييييي
(ي جلـعأرعربي)ي
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املشهذ العمعي البطشي اٌوؾني في البلذان املشاسهت الدععت

املغشب.
الفهشط
 .1معؿُاث أظاظُت .............................................................................................................................
 1.1إلائؾؿياي ............................................................................................................................ ..........................................................ي
2.1ييي بٌٗعألاع٢يمي ................................................................ .................................................................................................................ي
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يييييي1.5.1يييي تديصعألارعربيي .................................... .............................................................................................................................ي
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ي
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ي
ؾاس الخىنُمم للؿاع الخلفضي ............................................................................................................................ .......................
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يييييييييييييييييي.2.3يي اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعع(HACAي)ي .......................................................................................................................ي
.3.3يي ٦غ ؽاي قغرٍي(صٞيتغعتدجلا)ي اكغ٧ياع احَىطةع اٗي ةع اٗي لةعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري ...........................................ي
.4.3ييصؾلحعع2011ي ...................................................... .............................................................................................................................ي
.5.3يي ا٣طحصع إلاٟغريةعٖلىعخغرةع الٗلحري .................. .............................................................................................................................ي
ي
 .4أهماؽ جوصَع الخذماث العمعُت البطشٍت ............................................................................................................................
1.4ييي ٖضصع اٗح تلعرٖضصعأزهؼدع اللٟيػع اٗيتلعي ............................................................................................... ....................................ي
يييييييييييييييييييي2.4يييي الذعألاعضخيي ......................................................... .........................................................................................................................ي
1.2.4يي اللٟؼرحنع الجيجلحيعألاعضخي ............... .............................................................................................................................ي
يي
2.2.4يي اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيي ............... .............................................................................................................................ي
يي
يييييييييييييييييي 3.4يي اللٟؼرحنعبيؾلسض مع ا٣جغع اهىيعع /اؿيتلي ............................................................................................. .........................................ي
يييييييييييييييييي 4.4ي اللٟؼرحنيي بيؾلسض مع ا٩يبلي ................................................ ..................................................................................................................ي
يييييييييييييييييي 5.4يي اللٟؼرح يني ٖلىعقل٩ياع الض٤ٞع اؿغي٘ي ................... .............................................................................................................................ي
يييييييييييييييييي 6.4ييي اللٟؼرحنيي ٖلىع اهيت٠ع إلادجح٫ع اصخصخيي ............ .............................................................................................................................ي
...............ييييي
يييييييييييييييييييي. 7.4يييي اللٟؼرحنيي ٖلىعقل٨ةع لجطلع اخياذع()réseau 3Gي .............................................................................................................................
...........ي
يييييييييييييييييييي8.4ي اللٟؼرحنيي ٖلىع هترهتي ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
ي
يييييييييييييييييييي9.4ييي اللٟؼرحنع اظ٧ي ..............................................................................

.5

املشهذ الخلفضي املغشبم

................................................................................
......................................................................................................

......................
ييييييييييييييي 1.5يييي ًع خل٩يععالىع الدغرغع اىٓغرعالًٟياع اهغتؼرعألاعضخيي ....................................................................................................

يييييييييييييي 2.5ييييي ديرعع اؿطيؾةع اؿجٗطةع الهغرةعالخ٩ح ةع لجضيضدي ....................................................................................................................ي
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يييييييييييييي.3.5يييي اُ٣بع اٗجح يي ......................................... .........................................................................................................................................ي
1.3.5يي اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ............................................................................... ..............................................ي
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.1.5.5يييييي ت٣ضيمع ا٣ىح اع اللٟؼريرهطة ي
ي
ي
ني زل٫عؾىةع 2010ي ...............................................................
 5.5.2اهجيػ اع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرح ي
............................................................................................................
ي
.3.5.3ييييييييياهجيػ اع ا٣ىيدع اخيهطةعزل٫ع2010ي
...........................................................................
ي
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ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
.1معؿُاث أظاظُت
 1.1املؤظعاث
إلاٛغب،ي رع ؾجهع اغؾميع إلاجل٨ةع إلاٛغبطةعرعهٓيمع لخ٨معٞطهع إلال٨طةع اضؾلحعرة .1ي رع٢ضعتمع ٖلجيصعأر٫عصؾلحععفععَظ ع اللضعؾىةع 1962ي فععْلعخ٨مع إلال٪ع
لخؿًع اخيوي .ي رر٣ٞيعاللىضعألار٫ع ا٣ٟغدعألارلىع ًع اضؾلحعع لجضيضع اظر ي نضععؾىةع 2011ي "ي" ي هٓيمي لخ٨مي بيإلاٛغبي هٓيمي ل٨طةي صؾلحعرة،ي صيج٣غ َطةي
بغإلايهطةير زلجيٖطة.
ي٣حمي اىٓيمي اضؾلحعري الججل٨ةي ٖلىي أؾيؽي ٞهلي اؿلِ،ي رتح ػجهيي رتٗيرجهي،ي ر اضيج٣غ َطةي إلاح َىةي ر اتكيع٦طة،ي رٖلىي ليصةي لخ٩ي ةي لجطضد،ي رعبِي
إلاؿئراطةيبيإلاديؾلةي.يي
تؿتىضي ألا ةي فعي خطيتهيي اٗي ةي ٖلىي جح بتي زي ٗة،ي تلجخلي فعي اضيًي ؤلاؾل يي اؿجذ،ي ر احخضدي احَىطةي لٗضصدي اغر ٞض،ي ر إلال٨طةي اضؾلحعرة،ي ر زلطيعي
اضيج٣غ َيي الىٓطمي اتر بييالججل٨ةيتىٓطميالي غ٦ؼر،يي٣حميٖلىي لجهحرةي إلال٣ض ة"ي
ري يًُل٘ي إلال٪ي بضرعيي أؾيسخيي فعي لخطيدي اؿطيؾطةي ري خؿبي الىضي42ي ا٣ٟغدي ألارلىي ًي اضؾلحعيي لجضيضي اظري نضعي ٖيمي2011ي"ي إلال،٪ي عتسـي اضراة،ي ر جخلهيي
ألاؾمى،يرع ؼي رخضديألا ة،يريي ًيصر مي اضراةي ر ؾلجغ عَي،ير لخ٨مي ألاؾمىيبحني ئؾؿيتهي،ييؿهغيٖلىي ختر مي اضؾلحع،ي رخؿًيؾحري إلائؾؿياي اضؾلحعرة،ي
رٖلىينطيهةي زلطيعي اضيج٣غ َي،يرخ٣ح١ييرخغرياي إلاح َىحنير إلاح َىياير لججيٖيا،يرٖلىي ختر مي الٗهض اي اضراطةيالججل٨ة.ي إلال٪يَحييي ًي ؾل٣ل٫ي اللصي
رخحػدي إلاجل٨ةيفعيص تغديخضرصَيي لخ"٤يي
ري ٢ضي ّ
ٖؼػيي اضؾلحعيي لجضيضي اٗيمي 2011ي صرعيي ابرإلايني فعي لخطيدي اؿطيؾطةي ري ٖترٝي بضرعيي إلاٗيعيةي :ي "ي يل٩حنيي ابرإلايني ًي جلؿحن،ي جلـي اىح بي ر جلـي
إلاؿتكيعرًي;ي ريؿلجضي أًٖيإٍي هطيبتهمي ًيألا ة،ي رخ٣همي فعي الهحرتي إلاٗيعيةي ٩حنيي أؾيسخيي فعي إلاجلؿحن،ي رتكيع٥ي فعيرْطٟتيي اتكغي٘ي ر إلاغ ٢لة،ي َل٣يي إلاييَحي
ىهحميٖلطهي زينةي فعيَظ ي اليب .يخ٤يشخصخييالييجً٨يتٟحرًه.ي إلاٗيعيةي ٩حنيي أؾيسخيي فعي إلاج اؿحن،ي رتكيع٥ي فعيرْطٟتيي اتكغي٘ير إلاغ ٢لة،يَل٣ييإلاييَحي
ىهحميٖلطهيزينةيفعيَظ ي اليب" .ي اٟهلي60ي ًي اضؾلحعيي لجضيض.يي
ريفعي لخليميٞبنيصرعيي لخ٩ح ةييدضصٍي اٟهلي88يفعي٣ٞغتهيألارلىي ًي اضؾلحعيي لجضيض.يريتل٩حنيي لخ٩ح ةي ًيعتسـي لخ٩ح ةيري احػع ايريهعي إلاؿئراةيأ يمي اما٪ي
ري ابرإلاين.ي"يبٗضيتٗطحني إلال٪يألًٖياي لخ٩ح ةي ّ
ي٣ضميعتسـي لخ٩ح ةي ابرهي جي اظريتٗتزمي لخ٩ح ةيتىٟطظٍيأ يمي جلسخيي ابرإلاين.ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 2.1بعؼ ألاسكام

 1الح بةع اغؾجطةعالجل٨ةع إلاٛغبطةع : http://www.maroc.ma/يييي
ي
ي
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ّ
يلجل٘ي إلاٛغبي بجح٘٢ي زٛغ فعي ٨ىهي ًي أني ي٩حنيي هُ٣ةي ت٣يَ٘ي بحني أرعيربيي ري اٞغر٣طيي ري اٗيامي اٗغبيي ري َظٍي بٌٗي امإقغ ا ي اغتسؿطةي فعي إلاٛغبي خؿبي الى٪ي
اضرلع1ي

إلائقغ اع اغتسؿطةعخؿبع الى٪ع اضرلع2يي
يي
ي
ي
ي
ي
الىاجج اللومم الخام (بالذوالس ألامشٍيم) خعب الطشر اللاسي
ي
ن
عذد العيان حمالي (بامللُو )
ي
الىاجج املدلي الخام (بالذوالس ألامشٍيم خعب الطشر اللاسي )
ي
(بامللُون)
ي
ي
الىمو العىوي للىاجج املدلي الخام
ي
أمل الحُاة عىذ الوالدة (بالعىواث)
ي
إلاهضع:ي الى٪ع اضرلععع
ي
ي


2002

2003

2010

2011

2,850.0

3,060.0

4,570.0

4,880.0

29.5

29.8

32

32.3

40,416.1

49,822.7

90,802.9

100,221.0

3.3

6.3

3.7

4.5

69.4

69.8

71.9

72.1

اؿ٩ينع 32.614.001ي خؿبي ت٣ضيغ اي إلاٟحيطةي اٗلطيي اللسُطِي فعي يحاطح/ي تجحػيي ،2012ي ري 32,3ي لطحنيي ؾيً٦ي ؾىةي 2011ي خؿبي
ت٣غرغينىضر١ييألا مي إلالدضدييؾىةي2011يخح٫ييري٘ي اؿ٩ينيفعي اٗيام3.ي



وؿلةع احالص اعت٣ضععبي18,3ي%ي(/2011ي.)2012



ؾىةع2011ي يجخلعٖضصع اؿ٩ينع اظيًعت٣لعأٖجيعَمعًٖع 15ي ؾىةعًٖع 27,4يً %عوؿلةع اؿ٩ينع ٣يبلعوؿلةع 64,2ي%ي ًع اؿ٩ينع
اىيقُحنع اظيًعتتر رحعأٖجيعَمعبحنع15ي رع19ي ؾىةعرع ٣يبلع8,4ي%ي الؿ٩ينع ًع لجطلع اخياذع اظيًعتٟح١عأٖجيعَمع ٫ع60ي ؾىة.

4



رعتجخلعوؿلةع ا٣ٟغ اعخؿبعٖللةع ا٣ٟغع إلادلطةع(يأرعوؿلةع اؿ٩ين):ي%6,3ي ؾىةع1999ي رع%15,3ي ؾىةع 2001ي رع%9ي ؾىةع.2007ي



رعت٣ضععوؿلةع اىجحعؤلازجيلععالؿ٩ينعفعع إلاٛغبعبع %10,3ي رعؾتىسٌٟعؾىةع 2010ي الهلعالىع %9,1ي رعتىسٌٟعأ٦ثرعؾىةع 1030ي
5

الهلعالىع .%6,8ي
6



اٗجلةعرعوؿلةع اهغٝع اضعَمع إلاٛغبيع(يص/يم)ي ي100ي صرالعع ٛغبيعتؿيررع8,9604ي أرعرعيحمع/30ي/6ي2012ي



يٗلبرع إلاٛغبعزي ـع٢حدع ٢تنيصيةعفععاٞغر٣طيعرعجيويع٢حدع ٢لهيصيةعفعع إلاٛغبع اٗغبيعبٗضع لجؼ تغ .

1

ي خؿًعػر ٫ع"ي إلاٛغبع اٗغبي،عهُ٣ةع ال٣يَ٘عبحنعاٞغر٣طيعرع إلالحؾِعرعأرعربيعهدحعٖيامع لىحٕ"يؤلايجينعرع الىجطة،عٖضصع اهٟدياع، 317عنٟدةع 4_ 1ي أ٦لحبغ/يتكغرًعألار٫ع 2003ي تلجغ٦ؼع٫ع
رعاحبيعاعبيعيـعع
ي
2
ييhttp://search.worldbank.org/data?qterm=Morocco&language=EN&format=html&_type_exact=Indicators
3

ي http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/FR-SWOP2011.pdfي

4

ي إلائقغ اع زلجيٖطةعفعع إلاٛغبعؾىةع، 2010ع إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِ،ع إلاجل٨ةع إلاٛغبطةع، 2010عنٟدةع 14ي

ي

ي
 5ي ايؿلةع(يبيألا)٠ي احالص اعرع اهجغدعرع اىجحع اُلطمععرع اٗيمع ًع ججلعٖضصعؾ٩ينعفعع إلاٛغبععخؿبع إلاىيَ٤ع اؿ٩يهطةعؾىةع 2005ي رع 2003ي مع، 15ع غ٦ؼع اضع ؽاعرعألابديثع
اضيجحٚغ ٞطةع اليب٘عالجٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِعصيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫ع 2007ي
6
ي َحع زلهيعع إلاٗلجضعخياطيعالضعَمع إلاٛغبيع MDHي رعوؿلسض هعَىيعر٣ٞيعإلاىٓجةع إلاح نٟياع اضراطةع ISOي
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رعخؿبع ال٣ضيغ اعألاراطةع اتيعأنضعتهيع إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِعٞبنع اىيتجع إلادلعع لخيمعهيَؼع 802,6ي لطيعع ٛغبيع (ي 72ي لطيعع
أرعر)ي رعَحع يعيٗجيعوؿلةعهجحعهيَؼاع %5ي ٣يعهةعبؿىةع 1،2010ي رع٢ضعتُحعاعوؿبدع الُياةعبحنع اخلثعأقهغعألارلىعفعع 2011ي رع
2

اخلثعأقهغعألارلىع ًع2012ي ًع%9,1ي الىع.% 9,9


تٗلبرع اٗغبطةع الٛةع اغؾجطةعرع الد٣تع الٛةعألا يػيٛطةعؾىةع 2011ي ٧لٛةععؾجطةعجيهطة،رع يػ اتع الٛةع اٟغوؿطةع ىتكغدع٦خحر عفعع
إلاٛغب.

 1.3العُاق الاكخطادي
ًع أزلي تٗؼرؼعمر٘٢ع إلاجل٨ةعفعع اًٟي ارنعألارعي ربيع امتحؾُيعرع اٗغبيعرع ًع أزلي تخجحنعٖل٢يتهيع ٘ع ا٣حوع اغتسؿطةعفعع اٗيامعرع هعي تديصي
ألارعربيي رع احاليياع إلالدضد،ع اتزمع إلاٛغبعببصزي٫عَيتٟةعر ؾٗةع ًعؤلانلخياع ٢لهيصيةعرع اؿطيؾطةع ٘ع تديصعألا رعربيي ًع أزلي زل٤ع
ْغرٝع لتجةعري تحٞحرعتىجطةع ؿلض ةعرععقعع زلجيععع مىَغص .ي
ي
ٞؿطيؾةع هٟليحع اتيعتحزيَيع إلاٛغبعفعع ٢لهيصٍعٖلىع اهٗطضيًعؤلا٢لطميعرع اضرلعع يي امعتل٤ي خلجيعبٗطض عأرعَضٞيعنٗبع إلاىي٫ع بلعأنلذعَظ ع
هٟليحعخ٣ط٣ةعيح طةعيٗسكهيع إلاٛغبعفععْلعخغ٦طةع ؿلض ة .ي رعيلجل٘ع إلاٛغبعخياطيعبؿجٗةعر يضدعاضوعٖضيضع اح٧يالاعرع إلائؾؿياع اٗي ةع
اضراطةعبًٟلع لجهحصي ُ
اتيعبظاتعفعع جي٫ع لخ٨مع اغقطضعرع لخغرياع اٗي ةعرعٖجلطياع اتهطيةع اتيع ؿتع ٢لهيصع ا٨لععفععَظ ع اللض .يررٟ٨يع
ّ
الظيًعنىٟيع إلاٛغبعؾىةع 2006ي فعع إلاغتلةعألارلىعفعع ىُ٣ةع اكغ١ع
أنعوؿتكهضعبجئؾؿلحنعَجيع الى٪ع اضرلععرع إلائؾؿةع اضراطةعاللجحرلع
ألارؾِعرعقجي٫عاٞغر٣طيعفععَظ ع إلاجي. ٫ي رعَظٍع اخ٣ةع اتيعيلجل٘عبهيع إلاٛغبعبحأتهع غتلةع يعٞلئتعتلدؿًعيح يعبٗضعيحمعفععؾلمعؤلانلخياع
اؿطيؾطةعرع ٢لهيصيةعرع زلجيٖطةع اتيعأصزلتهيع اٗضيضع ًع اللض نعألازغوعفعع٧يٞةعأهدياع اٗي ام،عٞيإلاٛغبعيللجـعَغر٤ع هٟليحعفععْلع
ختر معتيمعلخهحنطيته .يٖلردعٖلىعطا٪عٞبنعزيطبسلهع ٢لهيصيةع٢ضعتٗؼػاعبًٟلع ئقغع الىجطةع ٢لهيصيةع اٗيلععرع اخ٣ةع اتيعيلجل٘عبهيع
إلاٛغبعخياطيعاضوع إلاجلج٘ع اضرلععرع إلائؾؿياع إلاياطة .يرعخؿبعؤلاخهيتطياع اغؾجطةعٞبنعتُحعع اىجحي رعوؿلةع اتكٛطلع ًعقؤجهيعأنعتىٗ٨ـع
ايجيبيعٖلىع ؿلحوع اٗسلع إلالحؾِعالجح ًَع إلاٛغبي3.يي
ي
ي
ّ
ر٢ضع غع اىيتجع إلادلعع لخيمع ًع15,800ي صعَمع ٛغبيعفععؾىةع 2001ي الىع20,400ي ؾىةع،2006عرعفععهٟـع اٟتردعتُحعع ئقغع الىجطةع اتكغرةعبع
ّ
1,4ي%ي رعَظ ع يعأجغعايجيبيعٖلىعوؿلةع الُياةع اتيع هدضعاعالىعخضرصع  %14,2ي فععؾىةع 2004ي خؿبعؤلاخهياع اؿ٩يويعألازحرع اظرع٢ي تعبهع
إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِ4.ي
ي
ّ
رعأ يع هض يرع ٢لهيصرع ٘ع تديصعألا رعربيي ٣ٞضعتٗؼػعرعبض عطا٪عبحيححع ٘عبض يةعخ٨مع دجضع اؿيصؽ،عرعَظ ع هض يرعيٗلبرعرؾطلةع
ٗٞياةعفععزض ةعٖجلطةع تدضيذي إلائؾؿياع إلاٛغبطةعرعفععاٖيصدعارػي٘عألاوكُةع ٢لهيصيةعفعع اللص .يي
رعفععَظ ع احي٘ع لجضيضعيغ يع إلاٛغبعالىعتد٣ط٤ع ؿٗيٍعفعع العجطلعبيؿ٤ع اكغ ٦ةعبسىهعرعبحنع تديصعألا رعربيي رعالىعزل٤ععصيىي ٨طةعص زلع
إلاٛغبعتغت٨ؼعٖلىع إلاجيعؾياع ٢لهيصيةعرع اجهحىعبد٣ح١عؤلاوؿينعرع تدضيذي إلائؾؿياع ٢لهيصيةع رعتٗؼرؼع الجيؾ٪ع زلجيعععر تد٣ط٤ع
الىجطةع اتكغرة.ي
ي

1

ي اهطيةع اٗلطيعاللسُطِ،ع لخؿيبياع احَىطةعألاراطةعاؿىةع2011ييي http://www.hcp.ma/Les-Comptes-nationaux-provisoires-de-2011_a1022.htmlي
2
إلاظ٦غدعؤلاٖل طةعالجٟحيطة ي اٗلطيعاللسُطِع إلالٗل٣ةعبحيٗطةع اؿح١ع اكٛلعفعع اخلحيعألار٫عاؿىةع  2012ي مع.3ي اضع ؾةع ٫رَىطةعخح٫ع اتكٛطل،ع إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِ،ع (ي ٢ؿمع
ؤلاخهيتطيا)يhttp://www.hcp.ma
ي
3
ي هدًعالعه٣هضعَىيعاالعصع ؾةع ٢لهيصيةعتٟهطلطةعاحيٗطةعال٢لهيصع إلاٛغبي،عرع ًعبحنع إلاهيصعع اغؾجطةعيجً٨ع نعهظ٦غعَىيعت٣يعرغعبى٪ع إلاٛغبع) (http://www.bkam.maي رعرػ عدع ٢لهيصع
رع إلاياطةع) (http://www.finances.gov.maي رع إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِعع)(http://www.hcp.ma/
ي
ي
4
ي خؿًعػر ٫عْل٫عرعأَح اعٖلىع ٢لهيصع إلاٛغبي،ع ؿيع اعرعآٞي،١عمع 4يي2009ييي
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رعيؤتيع اىجحع ٢لهيصرعفععْلعَٟغدع ٢لهيصيةعيكهضَيع إلاٛغبعفعع اٟتردع إلاتر رخةعبحنع 2004ي رع،2008عرعطا٪عبجٗض٫عهجحعبلٜعوؿلةع 4,8ي%ي فعع
ُ
اؿىةع ٣يبلعوؿلةع 3,8ي%ي فعع اٟتردع إلاتر رخةعبحنع 1999ي رع.2003يرعَظ ع اىجحع اظرع ّ
٢لهيصيةعيٗؼوعالىعتُحعع اُلبع
ـع ٗٓمع اُ٣يٖياع
اض زلععرعالىعتُحعع ؿيَجةعؤلاهليزطةع اٗي ةعفعع اىجح1.ي
ي
ّ
رع أ يع حزةع اضيج٣غ َطةع اتيع ٦تسختع ىُ٣ةع اكغ١عألارؾِعرعقجي٫عاٞغر٣طيع بض يةع ًع2011ي ٞبجهيعامعتؿلثنير إلاٛغبعرعختىعرع انعخيٓٞتع
ُ
أٚلبع إلآيَغ اعٖلىعَيبٗهيعع اؿلميعرعاحعبك٩لعوؿبي،ع٣ٞضعتحٞغاعفعع إلاجل٨ةع إلاٛغبطةعهٟـع آغرٝع اتيع٧يهتعتك٩لعألاؾليبع لخ٣ط٣طةع
الهضالٕعجحع اع اغبط٘ع اٗغبيعاالعأجهيع هسغَتعبؿغٖةعفعع ؿيععانلحعع ل٩ي ل.يي
ي
رع ىظعتحلعع دجضع اؿيصؽع اٗغفعفعع إلاٛغبعؾىةع 1999ي قغٖتع لخ٩ح ياع إلالٗي٢لةعفععْل ي ٖغقهعفععاصزي٫عانلخياعؾطيؾطةعر ٢لهيصيةعرع
زلجيٖطةعٖجط٣ةعرعاً٨عصرنعتج٨طجهيع ًع اً٣ياع٧لطيعٖلىعْيَغدع اٟؿيصع إلاؿتكغرةعرعخيالاع ا٣ٟغع إلاىتكغد،عرعالع ًع ت٣لطوع اٟجحدعبحنع
تهضعع إلاٛغبعفععوؿلتهيعزجط٘ع اضر٫ع اٗغبطة.ي
ألاٚىطياعرع ا٣ٟغ اع اتيي ّي
ي
رعح ع٦ةع خلجيزياع اتيعبغػاعؾىةع 2011ي رع إلاؿجيدع "يخغ٦ةع20ي ٞبر يغ"يوؿلةعالىع اطحمع اظرع هضاٗتعٞطهع خلجيزياع اٗٓطجة،ع٣ٞضع٧يهتع
ّ
رع٢ضعتمعتىٓطمع اٗضيضع ًع إلآيَغ اعبك٩لعصرعرعرعفععٞتر اع للياطةعفعع٧يٞةعأهدياع
تىيصرعبيالٛطحرعرع ٩يٞدةع اٟؿيصعرعالىعتىجطةعأ٦ثرعت٩ي ل .ي
اللضعٖلىع ضوعؾىةع 2011ي ٘عتسجطلعخيالاع٢لطلةع ًعأٖجي٫ع اٗى. ٠ي رعاجغَيع ٢ترحع إلال٪ع دجضع اؿيصؽع تغؾيهةي ًعؤلانلخياع اٗجلطةع
اتيعخهلتعٖلىعتؤيطضع اؿح صعألآٖمع ًع إلاجلج٘ع إلاٛغبيع (98,5ي)%يرعطا٪عزل٫ع ؾلٟلياعٖلىع اضؾلحعع إلا٣ترحعفععٚغدعيحاطح /يتجحػع2011ي رع
طا٪عبيـبةع كيع٦ةعبلٛتع 2.%73يييي
ي
4.1يياهخماء املغشب و الهُياث العامت و امليلفت باللؿاع العمعي البطشي للمىنماث الذولُت الىااؿت في اململاٌ العمعي البطشي .ي
ييلميع إلاٛغبعبياًٗحرةعالىع ىٓجةعألا مع إلالدضدعرع سلل٠عر٧يالتهيع اتيعتًُل٘عبضرععم َمعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعرعال ؽيجيع ىٓجةع
ي
اطحوؿ٩حعرع إلاىٓجةع اٗيإلاطةعالجل٨طةع ا٨ٟغرةعرع إلاىٓجةع اضراطةعاللجيعد،ع٦جيعييلميع إلاٛغبعبياًٗحرةعالىع ٗهضعألا مع إلالدضدع لخيم
بل٨ىحاحزطياع إلاٗلح ياعرع تهي. ٫ي رع إلاٛغبع ًٖحعأيًيعفععزي ٗةع اضر٫ع اٗغبطةعرعفعع ىٓجةعألا ا٨ؿحع اليبٗةعاهيعًٞلعًٖع إلاىٓجة ي
ؤلاؾل طةعالتربطةعرع اٗلحمعرع اخ٣يٞةع يؿؿ٩حع.يرع إلاىٓجةع اضراطةعالٟغهٟ٨حهطة.يي
ي
ّ
ي رعأ يع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعٞبجهيعتًايعبياًٗحرةعالى:يي
_ي اكل٨ةع اٟغهٟ٨حهطةعإلاىٓميعرؾيتلعؤلاٖلمععع()REFARMيي
_قل٩ياعَطيياع الىٓطمع إلالحؾُطةع()RIRM
_قل٨ةع ايهئ اعؤلاٞغر٣طةعاللىٓطمعرع تهي٫ع)(RIARC
_ي تديصعاط ٖياع اضر٫عؤلاؾل طةع)(URIييي
رعتيلميع اكغ٦ةعع احَىطةعاإلط ٖةعرع اللطٟؼرحنع إلاٛغبيع )(SNRTي رعهعع إلائؾؿةع اٗجح طةعاإلعؾي٫عؤلاط عععالىع 7ي ىٓجياعصراطةعهيقُةعفعع
اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعرعهع:ييي
_ي تديصعاط ٖياع اضر٫ع ٖ٫غبطةعASBUي
_ تديصعاط ٖياع اضر٫عألارعربيدعEBU - UERي
_ي إلائتجغع اض تمعالحؾيتلع اؿجٗطةع الهغرةعفعع لخحىع إلالحؾُيع٧حبطيمع COPEAMي
 http://www.tanmia.ma/fr/thematiques/developpement-economique/economie-sociale-solidaire/1020-ombres-et-lumieres-sur-leconomie-du-marocي
يؿتىضع إلائا٠ع الحاطٟيعخح٫ع ٢لهيصع إلاٛغبيعالىعزجلةع ًعألاٖجي٫عأهجؼتهيعزهياع جهيع ججحٖةعألابديثعخح٫ع ٢لهيصيياع إلادلطةع، GRELعرع سبرعألابديثعخح٫عع اهىيٖةعرع بل٩يعع اليب٘ع
لجي ٗةعلعاعر  ٫ي ٧حاعصربي٫عيي  Littoral Côte d’Opaleبٟغوؿي.يرع خلتعَظٍع اضع ؾياع غ ز٘ع هجةعالٗضيضع ًع إلايكحع اع اضراطةعرعأَغرخياعص٦لحع ع٢ض هيع اٗضيضع ًع اُللةع إلاٛيعبةع
اظيًعأنلدح ع اطحمعأؾيتظدعبيخخحنعفعع إلاٛغبعرتؿلجضع اضع ؾياعأَجطتهيع ًع ال٣يعرغع اغؾجطةع احَىطةعرع اضراطةي اتيعتتىير٫عبياضعؽع ٢لهيصعرع إلاجلج٘عرع السيةعفعع إلاٛغبعع
 1ي ٢لهيصع إلاٛغبيعألاص اع ٢لهيصرع ا٨لععرعؾطيؾياعتٗهحرع اُ٣يٖيا،ع إلاٟحيطةع اٗلطيعاللسُطِ،ع إلاغ٦ؼع احَجيعاللحجط٤ع إلاجل٨ةع إلاٛغبطة،عصيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫عع2010
http://www.abhatoo.net.ma/index.php/Maalama-Textuelle/
ي
 2ي http://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/overviewيي
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_ي إلاجلـعألاٖلىعالجدُياعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنع اٟغوؿةعع
_ي تديصع اضرلععالجُٗطياعؤلاط ٖطةعرع اللٟؼرحهطةعURTIي
_ي إلاغ٦ؼع إلالحؾُيعاحؾيتلع تهي٫ع اؿجمعع الهغرعCMCAي
_ي إلاىٓجةع اضراطةعالٟغهٟ٨حهطةعOIFي رع اهىضر١ع اٟغهٟ٨حويع اؿجمعع الهغرعفععبلض نع لجىحبع
ي
 5.1العالكت مع املؤظعاث ألاوسوبمة
 .1.5.1الاجداد ألاوسوبم1ي
ا٣ضعت٣ضمع إلاٛغبعؾىةع1963ي بُلبعالىع إلاججحٖةعألارعربيدعيلت ـعٞطهع الضاعبيإلاليخخيا ي ًعأزليابغ مع تٟي٢طياعتجيعرةع ٗهي فععؾىةع .1969يرع
ّي
ُ
ُ
٢ضعتُحععَظ ع الٗي ُ
ياطةععت٣ضمعفععق٩لع ىذع
لعاط٩للعبيتٟي٢طةعزضيضدعأبغ تعؾىةع 1976ي تلًجًعبىحص عتجيعرةعرعأزغوعزينةعبجؿيٕ ص اع
ًعأزلي تٗؼرؼع الىجطةع زلجيٖطةعرع ٢لهيصيةعفعع إلاٛغب.ي
ي
٦جيعتجتع إلاهيص٢ةعٖلىع4يبغتح٥رالاع ياطةعفعع اٟتردع إلاتر رخةعبحنع 1976ي رع1996ي زيااعال٨جلعَظٍع تٟي٢طة،عرعاللًجًع ٢غييعيجىده ي الى٪ع
ابتح٧حالاع إلاياطةع٢يمعبغهي جعع "مرص ع"1يMEDA Iي()1999-1996يبجًيٖٟةيحجمي
ألارعيربيعالؾتخجيععالىع إلاٛغب،عرعزل٫ع اٟتردع اتيعٖ٣لتعٞتردع ع
ُ
إلاؿيٖض اي إلا٣ض ةي الجٛغبي بخلثي غ اي أ٦ثري جيي ههتي ٖلطهي ابرتح٧حالاي إلاياطةي إلاحٗ٢ة.ي ري َحي يي ؾجذي بلٗؼرؼي هل٣ي٫ي اضيج٣غ َيي ري تد٣ط٤ي
ى٠ي كيعي٘ي ٖضيضدي بيإلاٛغبي جهيي يي َحي فعي َحعيي ؤلاهليري
الح ػنيي ٢لهيصري ري زلجيععي بيإلاٛغب.ي ري ٢ضي ٖجضي بغهي جي " حص ي "2يMEDA IIيي (ي اظري ُي ِفطي
خياطي)ي الىي اؼريصدي فعي حجمي إلاؿيٖض اي إلاياطةي إلاجىحخةي الجٛغبي ٖلىي نحر ي لخحّ.ي ري ىظي ٚغدي يىييغ/ي ٧يهحنيي اخيويي 2007ي أزظاي إلاكٗلي آلااطةي
ُ
ألارعيربطةي الخح عي ري اكغ ٦ةي)(IEVPي ري ٢ضي زههتي الجٛغبي حز هطةي ٢ضعاي بي664ي لطحنيي يحعري فعي اٟتردي إلاتر رخةي بحني2007ي ري،2010ي ي ري هعي اتيي
زٗلتي ًي إلاٛغبيأر٫يي ؿلٟطضي ًي الجحرلايألارعيربطةيفعي إلاىُ٣ة.يي
ي
ري ٖلىي اهٗطضي ؤلا٢لطميي زلج٘ي ئتجغي بغقلحهةي فعي هحٞجبر/ي تكغرًي اخيويي 1995ي بجكيع٦ةي 15ي بلض ي ًي اكغ٧ياي إلالحؾُطحني ري َحي إلائتجغي اظري
تجسٌيٖىهي اٖلنيبغقلحهةي اظرييجخليبغهي جييَجحخيي ًيأزليتٗؼرؼي لخح عيري الليص٫يري الٗيرنيي ًيأزلييجيني اؿلميري ؾل٣غ عيري ٫عزيايفعي
إلاىُ٣ة.يرَظ ي اتز مي اؿطيسخييٚحري إلاؿلح١ييي يجـي لجح هبي" اؿطيؾطةييرعألا ىطة"،يري" ٢لهيصيةيري إلاياطةيريي زلجيٖطةيري اخ٣يٞةي اتكغرة".يري
ُ
تٗ٣ضيَظٍي اكغ ٧يايٖلىي ؿلحوييجىيثيير٣ٞييالتٟي٢طيايقغ ٦ةي ٘ي٧ليقغر٪يٖلىيخضديري ٘ي تديصيألارعربي.يي
ي
ّ
ري٢ضير٘٢ي إلاٛغبيريَحي اظرييدللي حٗ٢يي ؾتر تطجطييفعيزيعَةي اكغ ٦ةيألارعيبطةع امتحؾُطةيٖلىي تٟي٢طةي اكغ ٦ةيَظٍيفعيٞبر يغ/يقليٍي1996يري
بٗض يي نيص٢تي ٖلىي تٟي٢طةي زجط٘ي بغإلايهياي اضر٫يي ألاًٖياي فعي تديصي ألارعربيي صزلتي َظٍي تٟيقع د ي خحزي الىٟطظي فعي يعؽ/آط عي .2000ي رتهضٝي
أؾيؾييالى:يي
ي
 صٖمعأر نغع لخح عع اؿطيسخيع
 تدضيضع اكغرٍعألاؾيؾطةعاللدغرغع الضعرجععالجليصالاع الجيعرةع لخينةعبياؿل٘عرع لخض ياعرععإرؽعألا ح .٫
 تٗؼرؼع اٗل٢ياع ٢لهيصيةعرع زلجيٖطةع إلالح ػهةعبحنعألاَغ ٝع إلاحٗ٢ةعٖلحهي.
 صٖمع ليصع اع ال٩ي لع ٢لهيصرعزىحب_زىحب.
 تٗؼرؼع الٗيرنعفعع إلاجيالاع ٢لهيصيةعرع زلجيٖطةعرع اخ٣يٞطةعرع إلاياطة.ي
رعيٗلبرع لضأع ختر مععرحع اضيج٣غ َطةعرعخ٣ح١عؤلاوؿينع لضأععتسؿطيعفععَظٍع تٟي٢طة .يي
 1خؿبع اهٟدةع إلاٗىحهةع"ي تديصعألارعبيعرع إلاٛغب"ي لخينةعبحٞضع تديصعألارعبيعبيإلاٛغبع اتيعتجتع ُياٗتهيعفعع 3ي هحٞجبر/يتكغرًعألار٫ع 2012ي
 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm.ي
هٓغع٦ظا٪عنٟدةع"ي إلاٛغب"يفعع ح٘٢عر بعع la DG EuropeAidيي
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm
ي
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ي
ؾطيؾةع لجح ع:ياَيععزضيضع ًعأزلي إلاؿل٣لل.ي
ُ
ّ
ّ
أَل٤ع تديصعألارعربييؾىةع2003ي ؾطيؾةع لجح ععال٨جلع اكغ ٦ةع إلالحؾُطةعرعالدضصَيعرعتٗج٣هي.يي
ي
ي
رعتهضٝع اؿطيؾةعألارعي ربطةعالجح ععالىع ى٘ع تديصعألارعي ربيع ًعاص عدعْهغٍعًٖعزحر ههعفعع اكغ١عرعفعع لجىحبعرعفعع إلالحؾِعٖجح يعبٗض يع
تحؾ٘ع تديصعألا رعربيي اسكجلي بلض ني أزغوي.ي ٞتؿمىعَظٍع اؿطيؽ دعالىعتد٣ط٤عأَض ٝعتلسُىع جغصعتٗؼرؼع اٗل٢ياع ا٣يتجةعالد٣ط٤ع
ٖل٢ياعؾطيؾطةعًٞلىعرعت٩ي لع ٢لهيصرعأ٦ثرعٖج٣يع ًعزل٫عتٗؼرؼع ؾل٣غ ععرعألا ًعرع اغٞيٍعالججط٘.ييي
ي
رعتغت٨ؼعَظٍع اٗل٢ةعٖلىع اتز مع إلالليص٫عبلٗؼرؼع إلاليصةع إلاكتر٦ةعٖلىعٚغ ع:يي
 ختر معؾطيصدع ا٣يهحن،
 هتهيرعؾطيؾةع لخ٨مع اغقطض،ع
 ختر معخ٣ح١عؤلاوؿين،
 تٗؼرؼعٖل٢ياعخؿًع لجح ع،
ٖ لجيصع ٢لهيصع اؿح،١عع
 يجينع الىجطةع إلاؿلض ة.
ّ
لىحٖةعتمع ٖلجيصَيعالٟيَمع كتر٥عبحنع تديصعألا رعربيي رع٧لعبلضعقغر٪عٖلىع خضد،عرع
ر٢ضي تمي ت٨غيـعَظٍع إلاليصةع ًعزل٫عزُةعٖجلع
هععتؤزظعبٗحنع ٖلليععزهحنطياع٧لعبلضع ًعَظٍع اللض ن .ي رعتدضصعَظٍع لخُِعبغهي جيع ل٩ي لع ًعؤلانلخياع ٢لهيصيةعر اؿطيؾطةع
تًلِعٞطهعألاراحرياعٖلىع إلاضيحنع ا٣هحرعرع إلالحؾِ.ي
ي
رعبجىيؾلةع زلجيٕع جلـع اكغ ٦ةعبحنع تديصعألارعربيعرع إلاٛغبع اظرع الؤمعيحمع 23ي يحاطح/ي تجحػع 2007ي ٢غعع٧لع ًع إلاٛغبعرع تديصع
ّ
رع٢ضعتمعت٣ضيمع ٣ترخياع لجحؾةع اهضٝع جهيعت٨غيـع
ألارعيربيع الضاعبتىٟطظعٖجلطةع ال٨ٟحرع إلاكتر٥ع اغ طةعالىعتٗؼرؼع اٗل٢ياع اخىيتطة .ي
احي٘ع إلال٣ضمع اظرعيلجحزعبهع إلاٛغبعفععٖل٢لهع ٘ع تديصعألارعربيعرعالىعتد٣ط٤عَجحخيتهع إلاؿل٣للطة .ي رع٢ضعتم ي مهذ ي إلاٛغبعَظ ع احي٘ع
زل٫ع زلجيٕع جلـع اكغ ٦ةع اؿيب٘ع اظرع الؤمعفعع ال٨ؿجلحعٙعيحمع 13ي أ٦لحبغ/ي تكغرًعألار٫ع ،2008عرعبظا٪عيٗلبرع إلاٛغبعأر٫عبلضعفعع
ُ
إلالحؾِعيجىذعَظ ع احي٘ع إلال٣ضم .ي رعَحع يعٞلذعنٟدةعزضيضدعفعع اٗل٢ياع إلال٣ض ةعبحنع اُغٞحن،ع٦جيعتمع ٖلجيصعت٣غرغع ل تغ٥ع
زىحبع
يًلِعزيعَةعَغر٤عَجحخةعزل٫عَظ ع زلجيٕعرعحهضٝع احي٘ع إلال٣ضمع اظرعتمع ٖلجيصعزغرُةع اُغر٤عبجحزلهعيحمع13ي أ٦لحبغ/يتكغرًع
ألار٫ع، 2008عالىعت٨غيـع لخح عع اؿطيسخيع إلال٣ضمعرع الٗيرنع ٢لهيصرعرع زلجيععع احَطضعفعع إلاجيالاع ابرإلايهطةعرعألا ىطةعرع اً٣يتطةعرعفعع
ش تل٠ع اُ٣يٖياعألازغو،عبجيعفععطا٪ع اؼع ٖة،عًٞلعًٖعاص يرع إلاٛغبع الضعرجععفعع اؿح١عألار يع
ربطةع إلاكتر٦ةع اتيعتلُلبعاصزي ٫ي
انلخياعتكغيٗطةعرعتىٓطجطة.ي
ي
ي رعتؿمىعَظٍع احجط٣ةعالىعتٗؼرؼع اكغ ٦ةعبحنع اُغٞحنعرعتٟلذعآٞي٢يعزضيضدعبجيعفععطا٪عتحَطضع اٗل٢ياع اؿطيؾطةعرعص جع امٚغبعفعع اؿح١ع
ألارعيربطةعبٗضعتد٣ط٤ع وسجيمع إلاُلحبعفعع ا٣ح ٖضع الىٓطجطةعرعٖلىع٢يٖضدع الٗيرنع اُ٣يعععرع الٗضعؤلاوؿيوي،عرعبياليلععيهلذع إلاٛغبع
أر٫عبلضع ًعبلض نعزىحبع إلالحؾِع اظرع ليػعبهظ ع احي٘ع إلال٣ضمعفععٖل٢لهع ٘ع تديصعألارعربي.ي
ي
1
كيع٦ةع إلاٛغبعفععبغهي جع أرعر طضع اؿجمعع الهغرع اخياذ يي
ي
 1ي بغهي جع رعر طضع اؿجمعع الهغرع اخياذيي اظرعيىٟظعخياطيي(ي)2012_ 2011ي
http://www.euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=85&l=fr
ي
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ربيع٣ٞضع٧ينع إلاٛغبعقغري ٧يعالتديصعفعع ابرهي جحنعألارلع نعأرعمرصع

ي رعفعع يعيلٗل٤عبيالٗيرنعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغرع ٘ع تديصعألارعي
اؿجمعع الهغري.يي
ي رع٢ضعقي ع٥ع إلاٛغبعفعع إلائتجغع احػ عرعألا رعربيع امتحؾُيع ًع أزلي اخ٣يٞةع اظرع الؤمعٝرع ييح/ي أييعع2008ي فععأجسىيعرع اظرعتجسًتعٖىهع
"ؤلاؾتر تطجطةي ًع أزلي تٗؼرؼع الٗيرنع اؿجمعع الهغرعفعع إلاىُ٣ةع ألارعربطةي امتحؾُطة"1ي اتيعتمعريٗهيعفععهُي١عبغهي ج ي أرع طضع اؿجمعع
الهغرع اخياذعرعتجتع إلاهيص٢ةعٖلطهعفععطا٪ع زلجيٕ .ي ٦جيعأنع إلاٛغبعقغر٪عفععبغهي جع رع طضع اؿجمعع الهغرع اخياذع اظرعيىٟظعخياطيعع
بحن(ي2011ي رع.)2013ي
ي
اىٟيطعالىعبغهي جع طضييع ىضرؽععMEDIA MUNDUS
تمي ٖلجيصي بغهي جي طضييي ىضرؽيMEDIA MUNDUSي ٫تيب٘ي التديصي ألارعربيي ر٣ٞيي ال٣غ عي ي ع٢مي 1041/2009/CEيي اظري أنضعٍي ابرإلايني
ألارعيربيي ٦جيي ٖلجضٍي إلاجلـي ألارعربيي فعي21ي أ٦لحبغ/ي تكغرً/ي ألار٫يي2009ي فعي اَيعي بغهي جي الٗيرنيي فعي إلاجي٫ي اؿجمعي الهغريي ٘ي ألازهيتطحني
ًي بلض ني اٗيامي اخياذ،2ي ري طا٪ي بجحز هطةي بلٛتي 15ي لطحنيي يحعري تجلضي ٖلىي ٞتردي جلثي ؾىح اي (ي أري بحني /2011ي .)2013ي ري ؾمىي َظ ي ابرهي جي
لجضيضي اضٖمي الٗيرنيي اخ٣يفعي ري تٗؼرؼي أر نغي اٗل٢ياي الجيعرةي بحني اكغ٧ياي اؿسىجيتطةي ألارعيربطةي ري خطلتهيي فعي اضر٫يي ألازغوي.ي ري َحي يؤتيي
ٖ٣بي بغهي جي تدًحرريي إلاطضييي هترهيؾطحهي٫ي الللطةي َلبي اكتىي اٟيٕاحني فعي اُ٣يٕي اؿجمعي الهغريي ًي أزلي ص٘ٞي أؾـي الٗيرنيي بحني اللض ني
ألارعربيد يري اللض نيألازغوييريتٗؼرؼٍ.ي
ي
يريؿمىيبغهي جي طضييي ىضرؽيالىيصٖمي إلاكيعي٘ي اٗي لةيفعي إلاجيالاي الياطة:يي
 صٖمع الضعرب:ي ًعأزلي تىجطةع٢ضع اعألازهيتطحنعفععأرعيربيعرعفعع اضر٫عألازغوي.
 صٖمعٖجلطياع اىٟيطعالىعألاؾح . ١ي ًعأزلي إلاؿيَجةعفععتجحرلع إلاكغرٖياع اغ طةعالىعتؿهطلععرنح٫عألاٖجي٫ع اؿجٗطةع الهغرة ي الىع
ألاؾح ١ع اضراطة.يرعت٨تسخيعَظٍع إلاكغرٖياعَيبٗيعزينيعت٩حنعأ ّ يعفعع غ خلع الُحععأرعفعع إلاغ خلع اتيعتؿل٤عٞتردعؤلاهليرع (يٖلىع
ُ
ٚغ عع احنح٫عالىعأؾح ١عؤلاهليرع إلاكتر٥ع اضراطة ).يًٞلي ًٖعأوكُةعتؿحر٤عألاٞلمعع (يرعالؾطجيع الٓيَغ اع اتيعتؿهلعٖجلطياع
بط٘عألاٖجي٫عفععألاؾح ١ع اضراطة).ي
 اضٖمع إلاحزهعالىعٖجلطياع الح ػي٘عرع اتؿحر: ٤ي ًع أزلي تؿهطلعتحػي٘عألاٖجي٫عرع اضٖييةعاهيعرعٖغيهيعرعوكغَيعفععْغرٝع ح تطة،ع
ؾح اعأ٧يهتعأٖجيالعأرعيربطةعفععأؾح ١ع اللض نعألازغوعأرعأٖجيالعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع ًعبلض نعأزغوعفععأرعيربي.
 ألاوكُةع اكيم اة:ي ًع أزلي إلاؿيَجةعفععتجحرلع إلاكغرٖياع اكي لةع اتيعتؿلجطب 3ي الىعزجلةع ًعأراحرياع ابرهي جعٖلىعٚغ عع
اضرع اع الضعرتطةع إلاؿلجغدعرع ليبٗةع الٓيَغ اع اضٖيتطةعٖلىعَي لع إلائتجغ اع إلاسههةعاإلهليرع إلاكتر.٥ي
ُ
إلا٣ترخةعأنعتىٟظعفععق٩لعتٗيرنعبحنعأزهيتطحنع
رع ًع أزلي لخهح٫عٖلىعتجحرلاع ًعبغهي جع طضييع حهضرؽعيجبعٖلى ي إلاكغرٖياع
أرعيربطحنعرعآزغرًع ًعبلض نع اهى٠ع اخياذ،ع٦جيعيجبعأنعتهضٝعالىي اعؾياعقل٩ياعر ؾٗةع اىُي١عٖلىع اهٗطضع اضرلع.ي
رع٢ضعتمعتهيط٠ع إلاٛغبع فععَظ ع ابرهي جعٖلىع أههع خضعبلض نع اهى٠ع اخياذعرعَحع يعؾجذعاهعبيلخهح٫عٖلىعتم ررلاعبياكغ ٦ةع ٘عبلض نع
أزغوع ًع اهى٠ع اخياذع ئَلةعالخهح٫عٖلحهي.ي
ي
ابرهي جع إلاؿل٣للعع٦غريتط٠عأرعربيعع"أرعيربيعالبل٩يع"ي
ي

ي  1ييhttp://www.euromedaudiovisuel.net/general.aspx?treeID=9243&lang=fr&documentID=9244
ي
2يييhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0010:0017:FR:PDF
ي
 3يhttp://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st09/st09097.en12.pdf
ي
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٣ترخيعسخيع٘ٞع لىع ابرهي جعألارعي ربيعرع إلاجلـعألا رعربيي ًي أزلي
ُي
ٖلجضاعع إلاٟحيطة ألارعربيدعفعع 25ي هحٞجبر/ي تكغرًع اخيويع 2011ي
ؾلهض ععالتدةع ُيٗلجضعبجحزبهيعبغهي جعع "أرعيربيعالبل٩يع".1يرع٢ضعتلجىع إلا٣ترحع " ٣يعبةعقي لة"ي ٖلجضَيع جلـع احػع اعألارعربيي فعع10ي ييح/ي
أييعع،201عرع ابرإلاينعألارعربيي بهضصع اىٓغعفععَظ ع إلا٣ترحعآلان2.يي
ي
رعيؿجذع الىضع اؿيصؽعٖكغع ًعَظٍع التدةع إلا٣ترخةعبلجل٘ع اللض نع اظيًعتكجله مع اؿطيؾةعألا رعربيدعالخح ععبجؼ ييعَظ ع ابرهي جع
إلاؿل٣للععبجيعفععطا٪ع إلاٛغب،عرعطا٪عر٣ٞيعاهطٜع الٗيرنع ٘عَظٍع اللض نعفععْلع تٟي٢طياعؤلاَيعرةع اتيعتىوعٖلىعتجل٘عَظٍع اللض نع
بهظٍع ابر جع اتيعيىٟظَيع تديصعألا رعربي.ي رعيجً٨عاهجيحعَظٍع اكغ ٦ةعبكغٍعتحٞغع آغرٝع الػ ةعبجيعفع ي طا٪ع اكغٍع إلالٗل٤عببرهي جع
طضييعع MEDIAي رعتل٪ع اتيعيكحرعااحهيع الحزطهعألا رعربيي ع٢مي 2010/13/UEاهيصععًٖع ابرإلاينعألا رعربيي رع إلاجلـعيحمع 10ي يعؽ/ي آط عع
2010ي رع اظرعحهضٝعالىعتيؿط٤عزجلةع ًع الح تذع اتكغيٗطةعرع الىٓطجطةعرعؤلاص عرةعبحنع اضر٫عألاًٖي اعرعالؾطجيعٞطجيعيلٗل٤عبل٣ضيمع
لخض ياعالىعرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجٗطةعرع الهغرةعرع اتيعتلُلبعتجحرلاعاييٞطة.يي
ي
ّ
رعبضأع اى٣يفعخح٫ع ا٣غ عع إلالٗل٤عببخض ثعبغهي جع٦غريت٠عأرعربيع "أرعبيعالبل٩يع"ي ىظع يعؽ /ي آط عع2013ي فععق٩لع ليخخياعجلجطةعألاَغ ٝع
تًمع٧لع ًع جلـع احػع اعري ابرإلاينعألارعربيي رع إلاٟحيطةعألارعربي ُ
دعرعيلح٘٢ع تسيطع ا٣غ ععفععيحهطح/يخؼرغ نع.2013ي
ي

.2.5.1ييي إلاجلـعألارعربيع
٦جيعٖ٣ضع إلاٛغبعٖل٢ياعزضيضدع ٘ع إلاجلـعألا رعربيي رعالؾطجيعتل٪ع اٗل٢ياع اتيعتىضعرعفععاَيععؾطيؾةع لجح عع اتيعريٗهيع إلاجلـعفعع
ؾطي١ع اغبط٘ع اٗغبيعفعع.2011ي
ي
رعَظٍع اٗل٢ةع اتيعتجج٘ع إلاٛغبعبيإلاجلـعألا رعربيي بضأاعتتضرع ٗيإلاهيعتضعرجطيعرعالؾطجيع اجغع إلائتجغع اظرع الؤمعيح يع 22ي رع 23ي
ٞبر يغ/قليٍع2010ي فعع ٣غعرػ عدع لخيعزطةعرع الٗيرنعفعع اغبيٍعخح ٫ع "ي آٞي١ع الٗيرنعبحنع إلاٛغبعرع تديصعرع إلاجلـعألارعي ربي".يرع٢ضع الؤمع
َظ ي إلائتجغعألر٫ع غدعفععبلضع ًع اًٟةع لجىحبطةعالجلحؾِعرع٢ضعخًغع إلائتجغع ؿئراحنعخ٩ح طحنعرعٞيٖلحنعفععٖيامع اؿطيؾةعرعبغإلايهطحنع
ًٞلعًٖع جخلحنعًٖع إلاجلج٘ع إلاضويع ًع اًٟلحن 3.ي رع٢ضع٧ينع إلائتجغعٞغنةعؾيهدةع ًع أزلي تٗؼرؼعٖل٢ياع الٗيرنع ًع زل٫عع ال٩ي لع
و.ي
الضعرجععرع إلاىه ععر٣ٞيعالتٟي٢طياع ظ٦غ اع الٟيَمع اتيع بغ هيع إلاجلـع ٘ع اضر٫عألازغ ي
ي
ّ
ر ًعججةعأزغوع٧لع ًع إلاجلـعألا رعربيي رع اؿلُياع إلاٛغبطةع كيرع اع ٗج٣ةع ىظعٞبر يغ /ي قليٍع 2012ي هضعزتعفععاَيعع اؿطيؾةع
ألارعيربطةعالخح ع،عبٗضع كيرع اعتهضٝعالىعتدضيضعأراحرياع الٗيرن،عرع٢ضعأًٞتع إلاكيرع اع لىع ٖلجيصعرجط٣ةعاَيعرةعٖىح جهيع "أراحرياع
الٗيرنعاٟيتضدع إلاٛغبع /2012ي "2014فعع بغرل /ي هسؿينع 2012ي ًع٢للعلجىةع احػع اعرع اؿلُياع إلاٛغبطة .ي رعتًجىتعَظٍع احجط٣ةع دحع ع
زينيعبيالٗيرنعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغري.ي
ي
رعتمعتىٟطظعألاراحرياع اتيعتمعتدضيضَيع ًعزل٫ع بغهي جع الٗيرنع ٘ع تديصعألارعي ربي،عًٞلعًٖعؤلاؾهي ياعألازغوع الُحٖطة .ي رعيٗلبرع
الٗيرنعبحنع تديصعألا رعربيي رعبلض نعزىحبع  ٫يٟةعالجلحؾِعتٗيرهيعرجط٣يعزينةعر أههعتجؿضعفععبغهي جع كتر٥ع "ي َحعبغهي جععصٖمع
ؤلانلخياي اؿطيؾطةع ًع أزلي ت٨غيـع اضيج٣غ َطةعفععبلض نع لجح عع ًع اًٟةع لجىحبطة".يرع٢ضعتمعتسهطوع حز هطة ي ت٣ضععبع4,8ي لطحنع
يحعري ٫تىٟطظعَظ ع ابرهي جعرعطا٪عبلجحرلع ًع تديصعألا رعربيي رعبتىٟطظع ًع إلاجلـعألا رعربيي زل٫ع اٟتردع إلاتر رخةعبحنع 2012ي رع ،2013عري
طا٪عاٟيتضدعبلض نع إلاىُ٣ة،عرعال ؾطجيع إلاٛغبعرعتحوـ .ي رع٢ضعخهلع إلاٛغبعٖلىع ري٘ع "ي اكغر٪ع ًع أزلي اضيج٣غ َطة"ي اظرع ىدلهعاييٍع
1

يييhttp://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/proposal-regulation_fr.pdf

ي
2
يي
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/opinions.html?linkedDocument=true&ufolderComCode=&ufolderLegId=&ufolderId=&urefProcYear=2011&urefProcNu
;m=0370&urefProcCode=COD
ي
 3ي" إلاٛغبعرع إلاجلـعألارعيربي"يرػ عدع اكئرنع لخيعزطةعرع الٗيرنعبيإلاٛغب.يي
http://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/LeMarocetleConseildelEurope/tabid/215/language/en-US/Default.aspx
ي
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لججٗطةع ابرإلايهطةعالتديصعألا رعربيي فعع 21ي يحهطح/ي خؼرغ نع2011ي فععؾتر ػبحع،ٙعرع٢ضع٧ينع ابرإلاينع إلاٛغبيعأر٫عبغإلاينعيلجل٘عبحي٘عتٟييلعع
ًع ابرهي جع إلاحزهعالللض نعألاًٖيا ي ًع ىيَ٤ع لجح ع .ي رعيلُل٘ع ابرإلاينع إلاٛغبيع الؾلٟيصدعأ٦ثرع ًعتجغبةع لججٗطةع ابرإلايهطةع اليبٗةع
الججلـعألارعي ربيعفعع جيالاع إلاجيعؾياع اضيج٣غ َطةعرعَظ ع احي٘عَحعري٘ع "ي اكغر٪ع ًع أزلي اضيج٣غ َطة"ي رع اظرعيؿجذعالبرإلايهطحنع
إلاٛيعبةعبخًحعع ض رالاعَظٍع لججٗطةعرعاً٨عصرنع لخ٤عفعع الهحرت،ع٦جيعيجً٨عاهمع إلاكيع٦ةعٝرعأقٛي٫ع زلجيٖياع الجينعالججٗطةع ًع
أزلي الليخذعفعع اغَيهياع إلاكتر٦ة.ي
ي
ي
ي هًمع إلاٛغبعالىعؾلةع تٟي٢طياعزؼتطةعرع تٟي٢طياعأزغوع حؾٗةع ٟلحخةع ٘ع اللض نعفعع إلاجلـعألا رعربي.ي٦جيعت٣ضمع إلاٛغبعبُلبعاطلمع
صٖحتهعالىع هًجيمعالىعٖكغدع تٟي٢طياععتسؿطةع ٘ع إلاجلـعألارعيربي.ي
ي
ي رتمعتدضيضعتحزهياعَظٍع اٗل٢ياعفععرجط٣ةعتدجلعٖىح نع "ي ألاراحرياعاٟيتضدع إلاٛغبع /2012ي 2014ي فععاَيعع الٗيرنع ٘عبلض نع لجح ع "رع
ُ
اتيعأنضعتهيعألا يهةع اٗي ةعالججلـعألارعي ربيعرعوكغاعفعع 2ي بغرل/يهسؿينع12012ي رعتلٗل٤ع احجط٣ةعبجح هبع لٗضصدعتلٗل٤عبيإلاجي٫ع اؿجمعع
الهغرعرعؤلاهليرع اؿسىجيثيعرع اغريية.ييي
ي

الٗيرنعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغرعرعؤلاهليرع اؿسىجيثيعرعفعع اغريية:ي
ي
تلحٞغعاضوع إلاجلـعألا رعربيي َيتٟةعر ؾٗةع ًع تٟي٢طياعرعألاصر اعفعع جي٫ع تهي٫ع اؿجمعع الهغ رعرع اجهحىعبيإلهليرع اؿسىجيثيع
ر اتربطةعرع اخ٣يٞةعرع اغرييةعرعأص ر اع ًعقؤجهيع ؿيٖضدع إلاٛغبعفععَظٍع إلاجيالا .ي رعيىُحرع ابرهي جعٖلىعبٗضعا٢لطميعيؿمىع ًعزلاهعالىع
تٗؼرؼع الٗيرنعبحنعبلض نع إلاىُ٣ة.ي
ي

تهي٫ع اؿجمعع الهغري:ي
ي
٣ٞضع قهضعُ٢يٕع تهي٫ع اؿجمعع الهغرعتُحع اعٖضيضدع ىظعتسلعع اضراةع ًٖي صرعع إلادل٨غعاهظ ع اُ٣يٕع ىظعؾىةع 2002ي رعالؾطجيع ٘ع
انض عع٢يهحنعع٢مع77-03ي إلائعرعفععؾىةع، 2005عرع٢ضع هسغٍع إلاٛغبعفعع ؿيععؾمىع ًعزلاهعالىعتكضيض ي لخي٫عالجٗييحرع اضراطةعرعالؾطجيع
تل٪ع اليبٗةعالججلـعألارعيربي،ع ًعأزلي يجينعخغرةع الٗلحرعالججط٘عرع حيحٖطةع إلاٗلح ياعرعتٗضصيةعرؾيتلعؤلاٖلم ي ر دلحريتهيعًٞلعًٖع
ٟ٦ياةع الىحٕع اخ٣يفععرع الٛحري.ي
ي
رعبيالح ػرع ٘عَظ ع إلاؿيععبغػاعٖجلطة ،ي ؾمعع إلاٛغبع ًعزلاهيعالىعتد٣ط٤ع ال٩ي لع ا٣يهحويعرع إلائؾسخيع ٘ع اتكغيٗياعألارعي ربطةعرعطا٪ع
ّ
زهحنيعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع ٫بهغرعرعتجيقطيع ٘ع احي٘ع إلال٣ضمع اظري ىدهعاييٍع تديصعألا رعربي.ي رعَحع يعيجخلعزُحدعأرلىعفععَغر٤ع
هًجيمع الضعرجععالم ل٨ةع فعع بٌٗعَطيياع٢يهحهطةعتيبٗةعالججلـعألارعي ربيعرعزهحنيعتل٪ع اهطيياع إلاغتلُةعبججي٫ع تهي٫ع اؿجمعع
ر.ي رٖلىع اغٚمع ًع الدضيياع ّ
لججةع اتيعتح زهع اُ٣يٕعرعالؾطجيعٞطجيعيلٗل٤عبياٟجحدع ال٨ىحاحزطةعرعتدضيياع الىمي دع ٢لهيصيةع
الهغ ي
أؾيؾي،ع ٢ٝضعتمعاخغ ػعت٣ضمع لخحّعفعع جي٫ع اتكغيٗياعرعألاَغ ي الىٓطجطةعرع أٞغػعَظ ع ال٣ضمعهليتجع لجحؾةعتجؿضاعفععرجيت٤ع غزٗطةع
ّتمعوكغَيعٖلىعهُي١عر ؾ٘،عرع ٘عطا٪ع يػ ٫ع إلاٛغبعيلظ٫عزهحص عاييٞطةعفعع ديراةعإليجيصع هيصععاييٞطةع ًعزل٫عت٨ٟحرع ُ ّ
ٗج٤عفععَظٍع
إلاؿيتل.ي
رعيلجخلع اهضٝع اغتسسخيعفععت٨غيـعخغرةع الٗلحرعرعٟ٦ياةع ؾل٣لاطةعخغرةعؤلاٖلمعرع ختر معأزل٢طياع إلاهىةعرعطا٪عفععْلع لخي٫عألاَغع
الىٓطجطةع لخينةعبياُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبيع ٘ع يعتٟغيهع اهطيياع اليبٗةعالججلـعألارعربي.ي

اىليتجع إلاغزحد:يي
1ي
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DGProg/Inf%282011%294&Language=lanFrench&Ver=rev&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864
&BackColorLogged=FDC864
ي
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اتر٦حزعٖلىع ؿؤاةع الىين٠عبحنع إلاغأدعرع اغزلعفععرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجٗطةع الهغرةعفعع إلاٛغب

.1

.ي رع٢ضعتمعتغزجةع "ي ٫ت٣غرغع

الحاطٟيعاهحعدع إلاغأد "ي اظرعأٖضتهع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعالىع الٛياع هجلحزيةعرع اٟغوؿطةعرع ؾليهطة،عرع
طا٪ع ًعأزلي تحػيٗهعٖلىعهُي١عر ؾ٘عرع ىي٢كلهعٖلىعَي لع إلاهغزينع اضرلععالؿسىجيع إلالحؾُطةعفععتُح ن .
 .2تٗؼرؼع الٗضصيةعفععص زلع احؾيتلع اؿجٗطةع الهغرةع إلاٛغبطةعرعفععزيعزهيعرعطا٪ع ًعر

ال٫عتىٓطمع ئتجغعصرلععؾسىٓغعفعع

"خهطلةعاص عدع الٗضصيةعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعزل٫ع لخجلاع اتيعتؿل٤ع ؾلٟلياعرع هلسيبي اع اتكغيٗطةعاٗيمع 2011ي
بيإلاٛغبع" ،عرعالؾلٟيصدع ًعَظٍع لخهطلةعرع سغزياع إلائتجغعفععؤلاٖض صعالهلسيبياع اللضيةع إلاؼ ٘عتىٓطجهيعؾىةع.2013
ّ
يمععيٗضعالٛغىعرعبضٖمع ًع إلاجلـع
 .3اجغ اي الىحٕع اخ٣يفععرع الٛحرعفعع احؾيتلع اؿجٗطةع الهغرةع إلاٛغبطةع ًعزل٫عت٣غرغع ح
ألارعربيي رعرػ عدع اخ٣يٞةعرع إلائؾؿياع إلاٛغبطةع اٗي لةعفعع إلاجي٫ع اخ٣يفع،عًٞلعًٖع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعرع
ببقغ ٥ع اٟيٖلحنع اغتسؿطحنعفعع إلاكيرع ا.ي
الضاعبٗجلطةع هًجيمع إلاجل٨ةعالجغنضعألا رعربيي الحؾيتلع اؿجٗطةع الهغرةعرعطا٪عببٖض صعزُح اعتجهطضيةع ًع أزلي تد٣ي١ع

.4

اليؿط٤ع ال٣جيعبحنع اكغرٍع اتيععيٟغيهيع ا٣غ ععع٢معععCM/Res (92) 70ي٦جييتجتي غ زٗلهيفعي ا٣غ عيع٢مي.Res (2000)7

1

اكغ٧يا:يرػ عدي ٫فبيب يري اغريية،ريرػ عدي تهي٫يريرػ عدي اخ٣يٞة،ي اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي الهغرييريرؾيتليؤلاٖلميري إلاجلج٘ي إلاضوي،ي
ري إلاىٓم اي اكليبطةيري إلاضعؾح ينيري اهطي٧لي اٗجح طةيفعي إلاٛغبي اٗي لةيفعي إلاجي٫ي اخ٣يفع.ي
ي
ؤلاهليري اؿسىجيثي:ي
اهضٝي اغتسسخي :اضزح٫ييفعيٖل٢ةيتٗيرنيي ٘ي رعرجيريييEurimagesيريتُحرغيأصر اي الٗيرنييؤلا٢لطمييفعي جي٫يؤلاهليري اؿسىجيثي.ي
اكغ٧يا:يرػ عدي تهي٫يريرػ عدي اخ٣يٞةيريرؾيتليؤلاٖلميري إلاجلج٘ي إلاضوييري اهطي٧لي اٗي ةيفعي إلاٛغبي اٗي لةيفعي إلاجي٫ي اخ٣يفع.ي
ي

3.5.1يي ىٓجةيألا ًيري الٗيرنييفعيأرعيربي:ي
ي
يلجل٘ي إلاٛغبيبحي٘ي"ي اكغر٪ي إلالحؾُيي ًي أزلي الٗيرني"ي اظريتجىدهي ىٓجةيألا ًيري الٗيرنييبؤرعبي2،يريفعي ييح/يأييعي2011ي٢يمي ضيغي اص عدي
ر جي٫يؾطيؾةيخ٣ح١ييؤلاوؿين،يريالؾطجييٞطجيييلٗل٤يبدغرةيؤلاٖلم3.ييي
ٝ
خ٣ح١يؤلاوؿيني اليبٗةياهظٍي إلاىٓجةيبٖغىيتٗيرنيي إلاىٓجةي ٘ي إلاٛغبي ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

سوؼٍح الثصزٌح ّ االذفاق الجشئً الوْسغ للوجلس األّرّتً الذي ذْلد ّسارج الشؤّى
 1طلة االًضوام الذي أرسلَ الوغزب للوزصذ للْسائل ال
االًضوامّ سٍرن ذأكٍذ ُذٍ
.
الخارجٍح الوغزتٍح صٍاغرَ سٌح  ّ . 2010اصذر الوجلس الرٌفٍذي للوزصذ األّرتً هالحظح ػلى اثز دراسرَ لطلة
األّرّتً
.
الوالحظح اَى ػي طزٌك السلطاخ الوغزتٍح ّ سٍرن اػروادُا هي لثل لجٌح الْسراء الراتؼح للوجلس
 2ي http://www.osce.org/who/84ي
“OSCE human rights chief offers support for reforms in Morocco”, OSCE Press Release, 26 May 2011, http://www.osce.org/odihr/78196 3
ي
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 .2جؿوٍش البيُت الخدخُت في كؿاع الاجطاالث
 1.2ظُاظت سامُت لخؿوٍش البيُت الخدخُت في كؿاع الاجطاٌيي
ي
٢ي تي اؿلُياي إلاٛغبطةي بحي٘ي ؾطيؾةيع طةي الجهحىي بياليطةي الدلطةي فعي ُ٢يٕي تهيالاي ىظي أر زغي اتؿٗطىياي ري هغويي ٞيتضدي ًي ٖغيهيي فعي
َظ ي ال٣غرغيبجيي أجهييؾيَجتي ؿيَجةي ّ
ٗٞياةيفعي الُحع اي لخينلةيفعي اُ٣يٕيريفعيتدؿًيْغرٝي الحػي٘عالزض ياي اؿجٗطةع الهغرةعؾح اع
أ٧يهتع(زض ياعيتلطٟؼرحهطةيأريزض يايؾجٗطةيبهغرةيخؿبي اُلب).ي
ي
1
اح٧ياةي احَىطةيال٣ىحني إلاح نلاي((ANRTي يهعي إلائؾؿةي اٗجح طةي إلاٗىطةيبتىٓطميُ٢يٕي تهيالا.يريتتل٘يَظٍي اح٧ياةيعتيؾةي لخ٩ح ةيريهعي
تلجل٘يبصخهطةي ٗىحرةيري ؾل٣لاطةي ياطة،يري٢ضيتمياخض ثيَظٍي اح٧ياةيفعيٞبر يغ/يقليٍي1990يبجحزبي ا٣يهح ينيع٢مي24-96يري إلالٗل٤يبيابريضي
ري تهيالاي ري اظري خضصي ؤلاَيعي اٗيمي إلٖيصدي تىٓطمي اُ٣يٕ.ي ري اهضٝي ًي رع اي َظٍي اح٧ياةي خؿبي ا٣يهحنيي ع٢مي 24-96ي ٦جيي تمي تى٣طدهي ري
ا٦جياهيفعي ا٣يهحنييع٢مي55-01يالٗيمي2،2004يي ريهعيأنيت٩حنيي ا٣يَغدي اتييتدغ٥ي اُ٣يٕيبغ لهيريأنيتحٞغياظا٪ياَيع ي٢يهحهطييري ٢لهيصييي لتجيي
الُحرعٍ .ي
ي
رأؾح ١ي تهيالاي ري ؾلض تهيي رتلضزلي
ٝ
ري تؿهغي اح٧ياةي احَىطةيال٣ىحني إلاح نلاي ((ANRTي ٖلىي تحٞحري أؾليبي إلاىيٞؿةي اجزحهةي ري اؿلطجةي ي
اح٧ياةي ًي أزليتسٟطٌي ألاؾٗيعياهظٍي لخض ياي ٖلىي إلاؿلسض حني ري طا٪ي بًجيني آغرٝي لجطضدي التؿحر٤ي ري ًي أزلي تسؿحري لخهح٫يي ٖلىي
زض ياي احؾيتلي اؿجٗطة الهغرة.ي
ي
رع ًع أزلي ؾلُ٣يبع ؾتخجيع اعألازىتطةعٖجضاع لخ٩ح ةع إلاٛغبطةعالىعاصزي٫عانلخياع سهحنةعتؿتىضعالىعؾطيؾياع الدغعع
ّ
اتيعتمعتسهطوع ؾتخجيع اع٦لحردع ًع أزلي
٢لهيصرعرع لخحنهةعفعع إلاجيالاع إلاياطةعرع تهيالا،عصرنعاٟٚي٫ع اليطةع الدلطةع ال ػ ةع
تُحرغَيعرعتحؾط٘عقل٨تهي.يرعا٣ضعقهضعُ٢يٕع تهيالاع ًعَيت٠عرع هترهتعهجح عؾغيٗيعٚحرع ؿلح١ي.ي
ي
رع٢ضعق٩لع هل٣ي٫ع ًع ٢لهيصعيسً٘عالىعتىٓطمع د٨مع ًع٢للع اضراةعالىع ٢لهيصعتلد٨معٞطهع إلاليصع اع لخينة ،ي ا٣يٖضدع اهللة ي
إلهجيخهع رع ًعججةع ؾلُ٣بع إلاٛغبعزياطياع٦لحردع ًعبلض نع أرعربيدعٖلىعٚغ عع اٟغوؿطحنعرعألاؾلينعخطذعأنلذع غ٦ؼ عا٢لطجطيعفعع
ّ
عٞحهيعأنع "ي اكغ٧ياعألازىتطةعرع غ ٦ؼع اىض اع٢يصعدعٖلىعتد٣ط٤عػريصدعفعع اىيتجع
ال غ٦ؼرة.3ي رع٢ضع٢يمع ي٦طجزرع ي Mckinseyي بضع ؾةعط٦غ
إلادلعع لخيمعبع 0,3ي %ي ؽهحريعبحنع 2003ي رع .2018ي رعبظا٪عيجً٨عت٣لطوع اعجؼع لخينلعفعع الجيعدع لخيعزطةعبجيعيىيَؼع ٫ع 35ي.%ي رع ًع
ُ
إلالح٘٢عأنعتدضثع اكغ٧ياعألازىتطةع اٗي لةعبيإلاٛغبع 100ي أا٠ع حًَعقٛلعزضيضعفععهٟـع اٟترد "4ي رع٢ضعتمع زلطيعع إلاٛغبعأًٞلعرزهةع
الكغ٧ياعألازىتطةع اؾىةع2012ي ًع٢للع لجج٘ يةعألا رعربيدعالكغ٧ياع اٗي لةعزيعرعخضرصعأرعي ربيع (.)EOAي رع٢ضعخهلتع إلاجل٨ةعٖلىع إلاغتلةع

1

يhttp://www.anrt.ma/

ي
 2ي تجتع إلاهيص٢ةعٖلىعأعبٗةع٢ح هحنعبحنع 1997ي رع 2007ي رعتىٓمعُ٢يٕع تهيالاعفعع إلاجل٨ةع إلاٛغبطة:يرعهعع٢يهحنعع٢مع 24-96ي اؿىةع 1997ي رع٢يهحنع 79-99ي اؿىةع 2001ي رع٢يهحنع 55-01ي اؿىةع
 2004ي رع٢يهحنع 29-06ي اؿىةع، 2007عرعتهضٝعَظٍع ا٣ح هحنعالىعري٘عؤلاَيعع ا٣يهحويع ّاظ ُ
رعيدضصع إلاكهضع لجضيضعفعع اُ٣يٕع ابريضرعرع تهيالاعرعالؾطجيعقل٩ياع تهيالاع اتيعيجً٨عالٞغ صع
ًع اُ٣يٕع لخيمعرع لخي لحنعتهيعرذعأنعيؿلسض حَيعرعطا٪عبجحزبع إلاغؾحمع اظرعتمعانض عٍعر٣ٞيعاللىضع 66ي ًع اضؾلحعي.يرع٢ضعتمع زتز ٫عَظٍع ا٣ح هحنعألاعبٗةعفعع احجط٣ةع الياطة:ي"ي
ا٣يهحنعع٢مع 24-96ي إلاى٣ذعرع إلالٗل٤عبُ٣يٕع ابريضعرع تهيالاع٦جيعتمعتٗضيلهعرعا٦جياه"يhttp://www.anrt.net.ma.
ي
 3ي  Mapping Digital Media: Morocco, A report by the Open Society Foundations, by Dr.Bouziane Zaid & Dr Mohamed Ibahrine, May 2011, p.9.ي
زيعَةع ٖلمع اغ٢مي:ي إلاٛغب،عت٣غرغع ئؾؿياع إلاجلج٘ع إلاىٟلذ،عاٖض صع اض٦لحععػريصعبحػرينعرع اض٦لحعع بيَغرً،ع ييح/أييعع 2011ي مع 9ي
 http://www.soros.org/sites/default/files/mapping-digital-media-morocco-20110826.pdfي
 4ي ي٦طجزرعرعقغ٧يإٍ،ع" إلاؼ ييع اتيعيحٞغَيع إلاٛغبعاكغ٧يتهعألازىتطة"يي
http://www.mckinseyquarterly.com/Moroccos_off shoring_advantage_1683
ي
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لخي ؿةعفعع٢يتجةع اللض نع اتيعتىيٞؿتعٖلىعزيتؼدعأًٞلعرزهةع ؾتخجيعرةي اتيعيجتع15ي بلض ع غشخيعاىطلعَظٍع لجيتؼد،ع ل٣ض ةعبظا٪ع
ٖلىععر يهطيعرعنغبطيعرعؾلحٞي٦طيعرعاٞغر٣طيع لجىحبطةعرعمنغ .1يي
ي
2
رعاييٞةعالىع اكغ٧ياع اخلثعالهيت٠عبيإلاٛغبعرعهعع تهيالاع إلاٛغبعر ؾجهيع اغؾميع إلاؿلسضم ي َحعع» ،« IAMيي ري٦ظا٪ي طضريتلط٩حمي Medi
Télécomيرير هيي،Wanaييحزضيفعي إلاٛغبي12ي كٛليفعي جي٫يألا٢جيعي اهىيٖطةي ُي٣ضمي٧لي ُ كٛليزض ياي سللٟةيفعيؾح١يي تهيالايَىي.٥ي
ي
ُ
ري ازضعي إلالخٓةي َىيي أني قغ٦ةي تهيالاي إلاٛغبي تؿيَمي آلاني فعي عأؽي ي٫ي اٗضيضي ًي اكغ٧ياي ؤلاٞغر٣طةي ط اي ؤلاقٗيٕي احَجي،ي ري هظ٦غي ٖلىي
ُ
ُ
ؾتطلي إلاخي٫ي أجهيي تؿيَمي بي %50ي ًععأؽع ي٫ع حعرلي٫ع "،"Mauritelي ري %51ي ي ًععأؽع ي٫ع رهيتي٫ع  Onatelي إلاكٛلع اٗغر٤عفعع
بحع٦طىيٞيؾح،ع ري%51ي ي ًععأؽع ي٫ع تهيالاع اٛيبحني .ي رعَظ ع الحؾ٘عفععخيٓٞةعَظ عإلاُكٛلع احَجيعيئ٦ضع إلاغتلةع إلاغ ح٢ةع ُ
اتيعيدٓىعبهيع
ُ
إلاٛغبعفعع ا٣يعدعؤلاٞغر٣طةعفععُ٢يٕع تهيالا،عرعَحعتحؾ٘عيغرعرعتٟغيهع الُحع اع لخينلةعفعع ٢لهيصع إلاٗينغعرع إلاٗحام.يي
ي
يييي رعؾٗطيع جهيعإلاحٗ٢ةع إلاٛغبعفع ي هيٝع اللض نع اهيٖضدع اتيعتلجحزعبدغ٦طةعفعع جي٫عت٨ىحاحزطياع إلاٗلح ياعرع تهي،٫عريٗتعرػ عدع
اهىيٖةعرع الجيعدعرع ال٨ىحاحزطياع لجضيضدعاؾتر تطجطةع "ي إلاٛغبع اغ٢ميعاؿىةع "2013ي فععأ٦لحبغعتكغرً /ألار٫ع ،2009عرعأعؾتعاظا٪ع
بغهي جيعزههتعاهع حز ُ
هطةعت٣ضععبع 5,2ي لطيععصعَمي ٛغبيعحهضٝعالىعاعؾياع جلج٘ع إلاٗلح ياعر ي تٗؼرؼع ٢لهيصع اغ٢ميعبيإلاجل٨ة .ي رعيغت٨ؼع
ابرهي جعٖلىعأعبٗةع ديرعععتسؿطةعرعهععأرالع هترهتع اٟيت٣ةي الض،٤ٞع جيهطيع لخ٩ح ةع ا٨تررهطة ،عجياخيع إلاكيعي٘ع إلادلطةعفععت٨ىحاحزطياع
إلاٗلح ياعرعع بٗيعع٢جىةع إلائؾؿياع اهٛغوعرع امتحؾُة.ي
ي
رعيٗغىع اغؾمع الطيويع اليلععأَض ٝعاؾتر تطجطةع " إلاٛغبع اغ٢مي"ي ؾىةع2013ي رع اتيعتؿمىع ًعيجًعأ حعع٦خحردعالىعتج٨حنع إلاح َىحنع ًع
لخهح٫عٖلىعزض ياع هترهتع اٟيت٣ةي الض٤ٞعرعتؿهطلعتليص٫ع إلاٗلح ياعرع إلاٗيع.ٝي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

1

ي"اؾتر تجطةع إلاٛغبع اغ٢ميعؾىةع:2013يهتطجةعأرلىعَطلةعٖجح ي"يت٣غرغعٖلضع ا٣يصععٖجيعد،عرػ عدع اهىيٖةعرع الجيعدعرع ال٨ىحاحزطياع لجضيضد،عنضععفعع 14ي أٚؿُـ/يآبع 2012ي فععصخطٟةع
احع يتينع هٓغ:ي
http://www.lematin.ma/journal/NTI_Strategie-de-Maroc-Numeric-2013--un-premier-bilan-globalement-positif/170317.htmlيي
ي
ُ
2
إلاٛغب،عأخضجتعؾىةع 1999ي رعطا٪عٖىض ّ
يعتمعت٣ؿطمع اضيح نع احَجيعالتهيالاعالىع ئؾؿلحن.يرع٢ضع٢ي تع ججحٖةعٞطٟيهضرع Vivendiي
ي تهيالاع إلاٛغبعهععقغ٦ةع تهيالاع اغتسؿطةعفعع
اٟغوؿطة،ع اتيعتهطجًعٖلىع ججحٖةع تهيالاع الؾل٨طةع اٟغوؿطة  SFRي رع ججحٖةع ، Canal Plusع٢ي تعبكغ اع %35ي ًععأؽع ي٫عقغ٦ةع تهيالاع إلاٛغبعفععٞبر يغ/يقليٍع.2001يرعبٗضع
طا٪ع عتٟٗتعأؾهمع ججحٖةعٞطٟيهضرعالهلعالىعخضرصع %53ي رع هدضعاعألاؾهمع إلاٛغبطةعالىعخضرصع.%30يرعفععأ٦لحبغ/يتكغرًعألار٫ع 2012ي ّ
ٖبراع ج حٖةعٞطٟيهضرعًٖععٚلتهيعفععبط٘عأؾهجهيع
ّ
تهيالاع٧لطة.ي رع ًع اكغ٧ياع إلالىيٞؿةعٖلىعقغ اعأؾهمعَظٍع إلاججحٖةعهظ٦غع تهيالاع اُ٣غرة،ع تهيالاع اؿٗحصيةعرع
فععقغ٦ةع تهيالاع إلاٛغب،عرعهعع اتيعتٗتزمع لخغررع ًعُ٢يٕع
الييجؼ ٢لهيصيةعفعع 24ي أ٦لحبغ/يتكغرًعألار٫ع 2012ييhttp://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-10-
ي
قغ٦ةع تهيالاع لجىحبع ٞغر٣طةع.MTNيخؿبعزغرضدع
 24/news/34708110_1_vivendi-shares-maroc-telecom-gvtي
ي
ي
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ي
وعبت املؤظعاث الشكمُت العمومُت املضودة
باألدواث الشكمُت
وعبت الؿلبت املهىذظلن أو ما ٌعادلهم في اخخطاص العلوم و
جىىولوحُاث املعلوماث الزًً ًملىون خواظِب شخطُت و اسجباؽ
باالهمتهذ
العوائل التي لذيها اسجباؽ باالهمتهذ
عذد املشاهض العامت ٌلىفار إلى الاهمتهذ
عذد املواكع التي أؾللذ مً املغشب  .maبما في رلً اٌ  100موكع
ألاهثت صٍاسة في املغشب

2008
%20

2013
%100

_

%100

عائلت على 10
400
13

عائلت على 3
400
50

إلاهضع:ي إلاٛغبع اغ٢ميعاؿىةي، 2013عؤلاؾتر تطجطةع احَىطةع ًعأزلي جلج٘ع إلاٗلح ياعرع ٢لهيصع اغ٢مي،ع http://www.egov.ma/Documents/Maroc%20Numeric%202013.pdfي
ي

انيتٗجطمي اىٟيطيالىيت٨ىحاحزطياي إلاٗلح ياييٗلبرياهظ ي اؿتبياخضويألاراحرياي إلاُل٣ةيالجٛغب،يريتًُل٘ي اح٧ياةي احَىطةيالىٓطمي تهيالاي
ّي
)(ANRTي بضرعيي دحعري فعي ٖلىياي بجكيعي٘ي ري بغ جي قتىي ًي قؤجهيييجيني َظ ي الٗجطمي ري لخهح٫يي ٖلىي زض ياي ت٨ىحاحزطياي تهي.٫يري ًي
َظٍي ابر جيهظ٦غي كغرٕيGENIEيريPACTEيريINJAZيري@NAFIDيريE-SUPيري إلاغ ٦ؼي إلاجلجمعيزض ياي هترهتي اٗجح طةي)(CACيفعي.TICي
ي
ّ
1
أني إلاٛغبي ٢ضي سجلي تُحع ي فعي اكل٩ياي ٖلىي
ري ٢ضي أرضري تديصي اضرلعي التهيالا ي فعي ت٣غرغٍي خح ي٫ي ٢طيؽي جلج٘ي إلاٗلح ياي اؿىةي 2011ي ي
اىُي١ي اٗغرٌي بلٜي 300ي %ي ىظعؾىةع .2008ي رعببصزي٫عزض ياع اهيت٠ع إلادجح٫ع طري الض٤ٞع اٗيلعع٢ضعؾجذعَظ عبيعتٟيٕعوؿلةع الجل٘ع
بسض ياع هترهتعالهلعالىعػَياع،%50يريهعي ايؿلةي اتييتُحعايبظا٪ي ًي %2,3ي ؾىةع2009ي الهلعالىعخضرصع10ي %يؾىةي.2011يي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 1ي تديصع اضرلععالتهيالاع) (ITUي ٢طيؽع جلج٘ع إلاٗلح ياعاؿىةع 2011ي ئقغعتُحععت٨ىحاحزطياع إلاٗلح ياعرع تهي٫عاؿىةع 2011ي إلاليحعٖلىع اهٟدةع ّالياطة:ي
 http://www.itu.int/net/pressoffice/backgrounders/general/pdf/5.pdfي
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 2.2معؿُاث خوٌ البيُت الخدخُت في مملاٌ الاجطاالث
يي تلحلىع اح٧ياةع احَىطةعالىٓطمع تهيالاعتدلطلعوؿ٤عتُحعع اليطةع الدلطةع لخينةعبيالتهيالاعٖلىعنحرع ىلٓم،عرعهععتيكغعؤلاخهيتطياع
ّ
٧لعجلجةعأقهغعًٖعَغر٤ع إلاغ نضع لجهحرةع اليبٗةعاهيعرعيجً٨ع َلٕعٖلىعَظٍع إلاُٗطياعٖلىع هترهت.1ي
ي
ُ٢يٕع إلاٗلح ياعرع تهي:٫ي ئقغ اع اليطةع الدلطة.ي
إلائقغعع

رخضدع ا٣طيؽع

قتر ٥عفععزض ياع اهيت٠ع
لجح ٫عع
وؿلةع اىٟيطعالىعزض ياع
اهيت٠ع لجح  * ٫يي
اهيت٠عألاعضخيعع
وؿبدع اىٟيطعالىع اهيت٠ع
ألاعضخيعع
ؿلسض حع هترهتع(ت٣ضيغ ا)ي
وؿلةع اىٟيطعالىع هترهتع
قتر ٧ياعفعع هترهتعط اع
الض٤ٞع اٗيلعع DSLي
ههسبع ؿلسض يع هترهتع
ط اع الض٤ٞع اٗيلعع 3Gي
وؿلةعتض٤ٞع هترهتع اضراطةع

بيإلالطحنع

اخلحيع اخيويع
 2011ي
 34 975ي

اخلحيع اخياذع
 2011ي
 36 150ي

اخلحيع اغ ب٘ع
 2011ي
 36 554ي

اخلحيعألار٫ع
 2012ي
 36 239ي

اخلحيع اخيويع
 2012ي
 37 422ي

وؿلةع اىجحع
فعع ٫جلحيع
 3.27ي

وؿلةع اىجحع
اؿىحرةعع
ي

%ي

 108.66ي

 112.31ي

 113.57ي

 112.59ي

 115.07ي

ي

ي

بيإلالطحنع
%ي

 3.646ي
 11.33ي

 3.523ي
 10.95ي

 3.566ي
 11.08ي

 3.534ي
 10.98ي

 3.444ي
 10.59ي

 -2.55%ي
ي

ي
ي

بيإلالطحنع
%ي
بيإلالطحنع

 2.345ي
 7.29ي
 527.016ي

 2.881ي
 8.95ي
 550.508ي

 3.182ي
 9.89ي
 589.678ي

 3.444ي
 10.7ي
 610.949ي

 3.759ي
 11.56ي
 629.049ي

 9.13ي
ي
 2.96ي

 60.27ي
ي
 19.36ي

%ي

 77.45ي

 80.83ي

 81.41ي

 83.28ي

ي

 10.46ي

 72.2ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

*

ٚطٛيعبييتعفعع
اخيهطةع
عهتع اٗجح طةع اتيعتؿلسضمع اكل٨ةعألاعيطة.
َظ ع اغ٢معيدحنلع إلاكتر٦حنعفعع إلاىيػ٫عرعأ يً٦ع اٗجلعًٞلعًٖعًٞيا اع هت
إلاهضع:ي لجضر٫ع لخينةعبؿح١ع هترهتعبيإلاٛغب،عيحهطح/يخؼرغ نع-2011ي ؾتلجبر/يأيلح،٫ععصيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫ع-2011ي يعؽ/يآط عع-2012يي يحهطح/يخؼرغ نع2012

ي
ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 1يhttp://www.anrt.ma/indicateurs/observatoires/analyse-des-marches
ي
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ي
ي
-

ٖضصع قتر ٧يا:ي اهيت٠عألاعضخيعرع اهيت٠ع لجح ٫عع

وؿلةعهٟيطع إلاكتر٦حن:ي اهح ت٠عألاعيطةعرع إلادجحاةع
ي
ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
ي
ي
ٖضصع ؿلسض يع هترهتع
ي
ي

ي
ي
تُحععوؿلةع اىٟيطعالىع هترهتع٧لعجلجةعأقهغع

ي

ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
ي
ي
ي
ي
تحػي٘ع هترهتعخؿبع اىٟيطعيحهطح/يخؼرغ نع2012يي

ي

ٖغرىعأزغوعالهترهتي

ي
ي

23

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

 . 3ؾاس الخىنُمم للؿاع الخلفضٍون.

1

 .1.3كاهون سكم  77-03املخعلم باالجطاٌ العمعي البطشي ()2005
رٖلبرع ا٣يهحنعع٢مع77-03يي إلالٗل٤عبياُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع دُةع هجةعفععٖجلطةعري٘عأؾـعؤلاَيعع ا٣يهحويع ًع أزلي تدغرغعَظ ع اُ٣يٕعرع
هععٖجلطةعبضأاع ٘ع إلاهيص٢ةعٖلىع آهحرع إلال٩ي ي ع٢مع 01-02-2012ي إلائعرعفععزجيصوع اخيويع  1423ي (ي إلاح ٤ٞع اي 31ي أٚؿُـ/ي آبع )2002ي رع
إلالٗل٤عببعؾياع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعرع إلاغؾحمعع٢مع 2-02-663ي إلائعرعفععéي عزبع1423ي إلاح ٤ٞعاي10ي ؾتلجبر/ي أيلح٫ع2002ي
رع إلالٗل٤عبلسلعع اضراةعًٖع خل٩يععُ٢يٕعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحن،عرعبي اليلعع هضاعَظٍع ا٣ح هحنع اُغر٤عهدحعاعؾياع ئؾؿياعخغدعفعع اُ٣يٕع
اؿجمعع الهغري2.ييي
ي
رعتؤتيعَظٍعؤلانلخياععفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعفععاَيععؤلاع صدع اهيص٢ةعإلصزي٫عانلخياع ًعقؤجهيعت٨غيـع ليصةع لخغرةعرتٗؼرؼع
اضيج٣غ َطةعرع الٗضصيةعفععَظ ع اللض.ييي
ي
رعزياع ا٣يهحنعع٢مع، 77_03عرعَحع اظرعيٗلبرع ٨جلعا٩لع ا٣ح هحنعألازغوع اؿيعرةع إلاٟٗح٫عفعع جي٫عؤلاٖلمع،عفععَظ ع اؿطي،١عؾطي١ع الٗضصيةع
ٞيتديعآٞي٢يعزضيضدعإلعؾياعقل٩ياعزضيضدعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعرع ؾلٟيصدع ًع ٢ ٫يتجةع جهيع ًع٢للع ئؾؿياعزينةعر طا٪عفععؾطي١ع
يلجحزعبياكٟيٞطةعرع اتنْطمع إلاد٨م .ي
ي
ُ
رعيىوع آهحرع إلال٩يي ٖلىع ىذع اهطيةع احَىطةعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع HACAي ألاصر اع الػ ةع ًع أزلي تىٓطمع اُ٣يٕعرعصٖمعتُحعٍعر تلجيع
آلااطياع إلاسللٟةعرعؤلازغ ا اع الػ ةع ًع أزلي ت٨غيـع اح ،٘٢عرعطا٪عفععاَيعع اهلخطياع إلاجىحخةعالىعَظٍع اهطيةعرعالؿلُياع ٖ ٫جح طةع
ألازغوعرع إلاسلهةعفععُ٢يٕعؤلاٖلم3ييييي

ييييييييييي
ي

1

هٓطميعاُ٣يٕع اللٟؼرحني .يرعالعحهضٝعالىعتدلطلعَظ عؤلاَيععتدلطلع ٗج٣ي.يرع٢ضع قغٝعٖلىعَظ ع الدتع اؿطضع سكي٫عٚطحعرع
ي حهضٝعَظ ع إلادحععال٣ضيمع إلاُٗطياعألاؾيؾطةعخح٫عؤلاَيعع ات
، Michel Gyoryع لخلحرعاضوعبغهي جع رعر طضع اؿجمعع الهغرع اخياذعرع إلا٩ل٠عبيإلاؿيتلع ا٣يهحهطة.يي
 2ي بٗضع إلاهيص٢ةعٖلىع إلاغؾحمعع٢مع 2-02-663يي إلائعرعفعع 10يؾتلجبر/يأيلح٫ع 2002ي رع اظرعري٘عجهييةعالخل٩يعع اضراةعالُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعرعبٗضع إلاهيص٢ةعٖلىع آهحرع إلال٩يي 2_ 2012ي
إلائعرعفعع 31ي أٚؿُـ/يأبع 2002ي رع إلالٗل٤عببعؾياع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،ع٢ي تعرػ عدع تهي٫عبهطيٚةع ؿحصدع٢يهحنعع٢مع 77-03ي إلالٗل٤عبيالتو٫ع اؿجمعع الهغرعرع
اظرعتمع ٖلجيصٍع ًع٢للع جلـع لخ٩ح ةعفعع 4ي صيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫ع 2003ي رعتمع ٖلجيصٍع ًع٢للع جلـع احػع اعفعع 3ي يحهطح/يخؼرغ نع 2004ي رعتجتع إلاهيص٢ةعٖلطهعفعع 7ي يىييغ/ي٧يهحنع اخيويع
 2005ي رعأزظع ؾمعْهحرعع٢مع 1-04-253ي رعَحع ليحعٖلىع اهٟدةع الياطة:يي
 http://www.haca.ma/pdf/commaudiovisuelle.pdfي
3
إلاهضععهٟؿهعمع 4ي
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1

 .2.3الهُيت العلُا لالجطاٌ العمعي البطشي () HACA

ي

_يألاَض ٝعرع إلاهيم.يي
2

زياع إلاغؾحمعع٢مع2-02-663ي إلائعرعفعع2ي عزبع1423ي فعع10ي ؾتلجبر/يأيلح٫ع2002ي ر يٗيعجهييةي الخل٩يعع اضراةعاُ٣يٕعؤلاط ٖةعر ٫تلٟؼرحني .ي
ييي رعبجحزبعَظ ع ا٣يهحنعتمعاعؾياع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،عرعطا٪ع ر٤ٞع آهحرع إلال٩يي1-02-2012ي إلائعرعفعع22ي زجيصوع اخيويع
1423ي إلاح ٤ٞعاي31ي أٚؿُـ/يآبع.2002يي
ي
ُ
رعأزحر عتمعت٨غيـعؤلانلخياع اتيعأصزلتعٖلىع إلاكهضع اؿجمعع الهغرعبجهيص٢ةع ابرإلاينعبيإلزجيٕعٖلىع ا٣يهحنعع٢مع77-03ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع
اؿجمعع الهغرعفعع25ي هحٞجبر/يتكغرًع اخيويع.32011ي
ي
اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعهععَطيةعٖلطيعتًُل٘عبضرعع إلاىٓمعاهظ ع اُ٣يٕعرعخؿبع الٗغر٠ع اظرعريٗلهع اهطيةعٖلىع ح٘٢ع
اح بع لخيمعبهيع "هععَطيةعتٗجلعتدتععٖيية ي زلاةع إلال٪عرعبياليلععٞهيعبجىؤوعًٖع٧يٞةع اًٛحَياع اتيعيجً٨ع نعتجـع ًعهؼ َتهيعرعهعع
اخضوع ليصئهيعفععتىٓطمع اُ٣يٕ .ي رعاخضوعألاَض ٝع اغتسؿةعاهظٍع اهطيةعهععأنعتؿهغعٖلىعتُلط٤ع ليصةع الٗضصيةعرع الىحٕعرعخغرةع الٗلحرعفعع
اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعرعطا٪عفععْلع ختر مع إلاليصةع لخًيعرةعألاؾيؾطةعرع٢ح هحنع إلاجل٨ة"4ي
ي
انعتٗغر٠ع" اغٖييةع إلال٨طة"ييٓهغعفعع الىضع اخياذعالٓهحرع إلال٩يي إلائؾـعاهظٍع اهطية،عرعيلمعتٗطحنع اغتسـعرعألاًٖياع اخجيهطةعفعع إلاجلـعألاٖلىع
(ي ّ
ريٗحنع إلال٪ععتسؿهيعرع ضيغَيع اٗيمعرعألاًٖياع اخجيهطةعفعع جلؿهيعألاٖلى،عرعَئ الاعيلمعتٗططجهمعبٗضع ٢تر حع 4ي جهمع ًع٢للع إلال٪عهٟؿهعرع
ًٖحرًع ًع٢للععتسـع لخ٩ح ةعرعًٖحرًعآزغرًع ًع٢للع جلسخيع ابرإلاين.ي
ي
_ي تل٩حنع اهطيةع اٗلطيع ًع جلـعأٖلىعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع ()CSCAي رَحعَط٩لعتكيرعرعرعؤلاص عدع اٗي ةعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع
()DGCAيرعهععَط٩لعاص عرعرعت٣جي.ي
ي
 إلاجلـعألاٖلىعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع ()CSCAيَحع اهط٩لع اتكيرعرعالهطيةع اٗلطي،عرع ًعججةعٞينع٢غ ع تهعهعع٢غ ع اعط اعنلٛةع
اص عرةعرع اليلععيجً٨عاهعأنعيغ٘ٞعً٢يييعاضوع إلاد٨جةعؤلاص عرةعفعع اغبيٍ .ي رع ٘عطا٪عيجً٨عاألشخيمع إلاٗىحرحنع اظيًعيلجلٗحنع
بهٟةع اكغ٥دعزٟطةع ؾمعأنعي٣ح ح عببعؾياع دُةعتلٟؼرحهطةعأرع دُةعاط ٖطة.
5



ي االع ههعالعيجً٨عاألخؼ بع اؿطيؾطةعأرع لججٗطياعأنعت٣حمعببَل١ع دُياعتلٟؼرحهطةعأرعاط ٖطة .ي
رعتجج٘عؤلاص عدع اٗي ةعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع اتيعتسً٘عاؿلُةع ضيغَيع اٗيمع اظرعيٗطىهعزلاةع إلال٪ع لخض ياعؤلا

ص عرةعرع

ال٣ىطةع اتيعتؿضحهيع اهطيةع اٗلطيعرعطا٪عفععزجـعاص ع اعهعععؤلاص عدع إلاياطةعرعاص عدع ليبٗةع ابر ج،عرعاص عدع اض عؾياع ا٣يهحهطةع رع
اص عدع اليطةع الدلطةعرع ال٣ىطةعرع ال٨ىحاحزطةعرعاص عدع اضع ؾياعرع الُحرغ .ي رعتًُل٘ع اهطيةع هي هيع إلاىحَةعبٗهضتهيعبًٟلع لج َحصع

 1يhttp://www.haca.ma
ي
 2ي http://www.haca.ma/pdf/monopole.pdfي
 3ا٣يهحنعع٢مع 77-03ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع
 4ي اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،عت٣ضيم،ع http://www.haca.ma/indexFr.jsp?id=27ي تجتعػريعدع إلاح٘٢ي
5
يي http://www.haca.maي
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إلاكتر٦ةعإلاسلل٠ع إلاهيلرعرع احخض اع اليبٗةعاهيعٖلىعٚغ عع هلخةع اغ٢يبةعرع الض٢ط٤عرع الضبحرعرع هلخةع إلاٗلح يتطةعرعأزحر ع
هلخةع الحجط.٤

_ي هيمع إلاجلـعألاٖلىعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعع
تًلِع إلايصدع3ي ًع آهحرع إلال٩يي إلاهيمع اؿل٘عٖكغعالججلـعألاٖلىعالتهي٫عرعهع:ي
ري؛يييييي
"ي-1ييابض اي اغأريفعي٧لي ؿؤاةيتدي٫يااطهي ًياضنيزلالىيي اكغرٟة،يٞطجيييلٗل٤يبُ٣يٕي تهي٫ي اؿجمعيي الهغ ي
-2يع٘ٞي ٢تر حي لجلالىيي اكغرٟة،ي بكؤني زلطيعي اصخهطياي اتيي يغز٘ي أ غي تٗططجهيي الىي هٓغهيي اؿضيضي ٞطجيي يسوي إلاهيمي أري إلاىينبي اٗي ةي
ري؛ي
اتييتىيٍيبهميم يعؾتهي يٖلىيعأؽي اهطيياي اٗي ةي إلالضزلةيفعي إلاجي٫ي اؿجمعيي الهغ ي
-3يابض اي اغأري البرإلايني ر لخ٩ح ةي فعي ٧لي ً٢طةي يدطلهيي ااطهي احػرغي ألار٫يي أري عتسؿيي جلسخيي ابرإلاين،ي ٞطجيي يلٗل٤ي بُ٣يٕي تهي٫ي اؿجمعي -ي
الهغريي؛ي
-4يابض اي اغأريرزحبييالحػرغيألار،٫يبكؤني كيعي٘ي ا٣ح هحني أري كيعي٘ي إلاغ ؾطمي إلالٗل٣ةيبُ٣يٕي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغر،ي٢لليٖغيهييٖلى ي
إلاجلـي احػ عرييي
-5ييابض اي اغأريرزحبيياغتسسخيي جلسخيي ابرإلاينيبكؤني ٣ترخياي ا٣ح هحني إلالٗل٣ةيبُ٣يٕي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغر،ي٢لليٖغيهييٖلىي إلاجلـي
إلاٗجييبيأل غي؛ي
-6ي ٢تر حي سلل٠ي الض بحري ٖلىي لخ٩ح ة،ي رالؾطجيي جهيي الض بحري ط اي اُيب٘ي ا٣يهحويي اتيي تجً٨ي ًي يجيني ال٣طضي بيإلاليصةي اح عصي بطيجهيي فعي
صيليزةيرأخ٩يمي آهحري اكغر٠يَظ ي؛ي
-7يع٘ٞي ٢تر حي الىي لخ٩ح ةيبكؤني الٛطحر ايط اي اُلطٗةي اتكغيٗطةير الىٓطجطةي اتيييؿللؼ هيي الُحعيي ال٨ىحاح عير ٢لهيصرير زلجيععي
ر اخ٣يفعيألوكُةيُ٢يٕي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغريي؛ي
-8ي اؿهغيٖلىيت٣طضيزجط٘ي اؿلُيايرألازهؼدي إلاٗىطةيبيا٣ح هحنيرألاهٓجةي إلاُل٣ةيٖلىيُ٢يٕي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغريي؛ي
-9يبدذي َللياي اغزوي ببخض ثي ر ؾلٛل٫ي يكآاي تهي٫ي اؿجمعي -ي الهغر،ي تلٗيي اإلزغ ا اي ا٣يهحهطةي ر الىٓطجطةي إلاٗجح٫يي بهيي ر ىذي
ريبهيي اٗجلي؛ي
اغزوي إلالٗل٣ةيبظا،٪ير٣ٞييالىهحمي اتكغيٗطةير الىٓطجطةي لجيع ي
-10ي ىذي اغزوي بيؾلٗجي٫ي إلاحزياي اغ صيحي -ي ٦هغبيتطةي اتيي تسهههيي اح٧ياةي احَىطةي ال٣ىحني إلاح نلاي اٟيتضدي ُ٢يٕي تهي٫ي اؿجمعي -ي
الهغري,يراهظٍي اٛيية،ييئَلي إلاجلـ،يٖىضي لخيزة،يإلخض ثيلجىةيالليؿط٤ي ٘ي اهطيياي اٗي ةيألازغويي إلا٩لٟةيببص عديَط٠ي إلاحزياير غ ٢للهي
؛ي
-11ي غ ٢لةيت٣طضيَطيياي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغرييبجًجحنييصٞيتغي الدجلايربهٟةيٖي ةيت٣طضَييبيإلاليصةير ا٣ح ٖضي إلاُل٣ةيٖلىي اُ٣يٕي؛ي
صٞياي الدجلاي لخينةيبياكغ٧ياي احَىطةيالتهي٫ي اؿجمعي-ي الهغريي اٗيمير غ ٢لةي ال٣طضيبهيي؛ي
-12ي إلاهيص٢ةيٖلىي ع
-13ي اؿهغي ٖلىي ال٣طضي بلٗضصيةي الٗلحري ًٖيتطيع اي ا٨ٟغي ر اغأر،ي رالؾطجيي يي يلٗل٤ي بيإلٖلمي اؿطيسخي،ي ؾح اي ًي ٢للي اُ٣يٕي لخيمي أري ًي
اُ٣يٕي اٗيميالتهي٫ي اؿجمعي-ي الهغري.يييراهطٍ ي اٛيية،ييحزهي إلاجلـ،يتلٗييالٟتر اي اتيييدضصَي،يالىي لخ٩ح ةيرالىيعتيؾةي جلسخيي ابرإلاينيري
إلاؿئراحني ًٖي ألاخؼ بي اؿطيؾطةي ر إلاىٓجياي اى٣يبطةي ر اٛغٝي إلاهىطةي إلاجخلةي فعي ابرإلاين،ي بطيني إلاضدي اؼ ىطةي اتيي ؾلٛغ٢تهيي ض زلاي
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وي
اصخهطياي اؿطيؾطةي أري اى٣يبطةي أري إلانهي د ي فعي بغ جي أزهؼدي ؤلاط ٖةي ري اللٟؼرحني.ي ررجحػيياه،ي بهظٍي إلاىيؾلة،ي ابض اي زجط٘ي إلالخٓياي اتيي يغ ي
ٞحهييٞيتضدي؛ي
ي-14ي اؿهغي ٖلىي ال٣طضي بياىهحمي اتكغيٗطةي ر الىٓطجطةي اتيي تدضصي ا٣ح ٖضي ر اكغرٍي إلالٗل٣ةي ببهليري ربغ جةي ربذي ا٣ٟغ اي إلالٗل٣ةي
بيلخجلاي هلسيبطةي اتيييلمعني ال٣طضيبهيي ًياضنيَطيياي تهي٫يبياُ٣يٖحني اٗيمير لخيمي؛ي
ريبهيي اٗجليفعي طض نيؤلاقهيعي؛يراهظٍي اٛيية،ي
ريبياىهحمي اتكغيٗطةير الىٓطجطةي لجيع ي
-15ي اؿهغيٖلىيت٣طضيأزهؼدي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغ ي
يجيعؽي إلاجلـ،ي بججط٘ي احؾيتلي إلالتجة،ي غ ٢لةي ٦طٟطةي بغ جةي ا٣ٟغ اي ؤلإالهطةي اتيي تلحلىي بثهيي َطيياي تهي٫ي اؿجمع-ي الهغريي اليبٗةي
الُ٣يٕي اٗيميأري إلاؿلٟطضدي ًيؾىضيالؾلٛل،٫يأييي٧ينيهحٖهيفعياَيعيَظ ي اُ٣يٕي؛ي
-16ي إلاٗي٢لةيٖلىي إلاسياٟياي إلاغت٨لةي ًياضنيَطيياي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغر،ي أريت٣ضيمي ٢تر حيبكؤني اٗ٣حبياي إلاترتلةيٖجهيي الىي اؿلُياي
إلاسلهة،ير٣ٞييالتكغي٘ي لجيعرييبهي اٗجليراضٞيتغي الدجلايط اي اهلةي؛ي
ر".ي
-17ؾًي إلاٗييحريط اي اُيب٘ي ا٣يهحوييأري ال٣جيي إلاُل٣ةيا٣طيؽيٖضصي إلاليبٗحنيابر جي يكآاي تهي٫ي اؿجمعي-ي الهغ ي
تىويٖلى:ي"يجب ٖلىي لٗهضر تهي ٫اؿجمعي الهغرييأنييًٗح يعًَي
يري إلايصدي63ي ًي ا٣يهحنييع٢مي77-03ي إلالٗل٣ةيبيالتهي٫ي اؿجمعي الهغريي ّ ي
اقيعدي اهطيةي اٗلطيي إلاٗلح ياي أري احجيت ٤اًغرعرة اللؤ٦ضي ًي ختر همي الاتز ياي إلاٟغريةي ٖلحهمي بجحزبي اىهحمي
اتكغيٗطة ر الىٓطجطة ر٦ظ يبجحزبيصٞتريتدجلتهم.يتئَل اهطيةي اٗلطي ال٣طيم بؤبديثياضويألاشخيمي إلاظ٧حعرًيرطا٪ير٣ٞييألخ٩يمي إلايصدي15ي ًي
آهحري اكغر٠يع٢ميي212-02-1ي إلالٗل ٤بياهطية اٗلطي".ي
ي
 .3.3هشاطاث اشوؽ (دفاجش جدمالث) الششواث الوؾىُت العامت العاملت في اللؿاع العمعي البطشي
تمعبجحزبع إلايصدع 54ي ًع ا٣يهحنع 77_03ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع زج٘ع ئؾؿةعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنيي إلاٛغبيي)(R.T.Mيي ر" إلاهلخةع
إلاؿل٣لةعاإلقهيع "ي SAPي فععق٩لع ئؾؿةعر خضدعزٟطةع ؾمعأَل٤عٖلحهيع "ي إلائؾؿةع احَىطةعاإلط ٖةعرع اللٟؼرح ين "ي( )SNRTي اتيعتدل٨معالىع
٢يهحنع اكغ٧ياعزٟطةع ؾمعرعالىع ا٣يهحنع لخيلععرعأخ٩ي ه .ي رعتجل٪ع اضراةعههسب ي ألاؾضعفعععأؽع ي٫عَظٍع إلائؾؿةعرععأؽع ي٫ع اُ٣بع
اؿجمعع الهغرع اٗجح ي،عًٞلعًٖع ا٣ىيدع إلاٛغبطةي اخيهطةيM2ي،1عرعطا٪ع ًع أزلي ع٘ٞع٧يٝدع الدضيياع إلالٗل٣ةعبيإلاىيٞؿةعر تحٞحرعؾطي١ع لتمع
اللىيٞـع اجزيهعفعع إلاكهضعؤلاٖل يع احَجي.يي
رع الٗغر٠ع اح عصعفعع إلايصدع 49ي ًع ا٣ينرنعع٢مع 77_03ي "ت٣حم لخ٩ح ةي ببٖض ص صٞيتغ الدجلاي رتهيص١ي ٖلحهيي اهطيةي اٗلطيي التهي٫ي اؿجمعي
ريرتيكغيبيلجغرضد اغؾجطة".
الهغ ي
يي
رتدضص صٞيتغي الدجلاي (٦غ ؾياي اكغرٍ) اتز يا اكغ٧ياي احَىطةي التهي٫ي اؿجمعي الهغريي اٗجح يي رالؾطجيي جهيي تل٪ي إلالٗل٣ة بجهي هي فع ي
اٍ عي إلاغ٤ٞي اٗيم.ي
يي
َل٣ي ألخ٩يمي آهحر اكغر ٠ع٢م  212-02-1اهيصع فعي22ي ًيزجيصويآلازغدي1423ي( 31أٚؿُـ  ، )2002ت٣حمي اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي
الهغرييبجغ ٢لةي ختر مي اكغ٧يا احَىطة التهي٫ي اؿجمعي الوعري ي اٗجح ييالىحصيصٞتريتدجلتهي"،يبجييفعيطا٪ي اتز ميبياكغرٍي الياطة:ي
ي


ي اعؾياعقل٨ةعرع ىُ٣ةعتُٛطةع



ي تكٛطلع إلاح عصع اتكغرةع إلاٛغبطةع
ويط اي اهلةي
١يألازغ ي
١ي إلائا٠يري لخ٣ح ي
ي ختر ميخ٣ح ي



ي بذعألاٖجي٫ع اؿجٗطةع الهغرةع إلاٛغبطة



 1ي تمعاَل١ع إلادُةع إلاٛغبطةع اخيهطةعٖيمع 1989ي ٦جدُةعتلٟؼرحهطةعبيالقتر ٧يا.يرع ىظعٖيمع 1996ي ٞينع ا٣ىيدع إلاٛغبطةع اخيهطةعأنلدتعزؼاع ًع إلاكهضعؤلاٖل يع اٗجح يعبٗضعأنعأنلدتعٖلىع
ّ
ياطةعزجةع ٖتريجهيع٦جيعر١يٕعطا٪ع ٘ع دُةعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنع إلاٛغبيي رع إلادُةعألارلىعبيإلاٛغب.يي
ل٪ع اضراةع إلاٛغبطةعبيا٩ي ل،عرعطا٪عٖلىع جغعنٗحبياع
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ي إلاؿيَجةيفعياهليريأٖجي٫يؾجٗطةيبهغرةي ٛغبطة



ي الجل٘ي بيأل يهةي ري إلاهض ٢طةي فعي ه٣لي إلاٗلح ةي ري ختر مي لججهح يعي ًي اكليبي ختر مي لخطيدي لخينةي األشخيمي ري الجل٘ي بيالؾل٣لاطة ي
ْأ
1
اٌي٣ة .
ريبياىٟـيًٖي إلاهيلري ّ ي
ًٖي اؿلُياي اٗجح طةيري ّاىؤ ُي
 3.4دظخوس 2011

ا٣ضيتجتي إلاهيص٢ةيٖلىي اضؾلحعيي لجضيض2ي اظرينضعيفعي17ييحهطح/يخؼرغ ني2011يًٖيَغر٤ي ؾلٟتايقٗبييتميتىٓطجهيفعيٚغدييح٫ييح /تجحػيي2011ي
ري٢ضيأ٦ضيَظ ي اضؾلحعييٖلىي اتز مي إلاٛغبيبيإلاليصةي ا٩حهطةيلخ٣ح١ييؤلاوؿينيري ّ
ٖؼػيي ًي لخجييةي ا٣يهحهطةيلخغرةي ا٨ٟغ.يي
رييىوي اٟهلي25ي ًي اضؾلحعييٖلىيأن"يخغرةي ا٨ٟغير اغأرير الٗلحري ٟ٨حاةيب٩ليأق٩ياهي.ي٦جييأنيخغرةيؤلابض ٕير ايكغير اٗغىيفعي جيالاي
ؤلابض ٕيألاصبيير اٟجيير الدذي اٗلميير ال٣جيي ًجحهة".ي
ي
رَل٣ييالٟهلي10يٞبني اضؾلحعيي"ييًجًيالجٗيعيةي ابرإلايهطةي ٩يهةيتسحاهييخ٣ح٢ي،ي ًيقؤجهييتج٨طجهيي ًي اجهحىيبجهي هي،يٖلىي احزهيألا٦جل،يفعي
اٗجلي ابرإلايويير لخطيدي اؿطيؾطة.ي
ررًجًي اضؾلحع،يبهٟةيزينة،يالجٗيعيةي لخ٣ح١يي الياطة :ي
يييخغرةي اغأرير الٗلحرير زلجيٕ;يييخحزيػ جييفعيرؾيتليؤلاٖلمي اغؾجطةييتىيؾبي ٘يتجخطلطتهي"يي
رييىوي اٟهلي28ي ًي اضؾلحعييٖلىيأني"يخغرةي اصخيٞةي ًجحهة،يرالييجً٨يت٣ططضَييبؤريق٩لي ًيأق٩ي٫ي اغ٢يبةي ا٣للطة.ريالججط٘ي لخ٤يفعي
الٗلحر،يروكغيألازليعيرألا٩ٞيعيرآلاع ا،يب٩ليخغرة،ير ًيٚحري٢طض،يٖض ي يييىويٖلطهي ا٣يهحنيينغ خة.ي
تصج٘ي اؿلُياي اٗجح طةيٖلىيتىٓطميُ٢يٕي اصخيٞة،يب٨طٟطةي ؿل٣لة،يرٖلىيأؾـيصيج٣غ َطة،يرٖلىيري٘ي ا٣ح ٖضي ا٣يهحهطةيرألازل٢طةي
إلالٗل٣ةيبه.ي
يدضصي ا٣يهحنيي٢ح ٖضيتىٓطميرؾيتليؤلاٖلمي اٗجح طةير غ ٢لتهي.يررًجًي ؾلٟيصدي ًيَظٍي احؾيتل،ي ٘ي ختر مي الٗضصيةي الٛحرةير اخ٣يٞطةي
ريٖلىي ختر ميَظٍي الٗضصية"،ي
ر اؿطيؾطةيالججلج٘ي إلاٛغبي.رتؿهغي اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي الهغ ي
ي
رعيئ٦ضع اٟهلع165ي ٖلىع اضرعع اظرعتًُل٘عبهع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،ع"يتلحلىي اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي الهغريي اؿهغي
ٖلىي ختر مي الٗلحري الٗضصري الطيع اي اغأري ر ا٨ٟغ،ي ر لخ٤ي فعي إلاٗلح ةي فعي إلاطض ني اؿجمعي الهغر،ي رطا٪ي فعي اَيعي ختر مي ا٣طمي لخًيعرةي
ألاؾيؾطةير٢ح هحني إلاجل٨ة".ي
ي
ي
ي
ي
ي

 1ي إلاغز٘عهٟؿهعي
 2ي اىوع ليحعٖلىع الح بةع احَىطةعالجٛغبعع
http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/logoevenementiel/Projet+de+la+nouvelle+constitution.htm
ي
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 5.3اللُود املفشوغت على خشٍت الخعبلت.
تًلِع إلايصد ي 9ي بيا٣يهحنع إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعخضرصعخغرةع الٗلحرع "يي صرني ؤلازل ٫بياٗ٣حبيا اح عصدي فعي اىهحمي لجيعريي بهيي
اٗجلي،ييجبيأاليي٩حنيي ًيقؤني ابر ج راٖيصد بذي ابر جيأريأزؼ اي ًي ابر جي:ي
ي
ييييييؤلازل٫يبخح بت إلاجل٨ة إلاٛغبطةي٦جييهعي دضصديفعي اضؾلحعيير جهييبيلخهحميتل٪ي إلالٗل٣ةيبيإلؾلم ربياحخضد اتر بطةيالججل٨ةييييييييييييربياىٓيمي إلال٩ي،يي
يييييي إلاـيبيألزل ١اٗي ة ؛ييييييتججطضي ججحٖيايط ا هيلر ؾطيؾطةيأريٖغ٢طةيأري ٢لهيصيةيأري ياطةيأريايضيحاحزطةيأريزض ةي هيلخهي رً٢يييَي لخينةيِ٣ٞي؛يييي -يييييي لر ثيٖلىي اٗى٠يأر الجطحز اٗىهغرييأريٖلىيؤلاعَيبيأري اٗى٠ييضيشخويأري ججحٖةي ًيألاشخيميبؿتبيأنلهم أر هلجيئهميأريي
١يأريصييهةي ٗطىة ؛ي
ييييييييييٖضمي هلجيئهميالىيؾلاةيأريأ ةيأريٖغ ي
ييييييي الدغرٌيٖلىيههج ؾلح ٥يًغيبياصخةيأريؾل ةيألاشخيمير إلاجلل٩يايأريخجييةي ابيتة ي؛ييييييييي خلح ايبؤريق٩ل ً ألاق٩ي٫يٖلىي صٖيا ايربطيهيايأريت٣ضيجيايزيَيةيأري ًيقؤجهييأنيتح٘٢ي إلاؿتهل٨حن فع لخُبي؛يييييييييالخي١ي اًغعييبد٣ح١ي اُٟل ٦جييٌر ي لٗيعٝيٖلحهييصراطي1".يي
يييييييييييييي

1

ي ٢يهحنع 77_ 03ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع إلايصدع 9ي
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ي

.4

أهماؽ جوصٌع الخذماث العمعُت البطشٍت

 1.4.عذد العوائل و عذد أحهضة الخلفاص العائلي
ي٣ضععٖضصع اٗح تلعؾىةع  2011ي خؿبع ال٣ٟضيةع اٗلطيعاللسُطِع بي يي 6,813ي لطحنعٖيتلة .ي رعت٣ضعع ئؾؿةع  TNSرعهعع اح٧ياةع إلا٩لٟةعب٣طيؽع
وؿلةع إلاكيَضدعبيإلاٛغبع اٗح تلع اتيعتلجل٘عبسض ةع اللٟؼرحنع بي5,666ي لطحنعٖيتلةعؾىةع 2011ي  ، 2رع ًعججةعتللٜعوؿلةع كيَضدع اللٟؼرحنع
ػَياع.%85يي
ي
 .2.4البث ألاسض ي
1

1.2.4ييي اللٟؼرحنيي الجيجلعيرألاعضخيع()TATيي
ي
يلِع ئتجغعهٓجهي تديصعألارعربيي التهيالاعؾىةع2006ي تيعرشع هل٣ي٫عهدحع الذع اغ٢مي،عرع هتهياع ًع الذع الجيجلععرعطا٪ع ٘عخلح٫عؾىةع
،2015عبيايؿلةع الىعهُي١ع اترصصعٞح١ع اٗيلع )(UHFي رع ٘عخلح٫عؾىةع 2020ي بيايؿلةعالىع اىُي١ع اترصصع اٗيلععزض ع ()VHFي رعَحع اىُي١ع اظرع
يجخلعوؿلةع %100ي ًع اكل٨ةع اغتسؿطةعبيايؿلةعالىع ئؾؿةعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنيي إلاٛغبطة.3يي رع ًع إلاٟترىعأنعتيلهيع٧يٞةعأق٩ي٫ع الذع
ألاعضخيع الجيجلعع ٘عخلح ٫ع 2012ي فعع٧يٞةعبلض نع تديصعألا رعربي،عأ يعٞطجيعيلٗل٤عبيإلاٛغبعٞينعقل٩ياع الذع اللٟؼرحويع الجيجلععألاعضخيعٖلىع
هُي١ع اترصصعٞح١ع اٗيلعع )(UHFي ؾطيلهيعيحمع 17ي يحهطح/يخؼرغ نع2015ي ٖلىعأ٢صخىعت٣ضيغعرعطا٪عر٣ٞيعالتٟي١عؤلا٢لطميعبجىط٠عاؿىةع .2006يرع
يكجلعَظ ع إلاحٖضع٧يٞةعأف٧ي٫ع الذعألاعضخيع الجيجلععإلادُة ي قغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرةي(ؾحعريصععSoread-2Mي)ي بيا٩ي لعرع
دُةعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنع إلاٛغبيي زؼتطي،عرعهعع اتيعتتذعٖلىعهُي١ع اترصصع اٗيلععزض عع (4.)VHFي رعتىوع اتر زطوع اتيع ىدتهيع اح٧ياةع اٗلطيع
التهي٫ع اؿجمعع الهغريي الجدُياع لخينةعٖلىعيغرعدع هتهياع ًعؤلاقيعدع الجيجلطةع ٘عخلح٫عيحهطح/يخؼرغ نع.2015ي
ي
ي
ي

2.2.4يي اللٟؼرحنيي اغ٢ميعألاعضخيع
ي
بضأاعرػ عدع تهي٫ع ىظعؾىةع 2006ي بتىٟطظع اٗضيضع ًعألا وكُةع اتيع تهضٝع لىعتُحرغع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخي )(TNTي رع٧يهتععػهي ةعَظ ع
الُحرغعٖلىع اىدحعآلاتي5:ي
 يىييغ/ي ٧يهحنع اخيوي ي _ي ييح/ي أييعع:2006ي صع ؾياع لجضروع اتيعأٖضَيعٞغر٤عٖجلعيل٩حنع ًع جخلحنعًٖعرػ ع اع تهي ٫ي ي رع اهطيةع
اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعرع اح٧ياةع احَىطةعاإلط ٖةعرع اللٟؼرحنعرع إلائؾؿةع احَىطةعالغ صيحعرع

اللٟؼرحنيي رعًٖع ججحٖةع

قغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريصعع.)Soread-2M
 أبغرل/يهسؿيني:2006ي اييٞةي٢ىيتحنيأزغرحنيالىي ئؾؿةيؤلاط ٖةيري اللٟؼرحنيي إلاٛغبطةيبهٟةير٢لطةيريطا٪يفعي اغبيٍيري اض عي الطًيايفعي
ق٩ليبذيتجغربييريطا٪يالللٟؼرحنيي اغ٢مييألاعضخي.يري٧ينيطا٪يبض يةي الجغبةي ٘يَظ ي ٫هحٕ ي ًي اللٟؼرح ين.ي
1

ي HCPي تُحععٖضصع اٗح تلع(يبدؿيبعألاا)٠يخؿبعألاخطياع اؿ٨ىطةعبحنع 1960ي رع 2030يي
http://www.hcp.ma/Evolution-du-nombre-de-menages-en-milliers-par-milieu-de-residence-1960-2030_a707.html
2
TNS TV Panel Diary, Morocco 2011 cité in EURODATA-TV Worldwide, One Year TV Worldwide- One Television Year Partis, March 2012.ي
 3ي خجضعٚؼ لعععتسـع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع 10ي صيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫ع:2010ي اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيع"ياصزي٫ع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيعالىع إلاٛغب"ي إلاٛغبع
 http://41.249.251.219/fra/news/20111203203926/20111203203926.htmlي
 4ي دجضعخجحصدع"ي هل٣ي٫ع ًع الجيجلعععالعع اغ٢مي:يٚل٤ع الجيجلععع(:Analogue Switch Off (ASOي ٟيتطذع اىجيح"ي ض زلةعفعع ئتجغعخح٫ع الذع اغ٢ميعألاعضخي،ع اظرع وٗ٣ضعب٩حتحهحعمنع(ي 20ي
لىع 22ي صيؿجبر/ي٧يهحنعألار٫ع)2010ي http://www.haacbenin.org/IMG/pdf/LA_TRANSITION_ANALOGIQUE_NUMERIQUE_Maroc_.pdfي
5
ي خجضعٚؼ لعع إلاغز٘عهٟؿهي
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ييح/ي أييعي :2006ي ت٣غرغي اعؾياي اللٟؼرحنيي اغ٢ميي ألاعضخيي إلاٛغبييي ٖلجيصي ٗطيعي الذي DVB-Tي الؾل٣لي٫ع اخيبتعرع ٗطيعع DVB-Hي
الؾل٣لي٫ع إلادجح٫عرع ٖلجيصع ٗطيعع اًِٛع MPEG 2ي الللٟؼرحنع٢طيسخيع اض٢ةعرع اًِٛع 4ي MPEGي الللٟؼرحنعٖيلعع اض٢ةعرع
ؾل٣لي٫ع امخجح ي.٫

17 يحهطح/يخؼرغ نع:2006ي ٖلجيصعزُةعزطيط٠
خضي آلان:ي ىذي ئؾؿةي ؤلاط ٖةي ري اللٟؼرحنيي إلاٛغبيي اترزطوي اجهيثيي الؾلسض مي اترصص اي الػ ةي إلعؾياي قل٨ةي
 يحاطح/ي تجحػيي 2006ي الىي ّي
اللٟؼرحنيي اغ٢مييألاعضخيي ًيأزليبذيزض ياي اُ٣بي اٗجح يي(يؾتي غبٗيايٖلىي12يفعيؾطجطل٩يؾت simulcastي).
 هحٞجبر/ي تكغرًع اخيويع :2007ي ىذعتغصصع دلععر٢تيعا٣ىيدع إلاهغزينع اضرلععالٟلمعبجغ ٦ل،ع زلطيععتىٟطظعاقيعدع دلطةعاإلعؾي٫ع
إلالٗضصع إلال٣يبلع إلادلع.


يعؽ/ي أط عع:2008ي ىذع ئؾؿةعؤلاط ٖةعرع اللٟؼرحنيي إلاٛغبطةعجهيتطيع اترصص اع اًغرعرةعإلعؾياعقل٨ةع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيع ( 12ي
غب٘عٖلىع12يفعيؾجطل٩يؾت simulcastي)



ييح/يأييعع:2008ياَل١ع اللٟؼرحنع اصخصخيع إلالجح٫ع)(DVB-Hي

 يحاطح/ي تجح يػي :2008ي ىذي ئؾؿةي ؤلاط ٖةي ري اللٟؼرح يني إلاٛغبطةي اترصصي خؿبي إلاح٘٢ي الؾل٣لي٫ي اعؾي٫ي لٗضصي ل٣يبلي جين،ي ًي قؤههي
خلًيني دُياي الذي لجضيضدي لخينةيبض يةي ًيؾىةي.2009
 أٚؿُـ/يأبي:2008ي اعؾي٫يصٖحدي الىي ٢ىيتحني زينلحني الد٣ط٤يتُٛطةي ٧ي لةي ٖلىي ٧ي لي اتر بي إلاٛغبيي ٖلىيي ؾطجطل٩يؾتsimulcastي فعي
2010يبلٜيٖضصي إلادُياي احَىطةيفعي ص زليقل٨ةي اللٟؼرحنيي اغ٢مييألاعضخيي اليبٗةي إلائؾؿةيؤلاط ٖةيري اللٟؼرحنيي إلاٛغبطةي35ي دُةيري
طا٪يبلُٛطةيهيَؼاي%73ي ًع اؿ٩ين،عفععأ٦لحبغ/يتكغرًعألار٫ع2012ي أنلدتعزض ةع الذع اغ٢ميعألاعضخيع ليخةعالهلعالىع% 80
ي ًع اؿ٩ين.
هتكيعع اكل٨ة:ي دُياع اللٟؼرحنعألاعضخيع اغ٢ميعTNTي2010

يي
ي
تل٩حنع اكل٨ةع ًعرخضتحنع ًعؤلاعؾي٫ع إلالٗضصع إلال٣يبل .ي يجً٨ع ؾلسض معَح ثيعبسخيٍعبترصصعٞح١ع اٗيلعع UHFي رعزهيػع ؾل٣لي٫عع٢ميعأعضخيعأرع
6ي ٢ىح اع ٛغبطةع ىحٖةعرع
بجهيػعتلٟؼرحنعيؼرصعبيإلاىٓح ةع اغ٢جطةعألاعيطة،عيجً٨عالجكيَضيًعأنعيللُ٣ح ع ابر جع اغ٢جطةعفععبي٢ةعتًمع
سلهةعرعطا٪ع جيهي :ي رعهععألارلى،ع اخيهطةي ، 2Mع اغرييطة،ع اغ بٗةعرع اؿيصؾة .ي رعبض يةعمنع 31ي ييح/ي أييعع2008ي بضأاع ا٣ىيدع لجضيضدعؾسىجيع
أٞلم1ي تتذعبغ جهيعخهغريعبجىٓح ةع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخي.ي
ي
1

ي إلائؾؿةع احَىطةي اإلط ٖةعرع اللٟؼرحنع  http://www.snrt.ma/tnt.phpي
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ي
ي
ر ٘٢ع هتكيعع اللٟؼرحنع اغ٢ميع
يي

ي

ي
ّ
ّ
انعاصزي٫ع إلادلحوع اغ٢ميعرعتحٞحرٍعالججهحعع إلاٛغبيع جيهيع٧ل٠ع لخ٩ح ةع إلاٛغبطةع يع٢طجلهع 12ي لطحنعصرالععأ غر٩ي .ي رعم ٕعطا٪عٞبنعَظ ع
هل٣ي٫عالىع إلادلحوع اغ٢ميعامعيغ١ع٦خحر عالىع لججهحعع إلاٛغبيعٞلمعيلمعقغ اعاالع 100ي أا٠عزهيػع ؾل٣لي٫عع٢ميعرعَحع يعيجخلعوؿلةع %0,3ي ًع
ٖضصع اٗح تلعفعع إلاٛغبع اتيعتؿلسضمع اللٟؼرحني 2يي ُريٗؼوعَظ ع اٗؼرٝعًٖع اللٟؼرحنع اغ٢ميعفعع إلاٛغب الىعخ٣ط٣ةعأنع اٛي٫بطةع اٗٓمىع ًع
اٗح تلعفعع إلاٛغبع اتيعتؿلسضمع اللٟؼرحنع يػ اتعتللِ٣ع إلادُياع اًٟيتطةعرعاسـعاضحهيع اغٚلةعفععقغ اعأزهؼدع ؾل٣لي٫عاييٞطةعأرعقيقياع
ؿُدةعع٢جطةع (ي ًعهىحٕع اللػ يعأر )TFTي رعهعع اتيع٢ضعتخ٣لعَظٍع اٗح تلعبع 10ي آالٝعصعَمع ٛغبيعٖلىعألا٢ل .3ي ريكحرع ال٣غرغع اظرعأنضعٍع
ابرإلاينع إلاٛغبيعفععأ٦لحبغ /يتكغرًعألار٫ع 2011ي خح٫ع "يؤلاٖلمعرع إلاجلج٘عفعع إلاٛغب :ي صع ؾةعتحاطٟطةعرعتحنطيا،عزيعَةع اُغر٤عالخح عع احَجي "ي
ههععٚمع اىجيحعفع ي تد٣ط٤عاُٚطةعٖي ةعالللٟؼرحنع اغ٢ميعألاع ضخيعاالعأهه ي ًع إلاىه٠عتسٟطٌع اًغ تبي ٖلىع إلاكيَضيًع اظيًعيـتسض حنع
أزهؼدع ؾل٣لي٫ع ًع اىحٕع اغ٢ميعبي%20ي أرع هلٓيععالُلط٤عَظٍع اًغ تبي الىعخحنعأنعتٗمعأزهؼدع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيعٖلىع٧لع اٗح تلعأرع
ؤلاٖٟياع ًعص٘ٞعَظٍع اًغ تبي الىعخضرصعؾىةع2015ي رعَحع إلاحٖض اظرعخضصتهع إلاججحٖةع اضراطةعالٗجطمع اللٟؼرحنع اغ٢مي4ييي.ي
ي
تمعمهذعتغ زطوعزضيضدعتمعؤلاٖلنعٖجهيعفععبض يةعٖيمع 2012ي رعخؿبع جلةعع يعر٥ع يلضرع،Maroc-Hebdoيٞبني اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي
الهغريي تؿمىي الىي اَل١ي اضٗٞةي اخياخةي ًي اتر زطوي الجدُياي ؤلاط ٖطةي ري اللٟؼرحهطةي ري َظٍي إلاغخلةي اسؿتي بيإلاغخلةي اهيند ي هٓغ ي إلادضرصيةي
١ي ؤلاٖلني إلادلطةي ري الىي ه٣وي هتكيعي اللٟؼرح يني اغ٢ميي ألاعضخي.ي ري أ يي اضٗٞةي اخياخةي ًي اتر زطوي الجدُياي ؤلاط ٖطةي ر اللٟؼرحهطةي ري اتيي
ؾح ي
5
ؾتىُل٤يزل٫ي اؿض سخييألار٫يياٗيمي2012يٝيجً٨ي أنيتكهضي ىذي اٗضيضي ًي اتر زطويالجدُياي اللٟؼرحهطةيخؿبي اؿطضيزياضيأر عري يي اىيَ٤ي
اغؾمييبؾمي اهطيةي اٗلطييالتهي٫ي اؿجمعي الهغر،ياً٨ي٧ليَظٍي إلاح ٖطضي غتلُةيبياترصص اي إلاليخةيريالىيَي٢ةي ؾتطٗيبيؾح١ييؤلاٖلني إلادلطةي
ر
ال٣ىح اي لجضيضد.ي ري ي٤ر٫يي خضي إلاؿئراحني فعي اهطيةي اٗلطيي التهي٫ي اؿجمعي الهغريي ٞبني "ي الي يجً٨ي االي ا٣ىيتحني أري جلثي ٢ىح اي أني تغويي اىحعيي ٝي
ٝجهييتؤزغايوؿتطييهٓغ ياألػ ةي اتيير زهتي اهطيةي اٗلطييفعيعبط٘يٖيمي2012ي(ي هٓغي إلادحعييأصهيٍ)ي.ي
."2012يريأ ييٖجلطةي ىذي اتر زطوي لجضيضدي ا
ي
ي
1

 1ي إلاغز٘عهٟؿهعي
 2ي زغرُةعؤلاٖلمع اغ٢مي:ي إلاٛغب.يمع 21يي
 3ي إلاٛغب:ي اًٟيتطياع ٣يبلع اللٟؼرحنع اغ٢ميعألاعضخيع(،)TNTعأرعبيع إلاٛغبعwww.europemaroc.com, http://europemaroc.com/tnt.htmlييييييي Maroc 2007.netي
.4يhttp://www.mediasociete.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=148&Itemid=77&lang=fr
ي
5
ي"تغ زطوعزضيضدعالللٟؼرحنعٖيمع" 2012ي يعر٥ع يلضرع ; http://www.maroc-hebdo.press.ma/Site-Maroc-hebdo/archive/Archives_958/html_958/nouvelles.htmlي
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الٗيرنيي اضرلعيفعي جي٫ي اللٟؼرحنيي اغ٢مييألاعضخييييTNTيي
ي
1

تمعاعؾي٫عبٗخةع ٛغبطةعالىعَطيةع تهي٫ع اٟغوؿطة ي فععؾتلجبر /ي أيلر٫ع 2012ي خطذعَضٞتع اؼريعدعالىعصع ؾةعزح هبع هل٣ي٫عهدحع اللٟؼرحنع
اغ٢ميعألاعضخيعفععٞغوؿيعرع ؾلٟيصدع ًعطا. ٪ي رع ٘عطا٪عٞبنع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبطةعتؿيَمعفععخل٣ياع ال٨ٟحرعرع
الضعربع اتيعتىٓجهيعبٌٗع اللض نعؤلاٞغر٣طةع ًع أزلي هل٣ياهيعهدحع إلاذ تحوع اغ٢مي،عرعطا٪عبجىيؾلةعتغأؽعَظٍع اهطيةعاكل٨ةع اهطيياع
ؤلاٞغر٣طةع إلاىٓجةعاُ٣يٕع تهيالاعرع٢ضعبلٛتع ىهبع اغتيؾةع ىظعؾىةع2.2011ي
ي
 3.4الخلفضٍون باظخخذام اللمش الظهاعي /العاجل.
تؼَحع إلاضنع إلاٛغبطةعبدلطةع ًع اهح ةيياعٞح١ع ؾُححع إلاىيػ٫عٞىيصع ع يعتجضع جزالعفع ي َظٍع إلاضنعصرنعَح ثي،عرعَظٍع اهح تطياعتللِ٣عٖلىع يع
يغبحعًٖع 800ي ٢ىيدع ال٣يَيع جيهطي.يٞياؿيتلعَحعرؾطلةع الذعألارؾ٘ع هتكيع عرعألا٦ثرعهجيٖةعرعألا٦ثرع ؾلُ٣يبيعالٗح تلع إلاٛغبطة.ي
رعخؿبع إلاُٗطياع اتيعأنضعتهيع ئؾؿةع رتلؿياعEutelsatييألارعربيد يؾىةي2010يٞبههييحزضيفعي إلاٛغبي5,548ي لطحنييٖيتلةيتؿلسضمي اللٟؼرحن،ي
ري 4,655ي لطحنيي ٖيتلةي جهيي تؿلسضمي أزهؼدي ؾل٣لي٫ي بياؿيتل،3ي أري %83,9ي ًعزجلةع اٗح تلع اتيعتؿلسضمع اللٟؼرحنعرع %71,4ي ًع ججحٕع
اٗح تلع إلاٛغبطة .ي رتكحرع إلاُٗطياع اح عصدعفععصع ؾةعاصخطٟةعاسؿليبلسكجًايي "l„Establishmentي "ي ؾىةي2011ي ري اتيي تؿلسض هيي ئؾؿةيTNSيي
لىعأنعوؿلةع اىٟيطعهععأ٢لع ًع ايؿلةع إلاظ٧حعدعأٖلٍعألنع اضع ؾةعتلح٘٢عأنع%75ي ًع اٗح تلع اتيعتؿلسضمع اللٟؼرحنع اغ٢ميعتللِ٣ع ابر جع
اللٟؼرحهطةعٖبرع اؿيتلعأرعٚحرع ىًحرةي.4IPTVي
ري تًجًي امإؾؿةع ألارعربيد ي رتلؿياع  Eutelsatي بذي زجط٘ي إلادُياي اًٟيتطةي إلاٛغبطةي ت٣غرلي.ي ري ٢ضي نغختي إلائؾؿةي أههي زل٫ي ٖيمي 2010ي
الُ٣تي 4,117ي لطحنيي ٖيتلةي ٛغبطةي اقيع اي الذي ًٖي َغر٤ي اؿيتلي تلىل٪ي بحرصيAtlantic Bird TM 4 Aي ري 2,758ي لطحنيي ٖيتلةي ٛغبطةي غشخة ي
الال٣يٍي اقيع اي الذي ًٖي َغر٤ي اؿيتلي َحاي بحرصيHot Birdي (13ي صعرد يقغ٢ي)ي ري يئ ًي ا٣جغي اهىيععي إلاهغريي بذي ا٣ىح اي إلاٛغبطةي لىي لججهحعيي
اٗغبييرييلجؤي إلاٛغبيالىي اؿيتليَحايبحرصيHot Birdي ًيأزليبذي٢ىح تهيفعيأرعبييريؾيتليتطلعيؾليعيTelestarي ًيأزليبذي٢ىح تهيفعيأ غر٩ي.ي
اليتحزضي ئؾؿياي ٛغبطةيتلٟؼرحهطةيتٗجليبياض٘ٞيًٖيَغر٤ي اؿيتلييٞيإلاكيَضرنيي إلاٛيعبةييج٨جهمي قتر ٥يفعي اٗغرىي اتييت٣ض هييبي٢ياييٖغبطةي
ٖلىي ع صيحي ري تلٟؼرحنيي اٗغب،ي ري أرعربياي ري قحي تييم.ي ري ٢ض تي ٦ىي+٫يCanal Plusي ٖغيييالللض ني إلاٛيعبطةي ؾىةي2009ي االي أجهييأرٟ٢تي َظٍي لخض ةي
فعي حفىي 2011يبؿتبيتؼ يضيخيالاي ا٣غنىةيابر جهي.5يي
ي
 .4.4الخلفضٍون باظخخذام ابياث اليابل
الييحزضيبذيبيؾلسض مي ا٩يبليفعي إلاٛغبيي
ي
ي
ي

1

"ي الىٓطمع اظ تيع اإلٖلني رعتىٟطظعبىحصع٦غ ؽع اكغرٍ :ي بٗخياع اضع ؾياع اليبٗةعالهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع لىعبيعيـ "ي زغرضدعاطلحر ؾطحن،ع  4ي ؾتلجبر/ي أيلح٫ع  2012ي ,
 http://www.libe.ma/Autoregulation-de-la-publicite-et-l-execution-des-cahiers-des-charges-Mission-d-etudes-de-la-HACA-a-Paris_a30402.htmlي هٓغع٦ظا٪عبٗخةع اضع ؾياع
اليبٗةعالهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع لىعبيعيـعخح٫ع الىٓطمع اظ تيعاإلقهيععرعتىٟطظعبىحصع٦غ ؽع اكغرٍعرع إلاحزؼع اصخٟيعهللييةعبليعرشعصيؿجبر /ي٧يهحنعألار٫ع 2012ي رع إلاليحعٖلىع
إلاح٘٢عhttp://www.haca.ma/newsDetail.jsp?version=&idInfo=732
2

ي قل٨ةع اهطيياعؤلاٞغر٣طةعالىٓطمعُ٢يٕع تهيالا :ي اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعت٣ضمعخهطلةععتيؾتهيعاهظٍع اكل٨ة،عزغرضدعاطلحر ؾطحنعٖضصع  27ي صيؿجبر/ي ٧يهحنعألار٫ع  2011ي
 http://www.libe.ma/Reseau-des-instances-africaines-de-regulation-de-la-communication-La-HACA-presente-son-bilan-de-presidence_a23936.htmlي
3

ي رتطلؿياع EUTELSATي صع ؾةعخح٫ع اللٟؼرحنعبيؾلسض مع ا٩يبلعرع اؿيتلع 2010ي http://www.eutelsat.com/products/pdf/cable-satellite-survey-2010.pdfي
 4ي تل٠ػرحنع رعرص تيع EURODATAي ٖيمعر خضعفعع اللٟؼرحنع 2012ي مع 162ي
 5ي"٢ىيديي٦ىي+٫ي Canal Plusيتيسخبي ًي اؿح٢حني لجؼ تغرييري إلاٛغبي"يزغرضدياح ىضيٚغدي يعؽ/يآط عي 2011يhttp://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2011/03/01/canal-
se-retire-des-marches-algerien-et-marocain_1486969_3236.htmlييييريخؿبي اؿطضيهتطليٖلحؽيعتسـي لججٗطةي إلاٛغبطةيإلا٩يٞدةي ا٣غنىةي اظرينغحي٢يتلايبؤني"يبلٛتيوؿلةي
ا٣غنىةيفعي اُ٣يٕي اؿجمعي الهغريي 95ي %يي رع وسخيبع٢ىيدع٦ىي٫ع+ي ًعزيعرعخضرصعٞغوؿيعفعع ىُ٣ةع إلاٛغبع اٗغبيعبيالدضيضعيٗلبرع خيالعخطيعرعخضيخيعٖلىعطا.٪ي ٢لتؿتع ًع ٣ياهعبٗىح نع"ي
اتزررغعرع ا٣غنىة:ي 20ي لطيععصعَمع ٛغبيعتظَبعَلياع٧لؿىة"ي جلةع L„Economisteي 24ي ييح/يأييعي 2011ي
http://www.leconomiste.com/article/883571-contrefaconpiratagebr20-milliards-de-dh-perdus-chaque-anneeيييي
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 .5.4الخلفضٍون على ابياث الخذفم العشَع (IPTV) DSL
هٓغ ي الُحعيي قل٩ياي ا٩يبل،ي ٞبني ُالجىي الدلطةي احؾيتلي تهي،٫ي بجيي فعي طا٪ي اهح ت٠ي إلادجحاةي ري قل٩ياي الض٤ٞي اؿغي٘ي DSLيي رع اىُي١ي
اٗغرٌ،عتلضرع الضيلع اغتسسخيعالجدُياع اًٟيتطة .ي رع٢ضعؾجدتع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعفعع ييح /ي أييعع 2006ي الجئؾؿةع
اغتسؿطةعفععُ٢يٕع تهيالاعرعهعع تهيالاع إلاٛغبعبتذع ا٣ىح اع احَىطةعرع اضراطةعٖبرعقل٩ياع ""DSLي رعتمعتؿجطتهيعبٗضعطا٪ع "ي تلٟؼرحنع
تهيالاع إلاٛغب"ي رعت٣ضمع تهيالاع إلاٛغبع ابر جعالجدُياع اللٟؼرحهطةع ا٣يتجةعفععق٩لعبي٢ياعب٣طجةع ٗلح ة 1ي رعهععت٣غععأرعَظٍع الي٢ياع
ٞطسً٘عالىعتغزطوع ؿل٤ع ًع٢للع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغري .ي رعفععؾىةع 2009ي ٢ض تع تهيالاع إلاٛغبعٖغييعآزغعيًمع 4ي
بي٢ياع سللٟةعتلًجًع يعيغبحعًٖ ي80ي ٢ىيدعرَىطةعرعصراطة،عرعهعع٢ىح اع لىحٖةعرع سلهة،عرعهععؾيب٣ةعفعع إلاٛغبعرعفعع ا٣يعدعؤلاٞغر٣طةعرعفعع
اٗيامع اٗغبيعبؤؾغٍ .ي رعبٗضعطا٪عتمعت٣لطوع اٗغىعاط٣لهغعٖلىعجلثعبي٢يا :ي هععبي٢ةع اىٟيطع (ي بؿٗغع 48ي صعَمع ٛغبيعقهغريعبيختؿيبع
اًغ تب)،عرعبي٢ةعبغيؿتطجع ٘عبي٢ةعهٟيطع (ي ب٣طجةع 150ي صعَمع ٛغبيعقهغريعبيختؿيبع٧لع اًغ تب )،عرعبي٢ةع يٟيػرحنع +ي بي٢ةعبغؽايجع +ي بي٢ةع
أ٦ؿيرع(يبؿٗغع239ي صعَمع ٛغبيعقهغريعبيختؿيبع٧لع اًغ تب).ي
ي
ي
ٖغرىعبي٢ياع ا٣ىح اع اللٟؼرحهطةع اتيعي٣ض هيع كغرٕعتلٟؼرحنع تهيالاع إلاٛغبع(يهحٞجبر/يتكغرًع اخيويع)2012يي

ي

ي
ي
2
رعفععَ١يٕععألازليععرع إلاٗلح ياعتتذع ا٣ىح اع اللٟؼرحهطةع إلاٛغبطةعرع ٗٓمع ا٣ىح اعؤلازليعرةع اضراطةعٖلىع اترصصععؾتريجىٜع streamingي ري ٘ي
طا٪يتجضعيؤلاقيعديالىيَطجىةي ا٣ىح اي اٟغوؿطةيريهعي٢ىح ايتىتكغيبحني اىسلةي إلاٛغبطةي اٟغهٟ٨حهطة.3يريتٗلبري ا٣ىح اي اٗغبطةيٚيتلةيًٖي اؿيخةي
اط ي يي ؾلدىسىيي٢ىح اي لجؼرغديري اٗغبطةيري ا٣ىح اي اضييطةيري ا٣ىيدي اؿيصؾةي إلاٛغبطة.يي
ي
 1يhttp://tvadsl.iam.ma/
ي
 2ي ألارلىعر اخيهطةعر طضر 1ي ر لجؼرغدع( اٗغبطةعر هجلحزية)يربيعبسـعرعهطحػعرسخيعآنعآنعر اٗغبطةعرٚحرَي.ي
 3ي ريكجلعطا٪ع ا٣ىح اع اٟغوؿطةع الياطة:يتيعآٝع، 1عرٞغ وـ، 2عرٞغ وـ، 3عرٞغ وـ، 5عرتيعفع، 5عرآ٫عسخيعار،عر٦ىي٫عبلحؽ،عر٦ىي٫عبلحؽعؾسىجي،عر٦ىي٫عبلحؽع اٗيتلطة.ي
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يريي٣ضمي كغرٕي تهيالاي إلاٛغبيزض يايتٟيٖلطةي(يٖلىيٚغ عيتح٢ط٠ي ابر جيريتؤزطلي إلاكيَضدياي14ي٢ىيديريزض ةيتض ع٥ي ابر جيبٗضيٖغيهييتهمي
جلثي٢ىح اي(يألارلىير اخيهطةير طضر،1)1يًٞليًٖع اىٟيطيالىي24ي٢ىيدياط ٖطةي.2ي
ي
وي ابر جيؤلازليعرةي أري الخ٣طٟطةيي ٦جييأههيامييئجغيتؤجحر ي
يريتلحني اضع ؾةيخح ي٫ي"يزيعَةيؤلاٖلمي اغ٢مي"ي أني إلاٛغبياميي٣ميببهليري دلحويٖلىي ؿلح ي
زطض يٖلىيتح ٞغي إلاٗلح يايريألازليع،يٞيا٣ىح اي اللٟؼرحهطةي إلاحزحصديفعيَظٍي الي٢ياي ليخةيالجكيَضيًي إلاٛيعبةي أيًييًٖيَغر٤ي اؿيتليبيؾلدىياي
٢ىح اي اترٞطهي اتيي تٟغىي قتر ٧ياي ٖلىي ٚغ عي ٦ىي٫يCanal +ي ري هيؾطحهي٫ي زطٛغ ٞط٪ي ،National Geographic3ي رهلخٔي َىيي أههي ٖيمي 2008ي أني
قغ٦ةي تهيالاي إلاٛغبي٢ضي قترايً %51عأؾهمع طضرعؾيا.يي
رفعي جهييةي ،2011ي أٖلهت ي تهيالاي إلاٛغبي أني ٖضصي إلاكتر٦حني فعي زض ةي هترهتي ٞيت٣ةي الض4٤ٞي بلٜي 494745ي كتر٧ي.ي رفعي جهييةي اخلحيي اخياذي ًي
ؾىةي،2012يرعبلٜيٖضصي إلاكتر٦حني648يأا٠ي كتر.5٥
ر٢ضي ٧يهتي َطجىةي تهيالاي إلاٛغبي ٖلىي ُ٢يٕي اللٟؼرحنيي ٖبري هترهتي دلي هل٣يص ا.ي رٖل٤ي ٖجغي لخطيويي إلاههضؽي فعي تهيالاي ر إلاضرنيي ٖلىي إلاؿؤاةي ٢يتل:ي"ي
اٗضيضي ًي ألاؾليبي تٟؿغي طا.٪ي أرال،ي ٣يعهةي بل٣طةي اكغ٧ياي اتيي تجل٪ي بيطةي تدلطةي األاطيٝي الهغرةي خلي " طضيلل"ي ر"ر هي"،ي تٓلي تهيالاي إلاٛغبي إلاكٛلي
احخطضي اظري يجل٪ي قل٨ةي ٢يعدي فعي إلاٛغب،ي رطا٪ي ع ز٘ي بياُل٘ي الىي ٖح لي تيعرش ية ي ٗغرٞة.يٟٞيي ػ ًي ئؾؿةي " ابريضي ر ابر١يي ر اهيت"٠ير" اضيح ني احَجيي البريضي
ر اهيت،"٠ي ٧يهتي اُغر٣ةي احخطضدي إليهي٫ي اهيت٠ي الىي إلاىيػ٫يي هعي ا٩يبلي ال٣لطضري إلا٩حنيي ًي ؾل٩يي هديؽ.ي رتح نلي تهيالاي إلاٛغبي اص عدي َظٍي اكل٨ةي
رتحؾطٗهيي راني ٖلىي هدحي أ٦ثري بِا ي ٣يعهةي بقل٩يا ي َ٫يت٠ي إلادجح٫ي.ي رتٟيصييي الخل٩يعي إلاكٛلحني اليعرسطحني اكل٨ةي هترهتي ٞ٫يت٣ةي الض٤ٞي (رهعي ت٨ىحاحزطيي الي
وي ًي اٗيامي هعيي " ال٨ٟط"٪ي( .)dégroupageي ٞبني ٧لي كٛلي يغرضي تؿحر٤ي
تى٣لي االي بح ؾُةي اكل٩ياي ا٣يعد)،ي تمي ا٢غ عي جيعؾةي قيثٗةي ٦خحر ي فعي أن٣يٕي أزغ ي
ٖغرىي هترهتي ٞيت٣ةي الض٤ٞي ضٖحي اض٘ٞيي عؾحمي الجكٛلي اليعرخعي (نيخبي اكل٨ةي ا٣يعد)ي هعي ٖليعدي ًٖي ٗياطمي تؤزحري تل٪ي اكل٨ة.ي يجً٨ي أني ي٩حنيي َظ ي
ال٨ٟط٪يزؼتطيي اط ي عٚبي إلاكتر٥ي فعي لخهح٫ييٖلىي قتر ٥ي ؼصررييض٘ٞيبج٣لًيٍي عؾح ييالجكٛلي اليعرخعي رعؾح ييإلاكٛلي آزغ.ي ٦جيييجً٨يأنيي٩حنيي٧لطيي اط يامي
يغٚبي امقتر٥ي فعي ص٘ٞي أيةي عؾحمي الجكٛلي اليعرخع.ي ر إلاٗيصاةي لخينةي بيالهترهتي اٟيت٣ةي الض٤ٞي تهلذي بهظ ي إلاىُ٤ي ر ضخة.ي اط ي ٧يهتي اغؾحمي اتيي ؾطضٗٞهيي
إلاكٛلحنيي الجكٛلي اليعرخعي ٗ٣حاةي يلمي الجحاي الىي ٖجلطةي ال٨ٟط.٪ي راالي ٞطلمي الجحاي الىي زطيع اي أزغو،ي رَحي ألا غي اظري لجؤاي ااطهي فع٦لي ي " طضيلل"ي ر"ر هي"ي
اللحني٢ضعتييأني اغؾحمي اتيييلٗحنيصٗٞهييالتهيالاي إلاٛغبي كُةي(100يصعَميقهغري).ير٢ضيزحراي اكغ٦ليني الحزهيب٩ي لي َي٢تهييهدحيت٨ىحاحزطيي هترهتي ًي
لجطلي اخياذي()3Gي اتييتؿجذيبلض٣ٞياي ٗ٣حاة،يا٨جهييأ٢لي جييتؿجذيبهي هترهتي اٟيت٣ةي الض."6٤ٞ
 .4.6الخلفضٍون على الهاجف املدموٌ الصخص ي

تؿجذي اللٟؼرحنيي ٖلىي اهيت٠ي إلادجح٫يي اصخصخيي بجكيَضدي ابر جي ٫تلٟؼرحهطةي ٖلىي اهيت٠ي إلادجح٫يي ختىي راني ٧يني نيخبي اهيت٠ي لى٣ل.ي ر٢ضي
أصزلتي اكغ٦ةي احَىطةي اإلط ٖةي ر اللٟؼرحنيي َظٍي ال٣ىطةي الىي إلاٛغبي فعي قهغي ييحي2008ي ر زليعاي إلاح نٟةي ألارعربطةي "ي اٟطضيحي اغ٢ميي إلادجح٫ي"ي
()DVB-Hي

1

يي http://tvadsl.iam.ma/Controle_du_directe.aspxي
2
ييي http://tvadsl.iam.ma/Radios.aspxي
 3ي صع ؾةعزيعَةعؤلاٖلمع اغ٢مي،ع إلاٛغبي مع 60ي
 4ي ُحرةع تهيالاع إلاٛغبع 2011يhttp://www.iam.ma/Lists/Tlchargement%20Finance/Attachments/354/D%C3%A9pliant-Maroc-telecom-2011.pdf
5

MAROC TELECOM, “Résultats consolidés des neuf premiers mois 2012”, Communiqué de presse, 30 octobre 2012,
http://www.iam.ma/Lists/Tlchargement%20Finance/Attachments/415/MarocTelecom_CP-Resultats-9M-2012-FR.pdf ; « Groupe Maroc Telecom : Un chiffre d'affaires
consolidé en retrait de 3% à fin septembre 2012 », Libération, 31 octobre 2012, http://www.libe.ma/Groupe-Maroc-Telecom-Un-chiffre-d-affaires-consolide-en-retraitde-3-a-fin-septembre-2012_a31902.html
février 2012, http://www.elhyani.net/adsl-
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Omar EL HYANI, “L„incompréhensible monopole de Maroc Telecom”, Blog de Omar El Hyani, 2
l%E2%80%99incomprehensible-monopole-de-maroc-telecom/
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قجلتي اكل٨ةي فعي الض يةي دحعيي اض عي الطًياي– ي اغبيٍ،ي جمي تمي تٗجطجهيي زل٫ي ؾىةي 2009ي اتكجلي ٧ي لي اللص.ي ر اطحمي لخض ةي لحٞغدي فعي ضني
اض عي الطًياير اغبيٍيررزضديرَىجةير ٨ىيؽ.1
رالي يجل٪ي َظٍي ال٨ىحاحزطيي فعي ا٣يعدي ؤلاٞغر٣طةي ؾحويي إلاٛغبي رزىحبي اٞغر٣طي. 2ي رتحٞغي اكغ٦ةي احَىطةي اإلط ٖةي ر اللٟؼرحنيي َظٍي لخض ةي لجضيضد ي
اتيي تؿجذي إلاؿلسض يي اهح ت٠ي إلادجحاةي بجكيَضدي ا٣ىح اي ٫تلٟؼرحهطةي جيهي.ي رتكجلي بي٢ةي ا٣ىح اي ا٣ىيتحني اٗي لحني ألارلىي ر اخيهطةي رجلثي
٢ىح اي لسههةيهعي اغرييطةير اغ ب٘د يري اؿيصؾة.ي
ررلح٠٢ي تُحعيي زض ياي اللٟؼرحنيي ٖلىي اهيت٠ي إلادجح٫يي اصخصخيي فعي إلاٛغبي بكضدي ٖلىي تحػي٘ي إلاهيمي بحني َطيياي الذي اهغتؼريي ألاعضخيي ر كٛلع ي
قل٩ياي اهر ت ٠ي إلادجحاةي ر ؼرصري إلادلحوي.ي ٥٫ني تٓلي َظٍي اؿح١يي ٞلطةي فعي إلاجل٨ةي رتدليري الىي تدضيضي هجحطري ٢لهيصري ص٢ط٤ي رهجِي الهتكيعي
اكل٨ة.
. 7.4

الخلفضٍون على ابىت اللُل الثالث ()réseau 3G

عزهتي اهطيةي اٗلطيي التهي٫ي اؿجمعي الهغريي بليعرشي 14ي يىييغ٧/يهحنيي اخيويي 2099ي التهيالاي إلاٛغبي بتؿحر٤ي بي٢ةي " اللٟؼرحنيي ٖلىي إلادجح٫ي"،3ي
رهعي قل٨ةي ت٣ضمي زض ةي تهي٫ي ؾجمعي بهغريي بىٟيطي كغرٍ.ي تلًجًي الي١د ي 8ي ٢ىح اي ٛغبطة:ي أعب٘ي ٖي ةي هعي ألارلىي ر اخيهطةي ر طضر1ي ر إلاٛغبطة،ي
رجلثي لسههةيهعي اغرييطةير اغ بٗةير اؿيصؾة،ير٢ىيديزهحرةيهعي اٗطحنييتييفع.ي٦جييتكجلي الي٢ةي6ي٢ح ايأزىتطةيهعي"تييفعي"5ي(ٞغوؿطة)يرسخيي
آنيآني اضراطةي(بغرُيهطة)4ير لجؼرغدي اضراطةي(ُ٢غرة)ير ؼر٩يير ؼري٧ي يػرمي( هغرة).ي
ر٢ضي خضصاي اهطيةي قغرَيي تسوي ؾلٛل٫ي إلادلحويي ر اٗجلي الطجيي رتُيب٤ي لخض ياي ٘ي أزهؼدي ؾل٣لي.٫ي يلمي بذي َظٍي لخض ةي اٟيت٣ةي الض٤ٞي
بىجِي "هُ٣ةي اىُ٣ة"ي( )point à pointي اظري يسلل٠ي ًٖي هجِي "هُ٣ةي اى٣يٍ"ي( )point à multipointي اظري يُل٤ي ٖلطهي ؾمي هجِي " الذ"ي
ري ٞبههي الىي يح ىيي َظ ،ي الي يجً٨ي الجكتر٥ي أني يىٟظي الىي لخض ياي اؿجٗطةي الهغرةي
( .)broadcastي رخؿبي اهطيةي اٗلطيي التهي٫ي اؿجمعي الهغ ي
بح ؾُةيَيتٟهي إلادجح٫ييااليٖىضي ؾل٣لي٫يص٤ٞي ؿلجغي( الذي اخعي)streaming
 4.8الخلفضٍون على الاهمتهذ

يجً٨ي فعي إلاٛغبي ؾل٣لي٫ي بذي ا٣ىح اي ٫تلٟؼرحهطة ي اخعي ٖلىي قل٨ةي هترهتي (ٖلىي ألازهؼدي اخيبلةي أري إلادجحاة).ي ر ا٣ىح اي اتيي يجً٨ي كيَضتهيي
لحٞغدي ٖلىي ح ٘٢ي ر بي سللٟةي خلي ح٘٢ي "ٚلحبلي هترهتي تيي فع"ي( ، 5)Global Internet TVي ر"ي آري بيي تيي فعي ٚييض"ي( 6)IPTV Guideي ري اطىٛؿياي
ؾتريمي (. 7)Lyngsat Streamي يجً٨ي ٦ظا٪ي ؾل٣لي٫ي ٢ىح اي اح بي ًٖي َغر٤ي زض ياي " إلاججٗيا"ي( )agrégateursي خلي "اليٟؿلييكً"ي
()Livestationي اظري تحزضي ٞطهيي 14ي ٢ىيدي ازليعرةيبياٗغبطةي ( ًي بطجهيي لجؼرغدي ر" ابيي بيي سخي"ي ر"ٞغ وـ"24يي ري "أرعرهطحػي"ي ر"آعي تي"ير"سخيي أني بيي سخي"ي
http://www.snrt.ma/tmp.php?page=1

1

La mise à niveau du paysage audiovisuel marocain , la Division des Médias Audiovisuels, du Cinéma et des NTI/Direction des Etudes et de Développement des

2

Médias/Ministère de la Communication, Rabat, 2011-2012, p.14
 3ي٢غ عي إلاجلـيألاٖلىيالتهي٫ي اؿجمعي الهغرييع٢مي 09-01ي إلائعريفعي 17ي دغمي 1430ي( 14ييىييغي)2009ي إلالٗل٤يبياترزطوياكغ٦ةي تهيالاي إلاٛغبيبتؿحر٤يبي٢ةي" اللٟؼرحنييٖلىي إلادجح٫ي"ي.
http://www.haca.ma/html/decision_01_09_iam_VF.htmhttp://www.iam.ma/Groupe/Institutionnel/Actualites/Pages/DetailEvenementsetCommerciales.aspx?itemID=11
4

ابريُيهطة
.
ي وسخةع٢ىيدعسخيعآنعآنع اتيعتؿل٣للعفعع إلاٛغبعهعع ايسخةع لخينةعبياكغ١عألارؾِعراٞغر٣طيعر اتيعتجل٪ععزهتهيعقغ٦ةعأر٩ٞحمع
 http://www.ofcom.org.uk/static/tvlicensing/cs/1956.htmي
 5يhttp://www.global-itv.com/
 6يhttp://www.iptv-guide.com/
 7يhttp://www.lyngsat-stream.com/

36

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

ر"صررتلير "ير"ؾ٩يريهطحػي").1يررً٘ي ح٘٢ي" يعرييٞغ زي"ي( 2)Maroc Frajaيٖلىيط ةي ؿلسض يي هترهتي ا٣ىح اي إلاٛغبطةي الياطة:يألارلىير اخيهطة ي
ر اغرييطةي ر إلاٛغبطةي ر طضري رتجيػيٛتي تيي فع.ي أ يي ح٘٢ي "أع بي طضيي"ي( )Arabe Mediaي ٞطحٞغي الذي اخعي ا٣ىح اي ٖغبطةي سللٟةي ًي بطجهييي ٢ىح اي
3
ا٠وسخي ي"تييفعيصيغ ٦تي الذي اخعيا٣ىيتييصخغ ايتييفعيري اخيهطة . 4)TV-Direct.fr(.ي
ٛغبطة .يٞطجيييٗغىي إلاح٘٢ي ع
رأزحر ي يجً٨ي ال٣يٍي اقيع اي ا٣ىح اي ٫تلٟؼرحهطة ي ٖلىي لخح ؾسبي ر لخح ؾسبي الحخطةي ًي زل٫ي تُلط٣ياي لحٞغدي فعي " ليزغي الُلط٣يا"يي خلي
"آريتحهؼيؾتررػي"ي(آبل)ير"ٚحٚليبلريؾلح"عي(ٚحٚل)ير"أ يػرني يآبؿلحعي"يلجهيػيأهضعررضي(أ يػرن).
تحزضي تُلط٣ياي تؿجذي بجكيَضدي ا٣ىح اي إلاٛغبطةي اخيهطةي ر طضر1ي ر اٗطحنيي خلي تُلط٤ي "آري تحهؼ"ي اٟغوسخي.ي رتجضعي إلالخٓةي أههي الي يحزضي تُلط٤ي
"آريتحهؼ"يزيميبيإلاٛغبي(زلٞييإلاٗٓمي اضر٫يي اٗغبطة).ير٢ضيأصويطا٪يالىيتٗلط٣ياير هل٣يص ايٖلىيقل٨ةي هترهت.
ربيايؿلةي الىي لجغي "ٚحٚلي بلري ؾلحعي"،ي ٞبني إلاٛغبي َحي ًي اللض ني اتيي تحػٕي ٞحهيي الُلط٣ياي إلاجيهطةي 5ر الُلط٣ياي إلاضٞحٖةي ألازغ،6ي ررجً٨ي
كيَضدي ا٣ىح اي إلاٛغبطةي اٗطحنيير طضر1ي جيهي.
 . 9.4الخلفضٍون الزوم

رؾجذي اللٟؼرح يني اظ٧ي،ي بًٟلي أزهؼدي ؾل٣لي٫ي غتبَة ي بكل٨ةي هترهتي بجكيَضدي زض ياي ؾجٗطةي بهغرةي يجً٨ي اىٟيطي ااحهيي بح ؾُةي تُلط٣ياي
ت٩حنيي ا يي ىهلةي ٖلىي أزهؼدي ؾل٣لي،٫ي أري يلمي تدجطلهيي ًي إلاليزغي اظري يًٗهيي إلاهىٗحنيي ٖلىي ط ةي لخغٞيا.ي رت٩حنيي ٖجلطةي اىٟيطي الىي إلاليزغي
غتلُةيبىٓيمي٦ك٠ي إلاح٘٢ي لجٛغ فعيبجيييؿجذيبلدضيضي لخض ياي إلالحٞغديفعي إلاٛغب.ي
ُ
ييي فعيهحٞجبر/تكغرًي اخيويي،2012يٖغىي لجغي"أ٫ي ع"ي()LGيفعي إلاٛغبي20يتُلط٣ي،ير خضدي جهييِ٣ٞيتٗجىيب٣ىيديتلٟؼرحهطةير خضديهعي٢ىيديعرؾطيياطحمي إلاحزحصديبيإلاجل٨ةي إلالدضد.7
ري إلاٛغبيي ألزهؼدي ؾل٣لي٫ي اللٟؼرح يني
أ يي ب٣طةي إلاهىٗحني (بيهيؾحهط٪ي رٞطلطتـيرؽرويي رتحقسلي)،ي ٞلسـي اطضَمي ليزغي فعي إلاٛغب.ي ربيايؿلةي الجكتر ي
اظ٧يي إلاهىٗةي ًي ٢للي َئالاي إلاهىٗحني ٞبجهمي يجضرنيي الُلط٣ياي ُ ّ
ىهلةي فعي ألازهؼد.ي رريلغعي ٖلىي إلاهىٗحني بظ٫ي زهضي ٦لحري إلَلٕي لخغٞياي ٖلى ي
َيٚحري لحٞغد.
لخض ياي إلالحٞغديفعي إلاٛغبيختىييتلحني إلاؿتهل٪يأري لخض ياي لحٞغديريأن ي
رزغ اي ٖضمي لل٦هي لجهيػي ؾل٣لي٫ي اللٟؼرح يني اظ٧ي،ي ٞبني إلاؿتهل٪ي إلاٛغبيي اظري يجل٪ي زهيػي ؾل٣لي٫ي ؼرصي بج٣تـي ر زهةي لٗضصي احؾيتِي
ٖياطةي احيححي ()HDMIي ر غتلِي بكل٨ةي ط اي هُي١ي ٖغرٌ،ي يج٨ىهي عبِي خيؾلحٍي بياللٟيػي ربياليلعي كيَضدي سلل٠ي اٗغرىي ٫ؾجٗطةي الهغرةي
(تلٟؼيحنعرزض يايخؿبي اُلب)ي إلالحٞغديٖلىيقل٨ةي هترهتيفعي إلاٛغب.ي

1

يhttp://www.livestation.com/en/wsj#

 2يhttp://www.marocfraja.com/
3

يhttp://www.arabe-media.com/

4

يhttp://www.tv-direct.fr/maroc.php
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http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=en&answer=143779

5

http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=en&answer=143779

6

http://ma.lgappstv.com/appspc/main/main/main.lge?lang=fre_MA
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ي

 .5املشهذ الخلفضيووم املغشبم
ي
 1.5مً الاخخياس إلى الخدشٍش الىنشي للفػاء الهشجضي ألاسض ي
زل٫ع اٗكغرةعألازحرد،عتجحزع إلاكهضع اللٟؼرع إلاٛغبيعبلٛحر اعٖجط٣ة .ي ر٢ضع٧ينعالدغرغع اُ٣يٕعر الُحعع ال٨ىحاح ععر ٢لهيصرعبياٜعألاجغعٖلىع إلاكهضع
اللٟؼرع إلاٛغبيعرتٛطحرٍعتٛطحر عزظعري .ي تلجدحعع إلاىٓح ةع اللٟؼريرهطة ي إلاٛغبطةعخح٫عُ٢لحنع جىحن :ي ُ٢بعٖجح يعرُ٢بعزيم .ي ٦جيعيجً٨عت٣ؿطجه ي الىعجلجةع
أنىيٝع ًع ا٣ىح ا:ي٢ىح اعتلٟؼريرهطة ي يهلعبثهيعالىع٧ي لع اللصعر٢ىح اعتتذعفعي زهياع٦خحردعرأزحر ع٢ىح اعتتذعٖلىع إلاؿلحوع لجهحرعأرع إلادلع.ي
راييٞةعالىي ص٢غَةع اُ٣يٕعرتدضيخهعٞبههعقهضعاوكياع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغري ،ع٣ٞضعتمعااٛياع خل٩يعع اضراةعاللذع اللٟؼرعرؤلاط ععع (َل٣يع
إلاغؾحمعؾتلجبرع،)2002عرؾًع ا٣يهحنعٖضصع03-77ي امتٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغري.ي
ر٢ضعٖجلع ا٣يهحنعٖلىعاٖيصدعتك٨طلع إلاكهضع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبيع ًعزل٫عتدضيضعصرعع اُ٣يٕع اٗجح يعرهٓي هع ًعزهة،ي رع ا٣ح ٖضع اٟىطةعرألاخ٩يمع
ا٣يهحهطةعط اع اٗل٢ةعبٗجلع إلاكٛلحنع لخح معفعع اُ٣يٕ ي ًعزهةعأزغوي .ي ر ًعألاَض ٝع ؾتر تطجطةع احَىطةع اغ َىةعتج٨حنع إلاح َىحنع ًع اىٟيطعالىع
ٖغىعؾجمععبهغرع لىحٕعر ل٩ي لعٖلىع٢ضمع إلاؿير دعأزظ عبٗحنع ٖلليعع لخهحنطياع ٢لهيصيةعر اخ٣يٞطةعالؿح١عراغٚلياع لججهح .عي
ر ي اٗجح طة.ي ر٢ضعتمعتدحرلعؤلاط ٖةعر اللٟؼرح يني
رعفععاَيععَظ ع الجصخي،عأعسخىع ا٣يهحنعأهٓجةعأؾيؾطةعخضيخةعر غهةعالٌٗعَطيياع الذعؤلاط عععر اللٟؼ ي
إلاٛغبطةعر إلاهلخةع إلاؿل٣لةعاإلقهيععالىعقغ٦ةعر خضدعزٟطةع ؾمعرأَل٤عٖلحهيع ؾمع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعراللٟؼرحني.
ر ًعزهةعأزغو،ع ر ًعزل٫عت٩لط٠ع ا٣ىيدع اخيهطةع إلاٛغبطةعبجهجةعٖجح طة،ع ٨جهيع ا٣يهحن،عبجٗطةع اكغ٦ةع احَجي دعاإلط ٖةعر اللٟؼرحني،ع ًعتك٨طلعُ٢بع
ؾجمععبهغرعٖجح يع٢يصععٖلىعع٘ٞعتدضرع إلاىيٞؿةع اتيعيٟغيهيع هٟليحع إلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجيعٖلىع إلاىيٞؿة.
تل٩حنع إلاىٓح ةعؤلاٖل طةع إلاٛغبطةع ًع ؼرجع ًع إلال٨طةع اٗجح طةعر إلال٨طةع لخينةعرتؿجذعالخ٩ح ةعبلؤ حنعزض ياعٖجح طة .ي أٚلبي يكحع اع اصخيٞةع
1
إلا٨لحبةع إلاٛغبطةع جلح٦ةعاألخؼ بع اؿطيؾطة،ي ٞطجيعيجل٪ع لخح معٖضص ع تز يض ع جهي.يرتلل٣ىعصخ٠عألاخؼ بع اؿطيؾطةعصٖجيع ياطي.
ررْلع اللٟؼرحنيي فعع اٛيابع جلح٦ةعالضراةعرعص ٖجةعالؿطيؾياع لخ٩ح طة .ي ر٢ضعتمع ىذعؾتععزوعإلوكياع٢ىح اعؾىةع 2006ي ٧لهيعخ٩ح طةع بيؾلدىياع
اغزهةع إلاجىحخةعا٣ىيدع طضر1ي( هٓغع.)3.3.5ي٧يٞةع ا٣ىح اع لجضيضدعهعع٢ىح اع لسههةعبيؾلدىياع اٗطحنعر طضر. 1يربسىجيعت٣ضمع٢ىيدع اٗطحنعهٟؿهيعٖلىع
أجهيع٢غرلةع ًع إلاكيَضعرتُٛيع٧يٞةع إلاىيَ٤ع لجىحبطة،عٞبنع طضر 1ي تٓهغعبجٓهغع٢ىيدع إلاٗلح ياعر لخح ع اعر إلاٗيعٝعر اتعٞطه.ي ب٣طةع ا٣ىح اعهعع اغرييطةع
ر اؿيصؾةع(صييطة)ير اغ بٗةع(ج٣يٞةعرتٗلطم)ير٢ىيدعألاٞلمعر٢ىيدعتجيػيٛتع(٢ىيدعٖي ةعبيالٛةعألا يػيٛطة).ي
رٞطجيعرتٗل٤عبيألخ٩يمع لخينةعبيإلال٨طة،عاهوع امصدي21ي ًع٢يهحنعٖضصع03-77ي ٖلىعأنعأرع كٛلع تهيالاعؾجٗطةعبهغرةع يا٪عاغزهة،عيج٨ىهع أنعيجل٪ع
بهٟةع ليقغدعأرعٚحرع ليقغدعزؼا ع ًععأؽع إلاي٫ع زلجيعععر /أرعخ٣ح١ع الهحرتع لخينةعبجكٛلعآزغعخي لعاغزهةعراهعهٟـع اهضٝع زلجيعع،عرَظ ع
قغرُةعأنعالعيجل٪عأ٦ثرع ًع 30ي بيإلايتةع ًععأؽع إلاي٫عر ًعخ٣ح١ع الهحرت  2.ي ر اٛييةع ًعطا٪عتجىبعؾطُغدعقغ٦ةعبذعٖلىعأ٦ثرع ًعرسخي اةعاٖل طةع
ر خضد.
رتجضععؤلاقيعدعالىعأنعتدغرغع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبيعيلضرعزلطيعفعع إلاجي٫عؤلاط ععع اظرعيًمعخياطيع 19ي دُةعاط ٖطةععععزينة 3ي(أَلىتط،٪ي رع صيحع
بلحؽعأ٧يصيغ،ي رع صيحعبلحؽع غ ٦ل ،ي ر٧يبعع صيح،ي رأنح ا،ي رقضو،ي رع صيحعاح٦ـ،ي ر ضيىةعأٝعأم،ي رؾح ،ي رَطتعع صيح،ي رأمعأٝعأمعؾييـ،ي راط ٖةع الدغع
إلالحؾِع اضراطة،ي رعأمعأٝع معؾحؽ،ي رأمعأٝعأمعأَلـ،ي رصخغ ا،ي رأمعأٝعأمعأرعريلي،٫ي رع صيحع يعؽ،ي رع صيحعاح٦ـ،ي ر يصعع صيح،ي ر ضيىةعأٝعأم).يفععقهغع

2
3
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ييحع2006ي ،عربسىجيع ٦لٟتع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعبجىذععزهةعر خضدعا٣ىيدع ااٟؼرحهطةي ًٞيتطة،عٞبجهيع ىدتع 10ي عزوعإلادُياعاط ٖطة .ي
رفععؾىةع،2009ع ىدتع اهيةدعأعب٘ععزوعزضيضدعإلوكياعاط ٖياعرامعتجىذعأرععزهةعإلوكياعتلٟؼدعزينة.ي

تل٩حنعؾح١ع لخض ةعؤلاط ٖطةع إلاٛغبطةعأؾيؾيع ًع٢ىح اع دلطةعرًٞيتطةعٖجح طة .يرفععْلعؤلاحجيمعًٖع ىذععزوعاوكياع ا٣ىح اع ٫زينة،عيٓلع إلاكهضع
اللٟؼرع لخيمعبيالذعألاعضخيعب٣ىح تهع إلالٗضصدعقيَض عٖلىع خل٩يعع اضراةعالُ٣يٕ.
رعٚمع يعقهضٍع اٗ٣ضعألازحرع ًعتٛطحر اعزظعرةعٖلىع ؿلحوعؤلاَيعع ا٣يهحويعر الىٓطميعالُ٣يٕع اؿجمع ي الهغر،عٞبنع اؿح١ع ٫تلٟؼرحهطة ي امعاقهضع طلصع
٢ىح اعزينة .يرزلٞيعا٨خحرع ًعألاؾح ١ع اؿجٗطةع الهغرةع اٗغبطةع إلالحؾُطةع خلع اؿح٢حنع إلاهغرعر اللىيوي ،ي خطذعيجخلع اُ٣يٕع لخيمع 70ي بيإلايتةع ًع
ا٣ىح ا،عٞبنع يعتحٞغٍع اؿح١ع إلاٛغبطةعَحع ا٣ىح اع اٗجح طةع.ِ٣ٞ
ي
ُ
ر٢ضع ٖىستي إلائؾؿياي ؤلاٖل طةي ر إلاجلج٘ع إلاضويع إلاٛغبيعزل٫عؾىةع 2011ي بهطيٚةعؾطيؾةعإ ال طةعزضيضد .ي ر٢ضعتمعتججط٘عألا٩ٞيعع إلاٗبرعٖجهيعفععت٣غرغع "ي
1
ؤلاٖلمعر إلاجلج٘عفعع إلاٛغبي:ي لخهطلةي رتحنطياعزيعَةع اُغر.٤ي لخح عع احَجيع"يؤلاٖلمعر إلاجلج٘"ي اظرعوكغٍع ابرإلاينع إلاٛغبيعفععأ٦لحبغع. 2011

5.2

مداوس العُاظت العمعُت البطشٍت للحىومت اللذًذة

تجً٨ع اؿطضع ٖلضعهللاعبًع٦حر نع ًع ٖللاعؾضدع لخ٨معاجغع هلهيععخؼبع اٗض اةعر الىجطةعفعع هلسيبياع اتكغيٗطةع إلا٣ي ةعفعع 25ي أ٦لحبغع2011ي ر٢ضعأصوع
طا٪عالىعاجيعدع ا٨خحرع ًع لجض٫ي بكؤنعتُحعع إلاكهضع اللٟؼري.ي
ىظعتحاطهع ىهبعرػرغع تهي،٫عأقيعع اؿطضع هُٟىع لخلٟيعفععتهغرذعاصخطٟةعأرزحعصررعاح يعر٥عأنع"يَضٞىيعألار٫عَحعتؤ حنعتىٟطظعأخ٩يمع اضؾلحعع
لجضيضع إلالٗل٤عبيلخغرياع اصخٟطة.يرؾىٗجلعٖلىعتٗؼرؼع إلا٨تؿلياعراعؾياع٢ح ٖضع ختر ٞطةعر إلاؿئراطة"2.ي ر٢ضعأٖلًعأيًيعًٖع" عت٣ياعبضرععرؾيتلع
ؤلاٖلمع إلادلطة"3يراٖيصدعاخطياعُ٢يٕع تهيالا". 4يرزل٫ع ض راةعٖلىع٢ىيدععرؾطيع اطحم،عأ٦ضع احػرغعأنع"ي إلاٛغبعيٗجلعٖلىع ؿيهضدعرؾيتلعؤلاٖلمع
اضيج٣غ َطةعر لخغدعر إلاؿئراةعر لخل٢ة". 5
ر٢ضعأٖلًع اؿطضع لخلٟيعًٖعؤلازغ ا اع إلالجحؾةعألارلىعزل٫عت٣ضيجهعأر٫ع٦ك٠عًٖعؾطيؾله،عبجىيؾلةع٢غ ادع كغرٕع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع 2012ي بليعرشع
15ي م عؽع2012ي6ي :ي"ي تٗيرنيي سلل٠ع اكغ٧ياعٖلىعت٣ططمع٦غ ؾياع اكغرٍع لخينةعبياُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعراٖيصدع الد٤٣ع ًع ًجحجهيعبٛغىعنطيٚةع
رجيت٤ع ُيب٣ةعألخ٩يمع اضؾلحععر٢ح ٖضع لخح٦جةعرٖي٦ؿةعاللىحٕع اؿطيسخيعر اخ٣يفععر الٛحرعالججلج٘ع إلاٛغبي .ي رريلغعع٦ظا٪ع ؾلجيبةعلخيزطياع ستا٠ع
٩حهياعَظ ع إلاجلج٘".ي
رفععهُي١ع اعؾياي لخح٦جةعيجًع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ر ا٣ىيدع اخيهطة،عأ٦ضع احػرغع ( اظرعأٖلًعًٖعتدحرلع ا٣ىيدع اغ بٗةعالىع٢ىيدعج٣يٞطةع
رتٛطحرع ٫زِع الدغرغرعا٣ىيدع إلاٛغبطةعهدحعم ػرضع ا٣غبع ًع لجياطةع إلاٛغبطةعبيلخيعر )ي الجحاعالىعا ٖيصدعتٟٗطلع إلاجياـع اتيعتمعاوكيإَيع ( جلـعؤلاص عدع
http://www.mediasociete.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=148&Itemid=77&lang=fr
« Portrait du nouveau ministre de la Communication Mustapha Khalfi », Site du Ministère de la Communication,

1

2

http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/295-portrait-du-nouveau-ministre-de-la-communication-mustaphakhalfi.html
3

http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/298-m-el-khalfi--la-promotion-du-role-des-medias-publics-tributaire-dela-valorisation-des-ressources-humaines.html
4

http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/308-m-el-khalfi-le-secteur-de-la-communication-qconnaitra-bientotune-renaissanceq.html
5

http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/481--m-el-khalfi-le-maroc-oeuvre-a-la-consecration-de-mediasdemocratiques-libres-responsables-et-innovants.html
http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/logoevenementiel/projet+de+loi+de+finances.htm
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ر جلـع ؾتر تطجطياعر جلـع اغر تبعر إلاىذعر جلـعألازل٢طياعر جلـع الض٢ط.) ٤ير٢ضعأقيععالىعأنع اهضٝعَحع أنعي٩حنعاىيع٢ىيدعج٣يٞطةعر٢ىيدعازليعرةع
و.ي
بأعب٘عاٛيا،عًٞلعًٖعاَل١ع٢ىح اعأزغ ي
رأٖلًع اؿطضع لخلٟيع٦ظا٪ع ًٖعازغ ا ي كيرع اع ٘ع ابرإلاينعر احػرغع إلا٩ل٠عبياٗل٢ياع ٘ع ابرإلاينعر اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر
تلٟؼرحهطةي بغإلايهطةعرأزغوع لسههةعفععقئرنعألاؾغدعر اُٟل".

اللٟؼرحنيي إلوكياع٢ىيدع

امعتلُغ١ع لخ٩ح ةعبٗضعالىع ؿؤاةعاوكياع ا٣ىح اع لخينة .ي راً٨عتمعؤلاٖلنعًٖعاوكياع٢ىح اعزضيضدعفعع ٖ٫ىح نع اٟغععع " إلاكهضعؤلاٖل ي "ي اح عصعفعع
ا٣ؿمع لخيمعب " لخٓيتغع ا٨بروي "ي فعع الح بةع اغؾجطةعالجٛغب :ي"ي بج٣لطخىع٢يهحنع تهي٫ع اؿجمعع الهغر،عؾسلمعاوكياعٖضصع ًع ا٣ىح اع  ٫تلٟؼرحهطة ي
ر إلادُياعؤلاط ٖطةع لجضيضد .ي تٗضي اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿم ععع الهغرعحجغع اؼ ررةعفعع ؿيععتُلط٤عَظ ع ا٣يهحنعبجيعأجهيع إلائؾؿةع احخطضدع إلائَلةع
اهطيٚةعقغرٍعت٣ىحنع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع لخيمعر اٗجح يعراص عتهعرالؿهغعٖلىع ختر مع ليصةعخغرةع الٗلحرعر الٗضصية.يرتٓلعنطيٚةع إلاليصةع اٗي ةع
اتيعتدضصعقغرٍع ىذع اغزوعر اكغرٍع ا٣يهحهطةع اح زبع ختر هيع ًع رتهيمع اهطية". 1ي
ي
رتٗجلع لخ٩ح ةعٖلىع ال٨ٟحرعفععا ٩يهطةع ىذععزوعا٣ىح اعزينة.ير اٗية١عألا٦برعيٓلي ريٗطةعؾح١عؤلاٖلهيا.يٞبنع" اُ٣بع اٗجح ي"ي اظرعيججيي تجحرلاع
ضخجةع ًعؤلاٖلهياع ٗغىعلخُغع٣ٞض نع إلاهضععألار٫عإلاحز هسلهعاحعتمعاخض ثع٢ىح اعزينة.ي" هٓغع ا٣ؿمع.)5.7

3.5

اللؿب العمومم

يل٩حنع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع اٗجح يعفعع إلاٛغبع ًعقغ٦لحنعرَىسلحنعَجيع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرح ينيرقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع
الهغرةي(.)SOREAD 2Mيرتًمع لخض ةع ٫تلٟؼرحهطة ي الُ٣بع اٗجح يعخياطيع10ي ٢ىح اعتلٟؼرحهطة.
أ يعٞطجيعيسوعؤلا ط ٖيا،عٞطل٩حنع اُ٣بع اٗجح يع ًعزجـع٢ىح اعرَىطةعهيَ٣ةعبياٗغبطةعرألا يػيٛطةعر اٟغوؿطةعًٞلعًٖعٖكغع٢ىح اعزهحرةعتئ ًع
ألازليععًٖع٢غب.يررلمعتؤ حنعبذعَظٍع لخض ياعؤلاط ٖطةعٖبرعرؾيتلعت٣ىطةع سللٟة،ع جهيعألاعضخيع الىيْغرعأرع اغ٢مي،عر جهيع اًٟيثي.ي
ررجخلعتٗطحنع إلال٪ع ذ ضع اؿيصؽع اؿطضعٞطهلع اٗغ يصخيععتسؿيعالكغ٦لحنع احَىسلحنعؾىةع 2006ي حجغعألاؾيؽعفعع ؿيععاٖيصدعَط٩لةع اُ٣يٕع اؿجمعع
الهغرع اٗجح يعربىيته.

. 1.3.5ييي اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي()SNRTي
ُ
ر٢ضعأ لخ٣تعفعع الض يةعبحػ عدع
ي
تمعتضقحنعؤلاط ٖةعر اللٟؼرحنيي إلاٛغبيي بجىيؾلةعٖطضع اٗغفعفعع يعؽع 1962ي
ن
ؤلاٖلم،ي جمعتمعتدحرلهيعبض يةع 2005ي الىعقغ٦ةعزٟطةع ؾمعتدتع ؿمىع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرح ي،ع
رطا٪عتُلط٣يعال٣يهحنعٖضصع . 03-77ي يلمعتجحرلع اكغ٦ةعًٖعَغر٤ع اضٖمع اظرعت٣ض هع اضراةعر ض زطلعؤلاقهيعي
رألاص اع إلاحزهعالجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجي .ي تل٩حنع ججحٖةع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي
ًعججيويع٢ىح اعتلٟؼرحهطةي ط اعتحزهع دلععرزهحرعرًٞيثي.ي
ًعبطجهي
:
ر٢ضعتمع تسيطع ا٨خحرع ًعؤلازغ ا اع اتيعتؿجذعالكغ٦ةعبؤص اعصرعَيعبيٖلليعَيعزض ةعٖجح طة،ع
٦ غ ؽعقغرٍعنيٚلهع لخ٩ح ةعرر ٣ٞتعٖلطهع اهطيةع اٗلييعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعفععيىييغ٧/يهحنع اخيويع. 2006
٣ٖ ضع -ي بغهي جع لٗضصع اؿىح اعيغبِعبحنع اكغ٦ةعر لخ٩ح ة .ي رردضصع اٗ٣ضع إلاهيمعر اتز ياع اغتسؿطةعالجكٛلع اٗجح يع ًعخطذع الُٛطةع
احَىطةعر إلاٗييحرع ال٨ىحاحزطةعرتىحي٘ع لخض ياعرتُحرغَيعرصٖمعؤلاهليرعر اغرييةع احٍهطحنعراص عدع إلاح عصع اتكغرةعرتدضيذعؤلاص عدعرتغقطضَي.
 اَل١ع ا٣ىيدع اٗي ةعتجيػيٛتعتيعفععبٛغىعتٗؼرؼعبي٢ةع اكغ٦ة .ي رتٗضعَظٍع ا٣ىيدع ًعؤلاهجيػ اع اتيع تدؿبعالكغ٦ةعزل٫ع ضدعتىٟطظع اٗ٣ضع -ي
ابرهي جع يعبحنع2009ي ر. 2011
1

http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/MenuGauche/Les+grands+chantiers/Paysage+m%C3%A9diatique/Contexte+de
 ).تمت زٌارة الموقع فً  31أكتوبر  2012؛ تارٌخ النشر غٌر محدد ( +la+lib%C3%A9ralisation.htm
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 تٗضيلع اكل٨ةع ابر جطةعالكغ٦ة.

1

 كيع٦ةع اكغ٦ةعٝرع كغرٕع" يص -يم"يMed-Memي لخيمعبحي٘عأعقط٠عتلٟؼيحهياي إلالحؾِعٖلىعقل٨ةع هترهت،عرَحع كغرٕع جح٫عفعع 68ي
بيإلايتةع ىهع ًع٢للع إلاٟحيطةعألارعربطةع رأقغٝعٖلىعتيؿط٣هع إلاٗهضع احَجيعالكئرنع اؿجٗطةع الهغرةع ()INAي رتمعاَل٢هعفععأ٦لحبغ /تكغرًع
ألار٫ع 2. 2012يي ر٢ضعرٞغاع اكغ٦ةي احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ٢غ بةع400ي بغهي ج. 3
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

. 2.3.5يييقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم)ي
ييييقغٖتع ا٣ىيدع اخيهطةع (صرػرم)،عأر٫ع٢ىيدعتجيعرةعزينةعبيإلاٛغبعراٞغر٣طيعر اٗيامع اٗغبي،عفعع الذعيحمع 4ي
يعؽع 1989ي بٗضعاوكيئهيع ًعزل٫ع تٟي٢طةع ؾلٛل٫عأبغ تعبحنعقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع
الهغرةع (ؾحعريص)ي ر اضراةع إلاٛغبطةع ٟيصَيعأنعتتذعَظٍع ا٣ىيدع  ٫تلٟؼرحهطة ي لجضيضدعبغ جهيعبي٫ع حػع ٘ع

ٞترتحنعػ ىسلحنعيح طيعبياح ضر.
بٗضع غرععزجـعؾىح اعٖلىعتؤؾسؿهي،عقهضاع ا٣ىيدعم نيٖبع ياطةعٞلدحاتع ًع٢ىيدع لسههةعط اعتحزهعصرلعع٦جيع٧يهتعفععبض يتهيعالىع٢ىيدعٖي ةع
٢غرلةع ًع إلاكيَضعا٩يعتٗبرعبُغر٣ةعأ٦ثرعيريحخيعًٖعزهحنطتهي.يي
تمعازغ اعانلحع يلععالكغ٦ةع إلاضيغدعال٣ىيدعبيالٗيرنع ٘عنىضر١عتُحرغ ي إلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجيعرتمعاصزي٫عخغ٦طةعٖلىعؽ ر١عؤلاٖلهي ا،عألا غع
ري ٖجح يي رَجي،عبضأاع ىظعيىييغ ٧/يهحنع اخيويع1997ي فععبذعبغ جهيعبياح ضر .يرهععتُٛيع٧ي لع اتر بع إلاٛغبيعخياطي .ير٢ضع
اظرعأصوعالىعْهحععتلٟؼيح يني َغتؼ ي
أٖضاع لخ٩ح ةع٦غ ؽع اكغرٍعع ٫ارعاخضصعأوكُةع لخض ةع ٫تلٟؼرحهطة ي ال٣ىيدع اخيهطةعرنيص٢تعٖلطهع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغري.
راييٞةعالىعطا٪ع٣ٞضعأَل٣تع قغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةعيحمع 4ي يعؽ/أط عي2002ي زض تهيعؤلاط ٖطةعط اع الحزهع اٗيمع إلالجخلةعفعع
اط ٖةعصرػرم.يربًٟلع يعيلحٞغعاهظٍعؤلاط ٖةع ًع ٗض اع لُحعدعٞبجهيعتتذعأيًيعٖبرعألا٢جيعع اهىيٖطةعرتُٛيع إلاىُ٣ةعألارعربطةعراٞغر٣طيعر اكغ١عألارؾِع
ٖلىع حزياعأٝعأم.ي
ي
ُ
ن
الهغرةعم ؾيَجةعفعع كغرٕع يص -ي يمع  Med-Memاألعقط٠ع
ي
ر خلع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرح ي،عٞبنعقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع
ٖلىعقل٨ةع هترهتع اظرع تمعاَل٢هعفععأ٦لحبغ /تكغرًعألار٫ع 2012ي ،عرتؼرصٍع ا٣ىح اع إلالحؾُطةعبيإلاح صع الػ ة ،ي رتجحاهع إلاٟحيطةعألارعربطةعبيؿلةع 68ي
بيإلايتة،ي ريكغٝعٖلىعتيؿط٣هع إلاٗهضع اٟغوسخيعاألعقط. 4٠ير٢ضع٢ض تي قغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةي خح لىع150ي بغهي جي 5.ي

La mise à niveau du paysage audiovisuel marocain p 6

1

2

« Vidéothèque d’archives en ligne en Méditerranée : Le site Med-Mem lancé en grande pompe », Libération, 13
octobre 2012., http://www.libe.ma/Videotheque-d-archives-en-ligne-en-Mediterranee-Le-site-Med-Mem-lance-enالخدمة متاحة بالفرنسٌة واالنجلٌزٌة والعربٌة على العنوانgrande-pompe_a31488.html
http://www.medmem.eu/fr/
http://www.medmem.eu/fr/collection/2/SNRT+%28MA%29/col

3

4

« Vidéothèque d’archives en ligne en Méditerranée : Le site Med-Mem lancé en grande pompe », Libération, 13
octobre 2012, http://www.libe.ma/Videotheque-d-archives-en-ligne-en-Mediterranee-Le-site-Med-Mem-lance-engrande-pompe_a31488.html Le service est accessible (en français, anglais et arabe) à l’adresse :
http://www.medmem.eu/fr/
http://www.medmem.eu/fr/collection/13/SOREAD-2M+%28MA%29/col
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 .3.3.5مُذي 1
ي
تمعاَل٢هيعيحمعٚغدعصيؿجبر ٧/يهحنعألار٫ع 2006ي تدتع ؿمىع طضرعأنعؾيا .ي تمعاوكيإَيعفعع الض يةي ًع٢للع اؿلُياع اٗجح طةع اٟغوؿطةعر إلاٛغبطة،ع
بٛغىع اجهحىعبياخ٣يٞلحنع اٟغوؿطةعر إلاٛيعبطةعفعع ىُ٣ةع إلاٛغبع اٗغبيعرخحىع الدغع إلالحؾِ. 1يتمعتسهطوععأؽع ي٫ع٢طجلهع15ي لطحنعيحعرعال٣ىيد.ير٢ضع
٧يهتعوؿلةع56ي بيإلايةدع ًععأؽع إلاي٫عَظ ع جلح٦ةعالتهيالاع إلاٛغبع رنىضر١عؤلايض ٕعر الضبحرع(.)CDGي ٞطجيعٖيصاعب٣طةع لخهوعالىع إلاؿيَجحنع اٟغوؿطحنع
بيؿلةع30ي بيإلايتةعراط ٖةع طضر1ي بيؿلةع14ي بيإلايتة.ي
رفععؾىةع ،2008عأنلدتع ا٣ىيد ،ي ٛغبطةع 100ي بيإلايتةعبٗضعؤلاٖلنعًٖع ٢لىياعنىضر١عؤلايض ٕعر الضبحرع ي الخهوع اٟغوؿطة .ي رفعع اغ ب٘ع ًعيىييغ ٧/يهحنع
اخيويع 2010ي ٢لجىعأعبٗةع ؿيَجحنعزضصعخههيعفعععأؽع ي٫ع ا٣ىيدع اُىجيررةعَمعتؤ طىياع الٗييضيةع ا٠الخطةع إلاٛغبطةعاللؤ حنعر اهىضر١ع ال٨جطلعع
إلاٛغبيعالل٣يٖضعر ججحٖةع الىح٥ع اكٗلطة. 2ي
الىعخضرصع 4ي ؾتلجبرع ،2009ع٧يهتع طضر 1ي ا٣ىيدع ٫تلٟؼرحهطة ي لخينةع احخطضدع اتيعتمع ىدهيععزهةع ًع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعزل٫ع
إلاحزةعألارلىعاؿىةع . 2006ي ي ا٣ىيدعط اعتحزهع صرلععر٧يهتعتتذع جيهيعبُغر٣ةع الذع اهغتؼرع اًٟيثيعٖلىع اً مٍع اغ٢ميعرتلحزهعالىع إلاكيَضيًع إلاٛيعبةع
رألازيهب،عَل٣يعا٨غ ؽعقغرَهيع اظرعتم ا ي إلاهيص٢ةعٖلطهعب٣غ عع ًع إلاجلـعألاٖلىعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع ()CSCAي ٖضصع06-33ي إلائعرعفعع 10ي ييحع
. 2006ي
رفععؾتلجبرع ،2009عتٛحرع ؾمعقغ٦ةع طضر-1-ؾياعاطهلذع طضر 1ي تيعفع،ع٦جيعأنلدتعقغ٦ةعزٟطةع ؾمعزيي٘ دعال٣يهحنع إلاٛغبيعرعتجل٪ع اضراةعأٚلبع
ألاؾهمعٞحهي.يرهععآلانعقغ٦ةعرَىطةعٖجح طةعتٗجلعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغرعرتتذعٖلىع اتر بع احَجيعبُغر٣ةع الذع اهغتؼرعألاعضخيع الىيْغرعر/أرع اغ٢مي.ي
اضراطة
.
تلجدحعع الب٨ةع ابر جطةعخح٫عألازليععأؾيؾيعرزينةعألازليعع احَىطةعر إلاٛيعبطةعر إلالحؾُطةع ٘ع هٟليحعٖلىعألازليعع
رفععصيؿجبرعع، 2011عنيٙع ضيغع ا٣ىيدعٖليؽعٖؼرػرع٦كٟيعأراطيعه٣لتعٞدح ٍعصخطٟةعاطلحر ؾطحنع اطح طة: 3ي"ي بًٟلعبلحٙعٖضصع كيَضحهيع17ي لطحنعقهغريع
رهطلهيعقهغدعرماتعوؿلتهيعالىع91ي بيإلايتةعفععنٟحٝعؾ٩ينع إلاىيَ٤ع لخًغرة،عيجً٨عال٣ىيدع اُىجيررةعأنعتٟسغع اطحمعبجيعخ٣٣لهع ًعاهجيػ اعزينةعرأنع
80ي بيإلايتةع ًع اٗيتلاع إلاٛغبطةعيجضرنعيياتهمعٞحهيعخياطي.

Voir MEDI1TV, Plaquette de référence, s.d., http://www.medi1tv.com/support/Plaquette-Instit-Medi1Tv2.pdf

1

2

« Abbas Azzouzi nouveau PDG de Medi1Sat : La chaîne ouvre son capital à quatre nouveaux actionnaires », La
Vie éco, 5 janvier 2010 http://www.lavieeco.com/actualite/abbas-azzouzi-nouveau-pdg-de-medi1sat-3266.html
بعد إنشاء رادٌو مٌدي 1تم إحداث القناة التلفزٌونٌة مٌدي . 1وكانت إذاعة مٌدي 1قد أنشئت فً نطاق شراكة فرنسٌة مغربٌة تضم شركاء (بنوك وشركات كبرى) من
دٌستان وٌذكر أن إذاعة وقناة مٌدي 1فرٌبتان من التوجهات الحكومٌة.
.
كال البلدٌن ،ا رة من الملك حسن الثانً والرئٌس الفرنسً فالٌري جٌسكار
3

« La chaîne tangéroise fête sa première année d’activité : Medi1TV séduit de plus en plus de téléspectateurs »,
Libération, 23 décembre 2011. http://www.libe.ma/La-chaine-tangeroise-fete-sa-premiere-annee-d-activite-Medi1TVseduit-de-plus-en-plus-de-telespectateurs_a23834.html
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بهظٍع اُغر٣ةعٖبرع ضيغع ا٣ىيدعًٖع عتطيخهعإلايعتد٣٣هع ا٣ىيد ي زل٫عا٣ياعصخٟيعألاعب٘ اع 21ي فععأخضعٞىيص١ع اض عع الطًيا .ي ر٢ضع خلعطا٪عٞغنةعال٣ىيدع
ر ي بؤنع "ي َظٍع اؿىةع قهضاع عٗٞىيع
اهطيٚةع خهطلةعاهجيػ تهيي رٖغىعآٞي١عتُحرغعوكيَهيعزل٫عؾىةع . 2012ي ر٢ضعنغحع اغتسـع إلاضيغع اٗيمعٖليؽعٖؼرػ ي
تدضرعتُحرغع ا٣ىيدعالهلذعٖل ةع ًسيةعرتجغبةع تلٟؼرحهطةي لٟغصدعفعع إلاٛغب ي ر إلاىُ٣ةع إلاٛيعبطة"ي ئ٦ض عأنعؾًدع 2011ي ٧يهتع"يؾىةع الدؿًع لخ٣ط٣يعفعع
وؿلةع كيَضيىي ".ي ًعزل٫ع ؾلٗغ ىع سلل٠ع إلاليصع اع اتيعتمع تسيطَيعال٢تر بعأ٦ثرع يعيجً٨ع ًع إلاكيَضيً،عبحنعٖؼرػرعأنع ا٣ىيدعٚحراعقل٨تهيع
جطةعرهحٖتهيع ًعزل٫ع إلاغ َىةعزينةعٖلىعألازليعع اتيع تٓلع اٗجحصع ا٣ٟغرعال٣ىيد،عرٖلىع لخح ع اعر إلاٗغٞةعر اغريية .ي أ يعأَمع٨ٞغدع لل٨غدع٩ٞيهتع
ّي
ابر
تحزطهي بغ جي اترٞطهع هدحي ألاٞلمعر إلاؿلؿلاعط اع لجحصدع اٟيت٣ةعربغ جعتلٟؼدع اح ٘٢عر ابر جع لخح عرةع " الح٥عقح "ي إلالٟغصدعزل٫عقهغعع ًين .ي ررئ٦ضع
ٖؼرػرعأنع ا٣ىيدع٦ؿتتع الدضيياي إلاغٞحٖةعألنعٖضصع إلاكيَضيًعبلٜع17ي لطحهي.ي
ربيايؿلةعالىعؾىةع2012ي ٣ٞضع زليعاع ا٣ىيدعط اع الحزهع اٗيمع اتر٦حزعٖلىع اترٞطهعر بل٩يععر ا٣غبع ًع إلاكيَضيً.يرتلتزمع٢ىيدع طضر1ي بلج٨حنع كيَضحهيع
ًعٞغنةع ؾلٟيصدع ًعبغ جع لٟغصدعرٞغزحرةععر لل٨غدعرٖغىع ابر جع اتيعت٘وىعبيلجح هبع إلاًسيةعفعع اخ٣يٞةع إلاٛغبطة.ي ٦جيي أقيععٖؼرػرعالىعأهىيي"يوٗجلع
ٖلىعتٗؼرؼع ٣يعبتىيع اتيعتغ٦ؼعٖلىع اٗيتلةع ًعزل٫ع إلاجلاعرت٨خط٠ع ابر جع احجيت٣طةع إلاهلجةعبياح٢يث٘ع زلجيٖطة،عًٞلعًٖعتسهطوعبغهي جعاللُغ١عٚلىع
إلاكيٚلع اطح طةعالجٛيعبةعربغهي جعزضيضعاللٞؼرحنيي اح ."٘٢ير ًع بل٩يع اع لجضيضدعأيًيعتج٨حنعأصخيبع اهح ت٠ع(آرعٞحنعربل٦لحررعرٚحرَي)ي ًعٞغنةع
كيَضدع ا٣ىيدعبض يةع ًعٞبر يغ/قليٍ.ي
ربسهحمعؤلاهليزياع إلاضبلجةعبيالهجةع اؿحعرة،عأقيعع اغتسـع إلاضيغع اٗيمعال٣ىيدعالىعأنع"٢ىيدع طضرع1ي تجل٪ع حز هطةعنٛحردع(200ي لطحنعصعَم)،عألا غع
اظرعالعيؿجذعاهيعببهليرع ؿلؿلاعبيالهجةع إلاٛغبطة،عطا٪عأنعؤلاهليزياع اطخجةعت٣لجىع ًع إلاكغ١عربيالهجةع اؿحعرة.يراط ع٧يهتع ا٣ىح اعؤلازليعرةعتجح٫ع
."١يي
ًع اضراة،عٞبنع٢ىيدع طضرع1ي تجح٫عخهغ عًٖعَغر٤ع إلاؿيَجحنعٞحهيعرٖيتض اعؤلاٖلهياع اتيعالعتجخلعؾحوع7ي بيامتةع ًع اؿح ي
 . 4.5الخذمت العمومُت ملابل املؤظعاث الحىومُت
يغتلِعُ٢يٕع الذع اهغتؼريي اظرعيًمع٢ىيتحنعَجيعألارلىعر اخيهطةع عتليَيعرجط٣يعبيلخض ةع اؿجٗطةع الهغرةع اٗجح طة .ي رَل٣يعا٣يهحنع اُ٣يٕع اؿجمعع
الهغرعاؿىةع ، 2004عييلغععأنعتئ ًع ئؾؿياع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع إلاجلح٦ةع٧لطيعأرعأٚللطيع ًعَغٝع اضراة ي بغ جعزض ةعٖي ةعتهضٝعالىعتللطةع
احَىطة
.
لخيزطياع اخ٣يٞطةعر اتربحرةعرؤلاٖل طةعر اترٞحهطةعرطا٪عًٖعَغر٤ع إلائؾؿياع اؿجٗطةع الهغرةع اٗجح طةع
رت٣ضمع ا٣ىيتينعبغ جةعٖي ةعر لىحٖةع حزهةعالججهحعع اٗغرٌ ي ؾتىيص عالىع لخًيعدع إلاٛغبطةعؤلاؾل طةع اٗغبطةعرألا يػيٛطةعر٢طمع اضيج٣غ َطةعر لخغرةع
ر هٟليحعر اتؿي ذعر لخض جة،ع٦جيعتصج٘ع ا٣ىيتينعؤلاهليزياع إلالل٨غدعرتتذعبغ جعازليعرةعرَىطةعرصراطة.يرتلتزمع ا٣ىيتينعبيالذعبيالٛلحنع اٗغبطةعرألا يػيٛطةع
هٓغ عاللىحٕع الٛحرعر اخ٣يفععفعع إلاٛغب.
ري اكغ٧ياع احَىطةع اٗي لةعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغرع ُيالةعبتذع زُيبياع إلال٪عرأوكُلهعرزح هبع ًع اى٣يقياع اتيعتكهضَيعٚغٞليع ابرإلاين،عًٞلع
،عرزينةعزل٫ع اٟتر ا ي
ًٖع الطيهياع اصخٟطةعالخ٩ح ة .ي ٦جيعييلغععٖلحهيعتسهطوعخحزعػ جيعالتك٨طلاع اؿطيؾطةعر اى٣يبطةعٖلىع٢ضمع إلاؿير د
هلسيبطة. 1
رتغنضع اصخيٞةع إلاٛغبطةع اى٣يقياعبحنع لخ٩ح ةعر إلاٗيعيةعخح٫ع ؾل٣لاطةع لخبر .ي 2ي رَظٍع اى٣يقياعاسؿتعزينةعبيإلاٛغبعألهىيعهجضَيعفعع ا٨خحرع ًع
اللض نعألارعربطة.ي

. 1.4.5يييييي عإوع لخض ةع اؿجٗطةع الهغرةع اٗجح طة

1

القانون عدد  03- 77المتعلق باالتصال السمعً البصري ،المواد ،49- 46ص. 22- 20

2

أمثلة على ذلك:
er
« Le gouvernement Benkirane veut mettre 2M au pas : Menaces sur la démocratie cathodique », Libération, 1
octobre 2012. http://www.libe.ma/Le-gouvernement-Benkirane-veut-mettre-2M-au-pas-Menaces-sur-la-democratiecathodique_a31139.html ; « Les journalistes se battent pour leur indépendance professionnelle : Le SNPM dénonce
l’instrumentalisation syndicale à des fins politiques à la SNRT », Libération, 2 juin 2012 ; http://www.libe.ma/Lesjournalistes-se-battent-pour-leur-independance-professionnelle-Le-SNPM-denonce-l-instrumentalisation-syndicale-ades_a27825.html ; « Abdelilah Benkirane accuse le pôle public de discréditer son image : “La télévision n’est pas
l’attaché de presse de la Primature” », Libération, 1er mai 2012, http://www.libe.ma/Abdelilah-Benkirane-accuse-lepole-public-de-discrediter-son-image-La-television-n-est-pas-l-attache-de-presse-de-la_a26991.html
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ا٩يعهٟهمع ىٓح ةع لخض ةع اؿجٗطةع الهغرةع ٖ ٫جح طةعالججل٨ةعيجبعأنعهًٗهيعفععؾطي١عأقجل،عَحع اؿطي١ع زلجيععع اؿطيسخيع إلاٗلجضع ىظع . 2005ي
رتٓلع إلاليصعدع احَىطةعاللىجطةع اتكغرةع اتيعأَل٣هيع إلال٪ع دجضع اؿيصؽعأَمع كغرٕعاللىجطة،عرَحع كغرٕعيلمعتىٟطظٍعٖلىع إلاضوع اُحرلع ررغ يعالىعع٘ٞع
ؿلحوع إلاجلج٘. 1
رتلًجًع إلاليص عدعزض ياعتؿضحهيع لخ٩ح ةعر إلاجلج٘ع إلاضوي،ع٦جيعتىٟظعؾطيؾيتهيعفعع جيالاعٖضيضدع ًعبطجهيع الٗلطمعر دحعألا طةعر اصخة .ي رتحلعع لخ٩ح ةع
إلاٛغبطةع َلجي يعؾطيؾطي ي ٦لحر عالىٓطمع ؾلسض معتغصص اع الذعبيٖلليعَيع هضع عالجض زطلعرأصر اعأؾيؾطةعالد٣ط٤عأَض ٝع الىجطةعَظٍ .ي ر٢ضع هسغَتع
لخ٩ح ةعفععانلحع ىٓح ةع الذع إلاجلح٦ةعالضراةع ًعزل٫عتدحرلهيعالىعزض ةعبذعٖجح طةعرااٛياعع٢يبةعرػ عدع تهي٫عٖلحهي .ي ر٢ضع تمعتلٗيعاظا٪عاُٖياع
ٟهحمعزضيضعاليطةعرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجمعع الهغر،عألا غع اظرعأصوعالىعْهحعع ئؾؿةعزضيضدعهعع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع  ٫بهغر،عرفععهٟـع
اح٢تعؾًعاَيعع٢يهحويعزضيضعالجئؾؿياع اٗي لةعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع لخيم. 2ي
ر ٘عطا،٪عيكحرعت٣غرغع "زيعَةعؤلاٖلمع اغ٢مي "ي( )Mapping Digital Mediaي الىعتح نلعتضزلع لخ٩ح ةعفعع إلادلحوعؤلاٖل ي،عبجيعيئجغعٖلىع هل٣ي٫ع
اضيج٣غ َيعالللصعرنحعتهيعفعع لخيع ر.ي رخؿبعَظ ع ال٣غرغ،عتخحرع إلاجيعؾياعؤلاٖل طةع اتيعت٣حم ي بهيي ا٣ىح اع اٗجح طةع٢ل٤ع اؿطيؾطحنعر لججهحعع
ر اصخٟطحنعرعرلتهمعبسهحمعَي لع لخغرياع إلاجىححعاهمعٖلىعأعىع اح . ٘٢رعٚمع اكغرٕعفععانلحع اُ٣يٕع ىظعٖ٣ضعت٣غرلي،عٞبنعزهيتوع اىٓيمع
ا٣ضيمعرزهحنيع الٛةع لخكتطةع امؾلٗجلةعفعع لخُيبعؤلاٖل يع (رَحع يعيجحزع لخُيبعؤلاٖل يعفععبلض نع اٗيامع اخياذ )ي يػ اتع لح نلةعزهحنيعفعع
اضراة
.
رؾيتلعؤلاٖلمع اتيعتجلَ٥يعرتضيغَيع

. 2.4.5ييييي الىحٕع زلجيعععر اخ٣يفعع
ي اً٣يييع لخؿيؾةع:ي الٗضصع اخ٣يفععر الٛحرع
ٞطجيعيسوع الىحٕع زلجيعععر اخ٣ي فع،عتل٣ىعأ٦ثرع اً٣يييعخؿيؾطةعتل٪ع إلالٗل٣ةعبيالٛةعر إلا٩حهياع اخ٣يٞطةع إلالىحٖةعالؿ٩ينع (زهحنيع اٗل٢ةع لخينةع
بيألنح٫ع ابربغرةعألٚلبعَئالا)ي ًٞلعًٖعً٢يييع لجيؿحن.يرتحزضع ؿيتلع هجةعأزغوعٖلىعٚغ عع اضيًعر لجيـعر لجياطياع إلاهيزغد.ياالعأنعَظٍع لجياطياعالع
تل٣ىع ٗي لدعتلط٤عبؤَجطتهيع ًعَغٝعؤلاٖلمعختىعيىتلهعنىيٕع ا٣غ عع اؿطيسخيعالىع ٩يهتهي.
يلجحزع ايؿطجع الٛحرع زلجيعععفعع إلاٛغبعبياٟؿطٟؿياعط اع اخ٣يٞياع إلالٗضصد .ي ٞهحع ؼرجع ًعألاٖغ ١عر الٛياع اتيع ؾل٣غاعفعع اح ٘٢ع زلجيعععر اخ٣يفعع
الللضعٖلىع غع اؿىحن .ي رالعق٪عأنع الٟيٖلع بحنع سلل٠ع ٩حهياع إلاجلج٘عتٟيٖلعجغرعرا٨ىهعيدطلعٖلىعر ٘٢عقضيضع الٗ٣طض .ي ٞبنع ا٨خحرع ًع اضع ؾياع
ألاهثرربحاحزطةع لجطيطةعتجزٕعالىع ابرَىةعٖلىعأنع ابربغعأرعألا يػيٜعيجخلحنع اؿ٩ينعألانلطحنعاكجي٫عاٞغر٣طي . 3ي االعأنعألاؾليطعزي٥ععرٟيع ()Jacques Rivetييغوع
فعع إلا٣يبلعأنع "ي اٗغبعر ابربغعالعيك٨لنعٖغ٢حنع سللٟحنععٚمع أنع اىجيطرعؤلاجيطةع إلادٟحْةعتئ٦ضعَظٍع إلاٛياُة .يصخطذعأنعأنلع اؿ٩ينعبغبغرعراً٨عَظ ع
ألانلعتلتـعبللحؽعٖغبي". 4ي
بطةع اٗي طةعبجسلل٠عاهجيتهي،ع
يلجحزع إلاكهضع الٛحرع إلاٛغبيعبدًحعع الٛياع احَىطةع ًعبطجهيع اٗغبطةع اٟهخىعفععق٩لحهيع ا٨لؾط٩يعر لخضيذ،عر اٗغ
ر ابربغرةعبجسلل٠عأهح ٖهيع(تغرٟطتعرتجؼيٛتعرتكلخطت)،عًٞلعًٖع اٟغوؿطةعرؤلاؾليهطةع إلاحعرجلحنع ًعٖهضع ؾلٗجيع.يرأزحر عٞغيتع هجلحزيةعهٟؿهيعفعع
٢لهيصعرألاٖجي٫
.
بٌٗعألارؾيٍع زلجيٖطةعٖلىعٚغ عع اٗي لحنعفعع جي٫ع الضعربعر ال٨ىحاحزطيعر
 1الحصٌلة التً تمت صٌاغتها منذ إنشاء المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ،من  18ماٌو  2005إلى نهاٌة ٌولٌو  ، 2009تؤكد أن المبادرة انجزت  18755مشروعا
بقٌمة  11ملٌار درهم .وقد انتفع من هذه المشارٌع قرابة  4.6ملٌون شخص فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة .انظر :
http://maghrebinfo.actu-monde.com/archives/article5991.html
Mapping Digital Media : Morocco, op.cit, p.37

2

3

اًظز خصْصا:
E. Gómez-Casado [et al.], HLA genes in Arabic-speaking Moroccans: close relatedness to Berbers and Iberians dans
Tissue Antigens, vol. 55(3) (2001), pp. 239-249 ; A. Sanchez-Mazas, The Berbers of North Africa: genetic
relationships according to HLA and other polymorphisms dans Arnaiz-Villena, A., eds. Prehistoric Iberia: Genetics,
Anthropology and Linguistics, (2000), pp. 65-77; J.-M. Dugoujon, O. Lemaire, E. Guitard, A. Sevin, G. Larrouy, P.
Moral, B. Sabir, A. Baali et M. Cherkaoui, Diversité des allotypes des immunoglobulines (systèmes Gm et Km) d’une
population berbère de la vallée de Tacheddirt (Haut Atlas, Maroc). Comparaison à d’autres populations africaines et
européennes et histoire du peuplement de l’Afrique du Nord, Bulletin et mémoire de la société d’anthropologie de
Paris, (200( 1-2), http://bmsap.revues.org/913
D. RIVET, op.cit., p.36.
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يل٩لمع إلاٛيعبةع الٛةع اض عزة،عرهعع الهجةع اٗغبطةعأرع إلاٛغبطةع اتيعيل٩لمعبهيعجلخيع اؿ٩ين.ي الٛةع اض عزةعتؿلٗجلعفعع الح نلع اكٟحرعصرنع ا٨ليبي.ير الٛياع
احَىطةعهعع اٗغبطةع إلاٗطيعرةعبهىٟحهيع ا٨لؾط٩يعر لخضيذ .ي ر ٘عطا،٪عٞبنع لخض ياع  ٫تلٟؼرحهطة ي اٗجح طةعر اصخيٝدع إلا٨لحبةع (بيؾلدىياع جلةعر خضدع
رصخطٟلحن)ي تؿلٗجلنع اٗغبطةع إلاٗطيعرة،ع اتيعيٟهجهيع 40ي بيإلايتةع ًع اؿ٩ين،عر اٟغوؿطةعاٛةع اىسلةع اتيعيٟهجهيع 10ي بيإلايتةع ًع اؿ٩ينعٞدؿب .ي رخؿبع
ت٣غرغع" يبسىٜعصيجطللع طضيي"يٞبنع زلطيععرؾطلةعؤلاٖلمعالٛةع ٗطىةعأرعألزغوعي٣لوع ًع٢ضعدعنؾلةع٦لحردع ًع إلاجلج٘عٖلىع كيَضدع اللٟؼرحنع اٗجح ي.ي أ يع
ألا طحنع اظيًعرٖضع اللٟؼرحنيي بيايؿلةعاهمع إلاهضععألاؾيسخيعالجٗلح ياعر اترٞطهع،عٞبههعالعيتؿجىعاهمع ليبٗةع ابر جع ٫تلٟؼرحهطة ي ٖلىعهدحعيؿحر.
رٞطجيعيسوع الٛةع اٟغوؿطة،عٞهيعاٛةعقيثٗة ي فعع إلاٛغبي ألؾليبعتيعرسطةعاي يع٦جيعَحع اكؤنعبيايؿلةعالٛةع ؾليهطةعفععقجي٫ع إلاٛغبع ( خلل٫ي اٟغوسخيع
ر ؾليوي).ي
ر٢ضعي٩حنعٖضصع٦لحرع ًع اؿ٩ينع٢ضعتسلىعًٖع الٛياع اكلحهةعبيالٛةعألا يػيٛطةعرٖحيحَيعبياٗغبطة .ي رر٣ح٫عزيععرٟيع "ي انعهه٠ع اؿ٩ينعت٣غرليع٧ينعيل٩لمع
ابربغرةعفععبض يةع ا٣غنع اٗكغرً،ع ٞطجيعتللٜعوؿلتهمع اخلذعخؿبعآزغعاخهياعتمعؾىةع . 2004ي االعأنع وؿلةع إلاٛيعبةع اظيًعيل٣ىحنعاٛلحنع غتٟٗةع ٣يعهةع
بيؿلتهمع٢للع٢غني "1.ي رزل٫عٞتردعخ٨مع إلال٪عخؿًع اخيويع ؾتىضع اىٓيمعالىعأؾليبعؾطيؾطةعالًٟطلع اخ٣يٞةع اٗغبطةعٖلىع اخ٣يٞةعألا يػيٛطة،عراظا٪عهجضع
اهحرةع اٗغبطة ي هعع إلاهطجىة .ي ر٢ضعأنلدتع اخ٣يٞةعألا يػيٛطةعر سلل٠عتٗلحر تهيعأ٢لطةعر هجلةعاؼ ًعَحرل،عألا غع اظرعأصوعالىعوكحاعخغ٧ياعتض ٘ٞعًٖع
اهحرةعألا يػيٛطة .ي ر٢ضعَيالتعَظٍع لخغ٧ياعبجؼرضع ٖتر ٝعبيالٛةعألا يػيٛطةعرببؾهي ياع ابربغعفعع اليعرشعر اخ٣يٞةع إلاٛغبطحن،عرصٖح عالىعا خطلع تؿيرعفعع
رؾيتلعؤلاٖلم .ي ر٢ضع ؾلجيبع إلال٪ع دجضع اؿيصؽعاهظٍ ي إلاُياب.ي رفععزُيبهعالىعألا ةعيحمع 9ي يعؽع2011ي اظرعأٖلًعٞطهعًٖعؤلانلحع اضؾلحعر ،عأ٦ضع
إلال٪ي ٖلىع"اال٨غيـي اضؾلحعريالُيب٘ي الٗضصريالهحرةي إلاٛغبطةي إلاحخضد ،اٛىطةيبتىحٕيعر ٞضَي،رفعينلبهييألا يػيٛطة٦،غنطضيلججط٘ي إلاٛيعبة". 2
ريٗغٝع اضؾلحعع لجضيضعاؿىةع 2011ي إلاجل٨ةع إلاٛغبطةعبيٖلليعَيع ل٨طةعصؾلحعرةعصيج٣غ َطةعبغإلايهطةعر زلجيٖطة .ي ؤلاؾلمعَحعصيًع اضراةعر اٗغبطةعاٛتهيع
اغؾجطة.ي رتجخلعألا يػيٛطةعاٛةععؾجطةعالضراة،عبيٖلليعَيعتغ جيعزينةعب٩يٞةع إلاٛيعبةعصرنع ؾلدىيا . 3ي ر٢ضعتمعتؤؾسـع إلاٗهضع إلال٩يعالخ٣يٞةعألا يػيٛطةعؾىةع
2003ي بٛغىع إلاديٓٞةعٖلىع الٛةعر اخ٣يٞةعألا يػيٛطةعفعع٧يٞةعأق٩ياهيعرتٗلحر تهي.
ٖؼرؼع جزاةع الٛةع
ر٢ضعتمعؾىةع2006ي اوكياعلجىةعجىيتطةعتجج٘عبحنعرػ عدع تهي٫عر إلاٗهضع إلال٩يعالخ٣يٞةعألا يػيٛطةعؾٗتعالىعنطيٚةع ٣يعبةعقي لةعتغ يعالىعا
ر اخ٣يٞةعألا يػيٛطةعفعع ئؾؿياع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع اٗجح طة،عر٢ضعأ٢غاع الجىةعبًغرعدعبٗذع٢ىيدع تلٟؼرحهطةي أ يػيٛطة.ي ربٗضعتؤزطلاع لٗضصدع
ي
رت٣يعرغع٦خحردعتمعاوكياع ا٣ىيدع اخي ىةع اٗجح طةعتجيػيٛتعتيعفععيحمع1ي يعؽع2010ي. 4ي

-

الُٛطةعؤلاٖل طةعاإلق٩ي٫يياع الٛحرةع زلجيٖطة

٢للعاَل١ع٢ىيدع "أ يػيٜعتيعفع "ي رَل٣يعال يصد ي 49ي ًع ا٣يهحنع لخيمع بياُ٣يٕي اؿجمعع الهغر،ع ٧يهتع ا٣ىيتينع اٗجح طلينعألارلىعر اخيهطةعتتذعألازليعع
بيالهجياعألا يػيٛطةع اخلث:ي اتريٟطتعر اتكلخطتعر الجيػيٛت.ي٦جيع٧يهتع ا٣ىيتينعتتخينعبغ جعخح٫ع اخ٣يٞةعألا يػيٛطة.
را٩يعيلد٤٣ع ًع ضوعخًحععؤلاق٩ياطياع الٛحرةعر زلجيٖطةعر إلالٗل٣ةعبياهحرةعفععرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجمعع الهغرع اٗجح يعفعع إلاٛغب،عأزغوعبحػرين ي ػرضع
5ي تدلطلع٦جطيعالجدلحوعؤلاٖل يع لخيمعبيابر جةع إلاٗلجضدعفعع ا٣ىيتحنعألارلىعر اخيهطة .يتٗلجضع اضع ؾةعٕلىع لخٓةعهٟي طع إلاح َىحنعالىع اللٟؼرح يني اٗجح يي رع
كيع٦تهمعٞحهي ،ي ر ًعقؤجهيعأنعتؼرصهيعبجُٗطياععخح٫عزيـعيطحٝع ابر جعر الٛياع إلاؿلسض ةعرصعزةع إلاؿير دعبحنع لجيؿحنعفعع لخًحععفعع ابر جع

D. RIVET, op.cit. p.36

1

 2النص الكامل لخطاب الملك إلى الشعب 9مارس/آذار : 2011
http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres/00002015/pisgmllvmaxpxxqbirtpudaflwnownkc/Texteint%C3%A9graldudiscoursa
dress%C3%A9parSMleRoi%C3%A0laNationmercredi09mars.pdf
3

الرسمٌة
:
الدستور ،نسخة ( ،2011المواد  ) 5- 3- 1مملكة المغرب ،األمانة العامة للحكومة ،إدارة المطبعة
http://www.sgg.gov.ma/constitution2011Fr.pdf

 4عند تأسٌسها بلغت مٌزانٌة تمازٌغت تً فً  500ملٌون درهم خالل الفترة . 2013- 2010
http://www.cjb.ma/images/stories/TV_Tamazight.pdf
5

Bouziane Zaid, Public Service Television Policy and national development in Morocco, 2009, University of South
Florida (USF), Scholar Commons, Graduate School Theses and Dissertations:
http://scholarcommons.usf.edu/etd/100
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٫تلٟؼرحهطة .ي َلجتع اضع ؾةع اتيعص تعؾىةع ًعيىييغ ٧/يهحنع اخيويع 2007ي الىعيىيرع ٧/يهحنع اخينري2088ي بع 78ي بغهي جيع ىلجي ي دلطيع (ي إلاجلاعؤلازليعرةع
رألاقغَةع احجيت٣طةعربغ جعألااٗيبعربغ جعتلٟؼدع اح .)٘٢

33ي بغهي جيع ًعبحنع 78ي العتؿلًط٠ع ايؿيا،ع ٣يبلعبغهي جعر خضع (صخل٪ع٧لعيحم)يالعيؿلًط٠ع اغزي.٫ي راييٞةعالىعطا،٪عٞبنعبغهي جعع "ألارلىعخح ع"ي ر"ي
مبيقغدع ٗ٨م "،ي الظيًعتلثهجيي ا٣ىيدع اخيهطةعريؿلؤجغ نعبيؿلةع كيَضدع٦لحرد،عامعيؿلًطٟيي وؿيا.ي
ي
رازجيال،عتؿلًط٠عبغ جع ا٣ىيتحنع اغزي٫عأ٦ثرع ًع ايؿيا،عرهللٜعوؿلةع اغزي٫عفعع ابر جع 70.7ي بيإلايتةع ٣يبلع 29.3ي بيإلايتةعاليؿيا .ي ربيايؿلةعالىع ا٣ىيدع
ألارلى،عتللٜعوؿلةع إلاكي ع٦ةع ايؿيتطةع23.3ي بيإلايتةع ٣يبلع76.6ي بيإلايتةعالغزي. ٫ي أ يع ا٣ىيدع اخيهطة،عرعٚمع عتٟيٕعوؿلةع إلاكيع٦ةع ايؿيتطةعوؿتطيعربلحٚهيعوؿلةع
33.4ي بيإلايتة،عٞبجهيعالعتغت٣يعالىعوؿلةع كيع٦ةع اغزي٫ع اتيعتٟح٢هيع٦خحر عالهلعالىع66.7ي بيإلايتة.يي
ي

رربرًَع الدلطلع اظرع٢يمعبهعبرػرينعػرضعٖلىعأنع الٗيَيع ٘ع اغزي٫عر ايؿياعفععرؾيتلعؤلاٖلمعالعيتىيؾبع ٘ع اح ٘٢ع زلجيععع اضيجٛغ فععالججل٨ة .يٞبنع
ي اؿي طةع
وؿلةع اًطٟياع ًع ايؿياعفععرؾيتلعؤلاٖلمع الهغرع اٗجح يعالعتلجيرػع اخلذ،ععٚمعأنعؤلاخهياع اؿ٩يويعفعع إلاٛغبع اظرعوكغتهع إلاىضربطة
اللسُطِعيئ٦ضعأنعوؿلةع ايؿياعفعع إلاٛغبعبلٛتع50.7ي بيإلايتةع ًع اؿ٩ين. 1
-

الٛياع إلاؿلٗجلةعفعع اللٟؼرحنيي ٖ٫جح ي

ت٨ك٠عهلي ةرع الدلطلع لخيمعبيالٛياع إلاؿلٗجلةعفععبغ جع ا٣ىيتحنعأنع إلاؼرجي بحنع اض عزةعر اٗغبطةعسجلعأٖلىعوؿلةعرهعع ،%35عجمع اٟغوؿطةعبيؿلةع
،%17.9عٞياٗغبطةع إلاٗطيعرةي لخضيخةعبيؿلةع،%15.4عتلحهيع اض عزةعبيؿلةع،%15.4عربٗضعطا٪ع إلاؼرجي بحنع اض عزةعر اٟغوؿطةعبيؿلةع%10.3ي رأزحر ع إلاؼرجي بحنع
الجيػيٛتعر اض عزةعبيؿلةع. %2.6

1

Démographie : Femmes et Hommes en chiffres 2010, Haut-commissariat au Plan, RGPH,
http://www.hcp.ma/downloads/Demographie_t11876.html

46

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

ر لجضيغعبيإلالخٓةعخؿبعهٟـع اضع ؾةعأنع إلاؼرجعبحنع اض عزةعر اٗغبطةعسجلعأٖلىعوؿلةعرهعع ،%35عيلطهع ؾلٗجي٫ع اٗغبطةعأرع اٟغوؿطةعبيؿلةع. %33.3ي
رأ٦ثرع يعيلٟتع اىٓغعَحعٖضصع ابر جع إلاؿلٗجلةعالٟغوؿطةع(7ي بغ ج)ي اظرعيٟح١عٖضصع ابر جع اتيعتؿلٗجلع اٗغبطةع()6يرٖضصع ابر جع اتيعتؿلٗجلع اض عزةع
(.)2
رفععَظ ع اؿطي،١ع ًع إلاهمعأنعوكحرعالىعأنعوؿلةع الٛياع إلاؿلٗجلةعفعع ابر جعتست ا٠عبحنع٢ىيدعرأزغوي .ي ٞيا٣ىيدعألارلىعتؿلٗجلع اض عزةعأ٦ثرع ًع اخيهطة .ي
رتؿلٗجلع%40ي ًعبغ جعألارلىع اض عزة،عٞطجيعتؿلسضمع %26ي جهيع ؼرجيع ًع اٗغبطةعر اض عزةعر %6.7ي اٟغوؿطة.االعأنع %41.7ي ًع ابر جعفعع ا٣ىيدع
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اخيهطةعتؿلسضمع ؼرجيع ًع اٗغبطةعر اض عزةعٞطجيعتؿلؤجغع اٟغ وؿطةعبيؿلةع %25ي ًعبغ جع ا٣ىيد .ي رتجضععؤلاقيعدعالىعأنع ا٣ىيدع اخيهطةعالعتتذعأرعبغهي جع
بياض عزةعاحخضَي.

رتسلوع اضع ؾةعالىعأنع زلطيعع الٛةعي٣لوع ًع٢ضعدعوؿلةع٦لحردع ًع إلاح َىحن ي ٖلىع اىٟيطعالىع اللٟؼرحنيي اٗجح ييي ر إلاكيع٦ةعفععبغ جهي.ي ٦جيعتكحرعالىعأنع
زتي ع اع الٛحرةعتسؿغعهٟيطع اٟيياع إلاسؿحعدعر إلالٗلجةعر كيع٦تهي،عطا٪عأنع %143ي ًع اؿ٩ينع الياٛحنع 10ي ؾىح اعأرعأ٦ثرعأ طحن،عٞطجيعتللٜعوؿلةع ًع
2
يٗغٝع اٗغبطةعر اٟغوؿطةع٢غ ادعر٦ليبةع، %33.3عروؿلةع ًعيٗغٝع اٗغبطةعٞدؿبع%17.3ي.

1

Haut Commissariat Au Plan, Recensement ; http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-2004_a633.html
 2نفسه
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 5.5عشوع كىواث اللؿب العمومم

. 1.5.5يييييي ت٣ضيمع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطةع
ي

1.1.5.5يي٢ىح اع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحني

يتر٦بع إلاكهضع اللٟؼرع إلاٛغبيع ًع 10ي ٢ىح اعرَىطةعٖجح طة .ي رَل٣يعال٣يهحنعٖضصع 03-77ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،عٞبنع اكغ٦ةع احَىطةع
اإلط ٖةعر اللٟؼرح يني إلاؿجيدعؾيب٣ةعؤلاط ٖةعر اللٞؼرح يني إلاٛغبيي هععقغ٦ةعزٟطةع ؾمعزييٗةعال٣يهحنع إلاٛغبيعر جلح٦ةع٧لطيعالضراة.
ربهظ ع إلاٗجى،عربج٣لطخىي امصايًع1ي رع47ي ًع ا٣يهحنع إلاظ٥رع،عٞبنع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي هععقغ٦ةعرَىطةعتٗجلعفعع جي٫ع تهي٫ع اؿجمعع
احَجي
.
الهغرع اٗجح ي.ييلمعتجحرلع اكغ٦ةعًٖعَغر٤ع اضٖمع لخ٩ح يعر اٗيتض اعؤلاٖلهطةعرألاص اع إلاسهوعالجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع
ُ
رتجضعع إلالخٓةعأنع لخ٩ح ةعبغ جتعاَل١ع٢ىيدعبغإلايهطةع ىظع . 2005ي رؾتهضٝع ا٣ىيدعالىعبذعزلؿياع ابرإلاينع ليقغدعربذعبغ جعخح عرةعتٗجىعبياً٣يييع
زلجيٖطةعر اؿطيؾطةعر كيعي٘ع ا٤ر هحن .يرتجل٪ع اكغ٦ةعفعع اح٢تع اغ ًَعججيويع٢ىح اعٖجح طةعتهضٝعع ًعزل٫عبغ جهيعالىع إلاديٓٞةعٖلىع اتر ثع اخ٣يفعع
اؿجمعع الهغرع احَجيعر اجهحىعبه .يي رتتذعَظٍع ا٣ىح اع ججحٖةع ًع ابر جع اخ٣يٞطةعرؤلازليعرةعر لخض طةعر اترٞحهطةع اتيعتٗ٨ـع اغٚلةعفععتللطةع
تُلٗياعزجهحعيي سلل٠عألاطر .١يَظٍع ا٣ىح اعهع:

ألاولى
هعع٢ىيدعٖجح طةعط اعتحزهعٖيمعرتٗغىعقل٨ةعبغ جطةع لىحٖةعتكجلعألازليععر اترٞطهعر اغرييةعر اخ٣يٞة .ي رتهضٝعالىعتللطةع
تُلٗياع إلاكيَضيًعفعع إلاٛغبعر اٗيامع اٗغبيعر اٗيامع٢ضععؤلا ٩ين.

العُون حم في
تمعتؤؾسؿهيعفععهحٞجبر /اقغرًع اخيويع ،2004عرهععأر٫ع٢ىيدعزهحرةعفعع إلاٛغبع اٗغبي .ي تٗغىعبغ جعازليعرةعأؾيؾيعرتهلمع
بجح يط٘عٖضيضدع ًعبطجهيع اؿطيؾةعر اغرييةعر اً٣يييع زلجيٖطةعر الٗلطمعر اضيً.ييؿمىع ا٣يتجحنعٖلىع ا٣ىيدعأنعت٩حنع٢ىيتهمع
٢غرلةع ًع إلاكيَضعرأنعتُٛيع٧يٞةع إلاىيَ٤ع لجىحبطة.

الشٍاغُت
هعع٢ىيدع سههةعبيا٩ي لعالغرييةعرتُجذعألنعت٩حنع٢ىيدع اغرييةع إلاٛغبطةعبي لطيػ.ي تهلمع ا٣ىيدعب٩يٞةع اغرييياع اتيعتجيعؽع
فعع إلاٛغبعرتُٛيع٧يٞةع اٟٗياطياع اغرييطةع احَىطةعًٞلعًٖعت٣ضيمعبغ جعتٗجىعبيألخض ثع اغرييطةع اٗيإلاطة.ي

الشابعت أرع٢ىيدع اٗلمعر اخ٣يٞةع ط اعتحزهعتٗلطمي .ي تهلمع ا٣ىيد،ع ًعزل٫ع إلاجلاع اخ٣يٞطةعربغ جع اترٞطه،عبيالٗلمعٖبرع غ ٣ٞةع
إلاكيَضيًع إلاؿتهضٞحنعبُغر٣ةعٗٞياة .ي رتؿمىع ا٣ىيدع٦ظا٪عالىع ؼرضعتٗغر٠ع إلاكيَضعبيإلق٩ياطياع زلجيٖطةع اؿيتضدع
ربيإلائؾؿياع احَىطة.ي
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املغاسبُت:ي هعع٢ىيدعًٞيتطةعتلحزهعالىع إلاٛيعبةع ا٣يَىحنعبيلخيعر .ي تٗطضع إلاٛيعبطةعبذعزيهبع ًعبغ جعألارلىعر اخيهطة .ي العيجً٨ع
كيَضتهيعاالعبح ؾُةعالِ٢ع ا٣ىح اع اًٟيتطة.

ُ
العادظت:ي ٢ىيدع دجضع اؿيصؽعال٣غآنع ا٨غرمعرهعع٢ىيدعصييطةع لسههةعتٗجىعبلٗلطمع الٗياطمعؤلاؾل طةعرتلحزهعالىعقغردةع
ر ؾٗةع ًع إلالَضيً.

كىاة ألافالم  :هععأخضثع٢ىيدعًٞيتطةعتيبٗةعالكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي رتتذعخهغريعٖلىع اللٟؼرحنيي اغ٢ميعألاعضخي .ي
ا٣ىيدع سههةعبيا٩ي لعالؿسىجيع احَىطةعر اضراطةعرتتذعبيلجحصدع اغ٢جطةع 24ي ؾيٖةعفعع اطحم .ي تُجذع ا ً٣دعالىعتصجط٘ع
لججهحععٖلىع ليبٗةع اًٟع اؿيب٘عرالىعتلحإع ٩يهةعع تضدعفععتصجط٘عؤلاهليرع احَجي.ي

جماصَغذ حم في هعع٢ىيدعط اعبغ جةعٖي ةعر لىحٖةعهيَ٣ةعبيأل يػيٛطةعأؾيؾيعرتهضٝعالىعتللطةعتُلٗياعَط٠عر ؾ٘ع ًع إلاكيَضيًع
إلاٛيعبةع اىيَ٣حنعبيأل يػيٛطةع ًعخطذعألازليععراخ٣يٞةعر الٗلطمعر اترٞطه.ي
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2.1.5.5ييي ٢ىح اعقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم)

تٗضعقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم)يجيويعقغ٧ياع اُ٣بع اٗجح يع إلاٛغبيعرتجل٪ع ا٣ىح اع الياطة

اللىاة الثاهُت ي ت٣ضمعبغ جةعٖي ةعر لىحٕ دعرتهضٝعالىعتللطةعتُلٗياعَط٠عر ؾ٘ع ًع إلاكيَضيًع ًعخطذعألازليعع
ر اخ٣يٞةعر الٗلطمعر اترٞطه.ي

اللىاة الثاهُت الفػائُت ت٣ضمعبغ جةع حزهةعالجكيَضيًعألازيهبعر إلاٛيعبةع إلا٣طجحنعبيلخيعر ،عرالعت٣حمعببٖيصدعبذع
لخض ةع ٫تلٟؼرحهطة ي إلا٣ض ةعٖلىع اتر بع احَجيعبهٟةع٧ي لةعرٞحعرة.

3.1.5.5ييي ٢ىيدع ٢لهيصيةع سللُة:ي طضر1ي تيعفع
ا٣ىيدع احخطضدع اتيعيجل٪ع لخح معزؼا ع ًعأؾهجهيعالىعزيهبع اضراةع اتيعتجل٪عأٚللطةعألاؾهمعهعع٢ىيدع طضر1ي تيعفع.

مُذي 1حم في ي :ي تتذعٖلىع إلاؿلحوع احَجيعٖبرعَغر٣ةع الذع اهغتؼرعألاعضخيعر /أرع الىيْغرع اغ٢مي .ي رهععت٣ضمعبغ جةع
تلجدحععأؾيؾيعخح٫عألازليععر إلاؿلجض اع احَىطةعر إلاٛيعبطةعر إلالحؾُطةع ٘ع هٟليحعٖلىعألاخض ثع اٗيإلاطة.ي
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.5.5.2

اهجيػ اع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي زل٫عؾىةع2010



اَل١ع٢ىيدعتجيػيٛت



بذ ي أ٦ثرع ًعي48ي أا٠عؾيٖةيتلٟؼرحهطةي ر57720ي ؾيٖةعاط ٖطة،عأرع يعي٘ ص٫ع105.728ي ؾيٖةعازجيالي بحنعتلٟؼدعراط ٖة.
بذي(ألر٫ع غد)ي28ي ؾيٖةع ًعؤلاهليرع احَجيعفعع سلل٠ع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة .



1.2.5.5ييي ؾيٖياع الذعرتىحٕع ابر جعٖلىع٢ىح اع اكغ٦ةع احَىطةي اإلط ٖةعر اللٟؼرحني
هملاصاث ظىت 2010

اللىواث
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ألاولى

 إلائؾؿةعألا٦ثرعصٖجيعاإلهليرع اؿمععع الهغرع احَجي
 اكغرٕعفععاهليرعأر٫ع ؿلؿلعَحرلع ()Télénovelasي فععتيعرشع
ؤلاهليرع اؿجمعع الهغرع احَجيعيجلضعٖلىع 120ي خل٣ةع تمعبخهع
ؾىةع. 2011





اهليرع234ي ؾيٖةع ًعألاٖجي٫ع اضع طة
بذع 1180ي ؾيٖةع ًعؤلازليععرعأ٦ثرع 272ي ؾيٖةع ًع إلاجلاع
ؤلازليعرة
بذع 285ي ؾيٖةع ًعألاٞلمعرألا قغَةع ٫تلٟؼرحهطة ي ر إلاؿلؿلاع
رٚحرَي
جلاع زلجيٖطةع77ي ؾيٖة

 جلاعازليعرةع1452ي ؾيٖة
 بغ جعصييطةع172ي ؾيٖة
 بغ جعج٣يٞطةعر ٗغٞطةع1216ي ؾيٖة
 بغ جععرييطةعراٖيصدعبذع إلا٣يبلاع167ي ؾيٖة
 بغ جعزض يتطةع213ي ؾيٖة
 بغ جعأَٟي٫عر غ َ٣حنعرقلينع675ي ؾيٖة
 بغ جع حؾط٣طةعرتغفعَطةع122ي ؾيٖة
 صع يعرَىطةع187ي ؾيٖة
 صع يعٖيإلاطةع1583ي ؾيٖة

ي
ي
ي
الشٍاغُت

 تصجط٘ع اغرييةع احَىطةعرتللطةعتُلٗياع إلاكيَضيً
 ح نلةع اتز هيعبي٢لىياعخ٣ح١عبذعألاخض ثع اغرييطة.
 بذع4600ي ؾيٖةع ٣يبلع4700ي ؾىةع2009
416 ي ؾيٖةع ًعؤلاهليرع اض زلععر 460ي ؾيٖةع ًعؤلاهليرع
لخيع ععبجيعيٗيص٫ع836ي ؾيٖةعبذعؾىحري.
 اهليرع 14ي بغهي جيعر٤ٞع يعر٢لًطهع٦غ ؽع اكغرٍ .ي ٖضصع
ؾيٖياع الذع لججلطةع 1253ي (%77ي اهليرعص زلععر %23ي
زيع ع).
 أ٦ثرع ًع %42ي ًعؾيٖياع الذع سههةعالضٖمع اضع سخيع
ر الٗلم،عأرع يعيٗيص٫ع 526ي ؾيٖةع ٣يبلع %40ي ؾىةع 2009يي
(437ي ؽ ٖةعازجيال).

ي
ي
ي
ي
ي
الشابعت
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 بذع 908يي ًع ابر جع إلا٣لىيدع ًعبطجهيع 480ي ؾيٖةع سههةع
اللٗلمعأرع يعوؿتلهع %53ي ًي ٖضصعؾيٖياع الذع لججلععؾىةع
،2010ع ٣يبلع 840ي ؾيٖةع ًع ابر جع إلا٣لىيد ي ؾىةع 2009ي ًع
بطجهيع412ي ؾيٖةع سههةعاللٗلم،عأرع%49ي ًعٖضصع اؿيٖياع
لججلع.

ي
ي
املغشبُت

 اعؾياعأعب٘ ي وكغ اعازليعرةعيح طةعتيلجهيع إلاٛغبطةعرتلثهيعفعع
ألار٢ياع الياطة :ي اليؾٗةعر ىله٠ع اجهيععر اخياخةعْهغ ع
ر اؿيصؾةع ؿيا
 بذع110ي ؾيٖياع سههةعالججلاع اخ٣يٞطة.

ي

 تٗؼرؼيي اكل٨ةع ابر جطةعببر جع سههةعالٟؿحرع ا٣غآنع
ا٨غرمعر لخضيذع اىلحرع اكغر٠عرت٣ضيمعبغ ج دع لسههةع
زل٫عقهغعع ًينع إلاٗٓمعر حؾمع لدج.
 اهليرعؾلؿلةععؾحمع لدغ٦ةع سههةعإلاىيؾ٪ع لدجعر 6ي بغ جع
اللحٖطةعرؾلؿلةعأٚينعصييطة.

ي
العادظت

 بذعبغ جعصييطةعبيالٛلحنع اٟغوؿطةعريألا يػيٛطة.
 تُٛطةع اضرعدع اٗيقغدعإلاهغزينع غ ٦لع اضرلععالؿسىجي.
 بذع 831ي ؾيٖةعؾىةع 2010ي ٣يب٫ع 835ي ؾيٖةعؾىةع ،2009ع
%60ي أٞلمعأزىتطة،ع%13ي أقغَةع تلٟؼرحهطةي أزىتطة،ع%6ي أٞلمع
َىضية،ع%6ي أٞلمع ٛغبطة،ع%3ي ؿغخطياع ٛغبطة.

كىاة ألافالم

 هياتعج٣ةع اصخيٞةع إلا٨لحبةعر إلاٗلىحنعرر٧يالاع تهي٫ع
رؤلاٖلم.
 إلاؿيَجةعفععؤلاهليرع احَجيعبع535ي ؾيٖة
 بض يةع الذع ًع اؿيٕ دع اخيهطةعْهغ عبض٫ع اؿيصؾةع ؿيا،عأرع
4ي ؾيٖياعبذعيح طيع(1080ي ؾيٖةعازجيال).

كىاة جماصَغذ

العُون حم في

400 ي ؾيٖةعبذعص زلععر 362ي ؾيٖةعاهليرعزيع ع،عأرعع 762ي
ؾيٖةعبذعؾىحري.
1000 ي ؾيٖةعبذع ًعبطجهيع %31ي بغ جع سههةعالكليبع
ر%15ي بغ جعتغٞطهعر حؾط٣ىعر %12ي بغ جعج٣يٞطةعر %11ي
بغ جعصييطةعر%6ي بغ جعتٗلع طةعر%5بغ جععرييطة.

395 ي ؾيٖةعاهليرعص زلععر 119ي اهليرعزيع ع،عأرعع 514ي ؾيٖةع
بذعؾىحري.

إلاهضع:يي
La mise à niveau du paysage audiovisuel marocain, la Division des Médias Audiovisuels, du Cinéma et des NTI/Direction des Études et de
Développement des Médias/Ministère de la Communication, op.cit, pp 19-20.
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.5.5.3

يي اهجيػ اع ا٣ىيدع اخيهطةعزل٫عؾًدع2010

الهغرة(ؾحعرص/صرػرم )ي إلالسىةعفعع
ي
اييٞةعالىعؤلاهجيػ اع إلالٗل٣ةعبتىحي٘ع ابر جعرػريصدعٖضصعؾيٖياع الذع اتيعتئ جهيعقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع
لجضر٫ع الخ،٤عٞبنعبح بةع2m.maي ا٨تررهطةعتٗضعاهجيػ ع ًعاهجيػ اعؾىةع. 2010ي
1.3.5.5ييي الح بةع ا٨تررهطةع2m.ma


اخض ثع ح٘٢ع ا٨تررويعزضيضعwww.2m.ma



تًيٖ٠عٖضصع اؼريع اعالجح٘٢ع10ي غ اع ًع715125ي ػريعدعؾىةع2009ي الىع7422448ي زل٫عألاقهغعألازحردع ًع.2010



يلًجًع إلاح٘٢ع٧يٞةع ابر جع اتيعأهلجتهيع ا٣ىيدع اخيهطةعأرع اتيعتجل٪عخ٣ح١عبثهيع(أٞلم،عؾلؿلا،عؾسل٩حم،ع جلا،عتغٞطه،عأزليع.)...يي



ابغ مع تٟي١عقغ ٦ةع ٘ع ح٘٢ع اٟطضيحع"صيلطجحقً"ي إليح اع٧يٞةع اٟطضيح اعبيؾلدىياع ايكغ اعؤلازليعرة.



اترزطوعبتذعوكغدعأزليعع اؿيٖةع اخي ىةعرزجـعرأعبٗحنعص٢ط٣ةعٖلىع ح٘٢ع ئؾؿةع اتربطةعر اخ٣يٞةع اليب٘عاللى٪ع اكٗبي
إلا٣طجحنعبٟغوؿي.
اخض ثعنٟدةععؾجطةعال٣ىيدعفعع إلاح٘٢ع زلجيععع(20ي أا٠ع عجبع ىظعقهغعؾتلجبرع.)2010



ي اٟيتضدع إلاٛيعبةع

2.3.5.5ي ؾيٖياع الذعرتىحٕعبغ جعقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرة.
اللىواث
إهملاصاث 2010
ٖ ضصعؾيٖياعؤلاهليرع احَجيعفععأر٫عبذع 1818ي ٣يبلع 1538ي ؾيٖةع
ؾىةع 2009ي ر1745ي فعع 2008ي ر1635ي فعع 2007ي ر1610ي فعع 2006ي
ر1576ي فعع2005ي ر1470ي فعع2004ي ر1300ي فعع. 2003
 وؿلةع يعتيلجهع ا٣ىيدع ًعؤلاهلير ي احَجيعؤلازجيلععبلٛتع %47ي فعع
2008يي فعع2010ي ٣يبلع%54ي فعع2009ي ر%41.72ي فعع2008ي رع%41ي فعع
2007ي ر2006ي رع%36ي فعع2005ي ر%30ي فعع. 2004
 وؿلةع يعتيلجهع ا٣ىيدع ًعازجيلعع ابر جعبيالٛةع اٗغبطةعرألا يػيٛطةع
ر الهجياع إلاٛغبطة :ي%77.03ي ًعر٢تع الذعؤلازجيلعع ٣يبلع %71.08ي
فعع2009ي ر2008ي ر%65ي فعع2007ي ر%60ي فعع2006ي ر%55ي فعع. 2005
 ؤلاهليرع اؿجمعع الهغرع اظرعيتذعألر٫ع غدعيجخلع 4ي ؾيٖياعر 47ي
ص٢ط٣ةعيح طيع٦جٗض٫عؾىحر،عرَحع ٗض٫عيٟح١ع يعتىوعٖلطهع٦غ ؽع
اكغرٍ.

الثاهُت/الثاهُت الذولُت

 تجيرػعبٌٗع اتز ياع إلاىهحمعٖلحهيعفعع٦غ ؽع اكغرٍعٗ٦ضصع
ؾيٖياع الذعرٖضصع ابر جع اتيعيلمي بثهيعبيزللٝعأهح ٖهي.
 تُٛطةعربذع1537ي بغهي جيعازليعريع ًعبطجهيع 1460ي وكغدعازليعرةعر52ي
جلةعازليعرةعٖي ةعرؾطيؾطةعر29ي جلةعبغإلايهطة.
 بذع330ي ؾيٖةع ًع إلايصدع اؿجٗطةع الهغرةع لجضيضد:
15 ي قغرُيعتلٟؼريعبياٗغبطةع(21ؽ).
6 ي ؿلؿلاعأرعؾلؿلاعتتذع٧ي لةعأرعزؼتطيع(60ؽعر30ص.)١
10 ي ؿغخطياع(15ؽ).
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57 ي قغرِعرجيت٣يع(46ؽعر48ص.)١
ي
 بذع26ي ٖجلعؾسىجيتطيع جهيع11ي ٞطلجيعَحرلعر15ي ٞطلجيع٢هحر ع ًعبطجهيع
ر خضعبيأل يػيٛطة.
 اهليرعر ٢لىياعأٖجي٫عؾجٗطةعبهغرةعزضيضدع (٢ىيدع اضع ي )ي بجحز هطةع
ت٣ضععب49445ي لطحنعصعَمعبضأاعؾىةع 2010ي رأصاعالىع ؾلٟيصدع 15ي
فع٧ياعاهليرع سللٟة .
 اهليزياعبيالٛةعألا يػيٛطةع (أٖجي٫عص طةعرٚحرَي )ي بجحز هطةع بلٜع
8615000ي لطحنعصعَمعأصاعالىع ؾلٟيصدعخح لىعٖكغدعقغ٦ةعاهلير.
 اهليرع كتر٥عر ٢لىياعخ٣ح١عبذ،عاهليرع 4ي أٞلمعَحرلةعزضيضدع
بجحز هطةعتللٜع٢غ بةع2970000ي لطحنعصعَم.
 إلاؿيَجةعفعع اجهحىعبياغ يييةع احَىطةعرصٖجهيعبجحز هطةعتٟح١عع٢مع
ٗي لاعؤلاٖلهياع اهيفععالؿىةع إلاييطةعبع%3

إلاهضع:يهٟـع إلاهضعع اؿيب،٤عم.مع22-21

6.5

معاهمت اشواث البث الخلفضي العمومُت في هخاج العِىمائم الوؾني

تؿيَمع اكغ٦ةع احَجيدعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي فععاهليرعألاٖجي٫ع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطة.يرت٩حنع كيع٦تهيع ًعزل٫ع إلاكيع٦ةعفععؤلاهليرع( ياطيعأرعٞىطي)يأرع ًعزل٫ع
٢لىياعخ٣ح١ع الذ .ي رعيللٜعٖضصعألاٞلمع اُحرلةع اتيعتؿيَمع اكغ٦ةعفععاهليزهيع 20ي ٖلىعألا٢لعؾىحري،عٞطجيعيهلعٖضصعألاٞلمع ا٣هحردعالىع ي20ي ٞلجيعٖلىع
ألا٢لع٦ظا.٪ي
أ يعقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرةعٞتؿيَمعفععاهليرع 10ي أٞلمعَحرلةع ٛغبطةععٖلىعألا٢لعؾىحريعر 10ي ٢هحردعٖلىعألا٢ل 1ي (٦غ ؽعقغرٍع
ا٣ىيدع اخيهطة،ع امصدي،)14عرطا٪عا يع ًعزل٫ع إلاكيع٦ةعفععؤلاهليرعأرع ٢لىياعخ٣ح١ع الذ.

1

Ministère de la Communication, La Production Audiovisuelle et Cinématographique Nationale: État des lieux et
Perspectives, note introductive aux assises nationales de la production audiovisuelle et cinématographique, juillet
2006; http://www.mincommunication.ma
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7.5

جموٍل اللؿاع العمعي البطشي العمومم

ييلٟ٘ع اُ٣يٕع اٗجح يعفعع إلاٛغبعبلجحرلع ؼصررع لؤاعأؾيؾيع ًع إلاح عصع لخ٩ح طةعر إلاح عصعؤلاٖلهطة.
رفعع اح ٘٢عٞبنعتجحرلع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع احَجيعيلمعبح ؾُةعنىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجيع اظرعتلؤتىع ح عصٍع ًع
إلاضعزةعفععٞح تحرع ا٨هغبيا.ي
ي
أ يع هضعع الجحرلع اخيويعٞطلؤتىع ًع إلاحز هطةع اتيعتسهههيع اضراةعالُ٣يٕ،عبجيعيحٞغعاحؾيتلعؤلاٖلمع اٗجح يعتجحرلع ىلٓجي.يأ يع هضعع الجحرلعألازحرعٞهحع
ألا ح ٫ع إلالؤتطةع ًعؤلاٖلهيا.
اًغرلةع

1.7.5ييي الجحرلع لخ٩ح يع
1.1.7.5ييي نىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجي
تمعتؤؾسؿهعفععيحاطح/تجحػع،1996عررعصعفعع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع، 2005عرَحعيؿمىعألنعي٩حنعأص دعصٖمع يلععرتُحرغعالُ٣يٕع اؿجمعع الهغرع احَجي.يررسً٘ع
اهىضر١عإلقغ ٝع احػرغع إلا٩ل٠عبيالتهي. 1٫
ريؿمىع اهىضر١عأؾيؾيعالىعاُٖياعص٘ٞعزضيضع اإلهليرع احَجيع اؿجمعع الهغرعر اؿسىجيثي .يررلضزلع اهىضر١عفععؾطي١عيتؿمعبتز يضعٖغرىع اللٟؼرحهياي
ألازىتطةعبًٟلعألا٢جيعع اهىيٖطةع اغ٢جطة،عربهُل١ع ؿيععتدغرغع إلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجيع ٘ع يعيٟلدهع ًعآٞي،١عًٞلعًٖعصزح٫ع كٛلحنعزضصع
الىع اؿيخة.ي
ي
تلؤتىع ح عصع اهىضر١ع ً:
يأ) اًغرلةع إلاسههةعالجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغري .ي ر٢ضعتمعا٢غ عَيعفعع 1ي يحاطح/تجحػع1996ي ررضٗٞهيع إلاكتر٧حنعفععقل٨ةع ا٨هغبياع إلاجزاطةعأرع
الجيعرةع( إلايصدي16ي ًع٢يهحنع إلاياطةعالؿىةع إلاياطةع.)1997-1996
يييييي يلمعت٣ؿطمعألا ح ٫ع إلالؤتطةع ًع اًغرلةعٖلىع اىدحع اتلع:ي
يييييييييييييييييييي*ييي60ي بيإلايتةعاٟيتضدع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنع
2
ر .ي
يييييييييييييييييييي*ييي40ي بيإلايتةعاٟيتضدعخؿيبعزيمعتدتع ؿمىعنىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغ ي
ي
ب) اًغرلةعٖلىعؤلاٖلهياع ٫تلٟؼرحهطة ي رؤلاط ٖطة
ي
يييييييي بض يةع ًع1ي يحاطح/تجحػع،1997عٞغىا ي امصدي20ي ًع٢يهحنع إلاياطةعٖضصع 97-14ي لخيمعبياؿىةع إلاياطةع1998-1997ي يغرلةعؾىحرةعٖلىع
ؤلاٖلنع اللٟؼرعرؤلاط ععع اظرعتظيٗهعؤلاط ٖياعر اللٟؼ اع اتيعتتذعٖلىع اتر بع احَجي.ي
٢طجةع اًغرلةعهععوؿلةع5ي بيإلايتةع ًعع٢مع إلاٗي لاع(يصرنع ختؿيبع اًغ تب)ي اظرعتـزلهع اهطيياع إلا٩لٟةعببر جةع لخجلاعؤلاٖلهطةع
ي
ٖلىع حزياع إلادُياعؤلاط ٖطةعر ٫تلٟؼرحهطة .ي
ييييييييلمععنضع إلالياٜي إلالؤتطةع ًع اًغرلةععاٟيتضدعنىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجي.

 1الظٍِز ػذد  77-96-1الوؤرخ فً  12صفز  )1996 ًٌٍْْ 29( 1417الورؼلك تئصذار لاًْى الوالٍح ػذد 69-8للسٌح الوالٍح  ،1997-1996إًشاء
حساب خاص رلن  3.1.09.02تؼٌْاى" :صٌذّق الٌِْض تالمطاع السوؼً الثصزي الْطًٌ،
http://www.haca.ma/html/dahir_1_96_77_fonds_pam.htm
La mise à niveau du paysage audiovisuel marocain, op.cit., pp. 15-16
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ررلمعنغٝع ح عصع اهىضر١عفععق٩لعصٖمع يلععرع ىذعر ؿيَجياعت٣ضمعاهطيياع الذعرؤلا
و
راهٟي١ع ليقغعٖلىع اضع ؾياع اٗي ةعر لخجلاع تهياطةعر الضعربع ًعزهةعأزغ ي.

هليرع اؿجمعع الهغرع احَىطةع ًعزهة،عرفععق٩لع ؾتخجيعع

رعيلمعتجحرلع اُ٣بع اٗجح يعٖلىعأعىع اح ٘٢ع ًعزل٫عٖ٣حص-يبغ جع بر ةعبحنع لخ٩ح ةع رقغ٧ياعؤلاهليرع اؿجمعع الهغرع اٗجح يع احَىطةعَل٣يعال يصدع
51ي ًع ا٣يهحنعٖضصع03-77ي إلالٗل٤عبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغري.
رفععَظ ع اؿطي١عتهحٙعرػ عدع تهي٫عٖ٣حص  -ي بغ جع تجج٘ع بحنع لخ٩ح ةع ًعزهةعر اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي رقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع
اؿجٗطةع الهغرةع (ؾحعريص/صرػرم)ي ًعزهةعأزغوي .ي ر ٘عجهييةع اٗ٣ضع ام لضعبحنعؾىتيع 1996ي ر1998ي تمعتسهطوع1170ي لطحنعصعَمع ًع إلاحز هطةع اٗي ةع
الضراةعاٟيتضدع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحني،عاييٞةعالىع للٜع 556ي لطحنعصعَمععنضٍعنىضر١ع اجهحىع بيإلاكهضع اؿجمعع الهغرعبٗىح نعههسبع
ر. 1يي
اكغ٦ةع ًع اًغ تبع إلاسههةعالجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغ ي
ر٢ضعتًجًع اٗ٣ض-ي ابرهي جع إلابرمعبحنع اضراةعر اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي بليعرشع02ي أ٦لحبغ/تكغرًعألار٫عبٗىح نع اٟتردع إلاجلضدعبحنع2009ي ر2011ي
زُةع ؾتخجيعرةعٗٞياةع٢ضعاع٢طجتهيعبجيعالعي٣لعًٖع 650ي لطحنعصعَمع ٛغبي .ي رفععَظ عؤلاَيع،عتٗهضاع اضراةعبض٘ٞع ؿيَجةع١يجتهيع2.9ي لطيععصعَمع ٛغبيع
اٟيتضدع اكغ٦ة،عأرعبؼريصدع900ي لطحنعصعَمعٖجيعتًجىهع اٗ٣ضع اؿيب٤ع(. 2)2008-2006ي
أ يعٞطجيعيسوعقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرة،عٞبنعأر٫عٖ٣ضع ًعَظ ع اىحٕعيجج٘عبطجهيعربحنع لخ٩ح ة،عر إلائعرعفعع
،2010عيكجلع اٟتردع إلاجلضدعبحنع2010ي رع. 2012ي ر٢ضعتٗهضاع اضراةعبج٣لطخىعَظ ع اٗ٣ضعبجىذع اكغ٦ةع للٜع250ي لطحنعصعَم. 3

11ي يحهطح/خؼرغ نع

2.1.7.5يي إلاح عصعؤلاٖلهطة
رٕدع ٗلجيع إلا ٜعب4ي ()GAMي راص عدعؤلاٖلهياع اليبٗةعالكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةع
تحزضع غ ز٘ع٦خحردعتحج٤ع ؾتخجيع اعؤلاٖلهطةعفعع إلاٛغبع خلع جم
ر اللٟؼرحني5ي رقغ٦ةع " لحريحمع طضيي"ي (.)Imperium Mediaي يجً٨ع لخهح٫عٖلىع ُٗطياعبهظ ع لخهحمع٦ظا٪عفععت٣غرغعهٓغدعٖلىعؤلاٖلمع اٗغبيع ( Arab
ُ
)Media Outlookي اظرعييكغٍعهيصرعصبيعالصخيٞةعر اظرعيٗغىعاخهيتطياعتٗجىعبجسلل٠ع اللض نع اٗغبطة.
اؿح١عؤلاٖلهطةع إلاٛغبطةعؾح١عط ا ي ٢ضع اعٚحرعْيَغدعالٗطينعرهععُ٢يٕعٞتيعخطذعيسحىع اكغ٧ياعر إلاٗلىحنعر اح٧يالاعرؤلاص ع اعؤلاٖلهطةع ىيٞؿةعبلع
َح صدعالؾلدح طعٖلىعههسبع ًع اؿح١ع إلالح يٗة .ي ريٗضعُ٢يٕع تهيالاع اُ٣يٕع اظرعسجلع ٗضالاع اىجحعألا٦ثرعأَجطةعفعع اؿح١عؤلاٖلهطةعبًٟلع
إلاىيٞؿةع ا٣حرةعبحنع إلاكٛلحنع اخلجة.يرخؿبع ججحٖةع ٗلجيع إلاٛغب،عٖغٞتعؾح١عؤلاٖلهياعفعع إلاٛغبعتُحع عبيؿلةع20ي بيإلايتةع يعبحنع2006ي ر. 2008ير٢ضع
قهضاعتغ زٗيعؾىةع 2009ي الللٜعأ٢لع ًع 0.9ي بيإلايتةعزغ اع آغٝع ٢لهيصرع اٗيامي . 6ي ر٢ضعٖيصاعؾح١عؤلاٖلنع إلاٛغبطةعالىع اًليبطةعؾىةع 2011ي عٚمع
هل٘ قتهيع اح ضخةعؾىةع. 2010ير٢ضعسجلتع ؾتخجيع اعؤلاٖل طةعتغ زٗيعبيؿلةع 0.4ي%ي(ازجيلعع ؾتخجيع اع4.3ي لطيععصعَمع ٛغبي )،عررغز٘عطا٪عأؾيؾيع
رت٣ضع ججحٖةع ٗلجيع إلاٛغبيأنع ا٣ىح اع اٗجح طةع ؾلدحطاعٖلىعجلذي ٖيتض اعؤلاٖلناعاؿىةع2011ي اتيع
ي
الىع اتر ز٘ع ا٨لحرعفععٖيتض اعؤلاٖلنع اللٟؼري. 7ي
بلٛتع 6ي لطيععصعَم .ي رامعيلمع ؾتخجيععؾحوع 2.3ي لطيععصعَمع (206.296.000ي لطحنعيحعر )ي فعع إلا٣يَ٘ع ٫تلٟؼرحهطة ،عأرعبتر ز٘عبع 800ي لطحنعصعَمع
(71.745.900ي يحعر)ي ٣يعهةي بؿىةع. 2010ي

http://www.mincom.gov.ma/MinCom/Fr/Actualites/

1

« Établissements publics : Plus de 111 milliards de DH de marchés, Quid de la SNRT? »; www.leconomiste.com

2

3

Rapport sur le secteur des établissements et entreprises publics, Projet de loi de finances pour l’année budgétaire
2011; http://fr.scribd.com/doc/53243178/32/AUDIOVISUEL-SNRT-et-SOREAD-2M

 . http://www.gam.co.ma/ 4هْلغ غٍز هراح فً فثزاٌز . 2013
5

Arab Media OutLook 2009-2013, Inspiring Local Content, Forecasts and analysis of Traditional and Digital Media in
The Arab World, Dubai Press Club, UAE ; http://www.fas.org/irp/eprint/arabmedia.pdf
6

The Report Morocco 2011; http://books.google.co.uk/books/about/The_Report_Morocco_2011.html?id=ncqqQra2ToC
7

“Le marché publicitaire marocain en 2011 : spécificités et opportunités”, Marketing au Maroc, 17 janvier 2012.
http://www.marketing-au-maroc.com/le-marche-publicitaire-marocain-en-2011-specificites-et-opportunites/
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رخؿبعط اع إلاهضع،عٞبنع اٗيتض اعؤلاٖلهطةعال٣ىيدع اخيهطةعخ٣٣تعٟ٢ؼدع ًع1.4ي لطيععصعَمعؾىةع2007ي(121.737.600ي يحعر)يالىع2ي لطيعع(177.918.000ي
يحعر)يؾىةع. 2010ي ر٢ضع عتٟ٘عع٢مع إلاٗي لاعؤلاٖلويعال٣ىيدعألارلى،عزل٫عط اع اٟترد،ع ًع 517ي الىع641ي لطحنعصعَمي(57.022.600ي يحعر).يأ يع٢ىيدع طضر 1ي
٣ٞضعتًيٖٟتعٖيتض تهيعؤلاٖلهطةعأعب٘ع غ اعزل٫عؾىةع2010ي الللٜع84ي لطحنعصعَمي(121.737.600ي يحعر). 1
ر٢ضع عتٟٗتع٦ظا٪ع اٗيتض اعؤلاٖلهطةعٖلىعقل٨ةع هترهتع عتٟيٖيعَيتلع يعبحنع 2008ي رع 2009ي رطا٪عزغ اع عتٟيٕع إلاؿلجغعاٗضصع قتر ٧ياعفععزض ةع
الض٤ٞع اٟيت٤ع ىظع. 2003يررلح٘٢ع ال٣غرغع عتٟيٕع اى٣ٟياعؤلاٖلهطةعٖلىع نتغهتي الللٜعوؿلةع45ي بيإلايتةع يعبحنع2009ي ر، 2013ع د٣٣ةعبظا٪عأٖلىعوؿلةعهجحع
٣يعهةعب٩يٞةعُ٢يٖياعؤلاٖلنعفعع اؿح١ع إلاٛغبطة.
رخؿبعقغ٦ةع" لحريحمع طضيي"ي ٞبنعُ٢يٕع تهيالاعَحعأر٫ع ؿتخجغعاٖلويعفعع إلاٛغب.
أًٞلع10ي ٗلىحن /ؿتخجغرًع ًع سلل٠ع اُ٣يٖياي
الحطت مً العوق
املعلىون
الاظدثماس الخام (في نهاًت أهخوبش)(بامللُاس دسهم)
%9.50
443.500
تهيالاع إلاٛغب
%7.10
332.440
طضيلل
%6.40
300.830
ر هيع٧حعبحعا
%2.80
130.560
بغر٦ترعأهضعٚجللع إلاٛغب
%2.60
120.090
غ٦ؼرةع لخلطب
%1.70
78.340
يحهطلطٟغع ٛغب
%1.50
70.260
٧ح٧يع٧حال
%1.40
64.220
أزلينعبي٫ع إلاٛغب
%1.20
58.200
احؾطحعع٦غيؿلي٫
%1.10
53.150
اًخى
4.684.500
إحمالي الاظدثماساث
إلاهضع:ي لحريحم2ي
ي
رخؿبعت٣غرغع"هٓغدعٖلىعؤلاٖلمع اٗغبي "،عٞبنع اؿح١عؤلاٖلهطةع امٚغبطةعفععُ٢يٕع اصخيٞةع إلا٨لحبةعتٓلع دضرصد ي وؿتطيعفعع إلاٛغبعطا٪عأهه عاخلعأ٢لع ًع
%15ي ًعازجيلعع٢طجلهي إلا٣ضعدي بع284ي لطحنعصرالععأ غر٩يعؾىةع2009ي أرع يعيٗيص٫ع198.140.000ي يحعر.ي رتٗضع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي احَىطةعأ٦ثرع اهطيياع
ؤلاٖل طةع إلاؿلُ٣لةعاإلٖلهياعطا٪عأجهيعتؿلُ٣بع %60ي ًعازجيلعع اى٣ٟياعؤلاٖلهطةعفعع اؿح١ي .ي ر٢ضع عتٟٗتع اى٢٠ياعؤلاٖلهطةع ٫تلٟؼرحهطة ي بدح لىع%9ي
ؾىةع،2009عرَحع عتٟيٕعهيتجعفععزيهبع٦لحرع ىه،عخؿبعت٣غرغع "هٓغدعٖلىعؤلاٖلمع اٗغبيع ،3"2013-2009عًٖعتُحعع اُ٣يٕع اللٟؼرع إلاٛغبي .ي أ يعٖيتض اع
ؤلاٖلنعفعع اُ٣يٕعؤلاط عععٞلدئٞعٖلىعوؿلةع %5ي ًعازجي لعع اٗيتض اع إلاد٣٣ةعؾىةع 2009ي ررلح٘٢ع ال٣غرغعأنعتغتٟ٘عَظٍع ايؿلةعالهلعالىع %6ي زل٫ع
اٟتردع إلاجلضدعبحنع2009ي ر. 2013ي

1

Boudarham Mohamed, « Télévision. Les milliards de la pub », Tel Quel, 08 Mai 2012; http://www.telquelonline.com/Actualites/Economie/Television-les-milliards-de-la-pub/521
2

“Investissements publicitaires : la télé en perte de vitesse”, 30 novembre 2011,
http://www.leconomiste.com/article/889132-investissements-publicitairesbrla-tele-en-perte-de-marche
3

Arab Media OutLook 2009-2013, Inspiring Local Content, Forecasts and analysis of Traditional and Digital Media in
The Arab World, Dubai Press Club, UAE ; http://www.fas.org/irp/eprint/arabmedia.pdf
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رخؿبع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي(٦جيعرعصعفعع" يعر٥عبغ ؽ")1ي٣ٞضعتح نلع اغ٧حصع إلاسجلعفعع2011ي زل٫عألاقهغعألاعبٗةعألارلىع ًعؾىةع: 2012ي
"ي سجلعتغ زٗيعَيتل ي زل٫عألاقهغعألاعبٗةع ألارلىع ًعؾىةع 2012ي ٘عبلحٙعع٢مع إلاٗي لاع لججلعع (بيؾلدىياع ؾتخجيع اعؤلاٖلهطةعٖلىع هترهت )ي1.6ي لطيعع
صعَمع ٣يبلع1.8ي لطيععجهييةعأبغرل/هسؿينع،2011عأرعتغ ز٘عبيؿلةع."%12
رخؿبعألاع٢يمع اتيعأرعصتهيعاص عدع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ًعزل٫ع ؾلجح بع نهي رع اُ٣يٕ،عٞبنع اٗيةص اعؤلاٖلهطةع إلالؤتطةع ًع اصخيٞةع
رؤلاط ٖةعر اللٟؼرحنيي سج اتعتغ زٗيع ٣يعهةعبؿىةع. 2011يرأ٦ثرع اُ٣يٖياعتًغع عهععؤلاط ٖياع اتيعتغ ز٘عحجمعؤلاٖلهياعٞحهيعبيؿلةع،%32عتلحهيع اصخيٞةع
إلا٨لحبةع اتيعسجلتعتغ زٗيعبيؿلةع ،%12عجمع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي اتيع ٣ٞضاع. %10ي ر اُ٣يٕع احخطضع اظرعسجلعتدؿىيعَٟطٟيعبيؿلة % 1ي َحعُ٢يٕع
الحخياعؤلاٖلهطة .ي راييٞةعالىعطا،٪عٞبنعَظ ع اُ٣يٕعت٣ضمعألر٫ع غدعٖلىع ا٣ىح اع  ٫تلٟؼرحهطة ي ًعخطذع ؾتخجيع ا .ي ٣ٞضع عتٟ٘عع٢مع ٗي لتهع ًع 488ي
لطحنعصعَمعزل٫عألاقهغعألاعبٗةعألارلىع ًع 2011ي الىع493ي ماطحنعصعَمعزل٫عهٟـع اٟتردع ًعؾىةع . 2012ي ر٢ضعهجتعخهلهع ًع اؿح١ع ًع %27ي الىع
،%31عٞطجيععبدتع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي هُ٣ةعر خضدعبيؿلةع، %29عرْلعخهةع اصخيٞةع إلا٨لحبةعفععخضرصع . %25ي أ يعؤلاط ٖةع٣ٞضعزؿغاع 5ي ه٣يٍعصٗٞةع
ر خضد.
ربيايؿلةعالىع اكيقةع اهٛحرد ،ع اتيعهياهيعههسبع ًع اتر ز٘،عٞبنعت٣ه٣غعع٢مع إلاٗي لاعيٟؿغعخؿبعؤلاص ع اعؤلاٖلهطةعبتر ز٘ع إلاحز هطياع اتيعزهههيع
إلاٗلىحنعالضٖييةعزغ اعألاػ ةع ٢لهيصيةعرهؼرٖهمعالىع هلٓيعع يعؾسؿلجضع ًع ُٗطيا.ي راييٞةعالىعطا،٪عيغوع إلاهىطحنعأنعؾح١عؤلاٖلهياع ٫تلٟؼرحهطة ي بلٜع
ؿلحوع اتقل٘عخياطي،عٖلجيعرأنعع٢مع إلاٗي لاعيلد٤٣عبًٟلعٖضصعنٛحرع ًع إلاٗلىحنعيتر رحي بحنع150ي ر200ي يجخلحنع%80ي ًع اؿح١ي.

العوق عالهُت في املغشب ()2013-2007
بيإلالطحنعصرالععع

صخ٠
تلٟؼد
جلا
اٖلنعزيع عع(بجيعفععطا٪ع اؿسىجي)
اط ٖة
هترهت
إلاججحٕ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

23
128
18
50
12
0
231

24
154
18
57
14
0.9
268

24
167
18
58
15
1.9
284

21
190
15
64
16
3.1
309

22
209
14
70
18
4.5
338

24
230
16
78
19
6.2
373

وؿلةع اىجحع
اؿىحري
)13-09( 2013
26
253
17
85
19
8.2
408

2.1%
11%
-1.4%
10%
6.0%
45%
9.6%

ر٢ضعتؼ ًع الُحعي ي ألازحرعاؿح١عؤلاٖلهياع ٫تلٟؼرحهطة ي ٘عاخض ثع تهيالاع إلاٛغبعلخض ةع الذع اللٟؼرعٖبرع هترهتعؾىةع 2006ي ر ٘عاَل١ع اللٟؼرحنع
اغ٢ميعألاعضخي ي اتيعيهلعبثهيعالىع %77ي فععيحهطح /خؼرغ نع. 2007ي رفععهٟـع اؿطي،١عتٗتزمع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي الدح٫عالىع اىجِع اغ٢م رع
بدلح٫عؾىةع. 2015
ي
رأزظ عبٗحنع ٖلليععَظٍع الُحع اعر الُحعع اهط٨لععالُ٣يٕع اللٟؼرع إلاٛغبي،عيلح٘٢عت٣غرغع "هٓغدعٖلىعؤلاٖلمع اٗغبي "يأنعتد٤٣عؾح١عؤلاٖلهياع ٫تلٟؼرحهطةي
ت٣ض يعالللٜعأ٦ثرع ًع%10ي ًع لحؾِعوؿلةع اىجحع اؿىحرعزل٫ع اٟتردع اٟينلةعبحنع2009ي رع. 2013ي
ي

“Le marché de la pub boit la tasse : 12% de baisse pour les 4 premiers mois”, Maroc Press, 5 juin 2012.
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المصدرValue Partners - Arab Media OutLook 2009- 2013, Dubai Press Club:

60

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

 8.5إضالح هشاط الششوؽ الخاص بالششهت الوؾىُت لإلراعت والخلفضٍون واشهت هملاصاث والذساظاث العمعُت البطشٍت
(ظوسٍاد/دوصٍم)
ر .ر٢ضعتلجىع
ا٣ضع٧يهتع ؿؤاةعانلحع٦غ ؽع اكغرٍعأ٦ثرع إلاؿيتلع اتيعتجتع ىي٢كتهيعرأصاعالىعٖؼ٫ع إلال٪عاغتسـع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اـ معع الهغ ي
إلاجلـعألاٖلىعالتهي٫ع اؿجمعع الهغرع اليب٘عالهطيةعفععتيعرشع 29ي يعؽ/آط عع2012ي(بُلبع ًععتسـع لخ٩ح ة )ي ا٣غ عرًعٖضصع12-13ي رع12-14ي إلالٗل٣حنع
بجهيص٢ةع لخ٩ح ةعٖلىع٦غ ؾياع اكغرٍعرتؤَحرعوكيٍع اكغ٦لحن. 1
2
إلال.٪ير ًعبحنع يعتًجىلهع
ر٢ضعأصاعٖلىع اٟحعع غ زٗةع٦غ ؾياع اكغرٍعا٫وعاجيعدع لجض٫عيجًعألاٚللطةع لخ٩ح طةعر اصخيٞة،عألا غع اظرعأصوعالىعتضزلع
ٖجلطةع غ زٗةع٦غ ؽع اكغرٍع ى٘عؤلاٖلهياع إلاسههةعألاٗيبع لخٔعريغرعدعبذعألاط نع 5ي غ اعفعع اطحمعرتٗغربعبغ جع ا٣ىح اع اٗجح طة .ي ر٢ضععأوع
ٗيعيحعَظٍعؤلازغ ا اعأنعتُلطَ ٤يعفععْلعٚطيبع ىيٞؿةع ا٣ىح اع لخينةعيئجغعفعع إلاكهضع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبي .ي ربيإلييٞةعالىعطا،٪عٞبنعَطجىةع
ا٣ىح اع اًٟيتطةع اىيَ٣ةعبياٗغبطةعتئصرعالىعهجغع إلاٛيعبةعال٣ىح اع احَىطةع را٢لياهمعٖلىي ا٣ىح اع اٗغبطة. 3يي ر٢ضعأصوي لجض٫ع اض تغعالىعٖؼ٫ععتسـع اهطيةع
اٗلطيع٫التهي٫ع اؿجمعع الهغري ي اؿطضعأخجضعٚؼ لععيحمع 13ي ييحع 2012ي رطا٪عبؿتبع تهيمع إلاٗيعيحنعاهعبياتؿغٕعفعع٢لح٫ع اكغرٍع اتيعتغٚبعبهيع
لخ٩ح ة. 4

راجغعَظٍعألاػ ةع٢غعع إلال٪عتٗطحنع اؿطضدعأ طىةعإلاغرجيع احَيبيععتسؿةعالهطيةعرالججلـعر اؿطضعزجي٫ع اضيًعهي عع ضيغ عٖي يعالتهي٫ع اؿجمعع الهغري .ي
ربٗضععٌٞعأرلععفععؾتلجبرع ،2012ع ٖلجضاع اهطيةعفعع15ي أ٦لحبغ/تكغرًعألار٫ع 2012فعع جهييةع إلاُيٝع٦غ سخيع اكغرٍع لخيميًعبياكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةع
ٗضاة
َجيع لخ٩ح ةعفععوسخةع .
ر اللٟؼرح يني رقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرةع٦جيع ٢ترخت
رخؿبع اللٙع اهيص ععًٖعرػرغع تهيالا،ع اؿطضع هُٟىع لخلٟي 5ي "ٞبنع٢غ عع اهطيةع ٨جلعاإلزغ اع إلالٗل٤عبهطيٚةع٦غ ؾياعقغرٍع اُ٣يٕع اؿجمعع
الهغرعر إلاهيص٢ةعٖلحهيعَل٣يعالجيصدع 49ي ًع٢يهحنع تهي٫ع اؿجمعع الهغري .ي ٦جيعيٗضع ا٣غ ععججغدع الديا٠عر الٗيرنعبحنع٧يٞةع إلاٗىطحنعبهظ ع إلاؿيع .
ي
تىوع إلايصدع 49ي ٖلىعأنع هجةعنطيٚةع٦غ ؾياع اكغرٍع ح٧حاةعالخ٩ح ةعر هجةع إلاهيص٢ةعٖلحهيع ح٧حاةعالهطيةع ا٘ اطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغر،عٖلىعأ نع
يلمعوكغَيعبيلجغرضدع اغؾجطة.
ررًط٠ع اؿطضع لخلٟيعأههع"بًٟلعَظ ع ا٣غ ع،عأنلذع إلاٛغبعيجل٪عزيعَةعَغر٤عتؿجذعاهعبياجهحىعبياُ٣يٕع اؿجمعي الهغرع اٗجح يع ٘ع إلاديٓٞةعٖلىع
إلا٨تؿلياع إلاد٣٣ةعٖلىع غع اؿىح ا.ي٦جيعتتطذعزيعَةع اُغر٤عتكغر٪عزجط٘ع اٟيٖلحنعفعع لجهحصع اغ طةعالىعع٘ٞعتدضيياع لجحصدعر الىيٞؿطةعرتصجط٘ع
بل٩يع،عراً٨عأيًيعتخجحنع إلاح عصع اتكغرةعرخكضع إلاح عصع إلاياطةع اًغرعرة".يررئ٦ضع لخلٟيعفععَظ ع اهضصعٖلىعأنع"َظٍعألاَض ٝعالعيجً٨عتد٣ط٣هيعاالعٖىضع
تُلط٤ع ليصةع لخح٦جةع اغقطضدعتُلط٣يعٗٞيال".
ي
1

http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/483-le-csca-approuve-les-cahiers-de-charges-de-la-snrt-et-de-soread2m.html ; http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/evenements/Nouveaux+cahiers+des+charges.htm
2

حسب بانوراما ماروك 21 ،أغسطس  " ،2012تم غلق ملف هذه الكراسات نهائٌا بعد مقابلة بنكٌران للملك مصحوبا بوزٌر الدولة عبد هللا باها وزٌر االتصاالت
مصطفى الخلفً  .خالل اللقاء ،عبر الملك عن تحفظه على بعض بنود كراسات الشروط ،وخاصة على الجزء المخصص للدٌن ،كما عبر عن رفضه لتقلٌص عدد
".
البرامج باللغة الفرنسٌة .بعد اللقاء ،تم إنشاء لجنة وزارٌة ترأسها الوزٌر السابق نبٌل بن عبد هللا للقٌام بالتنقٌحات الالزمة
http://www.panoramaroc.ma/fr/benkirane-et-lentourage-royal-premier-choc-premiers-affrontements/
3

Latifa Taya, responsable de programme à l'Institut Panos, à Paris. « La réforme audiovisuelle marocaine vivement
contestée », par RFI, Zéphyrin Kouadio, 13/04/2012; http://www.rfi.fr/afrique/20120413-reforme-audiovisuellemarocaine-vivement-contestee
4

“Ghazali et Reghay limogés de la HACA et remplacés par Amina el Ouahabi et Jamaleddine Naji”, Panorama
Maroc, 11 mai 2012, http://www.panoramaroc.ma/fr/ghazali-et-reghay-limoges-de-la-haca-et-remplaces-par-aminaانظر أٌضا el-ouahabi-et-jamaleddine-naji/.
“Amina Lamrini et Jamal Eddine Naji, nouveaux responsables de la HACA : Les leçons d’un limogeage”, Libération,
12 mai 2012. , http://www.libe.ma/Amina-Lamrini-et-Jamal-Eddine-Naji-nouveaux-responsables-de-la-HACA-Leslecons-d-un-limogeage_a27296.html
5

http://www.mincom.gov.ma/fr/a-la-une/item/656-la-haca-approuve-les-amendements-apportes-par-le-gouvernementaux-cahiers-des-charges-de-la-snrt-et-de-la-soread-2m.html
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رأقيعع احػرغعالىعأنع"َظٍع الٗضيلاع٢ضعقضصاعٖلىعأَجطةعألاخ٩يمعط اع اهلةعبيلخح٦جةع اغقطضدعرأزل٢طياع لخض ةع اٗجح طة،عرٖؼػاعألاخ٩يمعط اع
اهلةعبيالٗضصيةع الٛحرةعر اخ٣يٞطةعر٢طمع هٟليح،عًٞلعًٖعبلحعدعؤلازغ ا اع اتيعتسؿغع ؾلسض معتل٪ع إلاح عصع ؾلسض معألاًٞل".يرأييٝع لخلٟيع"أنع
٦غ ؾياع اكغرٍعتٗضعاهجيػ عاييٞطيعتد٣٣هع إلاٛغبعر"ههغ "يلججط٘ع ٩حهياع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعفعع هجتهيعبيٖلليعَيعزض ةعٖجح طة"،ع ئ٦ض ع"أجهيع
اسؿتعؾحوعزُحدعأرلىعؾلتلٗهيعاهجيػ اعأزغو،عأَجهيعابغ معٖ٣ض-يبغهي جعزضيضع ٘ع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ر ا٣ىيدع اخيهطةعرتصجط٘عؤلاهليرع
رتدؿحنع لجحصد،عًٞلعًٖعتحخطضعصعرؽع الضعربعرت٨ططٟهيع ٘عخيزطياع اُ٣يٕ".
 9.5ملمتخاث كاهون املالُت لعىت 2013
رتٗتزمع لخ٩ح ةعاٖض صعٖ٣ض-ي بغهي جعجياذعيجج٘عبحنع اضراةعر اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي رقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضع ؾياع اؿجٗطةع الهغرة،عرطا٪ع
فععهُي١ع ال٣طضعبؤخ٩يمع٦غ ؾياع اكغرٍع لجضيضدعخؿبع ظ٦غدعت٣ضيمع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع،2013عٖلجيعرأنعرػرغع ٢لهيصعر إلاياطةعهؼ ععبغ٦ةع٧ينع٢ضع٢ضمي
أَمعبىحصعَظ ع ا٣يهحنعفعع20ي أ٦لحبغ/تكغرًع اخيويع2012ي فععزلؿةعٖلىطةعأ يمعٚغٞتيع ابرإلاين. 1

. 1.9.5ييييي احيٗطةع إلاياطةعالكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي راهجيػ تهيعي زل٫عؾىةع2011
رخؿبع ال٣غرغع لخيمعبُ٣يٕع إلائؾؿياعر اكغ٧ياع اٗجح طةع إلاغ٤ٞعبجكغرٕع٢يهحنع إلاياطةع اؿىةع، 2013عٞبنععجؼع ؾلٛل٫عفعع اكغ٦ةعبلٜعزل٫عؾىةع
2011ي173ي لطحنعصعَمع ٛغبيع.
ر٢ضعخضصع اٗ٣ضع ابرهي جع إلابرمعبحنع اضراةعر اكغ٦ةعبٗىح نع اٟتردع2011-2009ي ألاَض ٝع الياطة:
ييي ح نلةع هجلهعبيٖلليعٍع غ٣ٞيعٖجح ُطيعيٗجىعبيألزليععر الٗلطمعر اترٞطهعريؿتهضٝعٖجحمع اكٗبع إلاٛغبي.ي
ييي لخٟيّعٖلىع ٩يهتهيعبيٖلليعَيعع تضدعقغ٧ياع الذع اللٟؼرعرع ىيٞؿيع٢حريعال٣ىح اع اًٟيتطةعرَطجىتهيعٖلىع إلاكهض.يييي تٗؼرؼع الُٛطةع ٫تلٟؼرحهطة ي احَىطةعرت٣حرتهيع ًعزل٫عع٢جىةع اكل٨ة.ييي تدؿحنع لخح٦جةعر ىٓح ةعألازليععرؤلاص عد.يي
راحعتجٗىيعفعع٢ية ةعاهجيػ اع اكغ٦ةعزل٫عؾىةع2011ي يجً٨ع ؾلسلمع اىليتجع اغتسؿطةع الياطة:
ييي تؤ حنعأ٦ثرع ًع 43.723ي ؾيٖةعبذعتلٟؼرع ( ٣يبلع 47.000ي ٣غعدعفعع اٗ٣ض -ي ابرهي ج)ي رع58.723ي ؾيٖةعبذعاط ععع ( ٣يبلع 52.000ي بر جةعفعع اٗ٣ض -يابرهي ج).ي
ييي تؤ حنع33ي ؾيٖةي ر30ي ص٢ط٣ةع ًعؤلاهليرع احَجيع(بذعألر٫ع غد)يٖلىع ججلع ا٣ىح اع الٟؼرةع( ٣يبلع28ي ؾيٖةع بر جةعفعع اٗ٣ض -ابرهي ج).يييي لخٟيّعٖلىعوؿلةع إلاكيَضدع(أ٦ثرع ًع كيَضعٖلىع3ي قيَضر عألارلىعؾىةع). 2011ييي تدضيذعرؾيتلعؤلاهليرعر اى٣لعر الذعرع٢جىتهي.ييي رت٨ك٠عٖجلطةعت٣ططمعتىٟطظع اٗ٣ض-ي ابرهي جع امبغمعبحنع اضراةعر اكغ٦ةعزل٫ع اٟتردع2011-2009ي أنع اُغٞحنعت٣طض عبلٗهض تهجيع إلاكتر٦ة.رؾسلح نلعتىٟطظعؤلازغ ا اع إلالٗل٣ةعبلدؿحنع لخح٦جةعرتُحرغع ىٓح ةع إلاغ ٢لةع اض زلطةعًٞلعًٖعاٖيصدعتؤَطلع إلاحْٟحن.

. 2.9.5ييييي اهجيػ اعقغ٦ةعؤلاهجيػ اعر اضعؾياع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم)يرريٗطتهيع إلاياطة
ٞطجيعيسوعَظٍع اكغ٦ةعرَل٣يعألخ٩يمع ا٣يهحنعٖضصع 03-77ي إلالٗل٤عبياُ٣يٕع اؿجمعع الهغر،ع٣ٞضعأبغ تع اضراةع ٗهيعٖ٣ض  -ي بغهي جعبٗىح نع اٟتردع
2012-2010ييغ يعالىعتد٣ط٤عألاَض ٝع الياطة:ي

1

« Audiovisuel.
Elaboration
du
3e
contrat
programme »,
Le
Matin,
3
octobre
2012,
http://www.lematin.ma/express/Audiovisuel-_Elaboration-du-3e-contrat-programme/173243.html.
وثائق و تقارٌر مصاحبة
لمشروع قانون المالٌة لسنة  2013المقدم لغرفتً البرلمان ٌوم  20أكتوبر 2012
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,18176064&_dad=portal&_schema=PORTAL
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ييي ح نلةع لخض ةع لخينةعبيالتهي٫ع اؿجمعع الهغرعمنع أزلي تللطةعتُلٗياع إلاكيَضيًع اخ٣يٞطةعر اتربحرةعرؤلازليعرةععيييير اترٞحهطة.ي
يي إلاؿيَجةعفععتُحرغعؤلاهليرع اؿجمعع الهغرع احَجي.ييي تدؿحنعخح٦جةع اكغ٦ةعرتغقطضعه٣ٟياع ؾلٛل٫عر ؾلجخي٫ع ؾتخجيع ا.يي اكغرٕعفععتىٟطظعٖجلطةع ٛيصعدعَحٖطةعب٣طجةع60ي لطحنععصَمع ٛغبر.رتلجخلعأَمعاهجيػ اع اكغ٦ةع ٘عجهييةع2011ي ٞطجيعيلع:ي
يي ؾل٣غ ععوؿلةع إلاكيَضدعفععخضرصع%24.8ي ٘عتدؿًعبع0.8ي ه٣يٍع ٣يعهةعبؿىةع. 2010ييي تُحععٖضصعؾيٖياعؤلاهليرع احَجيع اظرعيتذعألر٫ع غدعبيؿلةع%2.7ي ًع1818ي ؾيٖةعؾىةع2010ي الىع1868ي ؾيٖة.ييي عتٟيٕعخهةع اكغ٦ةع ًعؤلاهليرع احَجيعبيؿلةع. %14ي٣ٞضع عتٟٗتعوؿلةعؤلاهليرع احَجيعفعع ا٣ىيدع ًع%47ي ًعحجمع الذعععععييي لججلععؾىةع2010ي الىع. %61ي
يي الٗهضعبلسهطوع114ي لطحنعصعَمعالجحرلعاهليرع8ي أقغَةعتلٟؼرحهطةي ٛغبطةعر 3ؿلؿلاعر6ي أٞلمعرَىطةعرٚحرَيع ًععييي ابر جع( ًعبطجهيعألاقغَةع احجيت٣طةعر إلاجلا).ي
أ يعٞطجيعيسوع احيٗطةع إلاياطةعالكغ٦ةعزل٫عؾىةع، 2011عٞطجً٨ع ؾلسلمع إلالخٓياع الياطة:ي
ييي ع٢مع ٗي لاعاٖلويعب٣طجةع571ي لطحنعصعَمع ٣يبلع636ي لطحنعؾىةع2010ي(-ي)%11.5يييي زؿيعدعنيٞطةعب٣طجةع121.8ي لطحنعصعَمع ٣يبلعزؿيعدعب٣طجةع38.6ي لطحنعؾىةع. 2010يييي ٢طجةع ًيٞةعب٣طجةع252.5ي لطحنعصعَمع ٣يبلع317ي لطحنعؾىةع2010ي(-ي20.5ي) %يييي ٢ضعدعٖلىع الجحرلع اظ تيعب٣طجةع122ي لطحنعصعَمع ٣يبلع28ي لطحنعؾىةع. 2010يي
رتجضععؤلاقيعدعالىعأنع جلـعاص عدع اكغ٦ةع٢غعععؾجلةع اتؿل٣ياع اتيع٢ض تهيع اضراةع اتيع٧يهتعتغنضعفعع اؿيب ٤ي فعع لخؿيبع لجيعرع إلاكتر. ٥ي راييٞةعالىع
طا٪عيلمعفعع ا٣حاع اغ ًَعاٖض صعٖ٣حص -ي بغ جعبحنع اضراةعر٧لليع اكغ٦لحنع ؾتىيص عالىع٦غ ؾياع اكغرٍع لجضيضدعبٛغىععصٖمع اُ٣بع اٗجح يعرتدؿحنع
٢ضعتهعٖلىع اخلياع إلايلععر لخح٦جةعرتج٨طىهع ًعتىٟطظع الٗهض اع اح عصدعفعع٦غ ؾياع اكغرٍع إلاظ٧حعي.

. 3.9.5يييي إلاىذع إلابر جةعاهىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغرع احَجيعزل٫عؾىةع2013ي
ًع إلالح٘٢عأنعيلمععنضع ىذعب٣طجةع370ي لطحنعصعَمع ٛغبيعاٟيتضدع اهىضر١ي
10.5

هخاج العمعي البطشي املعخلل في املغشب

عٚمعأنع ؿؤاةعاخض ثعنىضر١عالجؿيٖضدعفععاهليرعألإ ي٫ع اؿجٗطةع الهغرةعتخيعع ًعخحنعالىعآزغ،عٞبههعالىعخضعآلانعامعيغع اىحعي .ي ر ٘عطا،٪ع٣ٞضعتُحعع
ُ٢يٕعؤلاهليرع إلاؿل٣لعفعع إلاٛغبع ىظع 15ي ؾىة 1.ي بلٜعٖضصعقغ٧ياعؤلاهليرع إلاؿل٣لةعؾىةع 2005ي 75ي قغ٦ة2ي جمعتًيٖ٠عفعع اؿىح اع الخ٣ة .ي رفععؾىةع
، 2012عت٣ضععزجٗطةعقغ٧ياع اُ٣يٕع اؿجمعي الهغرعأنعٖضصعَظٍع اكغ٧ياعبلٜع يعبحنع 108ي ر،250ع ًعبطجهيع20ي الىع30ي قغ٦ةعط اعرزحصع٢يهحويعخ٣ط٣ي .ي
رخؿبعط اع إلاهضع،عيتر رحعٖضصع اٗي لحنعفعع٧لعقغ٦ةعبحنع 5ي ر60ي شخهي،عاطهلعٖضصَمع لججلععالىع يعبحنع 450ي ر600ي شخوع (أع٢يمع ؿل٣يدع ًع
3
تهغردياع إلاىلجحني اظيًع ؾلجحبتهمع لجج٘ية ).
1

« Le Maroc nouvel Eldorado de la production audiovisuelle ? », Bladi.net, 3 février 2007, http://www.bladi.net/lemaroc-nouvel-eldorado-de-la-production-audiovisuelle.html
2

Les conditions de développement de l’industrie audiovisuelle au Maroc, ASESA, 2005, cité in Les industries
créatives au Maroc, UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002146/214643f.pdf
3

بالمغربٌونٌو .) 2012
(
وثائق ومعطٌات قدمتها لنا جمعٌة شركات القطاع السمعً البصري خالل أدائنا لمهمة جمع المعطٌات الخاصة
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1.10.5ييييزجٗطةعقغ٧ياع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري
الؤؾسـعر اهضٝ
تؤؾؿتع لججٗطةعبغٚلةع ًعأَمعقغ٧ياعؤلاهليرع إلاٛغبطةعرخضصاعاىٟؿهيعألاَض ٝع الياطة:
˗ زج٘ع إلاىلجحنع اٗي لحنعفعع لخ٣لع اؿجمعع الهغرعر اؿسىجيثيعلخض ةع هيلرع هىتهم.
˗ تخجحنعاعؾياع ٢لهيصعؾجمععبهغريي فعع إلاٛغب
˗ تحٖطةع إلائؾؿياعبؤَجطةعاخض ثعنىيصي٤عاضٖمعؤلاهليرع اؿجمعع الهغرعر اؿسىجيثي.
˗ صٖمي بذعألاٖجي٫ع اؿجٗطةع الهغرةع احَىطة.
تلجحزي لججٗطةع ًعخطذع ايكيٍعرنى٠عؤلاهليزياي بجيعيلع:ي


ًعخطذع ايكيٍ:
˗ اكغ٧ياع إلاؼصرزةع ايكيٍ:يؾسىجيعرتلٟؼد
ر
˗ اكغ٧ياع اتيعيٛلبعٖلىعوكيَهيي ؤلاهليرع اللٟؼ ي
˗ اكغ٧ياع إلاؼصرزة:يزض ياعٞىطة/اهليرعتلٟؼري
˗ اكغ٧ياع إلاؼصرزة:يزض ياعٞىطة/اهليرعؾسىجيثي



ًعخطذعنى٠ع ايكيٍ
˗ أٚلبع اكغ٧ياعتٗجلعفعع زلهينياع تلٟؼرحهطةي لٗضصد.ي االعأنعبًٗهيعيؿتخجيع اضع يعلخهحنطتهي .ي ر ٗٓمع اكغ٧ياعتجج٘عبحنع
زلهينياع الياطة:
 ؤلاهليرع اللٟؼري
 ؤلاٖلن
 ألاٞلمع اتؿحر٣طةع( ٗضدعاللذع اللٟؼرعأرعٚحرٍ)

ًعقؤنع اغؾمع اليلعع اتيعأٖضٍع إلاىلجع هُٟىع لح٥عأنعي٣ضمعتحيطدياعاييٞطةعخح٫عتٗضصعأوكُةع إلاىلجحنع إلاٛيعبةعرتىحٖهي.

64

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

إلاهضع:ي" Pour une industrie audiovisuelle à la hauteur des aspirations des populations arabesي"،ع إلائتجغعؤلا٢لطميعألار٫عابرهي جعأرعر طضي اؿجمعع الهغر،عتحوـ،ع 15-14ي
هحٞجبر/تكغرًع اخيويع، 2011عhttp://www.euromedaudiovisuel.net/Files/2012/02/08/1328712553172.pdf

ررغوع إلاىلجع هُٟىع لح1 ٥ي أنعُ٢يٕعؤلاهليرع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبيعاهعه٣يٍع٢حدع ( اخ٣ةع اؿيتضدعبحنع اٟيٖلحنعٖلىع إلاؿلحوع اصخصخيععراعؾياعتضعرجعع
الٗل٢ياع الٗي٢ضية)يا٨ىهعيظ٦غعٖضص ع ًعه٣يٍع اًٗ:٠
ييي ٢لةع احيححعفععألارؾيٍع اؿجٗطةع الهغرةعريليبطةع ٗييحرعمو٘ع ا٣غ ععييي تدضيضعسخياعالخيزطياع ًع ا٣ىح اعرهضعدع الٗلحرعًٖعطا٪ع٦ليبطيعييي ابغ معٖ٣حصعهجحطزطةعالعتغ عععزهحنطةع٧لعري٘عييي ٞل٣يععالىي ؤلازغ ا اعٖىضع الىٟطظ:ي الح٢ط٘ع–ي ؤلاهليرع–ي ص٘ٞع إلاؿلد٣ياععي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

1

M. MELLOUK, « Pour une industrie audiovisuelle à la hauteur des aspirations des populations arabes »,
Présentation
à
la
Conférence
Euromed
Audiovisuel,
14-15
novembre
2011,
http://www.euromedaudiovisuel.net/Files/2012/02/08/1328712553172.pdf
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الششهت

العػو

٧حعرم

ؾط٠ع ؿليعري

عر٩حم

ٞغرضعبًعيسل٠

ؾطٛجيعت٨ىحاح ع

ٞغ ه٪عبحهحيع
صيىحعؾلتي

بغرص٦ؿتىٜعبغرص٦كً

ٖلضع الُط٠عٖٟحص
أ طىةعبًعزلحني

َيرعتي٥عٞحزيحني

خ٨طمع هليحع

آمعبغرص

ٖلضع اغخطمع جض

َطلطحؽعبغرص٦ؿطحني

٦غرمع اكغ٧ي

َيصاليتعبغرص

ؾسلٟينعأهضعري

طضييؾطحني
أمعبيعأؽ

ؾجحري ٞيسخيع اٟهغري

هسىيعبغرص٦ؿطحني

ع زٗةعقغ يبي

بغ٨ٞتعبغرص٦كً

ع زٗةعخؿيوي

ٞطضيحعع ي

أخجضعبلٛطذ

طضييعأهضع٧ح طيط٨سكًعصيٟطللجىت

هُٟىع لح٥

ييطٟيععؾلحصيح

ٖلععقِ

بللط٪ع يٟىجىتعبغرص

ٖخجينعبًعٖلضع لجلطل

اًٟياع اؿسىجيثيعق٨طبعٞلم

هُٟىعزطيٍ

يجيرع٨ٞلحعر

دجضععػقع

ؾلحصيحعَيعآم

ٖلضع إلايا٪عخىحن

ي

أع٢يمع إلاٗي لا
يتر رحعع٢مع ٗي لاع٧لعقغ٦ةع يعبحنع 2ي ر18ي لطحنعصعَم،عأرعأنعع٢مع إلا٘ لاع لججلععلججط٘ع اكغ٧ياعيتر ر حعبحنع 100ي ر200ي لطحنعصعَمعفعع اؿىةع
(أع٢يمع ؿل٣يدع ًعتهغردياع إلاىلجحنع إلاؿلجحبحن). 1
ي
ررسلل٠عههسبعؤلاهليزياع ٫تلٟؼرحهطة ي ًعع٢مع إلاٗي لاعخؿبعأوكُةع اكغ٧يا:ي
ي
 بيايؿلةعالكغ٧ياعط اع ايكيٍع إلاؼصررع(ؾسىجي/تلٟؼد):يبحنع50ي ر100ي%ي خؿبع اؿىح ار):يبحنع15ي رع%75ي خؿبع اؿىح ا.
 بيايؿلةعالكغ٧ياعط اع ايكيٍع إلاؼصررع(زض يا/اهليرعتلٟؼ يتحػٕعع٢مع إلاٗي لاع ًعخطذعأنىيٝعأوكُةعؤلاهليرع اؿجٗطةع الهغرةع لحنعفعع اغؾمع اليلع:

1

نفسه
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ي. 2.10.5يييزجٗطةع لضعععر هىحيع اؿجمعع الهغرع)(ACPAVي
تمعاخض ثهيعؾىةع 2011ي فععاَيعع لخغ٦طةع اتيعيكهضَيع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعفعع إلاٛغب .ي ر٢ضي ريٗتع لججٗطةعاىٟؿهيعأَض ٞيع٦خحردع ًع أزلي تحٞحرع
ُ
اًٟياعألا خلعا٩يٞةع إلالضٖحنعر اٟىيهحنعر اٟىطحنع اٗي لحنعبياُ٣يٕ.يأَض ٞهيع٦خحردعرتٗجىعزينةعبضع ؾةعؤلاق٩ياطياع اتيعتٗترىع إلاهىطحنعر إلالضٖحن. 1
٦جيعأنعَجحخياع لججٗطةع لٗضصدعرتلجز٫عفععاَيعع الٛحر اع اتيعيكهضَيع اُ٣يٕعرزينةعؾًع٦غ ؾياعقغرٍعزضيضد .ي اطعتٗلبرع لججٗطةعأنعٚييتهيعألا رلىع
.
هععتُلط٤ع٦غ ؾياع اكغرٍ،عًٞلعًٖعً٢يييع الؤَطلعر ىي٢كةعأرييٕع اُ٣يٕ
راييٞةعالىعطا،٪عتؿمىع لججٗطةعالىعاعؾياعتديا٠عبحنع سلل٠ع اٟ٨يا اع اؿجٗطةع الهغرةعرفععهٟـع اح٢تعيجينع ختر معأزل٢طياع إلاهىةعرتي حنعزحصدع
ألاٖجي٫ع إلاىلجة .ي رعالعت٣لهغعأ٩ٞيعع لججٗطةعر كيعي٘ َيعٖلىع جغصعصٖمع إلالضٖحنعر إلاهىطحن،عبلعتلجيرػعطا٪عاتؿيَمعفععتىجطةع اللصع زلجيٖطيعر ٢لهيصييع
رج٣يٞطيعرعرييطيعرٞىطي. 2
ر٢ضع٢غعاع لججٗطةعيحمع26ي صيؿجبر٧/يهحنعألار٫ع2012ي بيالٗيرنع ٘ع لججٗطةع إلاٛغبطةعلخ٣ح١ع إلاكيَضعر تديصعزجٗطياعؤلاهليرع اؿجمعع الهغرعأنعتهضعع
بل ٙعخح٫عأػ ةع اُ٣يٕعر إلاٗيهيدع اتيعيل٢حهيعأَله. 3
ر٢ضعأقيعععتسـع لججٗطةعٖلضع إلال٪عخىحنعالىع "ي أهىيعريٗىيع٧يٞةع اؿلُياع احنطةعٖلىع اُ٣يٕعر إلا٩لٟةعببص عتهعأ يمع ؿئراطيتهيعفععَظ ع الل. ٙي رهدًع
هضٖحَيعالىعأنعتح٠٢ع اجزي٠ع لخيصع اظرعيٗسكهع اُ٣يٕعرطا٪ع ًعزل٫عتُلط٤ع ٧يٞةعألاخ٩يمع ا٣يهحهطةعط اع اٗل٢ةعبياجهحىعبيلجحصدعرعٞغىع ختر يع
ليصةع اكٟيٞطةعر إلاؿير دي فعع اٟغمعر الٗضصيةع اخ٣يٞطةعرخغرةعؤلابض ٕعر هٟليحع الٛحرعر اخ٣يفع". 4
5

4.10.5ي كغرٕعبح بةع سهوعإليض ٕع كيعي٘عقغ٧ياعؤلاهلير

ررغوع هُٟىع لخلٟيع اىيَ٤ع اغؾميعبيؾمع لخ٩ح ةعأنعاوكياعبح بةع سههةعإليض ٕع كيعي٘عقغ٧ياعؤلاهليرعأؾيؾيعإلعؾياع لخح٦جةعيجًع اُ٣بع
اٗجح ي.
ر٢ضعقضصع احػرغعفعع ٗغىعازيبلهعٖلىعؾئ ٫عقٟحرعَغحعٖلطهعفععٚغٞةع إلاؿتكيعرًعخح٫ع لخح٦جة ي فععرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجمعع الهغرع اٗجح طةعٖلىعأنع
َظ ع إلاكغرٕع٢ضعري٘عٖلىع اؿ٨ةع ًي زل٫عبٗذعَظٍع الح بةعرتدضيضعقغرٍع اترشرعر اكٟيٞطةعرت٩يٞئع اٟغم.
ُ
رتٗجىعَظٍعؤلازغ ا اع٦ظا٪عبلٟٗطلعَطي٧لع لخح٦جةع(لجينع ليبٗةع اٗ٣حص-ي ابر جعرهٓيمع إلاىذعر ؾتخجيع ا)ير اٗجلعٖلىعتىٟطظع الحنطياع لخجؿةعٖكغع
الل٣ٟضيةع اٗي ةعالجياطةعط اع اٗل٢ةعبىٓيمع اكغ ا اي ر اهط٩لةعر اٗل٢ةع ٘عقغ٧ياعؤلاهليرعرهدحعطا.٪
رٞطجيعيسوعؤلاهليرع لخيع عع(ؾلؿلاي رأقغَةعرجيت٣طةع،)...ع اظرعبلٛتع حز هسلهع500ي لطحنعصعَم،ع٣ٞضعأقيعع احػرغعالىعأههي أنلذعرزً٘عخياطيعإلزغ ا اي
ت٣ضيمع اترشخياعر الىيٞـع لخغعفععاَيععتُلط٤ع ليصةع لخح٦جة. 1
1

Ouafaâ Bennani, « Rencontre du bureau de l’Association des créateurs et des professionnels de l’audiovisuel au
Maroc : Communiquer avec les médias pour mieux se faire connaître », LE MATIN, 26 Septembre 2012,
http://www.lematin.ma/journal/Rencontre-du-bureau-de-l-Association-des-createurs-et-des-professionnels--de-laudiovisuel-au-Maroc-_Communiquer-avec-les-medias--pour-mieux-se-faire-connaitre-/171986.html
2

نفسه.
3

Ouafaâ Bennani, « Association des créateurs et des professionnels de l’audiovisuel au Maroc :
Les professionnels de l’audiovisuel se mobilisent pour améliorer leur situation », LE MATIN, 26 Décembre 2012,
http://www.lematin.ma/journal/Association-des-createurs-et-des-professionnels-de-l-audiovisuel-au-Maroc_Lesprofessionnels-de-l-audiovisuel-se-mobilisent-pour-ameliorer-leur-situation-/175894.html
4

نفسه.

5

مشروع بوابة مخصص إلٌداع مشارٌع شركات اإلنتاج،2013/ 02/ 05،
http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/849-projet-de-portail-d%C3%A9di%C3%A9-au-d%C3%A9p%C3%B4tdes-projets-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-production.html
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2

 .6كُاط نظبت مشاهذة اللىواث اٌجلفضٍوهُت " :ماسوهممتي"

يٗلبرع إلاٛغبعبلض ع ع تض ي اٞغر٣طيعرٖغبطيعفعع جي٫ع٢طيؽعوؿبع إلاكيَضدع  ٫تلٟؼرحهطةي ًعزل٫عاخض ثعأص دع
" يعر٦جترري"ي()Marocmétrieي اتيعخ٣٣تعؾىةع2011ي ع٢مع ٗي لاعب٣طجةع25.4ي لطحنعصعَمع(2.3ي لطحنعيحعر).

 6.1خطائظ أداة "ماهشوممتي"
تئ ًع ئؾؿةي" ي٦غر ترري"ي ىظع28ي يعؽ/آط عع2008ي ٢طيؽعوؿبع كيَضدع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي إلاٛغبطة.ي رتٗلجضعفععطا٪عٖلىع 3784ي شخهيعأٖجيعَمع5ي
ؾىح اعأرعأ٦ثرعيٗسكحنعفعع769ي جزالع جهؼ ي بللٟيػعفعع ىيَ٤عخًغرةعرعرٟطةع ٛغبطة.يت٣حمع ئؾؿةع يعر٦جتررعبتر٦طبي ٣طيؽعأرع ججحٖةع ٣ييسـع ؼرصدع
بؤزهؼدعتد٨معًٖعبٗضعط اع ل ـعٞغصيةعتجً٨ع ًعتدضيضع يعاط ع٧ينع اللٟيػع كلٛلعأمع ٛل٣يعرتدضيضع ا٣ىيدع اتيعتلمع كيَضتهي.ي
ي
 2.6سأط ماٌ الششهت
عأؽع ي٫ع ئؾؿةع يعر٦جتررع حػٕعبحنعٖضصع ًعأصخيبعألاؾهم:


3

طضيي تررعع()%62



سخيعأؽعآع()CSA Franceي()3%



أ٫عأمي أؽ-يسخيعأؽعآع( )15%()LMS-CSA
أشخيمعَلطٗطحنع()20%



 3.6مهمت املؤظعت
تلجخلع هجةع ئؾؿةع يعر٦جتررعفعع٢طيؽعوؿلةع كيَضدع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي حيحٕع اٗ٣ضع إلابرمع ٘ع إلاغ٦ؼع الطجنهيعا٣طيؽعوؿبع إلاليبٗةع ( 4)CIAUMEDي
24ي ؾيٖةعفعع اطحمعر7ي أييمعفععألاؾلحٕ.يرتلجخلع هجةع إلاغ٦ؼعفعع ليبٗةعٖجلطةع٢طيؽعوؿبع كيَضدعرؾيتلعؤلاٖلمع اؿجٗطةع الهغرةعر غ ٢لتهي.
تٗلجضع إلائؾؿةعٖلىعزبردعقغ٦ةع طضيي تررع ( اغ تضدعفعع٢طيؽعوؿبع ليبٗةع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي ر إلادُياعؤلاط ٖطةعر ح ٘٢ع هترهت )ي اتيعتجلضعٖلىعأ٦ثرع
ًع 25ي ؾىةي فععت٨ىحاحزطيع اٗل ةع إلايتطةع (. 5)Watermarkingي ٦جيعتٗلجضعٖلىع إلاهيع اع إلاطض هطةعإلاٗهضعؾبرعآلاع اع إلاٛغبيع ( l„Institut de Sondage
)Marocain LMS-CSAي
رتجغرع ئؾؿةع يعر٦جتررعجلجةع غ اعفعع اؿىةع٢طيؾيعايؿبع إلاكيَضدعبح ؾُةع ؾلجح بع" هليع ترري"ي( )Intermétrieي اظرعيكجلع3333ي شخهيع ٛغبطي.ي
1

نفسه.
http://www.marocmetrie.ma/

3

2

فً ٌونٌو  ، 2012رفعت شركة مٌدٌامتري التً كانت تملك  34بالمائة من أسهم ماروكمتري فً رأس مال ماروكمتري بنسبة  62بالمائة من خالل اقتناء جزء من
روع مجموعة بالوري منذ . 2006
رأس المال ( 28بالمائة) المملوك من طرف المجلس األعلى السمعً البصري ،معهد الدراسات المتعددة االختصاصات ،فرع من ف
انظرMédiamétrie devient actionnaire majoritaire de Marocmétrie, 26/06/2012, http:// www.boursier.com :
 4تجمع ألهل القطاع ،وهو ٌملك نتائج ماروكمتري  .المركز هو مجموعة تحفظ المصالح االقتصا دٌة للقنوات التلفزٌونٌة وتجمع معلنً المغرب واتحاد وكاالت
االستشارات االتصالٌة.
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ي
 4.6مؤاشاث املشاهذة




ضدع ؾلجيٕعا٩لعٞغص:ي ٗض٫ع اؼ ًع اظرعيً٣طهع ججحٕعألاشخيمع اظيًعيجخلحنع اٗطىةع إلاؿلجحبةععفعع كيَضدع اللٟؼرحنيي(بٌٛع اىٓغعًٖع
ا٣ىيد).
ضدع ؾلجيٕعا٩لع كيَض :ي ٗض٫ع اؼ ًع اظرعيً٣طهع٧يٞةع إلاكيَضيًع (ألاشخيمع اظيًعيكيَضرنع اللٟؼرحني)ي فعع كيَضدع اللٟؼرحنيي (بٌٛع
اىٓغعًٖع ا٣ىيد).

ي
 .5.6كواعذ عالن عً الىخائج
ر):ي
يجبعأنعيلمع ختر مع ا٣ح ٖضع الياطةعٖىضعؤلاٖلنعًٖع اىليتجع هجيع٧يهتعرؾطلةعؤلاٖلنعٖجهيع(بجيعفععطا٪عؤلاٖلنع اكٟح ي
 يجبعأنعتتر ٤ٞعؤلاقيعدعالىع اىليتجع ٘ع ي ي يلع:ي ط٦غعٖليعدع "هليتجع٢طيؽعوؿبع امقيَضدع يعر٦جترر،ع٧يٞةع لخ٣ح١ع دٟحْةعالجغ٦ؼع الطجنهيع
ا٣طيؽعوؿبع إلاليبٗة،ع ايسخعأرع ايكغع جىحٖينعاالعببطن "،عاييٞةعالىعبٌٗع الٟينطلع اًغرعرةعلخؿًعٞهمع اىليتجع إلاٗلىة :ي ٞتردعازغ اع
ؾلُلٕ،عرتتطحنعَلطٗةع إلائقغ اعر إلاٗييحرعر لخحزع اؼ جيعر إلاؿلجحبحنعرهدحعطا٪عتبييىيعص٢ط٣ي .
 يجبعأنعالعيؿتهضٝعت٣ضيمع اىليتجعتدغرٌع إلاٗىطحنعبهيعٖلىع لخُؤ.ييجبعأنعالعيلمعاٖيصدع ؾلسض مع اىليتجعاالعفعع لخيالاع اتيعتؿجذعال٣يعةعأرع
إلاكيَضعطرع إلاؿلحوع الٗلطميع إلالحؾِعبٟهمعتل٪ع اىليتج ي رهُي٢هي.ي العيجً٨ع ؾلسض معَظٍع اىليتجع ٘عهليتجعأزغوعاالعاط ع ٧يهتعنيصعدعًٖع
.1
هٟـع لجهةعر٢يبلةعالج٣يعهةع إلاليقغدع(هٟـع إلائقغ ا،عرهٟـع اٟتردعأرعٞتردعؾيب٣ةع كيبهة،عهٟـعقغردةع إلاؿلجحبحن)...
 6.6البتهامج الخاص لُوم ألاسبعاء ً 6وهُو/خضٍشان 2012
يٗضعاوكياعأص دع٢طيؽعوؿبع إلاكيَضدع " يعر٦جترري"ي أخضعؤلاهجيػ اع ا٨بروع اتيعتؿلهصٝعاٖيصدعَط٩لةع اؿح١ع  ٫تلٟؼرحهطة ي إلاٛغبطة.ي ٣ٞضعأنلذعبيإل ٩ينع
لخهح٫عٖلىع ُٗطياعقضيضدع اض٢ةعخح٫عوؿبع كيَضدع سلل٠ع ا٣ىح اع إلاٛغبطةعر/أرع ابر جع لخح عرةع" الح٥عقح"ي ا٨بروعرٚحرَيع ًعألاخض ث.
رٖلىعؾتطلع إلاخي،٫ع٣ٞضعأٖلىتع يعر٦جتررعًٖعوؿلةع كيَضدع ابرهي جع لخيمي اظرع ؾلًيٝععتسـع لخ٩ح ةي ٖلضعهللاعبًع٦حر نعالؾلٟؿيععًٖع اؼريص اع
زحردعفععأؾٗيعع إلادغر٢ياعيحمع 6ي يحهطح/خؼرغ نع. 2012ي ر٢ضع خللعؤلاٖلنعًٖعٖضصع إلاكيَضيًع اٗىيررًعألارلىعالصخيٞةع إلاٛغبطة،عطا٪عأنع ابرهي جع اظرع
بذع ليقغدعٖلىعألارلىعر اخيهطةع ؾلُ٣بع6.991.000ي لَض.

اليعرش

اللىواث

عذد املشاهذًً

ألاعبٗياع6ي يحهطح/خؼرغ نع2012

ألارلى
اخيهطة
ألارلىع+ي اخيهطة

3.307.000
5.339.000
6.991.000

ربلٜع لحؾِعٖضصع إلاكيَضيًعٞح١ع5ي ؾىح اعفعع اخيهطةع3.518.000ي ا٩لاع ا٣ىيتحنعألارلىعر اخيهطة،ع ٘عوؿلةع كيَضدعبلٛتع. %40
ي
اليعرش

ا٣ىح اع

ٖضصع إلاكيَضيً

وعب املشاهذة
ة

ألاعبٗياع6ي يحهطح/خؼرغ نع2012

ألارلىعر اخيهطة

3.518.000

40%

1

Marocmétrie / Centre Interprofessionnel d’Audimétrie CIAUMED, Communiqué de presse hebdomadaire, chiffres
clés d’audience TV du 20 au 26 juin 2012.
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رتٓلعوؿلةع إلاكيَضدعبدؿبع اٟيياع إلاؿتهضٞةع ل٣يعبة،ع ٘عتٟح١عَٟط٠عفعع احؾِع اغرٟيعربيايؿلةعالغزي.٫ي
اللىواث

ألارلىع+ي اخيهطة

الخاسٍخ
ألاعبٗياع6ي يحهطح/خؼرغ نع
2012

الفيت املعتهذفت

وعبت املشاهذة

٫رؾِع لخًغري
احؾِع اغرٟي
عزي٫
وؿيا

39.9%
40.3%
42.1%
38.5%

ي
لخٓة:ي ججحٕع ا٣ىيتحنعفعع اٟتردع اؼ ىطةع 9ي ر45ص١عر50ثع ؿياع–ي 10ي ر42ص١عر24ثع ؿيا

.7.6

العُىاث العىوٍت/الشهشٍت للُاط وعب املشاهذة

هٓيمع٢طيؽعوؿبع إلاكي َضدع إلاٗجح٫عبهعفعع إلاٛغبعَحعهٟؿهع إلاؿلسضمعفععأٚلبع اللض نع اٛغبطةعربٌٗع اللض نع اٗغبطةع (الىينعرألاعصنعزينة ).ي ريؿجذع
َظ ع اىٓيمعبتك٨طلع ججحٖةع ًع إلاُٗطياعؤلاخهيتطةع لخينةعبيالذع اللٟؼرعفعع إلاٛغب.

يييييييييييييي
ي
يييي وعبت مشاهذة اللىواث الشئِعُت خالٌ ظىت ( 2011خعب ما ًبث في وامل الُوم)
تٟي٢طياع ٘ع " طضيي طترري"/ي" أرعرص يليعتيعفععرعاضعر يض "ي العتؿجذعاىيعبيؾليؿيرع الطيهياعٖلىع ايسخةعؤلاا٨تررهطة .ي َظٍع الطيهياع يكحعدعفعع ايسخةع
احع٢طةع إلالحٞغدعٖىضع اُلب.ي

مخوظـ مذة الاظخماع الُومُت (ليل فشد – بالعاعت والذقي كت )
تٟي٢طياع ٘ع " طضيي طترري"/ي" أرعرص يليعتيعفععرعاضعر يض "ي العتؿجذعاىيعبيؾليؿيرع الطيهياعٖلىع ايسخةعؤلاا٨تررهطة .ي َظٍع الطيهياع يكحعدعفعع ايسخةع
احع٢طةع إلالحٞغدعٖىضع اُلب.ي
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اؿىةع2011ي–ي ًع03ي يىييغعع2011ي الىع10ي يىييغع2012
ضدع ؾلجيٕعالىع اللٟؼرحني
ضدع ؾلجيٕع اطح طةعالٟغصعبياؿيٖياعر اض٢يت٤ع
ضدع ؾلجيٕعالٟغصع*ي
يحمع لحؾِع جىحن/أخضع–ي ًعؽ3ي الىعؽع27ي

ي
ظدع ؾلجيٕع(ؽعرص)١ي ٣يعهةعبحنع2010/2011
2012
2011

يىييغٞ/بر يغع2011

خؿبع إلاجز٫ي
رأ٥غع
أٞغ صعٞح١ع5يي ج
أَٟي٫عبحنع14-5ي ؾىة

 7ؽع53ي ص١
 3ؽ19ص١ع
ي
 3ؽع19ص١

 7ؽع45ص١
 3ؽع16ص١ع
ي
 3ؽع16ص١

 8ؽع10ص١
 3ؽع27ص١ع
ي
 3ؽع26ص١

قليبعبحنع24-15ي ؾىة
وؿياع15ي رأ٦ثرع
عزي٫ع15ي ؾىةعرأ٦ثر

 3ؽع4ص١
 3ؽع38ص١ع
ي
3ؽ
 2ؽع43ص١

وكطُحنع5ي ؾىح اع
رأ٦ثر
ؾ٩ينع إلاضنع5ي ؾىح اع  3ؽع52ي ص١
رأ٦ثر

ضدع ؾلجيٕع(بياؿيٖياعر اض٢يت)٤ي–ي ُٗطياعخؿبع اٟتردع–ي2011
ع ًينع2011ي
يحهطح/يحاطحع2011
يعؽ/أبغرل /ييحع
2011
8ؽع41ص١
7ؽع10ص١
8ؽع12ص١
3ؽع50ي ص١ع
2ؽع46ص١ع
3ؽع27ص١ع
ي
ي
ي
4ؽ
2ؽع51ص١
3ؽع26ص١

ؾتلجبر/أ٦لحبغ/صيؿجبرع
2011
7ؽع42ي ص١
3ؽع20ص١ع
ي
3ؽع16ص١

 3ؽع04ص١
 3ؽع32ص١

 3ؽع13ي ص١
 3ؽع43ص١ع
ي
 3ؽع12ص١
 2ؽع50ص١

3ؽع07ص١
3ؽع45ص١ع
ي
3ؽع08ص١
2ؽع48ص١

2ؽع34ص١
2ؽع59ص١ع
ي
2ؽع29ص١
2ؽع11ص١

3ؽع48ص١
4ؽع06ص١ع
ي
3ؽع30ص١
3ؽع15ص١

3ؽع03ص١
3ؽع45ص١ع
ي
2ؽع57ص١
2ؽع45ص١

 3ؽع47ص١

 4ؽع01ص١

3ؽع56ص١

3ؽع15ص١

4ؽع21ص١

3ؽع55ص١

 2ؽع33ص١

 2ؽع46ص١

2ؽع49ص١

2ؽع09ص١

3ؽع13ص١

2ؽع37ص١

3ؽ
 2ؽع46ص١

ؾ٩ينع اغر٠ع5ي ؾىح اع  2ؽع39ص١
رأ٦ثر
خي٫عالكغح:يزل٫ع اؿىةع،2011ي ٞغصعٖجغٍع5ي ؾىح اعأرعأ٦ثرعيكيَضع اللٟؼرحنيي يح طيعفعع إلاٗض٫ع3ي ؾيٖياعر19ي ص.١يرالىعزيهبعطا ،٪لحؾِع ضدع ؾلجيٕعبيايؿلةعا٩لع جز٫ععَحع7ؾيٖياعر53ي ص٢ط٣ة،عأرعأههعيحزضعفعع إلاٗض٫عيح طيع
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رفعع٧لع جز٫عتلٟؼدعتكلٛلعإلاضدع7ي ؾيٖياعر53ي ص٢ط٣ة.ي
ي
ي
ي
ضدع ؾلجيٕعا٩لع كيَضع
ضدع ؾلجيٕع اطح يعا٩لعٞغصعبياؿيٖياعر اض٢يت٤ع
يحمع لحؾِع جىين/أخضع–ي ًعؽ3ي الىعؽ27ي

ي
ي
ي
٣يعهةعبحنع2011ي رع2010
ٞغصع5ي ؾىح اعرأ٦ثر

ي
ي

2010

2011

4ؽع25ص١

4ؽع36ص١

خي٫عالكغح:يزل٫ع، 2011ع لحؾِع ضدع إلاكيَضدعيح طيعا٩لع كيَضعٖجغٍع5ي ؾىح اعأرعأ٦ثرعَحع4ي ؾيٖياعع
ر36ي ص٢ط٣ةع ٣يبل4ي ؾيٖياعر25ي ص٢ط٣ةعزل٫ع. 2010ي

إلاهضع:ي يعر٦جتررع،عزجط٘ع لخ٣ح١ع دٟحْةعإلائؾؿة. CIAUMEDييجى٘عاٖيصدع ؾلسض معر ايكغعاالعببطن،عع
خ٤ع اتؿحر٤ع لخهغرعإلايعر٦جترري .يتجتعاٖيصدع ؾلسض مع بًٟلع إلاح ٣ٞةع ا٨غرجةعإلايعر٦جترري .
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أهن األرقام الخاصة بنسب هشاهدة القنوات التلفزيونية
هن  20إلى  26يونيو/حزيران 2012
إلالخٓياعأصهيٍعتهمع ججلع ابر ج.ي ا٣ىح اع اتيعتكجلهيع اضع ؾةعهععألارلىعر اخيهطة.ي
تغتسبع ابر جعتمعٖلىعأؾيؽعٖضصع إلاكيَضيً.ي
َيم:يفععخياةع ابر جع إلال٨غعدعأرع اتيعتتذعٖضدع غ ا،عيلمع ٖلليعع الذع اظرعسجلعأٖلىعوؿلةع كيَضد.ي
خي:٫يبيايؿلةعاؿلؿلةعتتذعيح طي،عالعهؤزظعبٗحنع ٖلليععؾحوع لخل٣ةع ٫تيعخ٣٣تعأٖلىعوؿلةع كيَضد.ي
ي
أفػل  20بشهامملا على اللىاة ألاولى.
ي
ابرهي ج

اهى٠

5 146 000
5 000 000
4 652 000
4 216 000
4 180 000
3 975 000
3 930 000
3 834 000
3 806 000
3 804 000
3 782 000
3 525 000
3 418 000
3 396 000

50,4
49,4
40,9
42,2
40,2
38,8
36,5
44,6
39,6
46,0
38,5
32,4
33,9
33,6

لججٗةع20ي ييحع 2011
لججٗةع6ي ييحع 2011
لججٗةع11ي يعؽع 2011
ألاخضع1ي ييحع 2011
ألاعبٗياع23ي يعؽع2011
ألاعبٗياع16ي يعؽع2011
لججٗةع111ي يعؽع2011
ألاخضع15ي ييحع2011
ألاعبٗياع30ي يعؽع2011
لججٗةع9ي صيؿجبرع 2011
لخجسـع10ي يعؽع2011
 Jلخجسـع3ي ٞبر يغع2011
ألاعبٗياع2ي ٞبر يغع2011
ألاعبٗياع2ي ٞبر يغع2012

3 324 000

35,3

لججٗةع30ي صيؿجبرع 2011

ؽع21ي52ص١ع 34ث
ي ؽع22ي6ص١ع  43ث
ي ؽع21يي14ي ص١ع22ي ث
ؽ21ي33ي ص١
ؽ21ي33ي ص١ع55ي ث
ؽع21ي41ي ص١ع47ي ث
ؽع20ي30ي ص١ع15ي ث
ؽع22ي0ي ص١ع 8ي ث
ؽع21ي48ي ص١ع59ي ث
ؽع21ي47ي ص١ع21ي ث
ؽع21ي56ي ص١ع48ي ث
ؽع21ي13ي ص١ع11ي ث
ؽع21ي28ي ص١ع0ي ث
ؽع21ي46ي ص١ع38ي ث
ي
ؽع21ي28ي ص١ع15ي ث

32.5
39,2
39,8
32,6

لججٗةع21ي يىييغع 2011

ؽع21ي28ي ص١ع59ي ث

ألاعبٗياع1ي زح نع2011
ألاخضع15ي ييحع 2011
ألاعبٗياع2ي ٞبر يغع2011

ؽع21ي53ي ص١ي0ي ث
ؽع23ي2ي ص١ع54ي ث
ؽع22ي3ص١ع17ي ث

3 096 000

32,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الع اٗغرؾة
٧ح طضييع 4
ايكغدع لجحرة
ض راة
ٖسكة
ؾيامعرؾحرلم
وكغدعألازليععبياٗغبطة
45ي ص٢ط٣ة
نضوع لجلل
ؾهغدعألارلى
ض معتيزة
ًعص ععاض ع
َٟلع ا٣جي ة
أرالصعقجـ

15

أٚيويع ًعؾهغ اعالع اٗغرؾة

ىحٖةعتغٞحهطة

16

٧حرضييعقح
عريىع إلاٗيَي
ؾيٖةعفعع لجخطم
يغبةع ٣و

ىحٖةعتغٞحهطة

3 208 000

20

وٛجةعرتير

قغرِعتلٟؼرع ٛغبي
ؾلؿلةع ٛغبطة
ٞلمع٢هحرع ٛغبي
,
ؾهغدعتغٞحهطةع( اًط٠عهجيدعٖليبح )

3 183 000
3 144 000
3 143 000

17
18
19

ىحٖةعتغٞحهطة
ؿيب٣ةع٧ح طضيحنعقلين
إلا٣ض ة:يالجىعبًع اغ ي
جلةع زلجيٖطة :ي إلاحيحٕعً٢يييع لجىذ
قغرِعتلٟؼرع ٛغبي
قغرِعتلٟؼرع ٛغبي
إلا٣ضم:ي دجضعع ضخيع اليلع
جلةع زلجيٖطة :ي إلاحيحٕع غ ٦لع لخجغ ا
قغرِعتلٟؼرع ٛغبي
ىحٖةعتغٞحهطةع (أًٞلع الُ٣يا )
ؾلؿلةع ٛغبطة
ؾلؿلةع ٛغبطة
ٞلمع٢هحرع ٛغبي
ٞلمع٢هحرع ٛغبي

ٖضصع إلاكيَضيً

وؿلةع إلاكيَضد

تيعرشع الذ

تح٢طتع الذ
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ؽع21ي26ي ص١ع50ي ث
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أهن األرقام الخاصة بنسب هشاهدة القنوات التلفزيونية
هن  20إلى  26يونيو/حزيران 2012

ي
أفػل  20بشهامملا على اللىاة الثاهُت.
ي

اهى٠

ابرهي ج
1

ت٨برعرتيسخى

ىحٖةعَؼاطة

2

صيجيعزحر ن

ؾلؿةع ٛغبطة

3

يعتيؿيهسل

ؿلؿلعتغ٧ي

4

زيععر جغرعع2011

ىحٖةعَؼاطة

5

ؾترال

ؿلؿلع ٨ؿط٩ي

6

خضيض ن

ؾلؿلةع ٛغبطة
جلةع(ؾٟيحعَغرص هت )

7

أزُيعع إلاجغ حن

8

ض مع ؿٟغد

ىحٖةعتلٟؼدع اح ٘٢

9

احزهعآلازغ

جلةع( دئٞع اصخة )

10

خؿحنعرنٟطة

ؿلؿلع ٛغبي

11

نياحنعقهغػ ص

ؿلؿلع ٛغبي

12

ؾلحصيحعصرػرم

ؿيب٣ةعٞىيهحنعقلين

13

لخطِعألابطٌ

جلةع زلجيٖطة

14

أػ٫ي

ؿلؿلعتغ٧ي

15

ع يصع لخب

ؿلؿلعتغ٧ي

16

لخُيٝ

ؿلؿلع ٛغبي

17

بيبيععر٩ي

ؿلؿلع ٨ؿط٩ي

18

ؾهغ نع ٗي٥ع الطلة

ىحٖةعَؼاطةع (أًٞلع الُ٣يا )

19

احٖض

ؿلؿلعتغ٧ي

20

إلاؿيع

,
ىحٖةعتغٞحهطةع ( اًط:٠يٖلضع ا٣يصعع ُيٕ )

ٖضصع إلاكيَضيً

وؿلةع إلاكيَضد

تيعرشع الذ

تح٢طتع الذ

7 101 000
7 101 000
5 796 000
5 706 000
5 688 000
5 539 000
5 508 000
5 214 000
5 046 000
4 863 000
4 735 000
4 700 000
4 645 000
4 579 000
4 497 000
4 461 000
4 404 000
4 395 000
4 180 000

67,7
59,2
56,2
58,6
55,5
52,9
46,0
48,4
60,2
47,9
52,8
45,5
41,2
54,3
43,7
60,4
48,3
45,3
44,7

لخجسـع25ي أٚؿُـع 2011

ؽع19ي26ي ص٢ط٣ةع40ي جيهطة

اخلجياع23ي ٚؿُـع 2011

ؽع19ي54ي ص١ع52ي ث

لخجسـع29ي صيؿجبر 2011

ؽع19ي24ي ص١ع56ي ث

اخلجياع23ي أٚؿُـع 2011

ؽع20ي31ي ص١ع9ي ث

جىينع14ي هحٞجبرع 2011

ؽع19ي26ي ص١ع1ي ث

لخجسـع26ي ييحع 2011

ؽع21ي47ي ص١ع39ي ث

4 142 000

اخلجياع29ي يعؽع 2011

ؽع21ي32ي ص١ع58ي ث

اخلجياع11ي أ٦لحبغع 2011

ؽع21ي20ي ص١ع47ي ث

لخجسـع10ي هحٞجبرع 2011

ؽع22ي27ي ص١ع53ي ث

لخجسـع31ي يعؽع2011

ؽع21ي39ي ص١ع48ي ث

ألاعبٗياع17ي أٚؿُـع 2011

ؽع20ي50ي ص١ي21ي ث

اؿتتع23ي أبغرلع2011

ؽع21ي36ي ص١ع23ي ث

جىينع31ي يىييغع2011

ؽع21ي19ي ص١ع22ي ث

جىينع24ي أ٦لحبغع2011

ؽع18ي34ي ص١ع8ي ث

جىينع31ي يىييغع2011

ؽع19ي35ي ص١ع19ي ث

اخلجياع2ي أٚؿُـع 2011

ؽع22ي31ي ص١ع10ي ث

جىينع31ي يىييغع2011

ؽع18ي51ي ص١ع8ي ث

اؿتتع5ي هحٞجبرع2011

ؽع21ي16ي ص١ع7ي ث

ألاعبٗياع9ي يعؽع2011

ؽع19ي35ي ص١ع23ي ث

47,7

ي

اؿتتع29ي أ٦لحبغع2011
ي

َلججىيعفععَظ ع اترتسبعبيابر جع اتيعتللٜع ضتهيع 5ي ص٢يت٤عأرعأ٦ثرع
إلاهضع:ي يعر٦جترر،عزجط٘ع لخ٣ح١ع دٟحْةعإلائؾؿةعُ CIAUMED
،عيجى٘ع ايكغعراٖيصدع ؾلسض م،ع اتؿحر٤ع ٟ٨ح٫عإلايعر٦جتررعخهغ.يتمع ؾلسض هي تلٗيعإلاح ٣ٞةع يعر٦جترري.
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ؽع21ي16ي ص١ع34ي ث
ي

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

أهن األرقام الخاصة بنسب هشاهدة القنوات التلفزيونية
هن  20إلى  26يونيو/حزيران 2012
ي

مشاهذة الخلفضٍون
ضدع ؾلجيٕع اطح طةعالللٟؼدعبيايؿلةعالٟغصعبياؿيٖياع
ر اض٢يت٤ي
يحمع لحؾِع جىينع/يألاخضع–ي ًعؽع3ي الىعؽع27ي–ي ٞغصعؾىهع
5ي أرعأ٦ثرع
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
مثاٌ للششح:ي ًع20ي الىع26ي يحهطح،عيكيَضع اللٟؼرحنيي يح طيعإلاضدع
3ي ؾيٖياعر24ي ص٢ط٣ةعفعع إلاٗض٫ع٧لعشخوعؾىهع5ي ؾىح اعأرع ي
أ٦ثري
ي

مذة الاظخماع للفشد الواخذ
ي
 3ط  24دق

مً  20إلى ً 26وهُو 2012
ي
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كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

أهن األرقام الخاصة بنسب هشاهدة القنوات التلفزيونية
هن  20إلى  26يونيو/حزيران 2012

وعبت مشاهذة اللىواث الوؾىُت العبع
يحمع لحؾِ/يألاخضع–ي ٞغصعؾىهع5ي ؾىح اعأرعأ٦ثرع
ا٣ىح اع احَىطةع حيحٕع اضع ؾةعهععألارلىعر اذهطةعر إلاٛغبطةعرألارلىع اضراطةعر اخيهطةع اٗيإلاطةعر اغرييطةعرتجيػيٛتعتيعفع .ي
إلا٣هحصعبيا٣ىح اع إلاٛغبطةعألازغوعهعع اخيهطةع اٗيإلاطةعرألارلىع اضراطةعر اغرييطةعرتجيػيٛتعتيعفع.ي
لخٓة:يألارلىع اضراطةعر اخيهطةع اٗيإلاطةععت٩حنعتيبٗةعال٣ىح اع إلاٛغبطةعألازغوعخحنعتتذعٕ لىع ا٣جغع اهىيعععبغهي جيع سللٟيعًٖع ابرهي جع اظرعيلمعبخهعَغتؼري .ي
وعبت املشاهذة – مً  20إلى ً 26وهُو/خضٍشان 2012

ي
ي
ي
ي
٧ي لع اطحمع(ؽع3ي–ي ؽع)27ي
ر٢تع اظعردع(ؽع20ي١50ع–ي ؽع22ي30ي ص)١ي

ألاولى

الثاهُت

املغشبُت

كىواث مغشبُت أخشى

9.4%ي
ي

27.0%ي

2.7%ي

2.0%ي

18.6%ي
ي

17.9%ي

3.3%ي

3.0%ي

ي
ي
ي
ي
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كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

أهن األرقام الخاصة بنسب هشاهدة القنوات التلفزيونية
هن  20إلى  26يونيو/حزيران 2012
ي
جشجِب بشامج اللىواث الوؾىُت:
أزظهيعبٗحنع ٖلليعع ابر جع اتيعتضرمع5ي ص٢يت٤عأرعأ٦ثرع.ِ٣ٞيتغتسبع ابر جعتمعٖلىعأؾيؽعٖضصع إلاكيَضيً.ي
اتيعسجلتعأٖلىعوؿب كيَضد .
دع
لخٓةع هجة:يفععخياةع ابر جع إلال٨غعدع رع اتيعتتذع غ اعٖضيضد،عهؤزظعبٗحنع ٖلليعع لخل٣ةع

ي
ي
ي
ي
ي
أفػل  5بشامج على اللىاة
ألاولى
ي
ي
ي
ي
ي
ي
أفػل  5بشامج على اللىاة
الثاهُت
ي
ي
ي

عذد املشاهذًً

وعبت املشاهذة )(%

جاسٍخ البث

ي

4 587 000

46,4

لججٗةع22ي يحهطحع2012

2 264 000

27,8

ألاخضع24ي يحهطحع2012

2 251 000

28,1

لججٗةع22ي يحهطحع2012

ؽع21ي42ي ص١ع33ي ث

4

ض راة

2 045 000

28,0

ألاخضع24ي يحهطحع2012

ؽع21ي49ي ص١ع47ي ث

5

لخح تيا

1 571 000

19,5

جىحنع25ي يحهطحع2012

ؽع22ي12ي ص١ع6ي ث

1
2
3

البتهامج
الع اٗغرؾة
ًعص ععاض ع
ايكغدع لجحرة

البتهامج

جوكُذ البث
ؽع21ي57ي ص١ع15ي ث
ي
ؽع22ي52ي ص١ع34ي ث

عذد املشاهذًً

وعبت املشاهذة )(%

جاسٍخ البث

جوكُذ البث

5 331 000

65,2

لخجسـع21ي يحهطحع2012

ؽع19ي19ي ص١ع5ي ث

3 530 000

49,1

اخلجياع26ي يحهطحع2012

ؽع14ي15ي ص١ع41ي ث

2 948 000

35,0

اؿتتع23ي يحهطحع2012

ي
ؽع21ي59ي ص١ع37ي ث 21

4

حٖضعػٞيٝ

2 784 000

47,4

اخلجياع26ي يحهطحع2012

ؽع16ي4ي ص١ع41ي ث

5

صيلع لجغرجة

2 713 000

31,6

ألاعبٗياع20ي يحهطحع2012

ؽع22ي9ي ص١ع27ي ث

1
2
3

يعتيؿيهسل
صييبحاح
ؿيع

إلاهضع:ي يعر٦جترر،عزجط٘ع لخ٣ح١ع دٟحْةعإلائؾؿةع،ُ CIAUMEDعيجى٘ع ايكغعراٖيصدع ؾلسض م،ع اتؿحر٤ع ٟ٨ح٫عإلايعر٦جتررعخهغ.يتمع ؾلسض هعابٗيعإلاح ٣ٞةع يعر٦جتر ير.ي
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 .7جلفضة الاهمتهذ والخذماث العمعُت البطشٍت خعب الؿلب
 7.1اللىواث التي جبث عبت الاهمتهذ
عرهطة .يرآلان،ع
٘ع اكغرٕعفعع ؾلسض مع اكل٩ياعط اع اىُي١ع اح ؾ٘عر اؿغٖةع اٟيت٣ة،عأنلذع الذع الض٣ٞيعٖبرع هترهتعأ٦ثرعيؿغ عٓٞهغاع ا٣ىح اع ا٨ت
تئ ًع ا٣ىح اي ٫تلٟؼرحهطة ي إلاٛغبطةعبذعبغ جهيع ليقغدعبح ؾُةع هترهت.

-

اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ٖلىع هترهت

أوكؤاع اكغ٦ةعبح بةع ا٨تررهطةعزضيضدعبليعرشع 14ي صيؿجبر٧/يهحنعألار٫ع . 2009ي ر٢ضعأنلذعا٩لع٢ىيدع ًع ا٣ىح اع  ٫تلٟؼرحهطة ي اؿتعرا٩لع دُةع ًع
إلادُياعؤلاط ٖطةعألاعب٘ع اليبٗةعالكغ٦ةع ح٘٢ع اح بع لخيمعبهي،عًٞلعًٖع ح٘٢ع اكغ٦ةع اغؾميعsnrt.maي ر إلاح٘٢ع لخيمعبيإلص عدعؤلاٖلهطةعالكغ٦ة.
ر لخ٣ط٣ةعأنعَظٍع الح بةعاسؿتع جغصعر زهةع ئؾؿيتطةعالكغ٦ةعب٣ضعع يعهععرؾطلةعصٖمعزضيضدعال٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطةي ر إلادُياعؤلاط ٖطةع اليبٗةعالكغ٦ة.ي
٦جيعأنع الح بةعتؿجذعأيًيعبيالَلٕعٖلىعتٟينطلعبغ جع ا٣ىح اع ٫تلٟؼرحهطة ي الكغ٦ة.
را٩يعيلجً٨ع إلالدغرنع ًع كيَضدع الذع اللٟؼرعييلغععأنعيلحٞغع اضحهمي عبِعبج٣ض عع 512ي ٦طلحبييت/ث.ي أ يعبيايؿلةعالؾلجيٕعالىعؤلاط ٖةعٞطٟ٨يع 128ي
٦طلحبييت/ث. 1

-

ا٣ىيدع اخيهطةعٖلىعقل٨ةع هترهت

ؾجذعاخض ثع ح٘٢ع اح بع www.2M.maي بحي٘ع٧يٞةعبغ جع ا٣ىيدع اخيهطةعٖلىع اكل٨ةع (ألاٞلمع ر اؿلؿلاعر اؿسل٩حمعر إلاجلاعربغ جع اترٞطهعرألازليعع
رٚحرطا)٪
ي
ر٢ضععؾجتع الح بةعاىٟؿهيعَضٞيعبللحٙع3ي ليحنعػ تغعفعع اكهغعر%50ي ًع إلالدغرًع اىيقُحن،عر٢ضعتج٨ىتع ا٣ىيدع ًعتجيرػعَظٍعألاع٢يمع( هٓغع.)2.6
ر هُل٢يع ًعهٟـع اليعرش،عأنلدتعزض ةعصرػرمع الٟيٖلطةعتتذعألر٫ع غدعفعع إلاٛغبع اح ًياعؤلاٖلهطةعيجًع ابر جع اتيعتٗطضعبثهيع()Catchup et Replayي
2
ر اتيعتجً٨ع اؼري عع ًع كيَضدعبغ جع ا٣ىيدع اخيهطةع٧ي لةع غ ع عرت٨غ ع ع جيهيعٖلىع ح٘٢ي2M. maي
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http://www.emarrakech.info/Le-nouveau-portail-web-de-la-SNRT-est-en-ligne_a30025.html

1

http://www.2m.ma/var/images/pub/publicite/CGV_SOREAD_2M_2012.pdf

2
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 2.7مواكع حشاسن الفُذًو
ؾجذعتُحعع اكل٩ياعط اع اىُي١ع اح ؾ٘عأيًيعبٓهحعع ىهياعتكيع٥ع اٟطضيحع اتيعيلمعتجحرلهيعبح ؾُةعؤلاٖلن.
رفععؾىةع،2010عأوكؤاع ىهةعتكيع٥ع اٟطضيحع"صيلطجحقً"ي إلاجلح٦ةعاٟغ وـعتطلط٩حمعبيالٗيرنع ٘ع"آصر بع يعر"٥ي وسخةع ٛغبطة. 1
رفعع يعؽ/آط عع2011ي أٖلًي"ٚحٚلعآع بطي"ي ًٖعاخض ثعزض ةع الدذعخؿبع إلاىُ٣ةع لجٛغ ٞطةعفعع8ي بلض نعٖغبطةعهعع لجؼ تغعير هغعرألاعصنعرتحوـعر اطجًع
ر اؿٗحصيةعر إلاٛغب. 2ي رفعع30ي أبغرل/هسؿيني2012ي أٖلًي ٚح٫ ٙعررحتحبعفعع اكغ١عألاصنوعراٞغر٣طيع اكغرٕعفععت٣ضيمعزض ةعؤلاٖلنعفعع اهٟدةع اغتسؿطةع
( )Home Page adي ٖلىع ح٘٢عيحتحب .ي ريٗضع اطحتحبعأ٦برع ح٘٢عتغٞطهيعٖياميعفعع ىُ٣ةع اكغ١عألارؾِعراٞغر٣طيعرَحعيحٞغعخحز عاٖلهطيع ()ad spaceي فعع
اهٟدةع اغتسؿطة .ي ربللحٙعٖضصع اؼريع اع ٫يح طةع ًع اؿٗحصيةعرؤلا يع اعر هغعر إلاٛغبع 6.2ي لطحنعػريعدعًٞلعًٖع 5.2ي لطحنعػريعدع هُل٢يع ًع اهيت٠ع
إلادجح،٫عٞبنعطا٪عؾط٩حنعاهعخلجيعألاجغع الياٜعٖلىع ؿلحوع السُطِعؤلاٖل ي .ي ر٢ضعأٖلًعٚحٚلعأع بطيعٖلىع ضرهلهعفععأ٦لحبغ /تكغرًعألار٫ع 2012ي ًٖع
بغهي جعالٗغربع هترهتع بيالٗيرنع ٘ع احؾِع لجي مع .يرهٓغ عالالجياع إلاؿلسض حنع اٗغبعالؾلٗجي٫ع الٛةع هجلحزية،ع٣ٞضع٢غعاع قغ٦ةع ٚحٚلعاَل١عأص دع
تؿجذعبلدحرلع ا٨ليبةع اٗغبطةعبدغرٝعالتطيطةعالىعهوعٖغبيعزياو. 3
اٟطضر
ر
3.7يييي ٢ىح اع اٗل ةع الجيعرةع لخينةعبهطيياع الذع إلاٛغبطةعٖلىع ح ٘٢عتكيع٥ع
اييٞةعالىعاوكياع ح ٘٢عر بعزينةعبهي،عتؿلٛلعبٌٗع ا٣ىح اع إلاٛغبطةع
()branded channelيٖلىع ح ٘٢عتكيع٥ع اٟطضيحع خلعيحتطحبعرصيلطجحقً.

(ٖلىعٚغ ععٖضصع ًع ا٣ىح اعألارعربطة )ي ٞغنةعاوكياع٢ىيدع اٗل ةع الجيعرةع

رتٗغىع ا٣ىيدع اخيهطةعبًٗيع ًعبغ جهيعٖلىعَظٍع لخض ة،عر٢ضع رنلعٖضصع إلاكيَض اعفععتيعرشع 31ي أ٦لحبغ/تكغرًع اخيويع 2012ي خح لىع8.7ي لطح ين. 4ي رفعع
ؾىةع2012ي ٖؼػاع ا٣ىيدع اخيهطةعخًحعَيع ًعزل٫عاوكياع٢ىيدعٖل ةعتجيعرةعٖلىع ح٘٢عيحتطحبعأيًي . 5ير٧يهتع ا٣ىيدع٢ضعقغٖتع ىظع ضدعفععتحٞحرعزض ةع
"اٖيصدع كيَضد"يأًٞلعبغ جهي6ي.يرفعع31ي أ٦لحبغع2012ي بلٜعٖضصع إلاكيَض اع4.1ي لطحنيي ٞطجيعرنلعٖضصع إلاكتر٦حنعالىع. 6268
ر٢ضعأوكؤاع٢ىيدع طضر1ي ٦ظا٪ع٢ىيدع اٗل ةع الجيعرةع لخينةعبهيعٖلىع اطحتطحب7ي حٞغدعإلاكتر٦حهيع٢ح تمعتكٛطلع٧ي لةعزل٫عقهغعع ًينع. 2012ير٦جديراةع
أرلىع جهيعفععقهغعع ًينع إلاٗٓم،عٖغيتع ا٣ىيدع تغؾيهةع ً ي ابر جع ( ؿلؿلتهيعرأقغَتهيع احجيت٣طة )ي ٖلىعقل٨ةع هترهت ،عرخ٣٣تعأ٦ثرع ًع 3ي ليحنع
كيَضدعٖلىع اطحتطحب، 8عٞطجيعبلٜعٖضصع إلاكتر٦حنعفعع31ي أ٦لحبغع2012ي. 407ي
ي
ي
ي
 http://www.dailymotion.com/ma 1تالؽ صحفً لذٌلً هْشي 4 ،أكرْتز . 2010
http://press.dailymotion.com/fr/index.php/2010/10/04/dailymotion-lance-son-site-marocain-en-partenariat-avecadwebmaroc/
http://thenextweb.com/me/2011/03/10/youtube-launches-localized-versions-for-mena/
3

2

مدونة غوغل أرابٌا 25 ،أكتوبر http://google-arabia.blogspot.fr/ 2012
http://www.dailymotion.com/2mtv#video=xsrq5o

4

5

http://www.lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=24984%3Ail-y-a-de-laudience-en
ligne&catid=13%3Amedias&Itemid=19

8

http://www.youtube.com/user/2MTvChannel

6

http://www.youtube.com/user/canalmedi1sat

7
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ي
ي

4.7يييي وؿبع كيَضدع ح ٘٢ع اٟطضيحعفعع إلاٛغب
أٖضع تديصع اضرلععالتهيالاعت٣غرغ عبٗىح نع " ٖلجيصعت٨ىحاحر يياع إلاٗلح ياعر تهيالاعرآٞي٢هي "ي خح٫عت٨ىحاحزطياع إلاٗلح ياعر تهيالاعفعع اضر٫ع
اٗغبطةعاؿىةع. 12012ي ر٢ضعتًجًع ال٣غرغع٢يتجةعبيإلاح ٘٢ع اٗكغرًع اتيعقهضاعا٢ليالعأ٦ثرع ًعٚحرَيعفعع إلاٛغبعزل٫عقهغعصيؿجبر ٧/يهحنعألار٫ع،2011عرهعع
٢يتجةع ًعاهجيػع ح٘٢عأا٨ؿي. 2ي

جشجِب مواكع الواب ألاهثت صٍاسة في املغشب ،دٌعمبت/واهون ألاوٌ 2011
اترتسبع

ح٘٢ع اح ب
Facebook.com
youtube.com
google.co.ma
google.com
live.com
hespress.com
google.fr
Kooora.com
blogspot.com
yahoo.com
wikipedia.org
xnxx.com
msn.com
startimes.com
Babylon
hibapress.com
inwi.ma
iam.ma
alwadifa-maroc.com
Maktoob.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

إلاؿلسض حنع إلاؿتهضٞحني

اٛةع إلاح*٘٢

احن٠

اٗيام
اٗيام
اٗيام
اٗيام
اٗيام
دلطحني
اٗيام
ا٢لطجطح ين
اٗيام
اٗيام
اٗيام
اٗيام
اٗيام
دلطحني
اٗيام
دلطح ين
دلطحني
دلطحني
دلطحني
ا٢لطجطحني

هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
ٖغبطة
ٞغوؿطة
ٖغبطة
هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
هجلحزية
ٖغبطة
هجلحزية
ٖغبطة
ٞغوؿطة
ٞغوؿطة
ٖغبطة
ٖغبطة

قل٨ةعتح نلع زلجيعع
ح٘٢عبذعرتكيع٥ع اٟطضيح
ح٘٢عبدذ
ح٘٢عبدذعٖيامي
ح٘٢عزض ياعبغرضع ا٨ترروي
صخطٟةعازليعرةعيح طة
ح٘٢عبدذ
عريية
تضررً
زض ياع لىحٖة
حؾحٖة
ح٘٢عٚحرعأزلقع
زض ياع لىحٖة
ىلضو
بغ جطةعتغزجة
يح طةعازليعرة
ح٘٢ع كٛلع تهيالا
ح٘٢ع كٛلع تهيالا
ىلضو
زض ياع لىحٖة

ي
لخٓة:ي*ي إلا٣هحصعبيالٛةعهعع الٛةع ٫تيعتٓهغعتل٣يتطيعبججغصعٞلذع إلاح٘٢ع
إلاهضع:يأا٨ؿي

http://www.itu.int/pub/D-IND-AR-2012, p.105
1

االنترنت مصداقٌة هذه اإلجراءات محل جدل
.
ألكسا هو موقع (فرع من فروع شركة أمازون) ٌصدر تصنٌفات عالمٌة وحسب البلدان لحجم اإلقبال على مواقع
جر (مثل التً
واح تجاج من طرف المختصٌن فً قٌاس نسب اإلقبال على االنترنت ،ألنها تعتمد على منهجٌة أقل تطورا من خدمات قٌاس نسب اإلقبال المدفوعة األ
مفٌدة لالطالع على تصنٌف كامل ومحدث ٌرجى
تجرٌها كومسكور ونٌلسن ومٌدٌامتري) .فً الحاالت التً ال تتوفر فٌها إجراءات غٌر معقدة ،فإن مؤشرات ألكسا .
العودة إلىhttp://www.alexa.com/topsites/countries/MA:
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يلحنع لجضر٫عأنع إلادلحوع ا٨تررويعبيالٛةع اٗغبطةعفعع غتلةع لؤزغدع ٣يعهةعبيإلادلحوع اظرعتٗغيهعبح بياعٖيإلاطةع خلعٚحٚلعرٞسؿلح٥عرري رتحب .ي ربيايؿلةع
اللح بياع إلادلطةعيٗضع ح٘٢عألازليعع اطح يعَؿبرؽعع تض عبيخللاهع إلاغتبدع اؿيصؾةع ًعبحنعأ٦ثرع إلاح ٘٢ع اتيعيؼرعَيع إلاٛيعبة1يي
ر إلالخٔعأنٌي فعع إلاح ٘٢ع اٗكغرًع إلاظ٧حعدعهجضعأنع اٗضيضع جهيعيلًجًع٦جيعَيتلع ًعألاقغَةع إلاغتطةع( اٟطضيح):
-

ح ٘٢ع الح نلع زلجيعععرتكيع٥ع اٟطضيح:يFacebook.comي(أ غر٩ي)،عYoutube.comي(أ غر٩ي)،ععgoogle.co.maي( إلاٛغب).
إلاح٘٢عؤلازليعرعhespress.comي( إلاٛغب،ع إلايا٪عٚحرع ظ٧حع،عِ٣ٞع اكغ٧ياع خلع٢ىح اعآلانعر٢ىيدع إلاهيزغعررحهطحرمي،عرأعأمعبيعبغ ؽعرعاط ٖةعآعع
آنعص بلعيحي اهحاىضية).
ح٘٢عاٖلهياعٖغرىع اكٛلعر هلض بعر ؿيب٣ياع اٗجلعر هًجيمعالىع إلاض عؽع ا٨بروع(،alwadifa-marocع إلاٛغب).
إلاح٘٢ع اخىيثيع الٛةع(ٖغبيعر هجلحزري)ي ٘عزض ياع لىحٖةع(،maktoob.comع إلاٛغب).

http://www.itu.int/pub/D-IND-AR-2012, op.cit.
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8

ظوق العِىما

 8.1هلظدعتيعرسطةع حزؼد
١صعتمعتهحرغعأر٫عٞلمعفعع إلاٛغبعؾىةع 1897ي َحعٞلمعع ععع
ْهغاع اؿسىجيع إلاٛغبطةعفعع غخلتهيعألارلىعفعع اٟتردع اٟينلةعبحنع 1897ي ر لخغبع اٗيإلاطةعألارلى .ير ي
إلايٖؼع إلاٛغبيع ()Le Chevrier marocainي اظرع٧ينعٞيتدةعتهحرغعألاٞلمعألازىتطةعفعع إلاٛغب .ي جمعبضأاع إلاغخلةع اخيهطةع اتيع نُلرعٖلىعتؿجطتهيعبؿسىجيع
لخ٣لةع ؾلٗجيعرة.ي ر٢ضعٖغٞتعَظٍع اؿسىجيعهجيخيعأراطيع ٘عٞلمع "اللًتطض"ي(.)L„Atlantideي ر٢ضعاٟتعَظ ع اىجيحع َلجيمع اؿسىجيتطحنعر ال٣ىطحنعرأصخيبع
عإرؽعألا ح ٫عر اكغ٧ياع الجيعرةعرصٗٞهمعالىعاهليرعأٞلمعط اعهؼٖةعٖؿ٨غرةعر يصخةعالهحرةع اٟغوؿطة .ي رفععَظٍعألاٞلمع اتيعأهلجتعزهطهيعإلْهيعع
إلادللعبجٓهغعخؿً ،ع٧ينع إلاٛيعبةعي٣ض حنعٖلىعأجهمع قٗبعيسً٘عالهحررعدع اليعرسطةعرعالعيهىٗهي .ي ربك٩لع ًعألاق٩ي٫ع "٧ينعتيعرشع اؿسىجيع ؾلٗجيعرةع
تيعرشعؤلااٛيا " . 1ي ر ٘عطا،٪ع٣ٞضعؾجدتع لخ٣لةع ؾلٗجيعرةعالؿسىجيع إلاٛغبطةعبيالُحع،عٞلمععتؤؾسـع ؾلحصيحَياعفعع اض عع الطًياعؾىةع 1939ي رفعع
اغبيٍعؾىةع. 1944يراظا٪عهجضعأنعأٙابع إلاضنع إلاٛغبطةعتجل٪ع٢يٖياعؾسىجيع ىٓجة.
رفععؾىةع ،1952ع٢ضمع "أرعؾحنعر اؼ"ي ٞطلجهع "ُٖطلع "ي بيؾمع إلاٛغبعفعع هغزينع٧ينعرٞيػعبياؿٟٗةع اظَلطة .ي االع ي أنعؤلاهليرع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعزل٫عتل٪ع
اٟتردعتجحزعببٖيصدع ٢لليؽعؤلاهليزياع إلاهغرة .يي ريٗضعٞلمع بًع اٗي١ع ( )Le fils mauditيإلادجضعٖهٟحعع إلاىلميعاٟيةعؾسىجيع إلائا٠عرع إلاىلجعؾىةع 1958ي ًع
بحنعأهضععألاٞلمع اتيعتؿلجطبعإلاٗييحرع لجحصدعفععتل٪ع لخ٣لة.ي
رتٗضع اٟتردع اخياخةع اتيعبضأاعؾىةع 1986ي ٘عٞلمع لخطيدعٟ٦يحع ()Vaincre pour vivreي اٟتردع اتيعأؾؿتعالؿسىجيع إلاٛغبطةع إلاؿل٣لةعخ٣ي .ي ر٢ضعٞلذعَظ ع
اٟلمع اُحرلعالجسغرع دجضع اليػرع إلاجي٫عالؿسىجيتطحنعر إلاسغزحنع لجضصعالؤؾسـع لخ٣لةع ا٨لؾط٨طةعالؿسىجيع إلاٛغبطة . 2ي ر٢ضعتجً٨عَئالاع إلاسغزحنع ًع
اٖيصدع اؿسىجيع إلاٛغبطةعالىع لجيصدعرع٦ؿبع ٖتر ٝعبٟ٨ياتهي.
ي
رر٣غعأٚلبع اليخخحنعرهي٢ضرع اؿسىجيعأنع اليعرشع  ٫خ٣ط٣يعالؿسىجيع إلاٛغبطةعبضأع ٘عٞلمع "رقجة"ي الجسغرعخي ضعبىيويعؾىةع . 1970ي ريٗضعٞلمعرقجةعزحَغدع
اؿسىجيع إلاٛغبطةعر هضعع تطيععؾسىجيثيع زضيضعأَل٤عٖلطهع ؾمع " لخض جةع اؿسىجيتطة".ي رتٗضعجهييةع اؿلٗطىياععٞتردع هل٣ياطةعٖغٞتعْهحعع اؿسىجيع الجيعرةع
رَطؤاعالض يةع اٟتردع اغ بٗةي ًع اؿسىجيع إلاٛغبطةعأرع اٟتردع إلاٗينغد.
ررلجحزعتيعرشع اؿسىجيع إلاٛغبطةعبلُحعع اؿسىجيعألا يػيٛطةعبض يةع ًعؾىةع . 1992ي ربًٟلعخًحعٍع ا٣حرعفعع اًٟيا اع اؿجٗطةع الهغرةعر اؿسىجيتطةع
دعألا يػيٛطلحنعيجًع ايؿطجع احَجي .
إلاٛغبطة،عٞبنع اٟلمعألا يػيغععيًُل٘عبضرععبياٜعألاَجطةعفعع لخٟيّعٖلىع اهحرةعر اخ٣يٝ
ر ًعؾىةع 1992ي الىع،2008عأهلجتع 28ي قغ٦ةعاهليرعؾجمععبهغرعرؾسىجيثيع 158ي ٞلجي،عصرنع ختؿيبعألاٞلمعألا يػيٛطةع اتيعأهلجتهيع ا٣ىيدع احَىطةع
ألارلىعرٖضصَيع. 37

1

وحول تارٌخ السٌنما المغربٌة Moulay Driss Jaïdi, Histoire du cinéma au Maroc : le cinéma colonial, Almajal, Rabat, 2001.
انظر أٌضا
P. AKALAY, Au service du cinéma marocain, Al Asas, Rabat, s.d. (ca 2003) ; A. RAIB, Il était une fois le cinéma au
Maroc, EDH, 1999 ; S. GAYLE CARTER, What Moroccan Cinema? : A Historical and Critical Study, 1956-2006,
Lexington Books, 2009; B. RACHID, La notion de cinéma marocain en question, Th. doctorat: Communication, Arts,
Spectacles : Bordeaux 3 ,1994 ; V.K. ORLANDO, Screening Morocco: Contemporary Film of a Changing Society,
Ohio University Center for International Studies, 2011
2

بركة
تم إنتاج أفالم تحمل هذا التوجه ،مثال :حالق درب الفقراء لمحمد رقاب ،ووشمة لحبٌب بنانً ،وألف ٌد وٌد لسهٌل بن .
3

Omar Idtnaine, Le cinéma amazigh au Maroc : Éléments d’une naissance artistique, dans Africultures, 20/10/2008,
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=8117
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رتٗضعألاَجطةع اغ ؼرةعالٟلمعألا يػيغعع اتيعتؿتىضعٖجح يعالىع لجح هبع إلادلع دعر اح ٗ٢طةعقضيضدع اهلةعبجججلعؤلاهليرع اؿسىجيثيع إلاٛغبي .ي ر٢ضعتمعاهليرع
154ي ٞلجيعأ يػيٛطيع (94ي َحرلعر60ي ٢هحر )ي يعبحنع 1988ي ر. 2003ي ر يعبحنع2004ي ر2012ي قهضاع اهىيٖةع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطةعاهلير 176ي ٞلجيع ًعبطجهيعع
118ي ٞلجيعَحرلعر58ي ٢هحر .

تلجحزع اٟتردع إلاٗيمعدع ًعتيعرشع اؿسىجيع إلاٛغبطةعأؾيؾيعببٖيصدع اؿلُياع اٗجح طةع الجح٘٢ع٧حؾطِعفععٖجلطةعتىٓطمعنىيصي٤ع اضٖمعراؾىيصع اضٖم.ي٦جيع
تكهضع اٟتردع إلاٗينغدعخطحرةعؾسىجيتطةعبحأاع إلاٛغبع ٩يهةع هجةعٖلىع اؿيخةع اؿسىجيتطةع إلالحؾُطةعرؤلا٢لطجطةعر اٗيإلاطة.ي
ربًٟلع اضٖمع لخ٩ح ي،عازُتع إلاٛغبع غخلةعاهليرعٞلمعأرع جىحنعؾىحريعزل٫ع اؿلسىياعالىعاهليرع 15ي ٞلجيعَحرلعر٢غ بةع 40ي ٞلجيع٢هحر عفعع اح٢تع
إلاٛغبي
.
لخييغ. 1ير٢ضعهلجعَظ ع الُحعع اليعرخععفعع اُ٣يٕعالىع ؾتر تطجطةع اتيعنيٚهيعرهٟظَيعأخضع اٟيٖلحنع لخ٩ح طحن،عرَحع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع
2

 8.2املشهض العِىمائم املغشبم

تمعاوكياع إلاغ٦ؼعبج٣لطخىعْهحرعؾىةع ، 31944عرَحع اهطيةع اٗجح طةع اغتسؿطةع إلاٗىطةعبياكؤنع اؿسىجيثي .ي ربٗضعاٖيصدعتىٓطجهعؾىةع ،41977عأنلذع إلاغ٦ؼعط ع
شخهطةع٢يهحهطةعر ؾل٣لاطةع ياطةعرزيي٘عإلقغ ٝعرػ عدع تهي.٫ي

http://www.mincom.gov.ma
http://www.ccm.ma/
3

4

الظهٌر المؤرخ فً  11محرم ٌ 8( 1363ناٌر  ) 1944المحدث للمركز السٌنمائً المغربً.
الظهٌر الخاص بقانون عدد  230- 77- 1المؤرخ فً  5شوال  19( 1397سبتمبر  ) 1977المتعلق بإعادة هٌكلة المركز السٌنمائً المغربً.
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ي

. 1.2.8ي هيمع إلاغ٦ؼ

اضرعع اغتسسخيعالجغ٦ؼع َحعتىٓطمع اهىيٖةع اؿسىجيتطةعفعع إلاٛغبعر اجهحىعبهي .ي ُريٗجىع إلاغ٦ؼعبيإلهلير ي ر يعبٗضعؤلاهلير،عربيلخٟيّعٖلىعألاعقط٠ع اؿسىجيثيع
رتغ طجه،عرتحػي٘عألاٞلمعر ؾلٛلاهي.يريؿهغع إلاغ٦ؼعٖلىعتُلط٤ع اتكغيٗياعر ا٣ح هحنعط اع اٗل٢ةعبجهًع اُ٣يٕ. 1ي
ي
ي٣ضمع إلاغ٦ؼ:
 تغ زطوع الهحرغ


الُي٢ياع إلاهىطة

 تؤقحر اع ؾلٛل٫عألاٞلم
 تغ زطوع جيعؾةع هًعؤلاهليرعر الحػي٘ع(ؾسىجي،عٞطضيح،عأ٢غ مع ًٛحَة)يألصخيبع٢يٖياع اؿسىجيعرهح صرع اٟطضيح.
رتجضعع إلالخٓةعأنع إلاٛغبعيضٖمي اهليرعألاٞلمع اُحرلةعر ا٣هحردع ًعزل٫عنىضر١عصٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيع احَجي.يررئ ًع امع٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع هيمع
ألا يهةع اٗي ةعر إلاليبٗة.
ر٢ضعبظ٫ع إلاغ٦ؼعزهض ع هجيعال٨غيـعقٟيٞطةع اُ٣يٕعرأوكُله.يررهضعع إلاغ٦ؼع"خهطلةعؾسىجيتطة"ي ؾىحرةيتٗضي إلاهضعع اغتسسخيعالجٗلح ياعًٖع اُ٣يٕ.ي
ي
2
أَض ٝع إلاغ٦ؼعرازغ ا اع الضزلع لخينةعبهع دضصدعفعع٦غ ؽعقغرٍعريٗلهعرػ عد ي تهي. ٫ي ر٢ضعتجتع إلاهيص٢ةعٖلىعآزغع٦غ ؽعقغرٍعيحمع جىحنع
15ي أ٦لحبغ/تكغرًعألار٫عزل٫عزلؿةع ؾلدىيتطةعإلاجلـعاص عدع إلاغ٦ؼ .ي ر٢ضعتجحزعَظ ع زلجيٕعخؿبعرػ عدع تهي٫عبيإلاح ٣ٞةعبيإلزجيٕعٖلىع٦غ ؾياع
اكغرٍعط اع اٗل٢ةعبكغرٍعت٣ضيمع اضٖمعاألٖجي٫ع اؿسىجيتطةعر ٗييحرٍعر رؾيتله،عربتىٓيمع إلاهغزيهيا،عربغ٢جىة ي ٢يٖياع اؿسىجي ي رتدضيثهيي راخض ثع
٢يٖياعزضيضد.ير٢ضعتحرع ال٣ياع٦ظا٪عبيإلاح ٣ٞةعٖلىع دًغع لجلؿةع لخيمعبيزلجيٕع جلـعؤلاص عدع إلاىٗ٣ضعفعع18ي يحاطح/تجحػع. 2012
راييٞةعالىعطا،٪عر ٤ٞع إلاجلـعٖلىعاخضوع الحنطياي ط اع اٗل٢ةعبيإلهليرع اؿحن يثيعرتىٓطمع إلاهغزيهياعري اتيعتؿجذعبياىٓغعفعع إلالٟياع إلاياطةع إلاٗل٣ة ي
ٖ٣بعوكغع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع2012يي
ُ
24ي ًع٢يهحنع إلاياطةع 2012ي اظرعيىوعٖلىعتحػي٘ع
غؾحمعؾًع ؾلجيبةعإلا٣لًطياع إلايصدع
ر٢ضع٧يهتع ا٣غ ع اع اخلجةع إلالتىيدع٢للعٞتردع حيحٕع
ر
إلاسههياع إلاياطةعاهىضر١ع اجهحىعبيإلاكهضع اؿجمعع الهغ ي .ي ربج٣لطخىعَظ ع إلاغؾحم،ع اضٖمع كغرٍعبيختر مع٢ح ٖضع لخح٦جةع اغقطضد .ي رع ًعبحنع
أَض ٝعَظ ع اىوع ا٣يهحويع٦ظا٪عتدؿحنعزحصدعألاٖجي٫عرتصجط٘عخغرةعؤلابض ٕعر هٟليحعٖلىع اٗيامعر إلاديٓٞةعٖلىع الىحٕعبجسلل٠عأق٩ياهع الٛحرةع
ر اخ٣يٞطةعر زلجيٖطة ،عًٞلعًٖع إلاؿيَجةعفععتِ ريغع الجىع الدلطةعالهىيٖةع اؿسىجيتطةعرتصجط٘ع ؾلسض م ي ال٣ىطياع اغ٢جطةع لجضيضد .ي راييٞةعالىع
طا،٪عيٟترىع إلاغؾحمع إلاظ٧حععاوكياعجلثعلجينع ىٟهلة،عهععلجىةعصٕ معؤلاهليرع اؿسىجيثيعرلجىةعصٖمع ع٢جىةعرتدضيذع٢يٖياع اؿسىجيعراوكياع٢يٖياع
زضيضد،عرلجىةي جياخةعاضٖمعتىٓطمع إلاهغزيهيا.

. 2.2.8ييييييينىضر١عصٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيع احَجيع

يي هلظدعتيعرسطةعًٖعتجحرلعنىضر١ع اضٖميٗضعاخض ثعنىضر١عصٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيعؾىةع 1980ي اخضوعؤلازغ ا اعألا٦ثرعأَجطةع اغ طةعالىع اجهحىعبيإلهليرع اؿسىجيثيع احَجي .ي ر٢ضعؾيٖضع
اهىضر١عفعي تحؾ٘ع اُ٣يٕع اؿسىجيثيعبجيعؾجذعببهليرع35ي ٞلجيعَحرلعر30ي ٞلجيع٢هحر ع يعبحنع1980ي ر1987ي بجحز هطةعزجلطةعبلٛتع12300000ي صعَم.ي

1

القانون عدد  99- 20المتعلق بتنظٌم الصناعة السٌنمائٌة (الظهٌر عدد  36- 01- 1المؤرخ فً  21ذو القعدة ٌ ) 1421هدف إلى تقنٌن اإلنتاج والتوزٌع والتصوٌر
واستغالل القاعات .كما ٌنص على أن كل استغالل تجاري لفلم ما على األرض المغربٌة ٌتطلب الحصول على تأشٌرة تسلمها اإلدارة المختصة (المركز السٌنمائً
الفكرٌة انظر http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=2976
.
المغربً) .عزز هذا القانون التشرٌعات الوطنٌة ذات العالقة بالملكٌة

 2المركز السٌنمائً المغربً ،كراس الشروط . http://www.ccm.ma/fondcahier.asp،فً غرة نوفمبر  ، 2012لم نجد فً موقع المركز السٌنمائً المغربً
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/focus/un-arsenal- :
سوى فهرس الوثٌقة  .وللحصول على تحلٌل أولً لكراس الشروط انظر
juridique-pour-hisser-la-qualite-du-cinema-marocain-98802.html

85

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

اً٨عقيبتعٖجلطةع اضٖمعَظٍعقح تبعٖضيضدعبياىٓغعالىعألاَض ٝع إلاغؾح ة،عطا٪عأنع اضٖمعْلع لح يٗيعألا غع اظرعص٘ٞع إلاىلجحنعالىع الجي
١تغ ىع ًع الىح٥عبيؿبعٞيتضدع غتٟٗة.

اعالىع

را٩يعيلمعتؼررضع اهىضر١عبجح عصع ياطةعزضيضد،عتجتع إلاليصعدعببزغ اعانلخيا .ي ر٢ضع ٢ترحع اهىضر١عبيالتٟي١ع ٘ع اٛغٝع إلاهىطةعؾىةع 1987ي تحنطةع
الج٨طىهع ًع ح عصعزضيضد. 1
جمعقغٕع اهىضر١عفععتىٟطظع إلاغخلةع اخيهطةع ًع الجحرلع اتيع لضاع ًع 1988ي الىع2003ي رقهضاعاهليرع٢غ بةع100ي ٞلمعَحرلعر30ي ٞلجيع٢هحر عبجحز هطةع
زجلطةعبلٛتع166ي لطحنعصعَم2ي أرع يعيٗيص٫ع14619400ي يحعر.
رتىوع ا٣ح هحنع لجضيضدعٖلىعنطٛةع اضٖمع هل٣يثيعؾح اع٢للعؤلاهليرعأرعبٗضٍ،ع٦جيعتٗطضعتدضيضعأًٖياعلجىةعاؾىيصع اضٖمعر قلٛياهي،عرقغ رٍعأَلطةع
لخهح٫عٖلىع اضٖمعر ٗييحرعاؾىيصٍ.ي ُرت٣ؿمع ح عصع اهىضر١عفعع اح٢تع اغ ًَع٦جيعيلع:
 %50ي ًع٢طجةع اضٖمعتجىذعاإلهليرع اؿسىجيثي %50ي تسهوعاضٖمع ؾلٛل٫ع اؿسىجيثي.ر ًعأزلي ؼرضعصٖمعؤلاهليرع احَجيعتمع تسيطعازغ ا اعأزغوعؾىةع2004ي اللضأع ٗهيع إلاغخلةع اخياخةع ًعتيعرشع ٫تجحرلع اظرعيجلضعالىع اح٢تع لخييغ.

 لجىةعنىضر١ع اضٖمتل٩حنعلجىةعاؾىيصع اضٖمع إلايلععاإلهليرع اؿسىجيثيع ًعلجىلحنعٞغٖطلحن،عاخض َجيع ٩لٟةعب٣غ ادع إلاكيعي٘عر هل٣يئهي،عر اخيهطةع ٩لٟةعبت٢ططمعحجمع اضٖم.ييلمع
تدضيضعآزي٫عإلهليرع إلاكيعي٘:ي18ي قهغ عالٟلمع اُحرلعر12ي قهغ ي ال٣هحر.ي
رفععنحعدعٖضمع ال٣طضعبهظٍعآلازي٫عالعيؿلٟطضعأصخيبع إلاكيعي٘ع ًع اضٖم .ي ررجىذع اهىضر١عأخطيهيعصٖجيعبٗضعؤلاهليرعر٤ٞعازغ ا اع سهحنة .ي رالجغ٦ؼع
اؿسىجيثيع إلاٛغبيعخ٤ع ؾلٛل٫ع اخ٣يفع3ي ٚحرع إلادضرصعا٩لعٞلمعَحرلعأرع٢هحرعهي٫عصٖجيعبىياعٖلىعت٣ضيمع ل٠عأرعبٗضعؤلاهلير.ي

 أق٩ي٫ع اضٖمتدضصع إلايصدع3ي ًع٦غ ؽع اكغرٍ4ي لخيمعبيإلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع اضٖمع إلاجىححعإلهليرع اٟلمعفعع سلل٠ع إلاغ خل.يررلسظع اضٖمعألاق٩ي٫ع الياطة:
يي آاطةع اتؿل٣ةعٖلىع إلاض زطلعاألٞلمع اُحرلةعر ا٣هحردع٢للعؤلاهليرعربٗضٍي ر اتيعتل٣ضمعبهيعقغ٧ياعاهليرعألاٞلمع إلاٛغبطة.ييي إلاؿيَجةع إلاياطةعفعع٦ليبةعراٖيصدع٦ليبةعؾسىيعرحعألاٞلمع اُحرلةعر ا٣هحرد.ىدةع لجحصدعاألٞلمع اُحرلةعر ا٣هحردع اتيعهياتعتؿل٣ةعٖلىع إلاض زطلع٢للعؤلاهلير.

 ا٣طجةع إلاياطةعالضٖم 1القرار المشترك الصادر عن وزٌري االتصال والمالٌة المحدد إلجراءا ت تنفٌذ المرسوم عدد  30( 2.87.749دٌسمبر  ) 1987والذي ٌمنح المركز السٌنمائً
الدعمhttp://www.ccm.ma
المغربً ضرٌبة شبه جبائٌة على العروض السٌنمائٌة وٌضبط األحكام الخاصة بتوزٌع موارد صندوق .
2

Zouiten, Financement des œuvres cinématographiques, Fonds d’Aide à la production nationale, CCM, Présentation
faite lors de la Table Ronde du Programme Euromed Audiovisuel III à Rabat, Maroc, avril 2012.
 3حسب أحكام المادة  28من هذا القرار ،تنتقل حقوق االستغالل الثقافً لكل فلم طوٌل أو قصً ر مستفٌد من تسبقة على المداخٌل بشكل آلً إلى المركز السٌنمائً
تاري
المغربً لفترة غٌر محددة .وال ٌمكن للمركز أن ٌستخدم هذه الحقوق إال بعد مرور سنتٌن من قرار اللجنة إسناد القسط األخٌر من التسبقة ،وكذلك بعد سنتٌن من خ
أشكاله انظر:
.
إسناد الدعم بعد اإلنتاج .والمقصود بحقوق االستغالل الثقافً عملٌات البث ذات الهدف غٌر الربحً فً المغرب وفً الخارج ،باستثناء البث التلفزي بكل
القرار المشترك الصادر عن وزٌري االتصال والمالٌة المحدد إلجراءات تطبٌق المرسوم عدد 30( 2.87.749دٌسمبر .) 1987
4

كراس الشروط الخاص بالمركز السٌنمائً المغربً المتاح على http://www.ccm.ma
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َل٣يعالجيصدع 4ي ًع٦غ ؽع اكغرٍع لخيمعبيإلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عييل ٜرعأنعالعتلجيرػع ا٣طجةع إلاياطةعالتؿل٣ةعٖلىع إلاض زطلع إلاجىحخةعإلاكيعي٘عألاٞلمع
راألٞلمع لجيَؼدعجلثيع إلاحز هطةع اتيعتوصعَيع الجىةع اٟغٖطةع اخيهطة،عر إلاظ٧حعدعفعع إلايصدع3ي ًع ٢٫غ عي إلالهلع اظرعيًلِعٖجلعنىضر١ع اضٖم.
يجً٨عأنعتتر رحع٢طجةع إلاؿيَجةع إلاياطةعفعع٦ليبةع راٖيصدع ا٨ليبةع اؿسىيعرحعبحنع20يي أا٠ع(1800ي يحعر)يرع50ي أا٠عصعَمع ٛغبيع (خح لىع4500ي يحعر)يبيايؿلةع
األٞلمع اُحرلة،عربحنع5ي آالٝع(خح لىع450ي يحعر)ير10ي آالٝعصعَمع(٢غ بةع900ي يحعر)يبيايؿلةعاألٞلمع ا٣هحرد.
تتر رحع٢طجةع ىدةع لجحصدعبحنع100ي أا٠ع(خح لىع9000ي يحعر)ير500يأا٠عصعَمع(45ي أا٠عيحعر)يبيايؿلةعاألٞلمع اُحرلةعر25ي أا٠ع(خح لىع2250ي يحعر)ير50ي
أا٠عصعَمع(4500ي يحعر)يبيايؿلةعالٟلمع ا٣هحر.
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ىذعصٖمعؤلاهليرع إلاؿىضدع ًع٢للع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع(1988ي-ي)2012
اللُمت املشضودة بامللُون دسهم
مغشبم

أفالم ؾوٍلت

أفالم
كطلتة

1988

ٚ 3 025 000,00حرع لحٞغع

5

2

1989

ٚ 1 462 500,00حرع لحٞغع

3

1

1990

ٚ 4 950 000,00حرع لحٞغع

3

0

1991

ٚ 4 375 000,00حرع لحٞغع

2

2

1992

ٚ 7 700 000,00حرع لحٞغع

7

3

1993

ٚ 5 370 000,00حرع لحٞغع

3

3

1994

ٚ 5 920 000,00حرع لحٞغع

3

4

1995

ٚ 7 325 000,00حرع لحٞغع

6

3

1996

ٚ 12 981 875,00حرع لحٞغع

7

8

1997

ٚ 8 025 000,00حرع لحٞغع

5

2

1998

ٚ 16 014 250,00حرع لحٞغع

8

2

1999

ٚ 16 480 000,00حرع لحٞغع

7

5

2000

ٚ 14 426 000,00حرع لحٞغع

7

4

2001

1 009 530,00 10 380 000,00

4

7

2002

2 088 600,00 22 810 000,00

11

6

2003

1 955 120,00 22 200 000,00

13

8

2004

2 642 790,00 29 837 500,00

10

6

2005

2 489 240,00 27 800 000,00

14

9

2006

2 476 340,00 27 817 500,00

10

12

2007

3 244 520,00 37 312 500,00

15

7

2008

3 941 620,00 44 603 939,59

11

7

2009

3 544 210,00 40 106 846,74

15

4

2010

3 712 030,00 41 727 500,00

17

6

2011

1 202 860,00 13 412 500,00

22

6

2012

5 070 320,00 56 530 000,00

17

2

225

119

العىت

اململموع
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رتحضرع إلاُٗطياع اتيعي٣ض هيع إلاغ٦ؼع اؿسىجي ثيع إلاٛغبيعأنعؤلازجيلعع اٗيمعالجىذعر إلاؿيٖض اعر اتؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلع إلاؿىضدع ًع
أبغرل/هسؿينع2012ي بلٜع545424625ي صعَمع ٛغبيعأرع48059300ي يحعر.يررحضرع لجضر٫ع اليلععازجيلعع سلل٠عألانىيٝع إلاظ٧حعدعؾيب٣ي.

1988ي الىع 30ي

اتؿل٣ياع اتيع ىدهيع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع(1988ي–ي أبغرلع.)2012
بالُوسو
حمالي العام

بالذسهم

48 059 300,00

545 424 625,00

إحمالي الدعبلاث امللغاة

1 253 860,00

14 230 000,00

إحمالي الدعبلاث املعىذة

46 805 500,00

531 194 625,00

إحمالي الدعبلاث املعذدة

37 541 900,00

426 062 911,33

إحمالي املبالغ غلت املعذدة بعبب عذم اخمتام املبذأ  3/2مً امللزاهُت

134 304,00

1 524 213,67

إحمالي الدعبلاث التي ًخعلن حعذًذها

9 129 230,00

103 607 500,00

إلاهضع:ي إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،ع٢ؿمعؤلاهلير،ع هلخةعنىضر١ع اضٖم،عزضر٫ع إلاىذعر اضٖمعر اتؿل٤اعٖلىع إلاض زطلع إلاؿىضدع ًع 1988ي الىع 30ي أبغرل/هسؿينع.2012ي ا٨ك٠ع اؿسىجيثيع–ي
اؿىةع.2012ي

ررد٤عالهىيٖةع اؿسىجيتطةعأنعتدهلعٖلىع لطيػ اع اتيعيجىدهيع طخي١ع ؾتخجيع .ي رتىٓغعلجىةعتدتعاقغ ٝعٖضصع ًع احػ ع اع فعع ا٨خحرع ًع كيعي٘ع
ؾتخجيععفعع اُ٣يٕع اؿسىجيثي .ي رتٗ٠وع إلاكيعي٘ع اتيعتلجيرػع حز هطتهيع 200ي لطحنعصعَمع (٢غ بةع18ي لطحنعيحعر )ي ًع اًغ تبي رع لخ٣ح١عاٖٟياعتي ي .ي رٖلىع
ؾتطلع إلاخي،٫ع تمع الؤ٦طضعٖلىعأَجطةع كغرٖحنع٦لحريًعفعع اض عع الطًيا،عأخضَجيعب٣طجةع ؾتخجيعرةعتللٜع 200ي لطحنعصعَمعر اخيويعقغ٦ةع ؾلٛل٫عرتؤزحرع
.1
أٞلمع"فععٌ فعآؽ"ي()VHSي ر"صرعفععصر"ي(٢)DVDضعاع ؾتخجيع تهيعبع630ي لطحنعصعَمعٖلىع36ي قهغ ع(2001ي–ي)2003

1

العام
القانون عدد ٌ 94- 17حدد أنشطة إنتاج الفٌدٌوغرام ونشره وتورٌده وتوزٌعه ونسخه واستغالله المعد لالستغالل .
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رفعع٦غ ؽع اكغرٍع لخيمعبيإلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع اظرعتمعتليطهعيحمع 15ي أ٦لحبغ/تكغرًعألار٫ع ، 2012عحهضٝع ا٣غ ععطرع اٗل٢ةعبضٖمعاهليرعألاٖجي٫ع
اؿسىجيتطةعالىعتصجط٘ع إلاىلج يًعٖلىع الدذعٖلىع الجحرلاعرص٘ٞع ئؾؿياعؤلاهليرعالىعتدجلع ؿئراطيتهي .ي ربيايؿلةعالىعلجىةعصٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيعٞهيع
ضٖحدعبج٣لطخىع إلاظ٧حععالىعتسهطوعجلثيع حز هطتهيعاألٖجي٫ع اؿسىجيتطةع اتيعتسليعَي .ي ررىوع ا٣غ عع٦ظا٪عٖلىعت٣ضيمع اضٖمعالجح َبع لجضيضد .ي ربهظ ع
إلاٗجى،عرتٗحنعٖلىعلجىةعصٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيعايلاع إلاسغزحنع اظيًعيهحعرنعٞطلجهمعألار٫عألاراحرة. 1
رتحضرعرجط٣ةع" لخهطلةع اؿسىجيتطةعاؿىةع"2012ي اتيعوكغَيع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعأنع٢طجةع اتؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلع إلاؿىضدعاضٖمعؤلاهليرع اؿسىجيثيع
احَجيعبٗىح نع زلؿياي اٗيمع 2012ي بلٜع 56530000ي صعَمعأرع يعيٗيص٫ع 5070320ي يحعر.ي ريكجلعَظ ع إلاللٜع اتؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلع٢للعؤلاهليرع
ر اتؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلعبٗضعؤلاهليرعر اضٖمع إلا٣ضمعإلٖيصدع٦ليبةع اؿسىيعرح.ي
رزل٫ع لجلؿياع اخلثعاؿىةع ،2012عهٓغاعلجىةعنىضر١عصٖمعؤلاهليرع فعع ُيابعتغشرع٢ض هيع 48ي مقغرٕعٞلمعَحرلعر 6ي أٞلمع٢هحرد .ي ٦جيعقيَضاع
الجىةع5ي أٞلمعَحرلةعر 5ي أٞلمع٢هحردعت٣ض تعبُلبع لخهح٫عٖلىعصٖمع يعبٗضعؤلاهلير،عًٞلعًٖعٞلمعر خضعت٣ضمعاىطلع ىدةع لجحصد .ي رفععجهييةعَظٍع
ألاقٛي،٫ع٢غعاع الجىةع ىذعتؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلعاٟيتضدع 71ي ٞلجيعَحرلع (13ي ٢للعؤلاهليرعرع 1ي بٗضعؤلاهليرعر 3ي إلٖيصدع٦ليبةع اؿسىيعرح ).ي ٦جيعتمع ىذع
تؿل٣ياعٖلىع إلاض زطلعاٟلجحنع٢هحريً. 2

1

« Un arsenal juridique pour hisser la qualité du cinéma marocain », Aujourd’hui, 19 octobre 2012,
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/focus/un-arsenal-juridique-pour-hisser-la-qualite-du-cinema-marocain98802.html
2

انظر القائمة الكاملة لألفالم المستفٌدة من التسبقة على المداخٌل بعنوان السنة  : 2012الحصٌلة السٌنمائٌة – السنة  ، 2012المركز السٌنمائٌة المغربً ،ص.ص- 4
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هخاج العِىمائم في املغشب

8.3
.8.3.1

ي ؾطيؾةع ؾلًيٞةعتهحرغعألاٞلمعألازىتطة

يؿمىع إلاٛغبعألنعيهلذع٢للةعالهىيٖةع اؿسىجيتطةعؤلا٢لطجطة.يرالد٣ط٤عَظ ع اهضٝعييلغععتحٞحرعٖىهغرع اخ٣ةي ر ؾتخجيع ا.
رٖلىع ؿلحوع اللض نع اٗغبطةع إلالحؾُطة،عتلحأع إلاٛغبعزل٫ع اؿىح اعألازحردع إلاغتلةع اخيهطةعبٗضع هغع ًعخطذع اليطةع الدلطةع اؿسىجية
ًا ععألاٞلمعألازىتطة.ي رتجىذع إلاٛغبع٧لعؾىةع يياعتغ زطوع الهحرغعإلهليرع سلل٠عأنىيٝعألاٞلم.

يةعر زلظ بع

رخؿبع إلاضيغع اٗيمعالجغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،ع٣ٞضعهجرع إلاٛغبعفعع زلظ بعأ٦ثرع ًع 150ي اهليرعأزىبيع يعبحنع 2006ي ر2011ي ضع ع ؾتخجيع ي ب٣طجةع300ي
لطحنعيحعر،عأرعبجٗض٫ع50ي لطحنعيحعرعفعع اؿىة .ير٢ضع ؾلؤجغاعأعبٗةعأٖجي٫عبيؿلةع55ي بيإلايتةع ًعَظ ع ؾتخجيععزل٫عَظٍع اٟترد .ي اٗجلعألار٫عب٘هح نع "ي
أ حرعٞيعؽي(،)Prince of Persiaعرَحعاهليرعأ غر٩يع لجحزعتمعتهحرغٍعؾىةع 2008ي فعع غ ٦لعررعػ ػ اعرٖغٞحص.يريٗضعَظ ع اٟلمع ًعبحنعأ٦برعألاٖجي٫ع اتيعيلمع
تهحرغَيعفعع إلاٛغب .ي أ يع اٗجلنع ا٨لحر نعآلازغ نعٞهجيعٞلجينع هجلحزيينعبٗىح نع إلاىُ٣ةع لخًغ اع ()Green Zoneي ر٥تلةعأ٧يطيبع ()Body of liesي اظرعتمع
تهحرغٍي فعع2007ي بياغبيٍعر يرعػ ػ ا.ي
تدللع احاليياع إلالدضدعألا غر٨طةع إلاغتلةعألارلىعبيؿلةع40ي بيإلايتةعجمع إلاجل٨ةع إلالدضدعبيؿلةع36ي بيإلايتة.يأ يعأإلايهطيعٞيؿلةع ؾتخجيع تهيع6ي بيإلايتة.ي
يحٞغع إلاٛغبعْغرٞيع لجحزدعاللهحرغعأَجهيع إلاىيرع رتىحٕع إلاىيْغع اُلطٗطةعر إلاح٘٢ع لجٛغ فع .ي ٞبنع إلاىيْغع اُلطٗطةعالججل٨ةعتحٞغعصي٩حع عع ثٗيعالجسغزحنع
إلاؿتخجغرًعألازيهب
:
إلاٛيعبةعرألازيهب.ي ر٢ضعتمع الؤ٦طضعٖلىعأَجطةعَظٍع إلاىيْغع ًعزل٫ع ججحٖةعازغ ا اع تسظَيع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعتغ يعالزلظ بع









اوكياعنىضر١عصٖمي اهىيٖةع اؿسىجيتطةع احَىطةع اٛغىع ىهع اتصجط٘عٖلىعتهحرغعألاٞلمع اُحرلةعر ا٣هحرد.ي
تسؿحرعؤلازغ ا اع لججغ٦طة
ٞغىعوؿلةع لضهطةعٖلىي ؾلحر صع ٗض اعألاٞلمع٢طجتهيع2.5ي بيإلايتة.
اٖٟياع٧يٞةع اؿل٘عر لخض ياع إلا٣لىيدع ًع إلاٛغبعع ًع اًغرلةعٖلىع ا٣طجةع إلاًيٞة.
تتؿطِعؤلازغ ا اع إلاغتلُةعبيالؾلحر صع اح٢تيعاألؾلخةعر اٗليصع الػمعاللهحرغ.
اؿجيحعبضزح٫ع إلاح ٘٢ع اليعرسطة.
اخض ثعنىضر١عالجضيضع٢غ بةع50ي ٢يٖةعؾسىجي.
تسهطوع لخُحٍع إلاٛغبطةعأؾٗيععتٟييلطة.

ر٢ضع٧ينعاهظٍعؤلازغ ا اعألاجغع الياٜعفعي زلظ بع اكغ٧ياع اؿسىجيتطةع اضراطة،عألا غع اظرعأصوعالىعتُحعع اهىيٖةع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطةعتُحع عَيتل.
. 2.3.8ييييي ٢يتجةعألاٞلمع اُحرلةع إلاهحعدعفعع إلاٛغبعؾىةع2012ي
قهضع إلاٛغبعؾىةع 2012ي تهحرغع 25ي ٞلجيعَحرلعر 8ي أٞلمع٢هحردعرقغرِعتلٟؼرعرؾلؿلاع تلٟؼرحهطةي ر100ي قغرِعرجيت٣ي،عًٞلعًٖعألاٞلمع اتؿحر٣طةي
ر ال٣يعرغي ٫تلٟؼرحهطة .
رتللٜع ا٣طجةع إلاياطةع إلاؿتخجغدعفععتهحرغعَظٍعألاٞلمع312511100ي لطحنعصعَمعأرع28039400ي لطحنعيحعر،ع حػٖةعٖلىع اىدحع اليلع: 1

1

الحصٌلة السٌنمائٌة – السنة  ، 2012المركز السٌنمائً المغربً ،ص.ص9- 8
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ألافالم الؿوٍلت
املخشج

العىوان

الليعُت

امللزاهُت بالذسهم

EXIT MARRAKECHي
ا٦ؼرتعمع ٦ل
INTERSECTIONي
هترؾ٨كً
KUNDUZي
٦ىضرػي
THE PHYSICIANي
اُلسب
VIVE LA Franceي
تدطيعٞغوؿي
PARIS A TOUT PRIXي
بيعيـع هجيع٧ينع اخجً
CAPTAIN PHILLIPSي
ا٣لُينعٞطلتـ
LANDي
ألاعى
A THOUSAND TIMES GOOD NIGHTي
ؿياع لخحرعأا٠ع غد
DESERT DANCERي
ع ٢وع اصخغ ا
SITE 146ي
إلاح٘٢ع146
COMPLICITي
٦جللسؿست
DOORS OPENي
أبح بع ٟلحخة
DROLE DE FAMILLEي
ٖيتلةعٚغرلة
GRAND DEPARTي
هُل١عٖٓطم
I TRAVEL ALONEي
أؾيٞغعاحخضر
L'ARMEE DU SALUTي
زسلعؤلاه٣يط

٧يعراحنعاطى٪

أإلايهطة

14 835 000.00

صٞطضع غ٧حوي

ٞغوؿطة

18 925 000.00

عرجحهضعلع

أإلايهطة

5 175 000.00

ٞطلطبعؾللحػ٫

أإلايهطة

39 375 000.00

يي٩لعيحني

ٞغوؿطة

6 000 000.00

عرمعزغرصخي

ٞغوؿطة

5 800 000.00

بح٫عٚغرىٛغ ؽ

أ غر٨طة

6 500 000.00

يينعررلمعٞينع يحر٪

َحاىضية

5 284 000.00

يغر٪عبحب

ٞغوؿطة

7 200 000.00

عيكيعصععرجحهض

هجلحزية

15 000 000.00

ٚغيٛحعرعاحٞؿحعي

أ غر٨طة

20 000 000.00

هطيعإلاي٥ع٧حع ط٪

هجلحزية

2 800 000.00

يع٥ع يٟيوـ

هجلحزية

210 000.00

٦غيؿلحٝعصرقين

ٞغوؿطة

4 509 150.00

هط٩حالع غؾحي

ٞغوؿطة

90 000.00

Donatella Botti

ايُياطة

260 000.00

ٖلضعهللاعتياة

ٞغوؿطة

3 000 000.00

L'AVISEURي

زحاطينعاح٦غ ا٪

ٞغوؿطة

100 000.00
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إلا٪ٟع
LES GAMINSي
اهٛيع
MIRAGEي
ؾغ ب
MISEREREي
حزع ع
ONLY LOVERS LEFT ALIVEي
إلادلحنعِ٣ٞعيل٣حنعأخطيا
ORANGE PEOPLEي
أرعهجعبسلل
IL Y A ENCORE UNE CHANCEي
يػ ٫ع لخٔ
NE QUELQUE PARTي
حاحصعفعع ٩ينع ي

هُحويع غؾطيهح

ٞغوؿطة

3 000 000.00

هيتيلعع غقي٥

ٞغوؿطة

20 000 000.00

ؾطلٟينعر يت

ٞغوؿطة

2 287 950.00

زطمعزغ حف
ر
خىيعأػرالرعخؿٟيع ع

أإلايهطة

5 800 000.00

َحاٛغعَيؽ
دجضعخجطضر

ا٨طينع اههيروي

460 000.00

أإلايهطة

230 000.00

ٞغوؿطة

12 770 000.00

أاشؾت جلفضٍوهُت
املخشج
بغرهحعٚغؾطي

العىوان
صعؽع ٟطض

امللزاهُت بالذسهم
14 835 000.00

الليعُت
ٝعوؿطة

ظلعالث جلفضٍوهُت
العىوان

املخشج

الليعُت

امللزاهُت بالذسهم

أ غعؾغرع/يَظٍعاسؿتع
أ غر٩يع/يأَلعأحهيع اٛغرب

آالنع٦غر٦غ

ٞغوؿطة

1 200 000.00

اٗلةع اٗغف
ا٪تيبع إلا٣ضؽ

ص نع طىيَين
٦غيؿلحٝعؾليؿغ

هجلحزية
هجلحزية

40 500 000.00
65 000 000.00
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. 3.3.8يييييقغ٧ياعؤلاهلير
يحزضعفعع اُ٣يٕع لخيمع ا٨خحرع ًعقغ٧ياعؤلاهليرع اتيعتًُل٘عبضرعع همعٖلىعنٗطضعؤلاهليرع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعر اتيعيللٜعٖضصَيع21ي قغ٦ةعخؿبع ا٣يتجةع
اتيعأٖضَيع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي:ي
قغ٧ياعؤلاهليرع اؿسىجيثيعفعع إلاٛغبع()2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الششهت

امللش

املىخج

ٖلععبيبيعاإلهلير
أٞلمع هُٟىعصع٧يرري
آ-ػ صعاإلهلير
بيلي٦غال
اض عع الطًياعإلهليرعألاٞلم
ؾسىيتحعي
ؾطجي -ي ععإلهليرعألاٞلم
العؾطتيعأرنعٞيا
أٞلمع لجىحب
َحر ٧لؼعاإلهلير
َحعرؼرنعاألٞلم
أهح عع إلاضيىة
طيعاإلهلير
ؤلاهليزياعر لخض ياع إلاٛغبطة
بغرصأ٦كً
تيٚجياعٞطلم
ررهطٟطلم
ػر ييع٦جطيط٨ؿطحني
بحالنعأربحرنعاإلهلير
َيرع٧حمعاإلهلير
عبط٘عإلهليرعألاٞلم

اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
ؾليا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اغبيٍ
َىجة
اغبيٍ
اغبيٍ
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
تجيعد
اض عع الطًيا
اغبيٍ
اض عع الطًيا
ٚحرع لحٞغ
ٚحرع لحٞغ

خؿحنع٢ىيع
هُٟىعصع٧يرري
ٖلضع لخجطضعػرغع
خؿينعبًعزلح ين
ٖلضع اخععالع ٧ي
ؾٗضعقغ يبي
ٖلضع ا٨غرمعصع٧يرري
ٖجغعقغ يبي
ص رصعأرالصعؾطض
زطللععٞغخيتي
دجضعاُٟي
خي ضعبىيوي
دجضع ؾجيٖطل
ؾجحرعٞيسخيعٞهغري
خ٨طمعهحعر
دجضعٖليػري
اٗغبيعبىيوي
صعيـعقحرسة
أخجضعبحالن
ؾٗطضعهينغري
دجضع ٗىحوي

إلاهضع:ي إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،ع٢يتجةع إلاىسغَحنعفعع اٛغٞةع إلاٛغبطةعالجىلجحنع اؿسىجيتطحن.

ريٗحصع اًٟلعفععهجيحع اُ٣يٕع٦ظا٪عالىعاوكياع إلاؿتخجغرًع إلاٛيعبةعرألازيهبعالؾلحصيحَياعؾسىجيتطةع ًعأخضثعَغ ػعفععرعػ ػ اع اتيعأَل ٤ي ٖلحهيع ؾمع
ٖينجةع اؿسىجيع إلاٛغبطة،عرفعع اض عع الطًياعر غ ٦ل.ير ًعأضخمع ؾلحصيحَياع امل٨ةعهظ٦غع ؾلحصيحَياعأَلـعررعقياع٧ينعػ ين،عررعقياعؾطيطضيىي،ع
ر ؾلحصيحَياعسخيعأ٫عآ،عر ؾلحصيحع ؾترعأهضعر يص.ي
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ُٗطياعخح٫عؤلاهليرعرؤلاهليزياع إلاكتر٦ة
ُٗطياعخح٫عؤلاهليرعوكغَيع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي
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5.3.8ييييؾطيؾةعؤلاهلير
ًع إلاهمعؤلاقيعدعالى ي أنع%38ي ًعألاٞلمع اُحرلة ي إلاٛغبطةعتمعاهليزهيعبك٩لع كتر. ٥ي رع ًعبحنعَظٍعألاٞلمعهظ٦غعٞلمععأا٠عقهغعاٟحػرعبًعؾٗطضرع
ر حالصرعا٘نجينعؾجلينعر ٖحنع ايؿياي اغ صرع طلحهيهحعر اُٟلع اىيتمعاطيؾجحنع٦ؿيعرعرٖلىع لخيٞةعالطلىع٦طلوي.

ررجً٨ع لخهح٫عٖلىع ُٗطياعخح٫عؤلاهليزياع ام قتر٦ةعفععت٣غرغع Census and Analysis of film & Audiovisual Co-productions in the South-
Mediterranean Region 2006-20111
ر٢ضعأبغمع إلاٛغبع تٟي٢طياعاهليرع كتر٥عرتليص٫عؾسىجيثيع ٘ع اللض نع الياطة :ي ٞغوؿيعربلجط٩يعرألاعزىلحنعر٦ىض عر ؾليهطيعر هغعرايُياطيعرتحوـعر هجلتغ ع
ر ا٩حاعصيٟح ععر اتكيصعر السىحنعر يلععربحع٦طىيٞيؾحعر ا٩ي غرنعرٚطيطيعر اؿسىٛي.٫
٦جيعأبغمع إلاٛغبع تٟي٢طةعاهليرع كتر٥عرتليص٫عؾسىجيثيع ٘ع تديصع إلاٛغبع اٗغبي.ي
ي
ي
ي
ي
ي

1

L. ROSANT, Census and Analysis of film & Audiovisual Co-productions in the South-Mediterranean Region 20062011, EUROMED AUDIOVISUAL III, Tunis, May 2012.
http://euromedaudiovisuel.net/Files/2012/05/29/1338310192044.pdf
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عذد هخاحاث املشمتهت للمغشب خعب الطىف والعىت ()20111-2006
صع ي

أقغَةعرجيت٣طة

إلاججحٕ

4

0

4

7

0

7

7

1

8

3

4

7

4

1

5

6

1

7

31

7

38

إلاهضع:يبغهي جعأرعر طضي اؿجمعع الهغري
البلذان املعاهمت في هخاحاث املشمتهت مع املغشب
()2011-2006
أقغَةعرجيت٣طة
صع ي
3
20
ٞغوؿي
1
8
بلجط٩ي
0
6
أإلايهطي
2
4
ايُياطي
2
3
٦ىض
1
2
ؤلا يع ا
0
2
لجؼ تغ
0
2
َحاىض
0
1
هغ
0
1
الىين
0
1
أ غر٩ي
0
1
ؾليهطي
0
1
ؾحيؿغ
إلاهضع:يبغهي جعأرعر طضي اؿجمعع الهغري
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إلاججحٕع
23
9
6
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
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رفععاَيععتىٟطظع تٟي٢طياعؤلاهليرع إلاكتر٥ع ر الليص٫ع اؿسىجيثيع إلابر ةع ٘ع سلل٠ع اضر،٫عقيع٥ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعزل٫عؾىةع 2012ي فععاهليرع اٟلمع
اليلع:
هخاج

الفلم

املخشج

البلذ

CNCM
ي سخيعويعسخيعأم

بستع اٗى٨لحاع

بغ َطمعتحعرع

يلعع

ي
ي
٦جيعقيع٥ع إلاغ٦ؼعؾىةع2012ي فععاهليرعألاٞلمع الياطةع(امعت٘عىعبٗض )يي
هخاج

البلذ

الفلم

املخشج

أٞغر٪ع٧حم

الطجيتحم

صزي٧يعرضزي

أٞلمعصزحاطلي
أٞلمعؾلحني
اط٩حص عؾيع ي٫

حعبيييؾي
أهيعػٞحر

اكطشعٞىلي يصرع٧ي يع
أبحاحنعتغ رعر

ٚطيطي
بحع٦طىيعٞيؾح

بغهيععهججحعص ررص

ا٩ي غرن

بغ ٞحٞ-لحعرض

ر٢تع لخب

أنعع حؽعاسؿلح

اغأؽعألازًغ

أٞلمع ي يعييهضر

إلائ غد

ٖهجينعررلطيمع ليرع

اؿسىٛي٫

ؾطيط٩يب

اطحم

أالنعٚح سـ

ًعأزلي ٦غيؿلحن

٧حاعصيٟح ع

اؿسىٛي٫

إلاهضع:ي لخهطلةع اؿسىجيتطةع–ي اؿىةع، 2012ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عمع15

. 6.3.8ييييييي ضيىةع اؿسىجي:يرع ػ ػ ا
بيايؿلةعاإلهلير اع ا٨بروع إلاظ٧حعدعؾيب٣ي،ع٣ٞضعتمعتهحرغَيعأؾيؾيعفعع إلاح ٘٢ع الياطةعزل٫ع اؿىح اع اؿتعألازحردع
إلاؿتخجغد):يرعػ ػ اع،%45ع اغبيٍ -اض عي الطًياع،%22ع غ ٦لع،%17ع ح ٘٢عأزغوع. %116

( اترتسبعتىيػلععخؿبع إلاحز هطةع

ر ًع لخهيتوع إلالٟغصدعر إلاهجةع اتيعتلدلىعبهيعرعػ ػ اعهعع اليطةع الدلطةع اؿسىجيتطةع إلالُحعدع ( ؾلحصيحَياعر ٗض اعتهحرغعرتغ٦طبعرهدحعطا) ٪ي ررضع
ٖي لةعر حْٟحنع ًعطررع اٟ٨يادعرعتىحٕع الٗلحر اع اخ٣يٞطةعرعرٖةع إلاىيْغع اُلطٗطة،عألا غع اظرعيسؿغعٖلىع إلاضيىةع زلظ بع اكغ٧ياع اـيىجيتطة.
رعٚمعَظٍع لخهيتوع إلاهجةعٞبنعؤلاهليرعفععرعيػ ػ اعيك٩حع ًعه٣يتوع ًعخطذع لجهضع اتؿحر٣يعرتىٓطمعٖجلع اٗي لحن.
رألزلي تد٣ط٤ع ؾلٛل٫عألا خلعالجحز اع اتيعتلجل٘عبهيع إلاضيىةع ًع اىيخطةع اؿسىجيتطةعربٛغىعتض ع٥ع اى٣يتوعفعع جي٫ع اتؿحر،٤عتمعاوكياعلجًدعرعػ ػ اع
ُ
الؿسىجيعيحمع 28ي يىييغ٧/يهحنع اخيويع ،2008عبٛطةعتسؿحرع ؾلًيٞةعٖجلطياع الهحرغعفعع إلاٛغب .ي ر٢ضع٧لٟتع الجىةعبضٖمع إلاؿتخجغرًعألازيهب،عرتىٓطمع
اُ٣يٕ،عرتؿحر٤عرعػ ػ اعبيٖلليعَيع حٗ٢يع لٟغص عالهحرغعألاٞلم.يرتضٖمع الجىةعتحٞحرع آغرٝع اٟ٨طلةعبلُحرغع اُ٣يٕعفععرعػ ػ ا.

1

نفسه.

99

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

رتئ ًع الجىةع٦ظا٪ع اضٖمع الحزؿتيعالكغ٧ياع اؿسىجيتطةع رتؿيٖضَيعفعع الدذعًٖع ح ٘٢ع الهحرغ .ي رعتضٖمع ؾلسض مع إلاح عصع إلادلطةعرعتصج٘ع الديا٠ي
بحني اؿسىجيعر اؿطيخة.يرفععهٟـع اؿطي،١ععؾجتع الجىةعاىٟؿهيعَضٞيعَحعػريصدعٖضصعألاٞلمع إلاهحعدع ًع 57ي ؾىةع2005ي الىع225ي ؾىةع2016ي راخض ثع8ي
آالٝعرْطٟةعزضيضدعفعع إلاىُ٣ة.

4.8

حضُلت املشهض العِىمائم املغشبم 2012 - 2011 – 2010

ىظعبٌٗع اؿىح ا،عيض ٘ٞع إلاٛغبعًٖع جزالهعبيٖلليعٍعرزهةعالهحرغعألاٞلمعٖلىع إلاؿلحوع اضرلع،عر٢ضعتُحعع اُ٣يٕعبًٟلعازغ ا اعٖجلطةعا
إلاؿتخجغرًعألازيهبعرتسؿغعاهمعٖجلطياع الهحرغ.

شج٘ع

ي عزوع الهحرغع إلاجىحخةفعع لججلة ،ي رزل٫عؾىةع ، 2010ع ىذع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع 1452ي عزهةعتهحرغ،ع ًعبطجهيع 718ي اإلهليزياع إلاٛغبطةعر 734ي اإلهليزياع إلاٛغبطة .ي ررٟهلع
لجضر٫ع اليلععٖضصعتغ زطوع الهحرغع إلاجىحخةع
جشاخُظ الخطوٍش – 2010
الفيت
أفالم ؾوٍلت

هخاج املغشبم

هخاج ألاحىبي

40
 17ظِىما 23/فُذًو

14

أاشؾت جلفضٍوهُت

21

4

فلم مخوظـ

4

0

فلم كطلت

78

14

ظلعلت جلفضٍوهُت

16

3

اشٍـ وثائلم

54

110

جلشٍش

100

447

ولُب

141

4

ومػت إعالهُت

172

27

بشهامج جلفضي

36

99

ظِخىوم

6

0

فلم حعوٍلم

35

12

جلشٍش Capsule

3

0

ظياحش

10

0

معشخُت

2

0

718

734

اململموع

المصدر :المركز السٌنمائً المغربً ،حصٌلة السنة السٌنمائٌة ، 2010تراخٌص التصوٌر 2010 -
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ر٢ضع ىذع إلاغ٦ؼعالىعخضرصع 31ي صيؿجبر٧/يهحنعألار٫ع2011ي ،ع1471ي تغزطوعتهحرغي فعي سلل٠عأنىيٝعؤلاهليزيا .ي ٢غ بةعهه٠ع اتر زطوع٧يهتعإلهليزياع
ٛغبطةعر اىه٠عآلازغعإلهليزياعأزىتطة .ي رتجضعع إلالخٓةعأههعزل٫عؾىةع ،2011ع ؾلًيٝع إلاٛغبعتهحرغع 9ي أٞلمعأزىتطةع ًعبسىه ع اٟلمعألاإلايويع هجةعفعع
لخيعرعر اٟغوسخيعً٢طةع ا٣غ ع.
جشاخُظ الخطوٍش – 2011
الفيت

هخاج ألاحىبي

هخاج املغشبم
32
 19ظِىما 13/فُذًو

9

اشٍـ جلفضي

10

6

فلم كطلت

105

12

فلم مخوظـ

1

0

اشٍـ وثائلم

50

95

اؤٍـ موظُلم

140

11

جلشٍش Capsule

110

460

بشهامج جلفضي

45

90

ومػت إعالهُت

200

20

ظِخىوم

4

0

فلم حعوٍلم

25

7

ظلعت جلفضٍوهُت

23

5

ظياحش

11

0

اململموع

756

715

فلم ؾوٍل

المصدر :المركز السٌنمائً المغربً ،حصٌلة السنة السٌنمائٌة ،2010تراخٌص التصوٌر 2010 -
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لخهطلةع اؿسىجيتطةعاؿىةع 2012ي تكحرعالىع ىذع1431ي تغزطوي الهحرغع سلل٠ع اٟييا .ي تمع ىذع 732ي تغزطوي الهحرغعاهليزيا ي ٛغبطةعر699ي الهحرغع
اهليزياعأزىتطة.
مغشبم

أحىبي

الفيت

36ي
18ي ؾسىجي18/ي ٞطضيح

25

ر
قغرِعتلٟؼ ي

10

1

ٞلمع٢هحر

122

8

ٞلمع لحؾِ

2

0

قغرِعرجيت٣ي

62

100

2

0

ت٣غرغ

107

414

بغهي جعتلٟؼري

65

102

107

1

٧لطب

18

9

ر ًةعاٖلهطة

143

26

ؾ٩يتل

8

0

ؾط٩حم

4

0

ٞلمعتؿحر٣ي

23

10

ت٣غرغعCapsuleي

11

0

ؾلؿةعتلٟؼرحهطة

12

3

إلاججحٕ

732

699

ٞلمعَحرل

ؿلؿلعتلٟؼري

ىحٖة
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 . 5.8الخوصَع العِىمائم

ي. 1.5.8ييييقغ٧ياع الحػي٘
يحزضعفعع إلاٛغبع31ي قغ٦ةعتحػي٘ع غزوعاهيعأٚلبهيعفعع اض عع الطًيا1ياً٨ع13ي جهيعتٗجلعٗٞلطيعهع : 2
اظم الششهت

امللش

٦ىي٫ع4

اض عع الطًيا

إلاغ٦ؼرةعؤلاٞغر٣طةعالؿسىجي
أرعر يعٞطلم
َيي٩حم
ٞحرؾتعبحلععبغرص٦كً
إلاٛيعبطةعاألٞلمع لخضيخة
ؿترعؾطجيعٞطلم
مرٚيع يع يعر٥
ؾحصي٩ين

اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اٗطح ين
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا

يحوـ

اض عع الطًيا

ػ ػ عاألٞلم
ألا حنعالؾتخجيعع اٗ٣يعري
هطحعؾىتررعٞطلم

اض عع الطًيا
اض عع الطًيا
اض عع الطًيا

 2.5.8ييييييتحػي٘عألاٞلمعألازىتطةعفعع إلاٛغب
ييلغععأنعي٩حنعتحػي٘عألاٞلمعألازىتطةعفعع إلاٛغبعفععهُي١عٖ٣ضع بعمعبحنع إلاحػٕع إلاٛغبيعرع إلاىلجعأرع إلاحػٕعألازىبي،ع اظرعييلغععأنعيدهلعٖلىعتؤقحردع إلاغ٦ؼع
اؿسىجيثيع إلاٛغبي. 3
خؿبع لخهطلةع اؿسىجيتطةعاؿىةع ،2011عسجلع إلاغ٦ؼع 213ي ٞطلجيع ؿلحعص .ي ٦جيعؾلمع 183ي تؤقحردع ؾلٛل٫عأٞلمعؾسىجيتطةع ًعبطجهيع 25ي ٞلجيع ٛغبطيع
ر1632ي تؤقحردع ؾلٛل٫عج٣يفععألٞلمع ًع سلل٠ع لجيؿطيا.
رزل٫عؾىةع،2012عسجلع إلاغ٦ؼع141ي ٞلجيعأزىتطي،عرؾلمع137ي تؤقحردع ؾلٛل٫عأٞلمع ًعبطجهيع21ي ٞلجيع ٛغبطيعَحرلعرر ًةعاٖلهطةعر خضد.
عبياٗجلطيا الياطة:ي
ي
ربيايؿلةعالىعألاٞلمعر ابر جع اؿجٗطةع الهغرةع إلاسجلةعٖلىعأقغَةعٞطضيح،ع٣ٞضع٢يمع إلاغ٦ؼ
-

تسجطلع3044ي ٞلجيعأزىتطيعفععأ٢غ معصرعفععصر  DVDي
تسجطلع3ي أٞلمع زىتطةعفععأ٢غ معفععؽرعصر VCDي
تؿلطمع122ي تؤقحردع ؾلٛل٫عأل٢غ معصرعفععصرع ًعبطجهيع 1086ي ٞلجيع ؿلحعص عر 23ي ٞلجيعَحرلع ٛغبطيعرقغرِعرجيت٣يعر 8ي ؾ٩يتكياعر104ي
ىحٖة.ي
تؿلطمع138ي تؤقحردع ؾلٛل٫عأل٢غ معفععسخيعصرع ًعبطجهيع17ي ٞلجيعَحرلع ٛغبطيعر4ي أقغَةعتلٟؼرحهطةي ر8ي ؾ٩يتكياعر105ي ىحٖة.

ي

1

انظر قائمة شركات التوزٌع المرخص لها (سٌنما) ،المركز السٌنمائً المغربًhttp://www.ccm.ma/pdf/sda.pdf:

2

انظر قائمة شركات توزٌع األفالم العاملةhttp://www.ccm.ma/pdf/sdo.pdf :
http://www.oc.gov.ma/portal/content/informations-pratiques/importateur-de-services#I-6
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 . 6.8الاظخغالٌ العِىمائم

. 1.6.8ييييي ا٣يٖيا
غ٥باي طٛيع يع(14ي ٢يٖةعفعع اض عع الطًياعر9ي
خضصع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعٖضصع ا٣يٖياع اٗي لةعؾىةع2011ي ب68ي ٢يٖةع ًعبطجهيع23ي ٢يٖةع حزحصدعفعع ّ ي
فعع غ ٦ل).
ؾتخجغاع إلاججحٖةع اٟغوؿطةع طٛيع يع 20ي لطحنعيحعرعفععٞلذعأر٫ي غ٦بعفعع إلاٛغبعرَحع طٛيع يع اض عع الطًياع اظرعٞلذعأبح بهعؾىةع 2012ي1ي ررجل٪ع14ي
٢يٖة.
إلاغ٥بع اخيويعاىٟـع إلاججحٖةعؾىةع 2006ي فعع غ ٦لعؾىةع 2006ي رتجل٪ع9ي ٢يٖيا.ي ر٢ضي عتٟ٘عؾٗغع الظ٦غدع ًع 30ي صعَمعؾىةع2002ي الىع50ي
ٞتتذع ّ ي
ر٢ضع ُ ي
صعَمعؾىةع. 22011
رخؿبع سلل٠عألاع٢يمع لخينةعبيإلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عٞبنع ض زطلعقلي٥ع الظ ٦غعبلٛتعؾىةع 2011ي ،ع 68ي لطحنعصعَمع ًعبطجهيع 38ي لطحنعصعَمع
خ٣٣تهيع غ٦لياع طٛيع ي.يريٗضعَظ عهجيخيعإلاججحٖةع طٛيع يع اتيعخ٤٣اعوؿلةع%60ي ًع ض زطلعقليبط٪ع الظ ٦غعر%40ي ًعٖضصع الظ ٦غعفعع إلاجل٨ة.

http://www.telquel-

2012,

mai

1

« Cinéma.
Mégarama,
…méga
succès »,
Telquel,
22
online.com/Actualites/Economie/Cinema-Megarama-mega-succes/523
2

Amira Khalfallah et Layal Ghanem, Mégarama Grandeur et Décadence, dans Actuel, l’esprit ouvert, 20 janvier
2012, http://www.actuel.ma/Tendances_Culture/Megarama_Grandeur_et_decadence/887.html
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2.6.8يييييي ؾلٛل٫ع٢يٖياع اؿسىجيع–ي ؾىةع2012
اللاعت

املذًىت

غ ٦ل

اغبيٍ

َىجة

٨ىيؽ

عذد الخزاهش

غ٦بع طٛيع ي

844667

35 924 608,43

يجي٦ـ

144691

8 083 945,00

اطى٨ـ

71499

1 790 831,42

احتسؿطي

58342

1 089 881,45

36938

868 280,97

عريالح

34546

1 107 671,45

إلايا٩ي

29776

202 056,39

عرتز

27227

760 531,87

عر٠

15264

446 105,98

آعبيعسخي

14025

371 822,65

ٞغصرني

4870

58 970,63

غ٦بع طٛيع ي

187111

7 828 640,43

برر٦ة

56103

968 510,43

٧حاحزري

53685

1 283 844,23

إلاؿحرد

26650

427 344,00

اهل٫

5969

45 399,41

عرري٫

91221

2 197 272,47

اًٟع اؿيب٘

32529

627 074,00

ٞحررػي

20690

331 405,15

احعبيعري

43730

633 799,03

عر٦سخي

39130

794 217,70

31872

399 204,00

عر٠

4620

68 950,44

٧ي حر

29614

558 466,60

آعبيعسخي

10563

161 264,46

غ٦بع صنع٧لحب
اض عع الطًيا

املذاخُل بالذسهم

حعرليهطي

صراحز

2777

31 770,00

أٞىطض

28011

889 064,91

ؾليهطح٫ي

19908

487 082,08

ع ٦ـ

12614

321 980,32

5673

206 960,00

٧حاحزري

8186

55 044,54

عرري٫

5257

42 591,60

ٞح٦ـ

3292

29 544,21

صخغ ا

6086

27 003,18

ؾليا

ألاَغ م

3057

41 351,09

أنطلة

ٛيلع

1101

10 191,68

2 011 294

69 172 682,20

تُح ن
ٞيؽ

أرزضد
أٚيصيغ

لييغ

إلادجحٕع اٗيم

إلاهضع:ي لخهطلةع اؿسىجيتطةع–يؾىةع، 2012ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،م18ي
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3.6.8يييييت٣ه٣غعؤلا٢لي٫
عٚمعهجيحع غ٦لياع طٛيع ي،عٞبنعؤلا٢لي٫عفععٖجحمع إلاٛغبع جهيعع سجلعتغ زٗيع ًع 6.8ي لطحنعتظ٦غدعؾىةع2004ي الىع2ي لطحنعؾىةع،2012عألا غع اظرعأصوع
الىع جهطيعع إلاض زطلع ًع8.8ي لطحنعالىع6.2ي لطحنعيحعر.
ؾلٛل٫ع اؿسىجيثيع ًع2004ي الىع2012
اؿىة

ٖضصع الظ ٦غ

ض زطلع اكليبط٪عبيإلالطحنعصعَم

ض زطلع اكليبط٪عبيإلالطحنعيحعر

2004

6 794 345

99 186 347

8 785 200

2005

4 763 738

72 646 910

6 504 880

2006

3 854 942

69 153 821

6 156 130

2007

3 376 452

64 433 392

5 602 830

2008

2 960 877

66 101 274

5 841 320

2009

2 638 707

68 323 258

5 981 950

2010

2 535 829

72 504 044

6 449 880

2011

2 248 542

68 051 518

6 103 020

2012

2 011 294

69 172 682

6 206 380

إلاغ٦ؼ:ي إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عاخهيتطياع ؾلٛل٫ع اؿسىجيثيع2004ي–ي2012ي

ي
ي
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. 4.6.8يييياق٩ياطةع ؾلٛل٫
تٗلجضع٧لعنىيٖةعؾسىجيتطةعٖلىعجلثعع٧يتؼعأؾيؾطة :ي ؤلاهليرعر الحػي٘عر ؾلٛل. ٫ي رزلٞيعاإلهليرع اظرعيكهضع هلٗيقيعرخطحرةعخياطيعفعع إلاٛغب،عٞبنع
الحػي٘عر ؾلٛل٫ع اؿسىجيثيعيكهض نعأػ ة.
فععؾىةع، 1982ع٧ينع إلاٛغبعيٗضع246ي ٖ ١ةعؾسىجيعتتط٘ع45ي لطحنعتظ٦غدعرتد٤٣عع٢مع لطٗياعب٣طجةع118ي لطحنعصعَم.يأ يعفععؾىةع،2011ع٣ٞضعأنلذعٖضصع
ا٣يٖياع68ي رٖضصع الظ ٦غع2.2ي لطحنعع٢مع إلالطٗياع68ي لطحنعصعَمعِ٣ٞعأرع٢غ بةع6ي لطحنعيحعر.
ريٗ٣ضع لجضر٫ع اليلعع ٣يعهةعبحنعؤلا٢لي٫عٖلىع اؿسىجيعفعع إلاٛغبعرفععٚحرٍي ًع اللض نع إلادلةعالؿسىجي:
البلذ

العيان بامللُون

كباٌ بامللُون

الػاسب

إلاٛغبع
1982

16

45

2.8

إلاٛغبع
2010

31

2.5

0.08

ٞغوؿيع
2010

63

201

3.19

أ غر٩يع
2010

330

1 420

4.3

اهىضع
2010

1 166

7 300

6.26

إلاهضعPlaidoyer pour la Culture: Le Cinéma, État des lieux, p.8.:

رخؿبعَظ ع لجضر،٫ع٣ٞضع٧ينعييعبعؤلا٢لي٫عٖلىعع٢يٖياع اؿسىجيعؾىةع 1982ي كيبهيعالًيعبع إلاسجلعفعع اضر٫ع إلال٣ض ة .ي أ يعخياطي ،عٞبنع اًيعبع
٣يعبعاله٠عزلٞيعإلايعتسجلهع اضر٫عألازغوي ٟٞ.يعٞغوؿيعتمعتد٣ط٤عع٢مع٢طيسخيعرنلعالىع215ي لطحنعتظ٦غدعؾىة2011ي. 1
ع
امعخلةع اتيعتلععٖجلطةعؤلاهليرعهعع٧لع يعيلٗل٤عب٣يٖياع اؿسىجي ي أرع اتؿحر٤عر ابر جةعرنطيهةع ا٣يٖياعرزلبع إلاكيَضيًعرتدهطلع إلاض زطل.ير ىظع1980ي
أنلذع اتر ز٘ع إلاسجلعفعع٢يٖياع اؿسىجيع إلاٛغبطةعيك٩لع ك٨لع٦لحر عرأصوعالىع لخضع ًعخطحرةعؤلاهليرع اؿسىجيثيعفعع إلاٛغبعر ًع اغٚلةعفععتدحرلع إلاٛغبع
الىع٢للةعؾسىجيتطةعٖغبطةعرٖيإلاطة.ير٢ضعتغ ز٘عٖضصع ا٣يٖياع ًع246ي ؾىةع1982ي الىع124ي ؾىةع2006ي اطللٜع68ي ٢يٖةعخياطي. 2
رفعع إلاٗض ٫ي يلمعٚل٤ع 7ي ٢يٖياعؾىحري .ي رعالعتججيع ا٣يٖياعؾحوع ض زطلعيٗطٟةعتلجيرػعهيصع عٖللةع إلاللحنعصعَمعزغ اعؤلا٢لي٫ع اًٗط٠ع اظرعر ْلعفعع
خضرصع600ي أرع700ي تظ٦غدعأؾلحٖطي.ي رألاصهىع ًعطا،٪عت٣ضععوؿلةع ا٣يٖياع اتيعالعتدترمع إلاح نٟياع إلاهىطةع اضهطيع الػ ةععالىٓطمع اٟغزةع اؿسىجيتطةععبع
75ي بيإلايتة.

أؾليبعأػ ةع ا٣يٖيا
رردضصعت٣غرغع اضٞيٕعًٖع اخ٣يٞةع()Plaidoyer pour la cultureيألاؾليبع الياطةعالتر ز٘ع اظرعيكهضٍعُ٢يٕع الحػي٘ /ؾلٛل٫عفعع إلاٛغب:ي
يأ)

تدضيضي ألاؾٗيعع

تؿتبعاقغ ٝع اضراةعٖلىعتدضيضعأؾٗيعع الظ ٦غعفعع تؿيٕع اهحدعبطجهيعربحنعت٩ياط٠ع ؾتخجيعع لخ٣ط٣طة .ي رختىعبٗضعتدغرغعألاؾٗيععزل٫ع اخجيهسىيا،ع٣ٞضع
تليٖضاع اهحدعبحنعؾٗغع الجهحز اعفععأرعربيعر اح ٘٢ع ٢تنيصرعالؿح١ع إلاٛغبطة .

1

Plaidoyer pour la Culture, le Cinéma, État des lieux, œuvre collective des chambres professionnelles,
documentation CCM, année 2011.
Bilan cinématographique- Année 2011, Centre Cinématographique Marocain, Rabat, p.22.
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اييٞةعالىعطا،٪عٞبنع الٗغرٟياع لججغ٦طةع إلاكُةعرٞغىعيغرلةعٖلىع ا٣طجةع إلاًيٞةعبيؿلةع 20ي بيإلايتةعٚحرع٢يبلةعالؾترزيٕعأصييعالىعاٖي٢ةعأيةع ديراةع
الدضيذع ا٣يٖيا .ي راييٞةعالىعطا،٪عٞلمعيً٨عههسبع إلاحػٕع ًعججًع الظ٦غدعيلجيرػع 50ي بيإلايتة.يراظا،٪عامعتً٨ع ا٣يٖةعتلدهلعؾحوعٖلىع 40ي بيإلايتةع ًع
ع٢مع ٗي لتهي.يرالعيؿجذعَظ ع اىهسبع إلالح ي٘عال٣يٖياعبجح زهةع هيعرٟهيعرتؤ حنع اهطيهةع إلاىلٓجةعال٣يٖياعر/أرعتدضيثهي.ي

تحػي٘عججًعتظ٦غدع اؿسىجي
اللهت املىخفعت

%

الىطِب بالذسهم

نىضر١عصٖمع ؾلٛل٫

5.0%

1.25

نىضر١عصٖمعؤلاهلير

5.0%

1.25

يغبطةعاٟيتضدع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي

5.5%

1.38

يغرلةعاللٗيرنع احَجي

5.5%

1.38

يغرلةع

0.8%

0.20

خ٣ح١ع إلائا٠

1.0%

0.25

إلاحػٕ

38.0%

9.50

٢يٖةع اؿسىجي

39.2%

9.80

اململموع

100%

25.00

ي إلاهضع:ي Plaidoyer pour la Culture: Le Cinéma, op.cit. p.9ي

رخؿبعهٟـع إلاهضع،عٞبنع اُ٣يٕعالعيد٤عاهع ؾترزيٕع٢طجةع اًغرلةعٖلىع ا٣طجةع إلاًيٞةع إلاحْٟةعٖلىع ؾتخجيع اعأرع اكغ ا ا،عألا غع اظر ي يؼرضع ًع
٧لٟةع ؾتخجيععر اهطيهةعػريصدعَيتلة.
رتجضعع إلالخٓةعأنع اضراةع،عرؾٗطيع جهيعالسٟط٠ع ا٣طحصعٖلىع إلاؿتخجغرً ي رأصخيبع٢يٖياع اؿسىجي،ع ٢لهتي الٗغرٟياع لججغ٦طةع لخينةعبيإلاىلجياع
ألارعربطةعالهلذع 0ي بيإلايتةعبض يةع ًع يعؽ /آط عع. 2012ي ٦جيعأنع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع 2012ي هوعٖلىع تٗحرٌع اًغ تبعقبٌع لجليتطةعبًغربدعٖلىع ا٣طجةع
إلاًيٞةع ٟغريةعٖلىعتظ٦غدع اؿسىجي.ي
ب)ييي ا٣غنىة
ًعبحنع الذ صيياع ا٨بروعط اع اٗل٢ةعبؤػ ةع ؾلٛل٫ع اؿسىجيثيعفعع إلاٛغبعً٢طةع ا٣غنىة .ي ٞدؿبع ٨لبع اهغ،ٝعيضزلع الىع إلاٛغبعؾىحريع50ي لطحنع
٢غمع "صرعفععصر "ي زي٫ع٢يصمع ًع اهحن .ي رتلمعٖجلطةع ؾلحر صعَظٍعبُغر٣ةع٢يهحهطةعربياٗجلةع إلاٛغبطة .ي جم،عيلمعوسخعألاٞلمعربطٗهيعفعع اؿح١ع اؿحص اع
٣يبلع5ي أرع7ي صع َمع(0.44ي أرع0.62ي يحعر)يبدؿبعزحصدع ا٣غم.يرخؿبع ال٣ضيغ اعيللٜعع٢مع ٗي لاع ا٣غ نىةع250ي لطحنعصعَمع(22ي لطحنعيحعر)،عرَحع
للٜعالعيسً٘عاغ٢يبةع هيلرع لجلييةع إلاٛغبطة. 1

1

Paola Frangieh, « SOS Salles de cinéma en détresse » dans Le Soir Echos, 12 janvier 2012, http://www.lesoirechos.com/sos-salles-de-cinema-en-detresse%E2%80%89/culture/39428/
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ربيايؿلةعالىعألاٞلمع إلاٛغبطةعٞبنعٖجلطةع٢غنىتهيعتلمعفعع٢يٖياع اٗغىعهٟؿهيعب ٠يلعأهٓجةعٖل٣غرةعتجً٨ع إلالدطلحنع ًعتؿحر٤عأ٢غ نهمع إلا٣غنىةعفعع
هٟـعتح٢طتعٖغىعألاٞلمعٖلىع اهٗطضع احَجي .يرإلاجيبهةع ا٣غ نىة،عتؿمىع ججحٖةع طٛيع يعالخهح٫عٖلىعخ٣ح١ع ؾلٛل٫عألاٞلمعفععهٟـع اح٢تع اظرع
تٗغىعٞطهعفعع٢يٖياعأ غر٩يعرٞغوؿي. 1
رخؿبعبٌٗع إلالخٓحن،عٞبنعحجمع امق٩لةعيلُلبعتدلطلعأ٦ثرعٖج٣ي :ي ٞيا٣غنىةعاسؿتعهيتجةعِ٣ٞعًٖع ا٣ج٘عراهجيعاهيعزظرعع ٢لهيصيةعرج٣يٞطة. 2ي رعٚمع
ؾًع٢يهحنعتجغرمع ا٣غنىة 3ي ر اىهحمع ا٣يهحهطةع إلاى٣دةعر إلا٨جلةععاهع اتيعتىوعٖلىع ٗي٢لةع إلالدطلعبؿيلحنعسجىيعرتٛغرجهعبع 60ي لطحنعؾىتطجي،عٞبنع
اٗض اةعهيصع ع يعتىٓغي فععً٢يييع ا٣غنىةعرزغ تمع هترهتعفعع إلاٛغب.
ر)يي لججهحعع
بىياعٖلىعَلبعت٣ضمعبهع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عأزغاعر٧ياةع ؾتكيع اع "ٞياطجز"ي( )Valyansي سخيعاحيٗطةع اؿسىجيع إلاٛغبطة . 4ي ر٢ضعتىير٫ع إلاسرعزجط٘ع
إلاؿيتلعبض اع ًعؤلاهليرعر هتهياعبيالحػي٘.ير٢ضعع تع اضع ؾةع اتصخطهطةعالىعتٟٗطلعزُةعتُحرغع اُ٣يٕع اؿسىجيثيعفعع إلاٛغب.ي
ر اٗح لع لخيعزطةع اتيعتلخوع اتصخطوع اظرع٢ي تعبهعر٧ياةع"ٞياطجز"يهعع الياطة:
ْ هحعع إلاىلجياع إلاٗحيةعالؿسىجي:
 اىٟيطعالىع ابر جع اتيعتتذعبح ؾُةع ا٣جغع اهىيعع
 تحٞغعألاٞلمع لجضيضدعفععألا٢غ مع إلا٣غنىة
 اخؿًعبغ جةع ا٣ىح اع احَىطة
ْ هحععأ يً٦عأزغوعاٗغىعألاٞلم
 يٗ٠ع إلا٣ضعدع اكغ ةيةعالٟيةع اتيعتؿتهضٞهيع اهىيٖةع اؿسىجيتطةع( اكليب)ي رتىحٕعه٣ٟيتهي.
 اكٗحععبٗضمع َجيىينعاجغعتٟجحر اع ييحع. 2003

ررتلحنعاط عأنع اؿسىجيعامعتضزلعفععٖيص اع إلاٛيعبةعبيٖلليعَيعرؾطلةعتغٞطه،ع رَحع يعيٗضعأَمع ٦تكيٝعتحنلتعااطهع اضع ؾةع اتيعتئ٦ضعأنع 60ي بيإلايتةع ًع
اللة
إلاٛيعبةعالعيكيَضرنع اؿسىجيعبليتي،عأرعأجهمعيظَلحنعالىع اؿسىجيعأ٢لع ًع غدعر خضدعفعع اؿىةعأرعالعيظَلحنعااحهيع .
رتؤتيعَظٍع اىتطجةعالٗج٤عأػ ةعُ٢يٕع ؾلٛل / ٫الحػي٘ع اتيعتك٩حع جهيع اهىيٖة ي اؿسىجيتطةعفعع إلاٛغب،عزينةعرأنعٖضصع ا٣يٖياعفععتغ ز٘ ي رٖضصع
إلاكيَضيًعفعع هسٟيى،عر ابر جةعالعتؿلجطبعالُلٗياع لججهحععرتغ٦ؼعٖلىع إلاح يط٘ع إلاخحردعأ٦ثرع ًع إلاح يط٘ع إلاٗسكطة،عًٞلعًٖع اهٗحبي اعؤلاييٞطةع
اىيزجةعًٖعألاص ا اعر الٗغرٟياع لججغ٦طةعر ا٣غنىة.ي
ررغوع ئاٟحع اضع ؾةع اتصخطهطةعأنعاٖغ ىع لججهحععع ز٘عالىع :ي عتٟيٕعجمنع الظ٦غد،عرْغرٝع اٗغىع اؿسيةع (ر رصدع اهحعدعر اهحاع لضهطة )،عاييٞةع
الىعيٗ٠عنطيهةع ا٣يٖيا،عربٗضع ا٣يٖياعًٖعأ يً٦عا٢ي ةع إلالٟغزحنع إلادلجلحن :ي ٞبنع ٗٓمع ا٣يٖياع غ٦ؼدعفعع إلاغ ٦ؼع لخًغرةعألا غع اظرعيٗؿغعا ٩يهطة ي

1

تصرٌحات أدلى بها السٌد دفٌد فروسٌال ،المدٌر العام لمٌغاراما الدار البٌضاء إلى مجلة بٌالتٌرالBilatéral

 2انظر على سبٌل المثال:
A. BENCHENNA, “Les produits culturels issus de la contrefaçon au Maroc: outils de renforcement de la dépendance
culturelle?” in T. MATTELART Piratages audiovisuels: Les voies souterraines de la mondialisation culturelle, INA-De
 T. MATTELART, “Audiovisual Piracy, Informal Economy, and Culturalوانظر كذلك Boeck, Paris–Bruxelles, 2011.
Globalization”,
in
International
Journal
of
Communications,
6,
2012,
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/1164/728
3

القانون عدد  00- 2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( الذي تم سنه عن طرٌق الظهٌر عدد  20- 00- 1المؤرخ فً  9ذي القعدة  15( 1420فبراٌر
 ) 2000القانون عدد  05- 34المنقح والمكمل للقانون عدد  00- 2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الذي تم سنه عن طرٌق الظهٌر عدد 192- 05- 1
المؤرخ فً  14فبراٌر  .) 2006انظر http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.isp ?file id=136955
4

Étude diagnostique et stratégique pour le développement du secteur cinématographique au Maroc, Centre
Cinématographique Marocain, avril 2007, http://www.ccm.ma/inter/phactualite/modetude.pdf

109

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

طَيبعؾ٩ينعألاعريٝعالىع اٗغرىع اؿسىجيتطة.يرالىعزيهبعطا،٪عٞبنعتؿحر٤عألاٞلمع إلاٛغبطةعرألازىتطةعبُغ١عٚحرعقغٖطةع٢للعٖغيهيعبك٩لععؾمي،عيًٗ٠ع
بغر٣هيعربهغزهيعاضوع إلاٛيعبة.
رتجضععؤلاقيعدعالىعأنع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي،عرفعع ؿمىعال٣غربع اؿسىجيعالىع لججهحع،عرزينةعفع ي إلاىيَ٤ع اتيعتٟل٣غعالىع٢يٖيا،عيىٓمعٖغرييع لى٣لةع
يُل٤عٖلحهيع ؾمع "ي ا٣ح ٞلع اؿسىجيتطة ".ي رهععٖيصدعتٗحصعالىعٞتردع خلل٫ع اٟغوسخيعرردغمع إلاغ٦ؼعٖلىع لخٟيّعٖلحهيعبٛغىعاجغ اع إلالل٣طياع اخ٣يٞطةع
ر اٟىطةعربغ جع إلاهغزيهياع اؿسىجيتطة.يرفعع إلاججل،ع٢ي تع ا٣ح ٞلعبع67ي ر راةعفعع٧ي لع إلاٛغب. 1ي
رخؿبع ئا٠رع اضع ؾة،عيدبع لججهحعع إلاٛغبيعأ نعيغٞهعًٖعهٟؿهعفععاَيعع إلاججحٖة،عررجطلعالىع كيَضدعألاٞلمعفعع ا٣يٖياعأ٦ثرع ًع إلاكيَضدع اٟغصية،ع
قغرُةعأنعت٩حنع ا٣يٖةع لتجةعر غردةع.رؾٗغع الظ٦غدعفعع إلالىير٫ي.

. 5.6.8يييييصٖمع ؾلٛل٫
ي
تجتعنطيٚةعؾطيؾةعصٖمعُ٢يٕع اؿسىجيعالجهحىعبياهىيٖةع اؿسىجيتطةعفعع إلاجل٨ة.
يي الدؿحنعرؾيتلعٖجلع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعر اهىيٖةع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطة،عيؿلٟطضع٧لع ًعنىضر١عصٖمعؤلاهليرعرقغ٧ياع ؾلٛل٫ع اتيع تٗتزمعتجضيضع٢يٖيتهيع ىينٟةعبيإلاض زطلع اىيتجةعًٖعيغرلةعقلهعزليتطةع٢طجتهيع10ي بيإلايتةع ًعٖيتض اع٢يٖياع اؿسىجي. 2
يي بيايؿلةعالىعهٓيمعصٖمع ؾلٛل٫ع اؿسىجيثي،عٞبنعازغ ا اعاؾىيصع اضٖمعتىوعٖلىعأنعقغ٧ياع ؾلٛل٫ي ٢يٖياع اؿسىجيع ُيالةعبلسهطوع يعوؿتلهع50ي بيإلايتةع ًع٢طجةع اًغرلةعقلهع لجليتطةعاٟيتضدع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي .ي أ يع لخمؾحنعبيإلايتةع الي٢طة،عٞطجبعأنعتدلٟٔعبهيعقغ٦ةع ؾلٛل٫ع
رتًٗهيعفععخؿيبعيٟلذعخهغريعاهظ ع اٛغىعبيؾمع ا٣يٖة،عرطا٪عالسهطههيعالى٣ٟياعراٖيصدع ؾتخجيععر اتهطيةعرنطيهةع ا٣يٖةعأرع ججحٖةع اٖ٤يا.
فعع اح٢تع اظرعتكهضعٞطهعأرعربي،عرزينةع اللض نع اٟغهٟ٨حهطةي خلعٞغوؿيعربلج ي٩يعراح٦ؿجلحع،ٙعع٢جىةع٢يٖياع اؿسىجيعبحتحردعؾغيٗة،عٞبنع هل٣ي٫ع
ا٣يٖياع إلاٛغبطةعالىع اٗهغع اغ٢ميعامعيلضأعبٗض.ي ىظع، 2010عتىي تع اضٖح اعاغ٢جىةع ا٣يٖياعبجىيؾلةع اطحمع احَجيعالؿسىجي،ع" اؿسىجيع احَىطةعرتدضيياع
3
اغ٢جىةعفععاَيعع ٣يعبةعتكيع٦طة".
ررىوع٦غ ؽع اكغرٍع لخ مي بيإلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعاؿىةع2013ي ٖلىع تسيطعازغ ا اعاٟيتضدعع٢جىةع ا٣يٖيا .ي ًجحنع٦غ ؽع اكغرٍعامعيً٨ع لحٞغ ع
ٖىضعنطيٚةعَظ ع ال٣غرغ .ي رخؿبعزغرضدع " رزحعصرري": 4ي"ي ٞبنع اىوع إلاسهوعاغ٢جىةع٢يٖياع اؿسىجيعرتدضيثهيعراوكيئهي،عيغ يعالىعتٗؼرؼع اكٟيٞطةع ًع
خطذع اترررجع اؿسىجيثيعرٞغمع الحػي٘ع ًعزل٫عتىحي٘ع اٗغى.يرحهضٝع ا٣غ ععأيًيعالىعػريصدعٖضصع ا٣يٖياعفععاَيعع الحػي٘ع اٗيص٫عالجيكآاع اخ٣يٞطةعٖلىع
ر".
إلاؿلحوع احَجيعر لجهح ي
. 6.6.8ييييي ُٗطياعخح٫عهجيحعألاٞلم
ت٣حمعقغ٧ياع ؾلٛل٫عرقغ٧ياع الحػي٘عبببلٙع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعب إلاُٗطياع إلالٗل٣ةعبىجيحعألاٞلمع ( ًعخطذع اٗيتض اعرٖضصع الظ ٦غع إلالطٗة ).ي
ررلحلىع إلاغ٦ؼعنطيٚةعاخهيتطياعتلخوعر ٘٢عألاٞلمع إلاٛغبطةعر اٗغبطةعرألازىتطةعرع ًعججةعتيكغَيعفعع لخهطلةع اؿسىجيتطةع اؿىحرةع إلاليخةعٖلىع ح٘٢ع
إلاغ٦ؼ.ي

Centre

Cinématographiques,

Caravanes

des

Projections

1

Bilan cinématographique - Année 2011,
Cinématographique Marocain, op.cit., p.33.

ٌ 2جب أن نوضح فً هذا الصدد أن القاعات الجدٌدة تعفى لمدة  10سنوات بٌنما القاعات التً ٌتم تحدٌثها فتعفى لمدة  5سنوات – نالت  40قاعة هذا التموٌل إلعادة
بالمائ على المعدات السٌنمائٌة .انظر :
ة
تهٌئتها .وإضافة إلى ذلكٌ ،تم فرض نسبة حقوق وضرائب متدنٌة قدرها2.5
Sehimi, Mustapha, Les entreprises culturelles au Maroc, op.cit, p.33.
« Appel à la numérisation des salles », Maghress, 21 octobre 2010. http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/78783

3

4

; « Un arsenal juridique pour hisser la qualité du cinéma marocain », Aujourd’hui, 19 octobre 2012
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/focus/un-arsenal-juridique-pour-hisser-la-qualite-du-cinema-marocain98802.html
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جشجِب ألافالم املغشبُت 2011 -
العىوان

عذد الخزاهش

مذاخُل الشبابًُ بالذسهم

مذاخيٌ الشبابًُ بالُوسو

1

جهيععتؼ صعَٟيع اًح

75307

2 450 495

219 766

2

أزىدةع لخب

71388

2 221 161

199 199

3

وؿياعفعع غ يي

45286

1 355 936

121 604

4

جطض

39377

1 101 857

98 817

5

بطٛيػ

21932

670 249

60 109

6

جهييةع اٗيام

20725

574 672

51 537

7

إلاسجض

17193

271 052

24 308

8

لخللع لخي ـ

16692

553 755

49 662

9

ق٣ح١ي

13289

176 296

15 810

10

أٚيصيغعبح لير

9458

60 289

5 406

11

راطض اع٧يػ

8840

143 344

12 855

12

اٗغبي

8280

259 170

23 243

13

ٖجغع٢للجي

7185

285 950

25 644

14

لخُيٝ

6943

150 410

13 489

15

ٞطلم

6939

219 808

19 712

16

بطًيرد

6741

21 525

1 930

17

٢ىضيكة

6279

184 884

16 580

18

ؾحرىٛحم

5148

127 406

11 426

19

اٗك٤ع إلاذجحبع

4168

69 884

6 267

20

اض عع ا٨لحرد

3839

70 210

6 350

21

ؾجحردعفعع اًطٗة

3200

32 485

2 913

22

أرالصع اللص

2605

56 740

5 088

23

لخلمع إلاٛغبي

2311

21 633

1 940

24

٢هةعخب

2281

39 411

3 534

25

أ٢ض عع ل٣يَٗة

2241

20 247

1 815

26

إلايؿطح ين

2059

35 555

3 188

27

اض عع الطًياعبياجهيعع اح ضر

1942

70 934

6 361

28

ذ َةع إلالت٨ة

1898

114 270

10 248

29

ػ ًعألانض٢يا

1805

24 960

2 238

30

عرذع الدغ

1723

23 958

2 148

31

اجهيية

1426

55 730

4 998

32

ٖلععػ رد

1413

19 650

1 762

33

أ ي٦ىىيع إلاجىحٖة

1392

27 040

2 425

34

ٚغ طياع لخيرع إلاسليعع اهحاضر

1281

17 637

1 581

35

خ٨مي غأد

1241

17 055

1 529

36

زٟييي

1187

16 500

1 479

37

أنض٢ياعألا ـ

1120

15 594

1 398

38

اض عع الطًياعاطل

1024

14 088

1 263

39

ٞحهيع إلالخةعر اؿ٨غ

852

11 679

1 047

40

زيع اعأبحع حسخى

721

10 050

901

41

بلؾتط٪

649

22 500

2 017

642

9 960

893

548

7 605

682

44

جىعنيبغ

513

7 068

633

45

اؿجٟحهطةع إلاٛغبطة

438

8 915

799

46

هيوسخيعر احخل

432

16 635

1 491

47

هججةع اهليح

137

3 820

342

432 090

11 690 071

1 048 427

42
43

ىظع اٟجغ
تغ ؽ
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المصدر :الحصٌلة السٌنمائٌة سنة  ، 2011المركز السٌنمائً المغربً .

جشجِب ألافالم الثالثلن ألاولى 2011 -
بلذ امليشأ

عذد الخزاهش

املذاخُل بالذسهم

املذاخُل بالُوسو

العىوان
1

جهيععتؼ صعَٟيع اًح

إلاٛغب

75307

2 450 495

219 766

2

زىدةع لخب

إلاٛغب

71388

2 221 161

199 199

3

ٛي غ اعتيلين

أ غر٩يعهطحػاىض

32110

1 637 738

146 876

4

َيعرعبحتغ

أ غ٧يع إلاجل٨ةع إلالدضد

39333

1 602 180

143 687

5

اطلةعؾٗطضد

هغ

45501

1 509 793

135 402

6

وؿياعفعع غ يي

ٛغب

45286

1 355 936

121 604

7

ػَييجغ

هغ

41411

1 335 364

119 759

8

عخلةعؾسيةعزض

أ غر٩ي

27449

1 299 835

116 572

9

٢غ نىةع ا٩يع يسب

أ غر٩ي

30268

1 287 800

115 493

10

ٞيؾتع هضعٞحريحؽ

أ غر٩ي

20659

1 276 585

114 487

11

بلللعخحر ن

هغ

36658

1 153 443

103 444

12

عرٟطليكً

أ غر٩ي

22957

1 148 355

102 987

إلاٛغب

39377

1 101 857

98 817

أ غر٩ي

13787

1 030 809

92 445

هغ

18964

1 014 610

90 992

17292

929 540

83 363

892 350

80 028
71 263

13

جطض

14

خبعر سضع اعأزغوي

15

٦ـعالعر

16

اؿيتذ

أ غ٧يٞ/غوؿي

17

ألانض٢يا

أ غر٩ي

18947

18

آزغعٞغؾينع اهط٩لع

أ غر٩ي

17341

749 625

19

زحنع وٛلل

ٞغوؿي /أ غر٩ي /بغرُيهطي

13275

784 145

70 324

أ غ٧ي

15807

774 740

69 480

21

أرعصيل

أ غر٩ي

14663

714 015

64 034

22

صرنعَحرة

ٞغوؿي /بغرُيهطي ٦/ىض  /اطيبين /أإلايهطي

16325

692 998

62 149

23

بطٛيػ

إلاٛغب

21932

670 249

60 109

24

احزهةع اجهيتطة

أ غر٩ي

12025

660 605

59 244

25

العيهلذعألا غع لؤزغ عأبض

أ غر٩ي

7468

654 315

58 680

26

٦ـع ين

أ غر٩ي

12824

630 280

56 525

27

٢هةعررىترعٚحرع إلاٗ٣حاة

أ غر٩ي

6459

615 830

55 229

28

آزغع اٟغؾين

ٞغوؿي /بغرُيهطي /أ غر٩ي /أإلايهطي

10263

604 365

54 200

29

ٖضروي

ؤلا يع ا/أ غر٩ي

5385

579 690

51 988

30

جهييةع اٗيام

إلاٛغب

20725

574 672

51 537

20

جىحنعٚبيعخب
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جشجِب ألافالم خعب الليعُت 2011 -
عذد ألافالم

بلذ امليشأ
169
38
44
165
9
15
4
1
101

عذد الخزاهش

أ غر٩ي
إلاٛغب
هغ
اهىض
أ غر٩ي/بغرُيهطي
ٞغوؿي
بغرُيهطي
أ غر٩ي /ؾليهطي
بلض نع سللٟةع
اململموع
ي
إلاهضع:ي لخهطلةع اؿسىجيتطةع– ي اؿىةع، 2011ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي

113

752655
366291
277169
160759
62074
24694
17161
216
189136
1850155

اليعبت امليوٍت
40.68
19.80
14.98
8.69
3.35
1.68
0.93
0.01
10.22
100%

املذاخُل بالذسهم
26 723 817
10 415 396
7 295 585
2 230 870
2 229 926
847 925
647 852
1 732
6 666 579
57 059 682

املذاخُل بالُوسو
2 396 660
934 077
654 285
200 070
199 985
76 043
58 100
155
597 875
5 117 250

اليعبت امليوٍت
46.83
18.25
12.78
3.91
3.90
1.49
1.13
0.01
11.68
100%
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جشجِب ألافالم املغشبُت 2012 -
ألافالم

املذاخُل بالذسهم

عذد الخزاهش

املذاخُل بالُوسو

1

اُغر٤عالىع٧يبح٫

230 519

7 759 659,00

696 220

2

ٛغبيعفععبيعيـ

90 901

2 589 354,25

232 325

3

صييبطتط٪ع3

42 080

1 253 292,70

112 449

4

نٟغ

39 795

1 265 235,00

113 521

5

ٖيق٤ع اغر٠

28 321

755 576,04

67 792

6

ألاهضاـعخبي

23 322

547 206,87

49 096

7

ألاييصرع لخلهة

20 539

530 962,60

47 639

8

أٚيصيغعبح لير

20 100

450 688,22

40 437

غأدع ٨لحبة

17 000

509 695, 00

45 731

10

ٖحصدع بً

16 730

423 650,65

38 011

11

ٖ٣يب

14 910

349 270,44

31 337

12

ٖلىع لخيٞة

11 531

353 985,39

31 760

13

اغزي٫عألاخغ ع

10 869

76 899,20

6 899

14

طتعاللط٘

10 537

275 126,10

24 685

15

أهضعر ين

9 528

286 315,48

25 689

16

جهيععتؼ صعَٟيع اًح

9 191

159 527,93

14 313

17

ٖحنع ايؿيا

8 662

172 026,94

15 434

18

زيعرع إلاىُ٣ة

8 324

235 061,12

21 090

19

أزىدةع لخب

8 265

165 166,47

14 819

20

اٗك٤ع إلاذجحب

6 856

142 845,51

12 816

21

دُياع اللص

5 673

107 177,61

9 616

22

خطيدعآلازغرً

4 727

152 505,00

13 683

23

جهييةع اٗيام

4 616

80 131,54

7 189

24

اجهيية

4 453

86 939,45

7 800

25

أَٟي٫ع اض عع الطًيا

4 232

55 069,04

4 940

26

زىيوؿجحردع

3 812

67 123,25

6 022

27

بطٛيػ

3 756

58 463,65

5 245

28

اض عع الطًياعاطل

3 413

86 592,25

7 769

29

اٟطلع ا٨لحرد

2 900

22 809,23

2 046

30

جطض

2 490

12 357,60

1 108

31

إلالسٟي

2 454

31 770,91

2 850

32

ٖ٫غبي

2 282

24 092,97

2 161

33

ط ٦غدع اُحن

1 650

46 055,00

4 132

34

يعر٥

1 305

18 261,00

1 638

35

اُغر٤ع9

1 021

42 000,00

3 768

36

أ٢ض عع ل٣يَٗة

861

12 436,89

1 115

37

لخلمع إلاٛغبي

773

3 058,79

274

38

لخللع لخي ـ

526

9 252,00

830

39

إلاـزض

463

5 642,55

506

40

ييؾجحنعر اغزي٫

417

6 090,27

546

41

٧يػ عص رعاليت

377

8 948,25

803

42

اُغر٤عالىع٧يبح٫ي

366

8 135,00

730

43

ٛغبيعفععبيعيـ

184

3 312,00

297

181

2 455,15

220

2 181,53

196

1 886,86

169

2 268,00
1 727 919

203

9

44

صييبطتط٪

45

نٟغ

161

46

ٖيق٤ع اغر٠

142

47

ألاهضاـعخبي
اململموع

126
681 341
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جشجِب ألافالم الثالثلن ألاولى 2012 -

العىوان

الليعُت

عذد الخزاهش

املذاخُل بالذسهم

املذاخُل
بالُوسو

1

اُغر٤عالىع٧يبح٫ي

إلاٛغب

230 519

7 759 659.00

696.220

2

ٛغبيعفععبيعيـ

إلاٛغب

90 901

2 589 354.25

232.325

أ غر٩ي

48 358

2 595 609.35

232.886

أ غر٩ي

43 453

2 023 634.30

181.566

إلاٛغب

42 080

1 253 292.70

112.449

41 487

1 755 555.00

157.514

1 265 235.00

113.521
190.466

3
4

ؾ٩يرعٞح٫ي
هجةع ؿلدطلة

5

صييبطتط٪ع3

6

بيتجين

أ غر٩ي /بغرُيهطي

7

نٟغ

إلاٛغب

39 795

8

تح يليت

أ غر٩ي

37 499

2 122 820.00

9

أ٦ـعالعر

هغ

36 494

1 011 205.45

90.728

10

ؾتطضع ينع اجعب

أ غر٩ي

36 049

1 056 422.12

94.785

11

أؾلحر٦ـعرأربطل٨ـ

ٞغوؿي

29 020

1 270 976.00

114.036

12

إلاىل٣جحني

أ غر٩ي

28 478

1 504 390.11

134.978

13

ٖيق٤ع اغر٠

إلاٛغب

28 321

755 576.04

67.792

14

بلولعهير

أ غر٩ي

27 718

920 272.67

82.569

أ غر٩ي

25 407

1 227 995.44

110.179

16

ألاهضاـعخبي

إلاٛغب

23 322

547 206.87

49.096

17

طي يعَطت

أ غر٩ي

22 963

778 350.00

69.835

18

ًٚبع لجليبغد

أ غر٩ي

21 844

808 351.16

72.527

19

ألاييصرع لخكىة

إلاٛغب

20 539

530 962.60

47.639

20

ألاؾطيص

ٞغوؿي

20 356

1 004 130.00

90.093

21

أٚيصيغعبح لير

إلاٛغب

20 100

450 688.22

40.437

22

لجؼرغدع اٛي ًة

أ غر٩ي

19 001

803 625.48

72.103

23

قغاح٥عَحإلاؼ

أ غر٩ي

17 660

647 469.67

58.092

24

أاٗيبع لجحٕ

أ غر٩ي

17 617

651 188.91

58.426

25

غأدع ٨لحبة

إلاٛغب

17 000

509 695.00

45.731

26

ٖحصدع بً

إلاٛغب

16 730

423 650.65

38.011

27

اؿٗيصدعالعتيتيعاحخضَيعأبض

ٞغوؿي

16 699

613 900.00

55.08

28

رdػنعبحعن

أ غر٩ي

16 589

813 555.00

72.994

29

لخ٣ط٣ةعاط ع٦ظبت

ٞغوؿي

16 267

660 791.78

59.288

30

تدتع إلايا

أ غر٩ي

15 730

550 550.00

49.397

15

ينعايًعبل٥ع3

اململموع

38 906 112.77

1 067 996

.

115

تزًاهج أّرّهٍذ السوؼً الثصزي الثالث

كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح٫ع اؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغري

جشجِب ألافالم خعب الليعُت 2012 -

بلذ امليشأ

عذد ألافالم

عذد الخزاهش

اليعبت

العائذاث بالذسهم

العائذاث بالُوسو

اليعبت

أ غر٩ي

140

855 564

42.53

35 473 762.88

3 182 810

51.28

إلاٛغب

47

681 341

33.88

19 258 560.70

1 727 940

27.85

ٞغوؿي

27

152 532

7.58

7 461 290.58

669 449

10.78

هغ

25

143 838

7.16

3 268 219.41

293 234

4.73

اهىض

65

101 082

5.03

1 506 597.17

135 176

2.18

زيؿطياع سللٟة

68

76 937

3.82

2 204 251.46

197 772

3.18

2 011 294

100%

المحموع

69 172 682.20

6 206 381

100%

ي
إلاهضع:ي لخهطلةع اؿسىجيتطةع–ي اؿىةع، 2012عتغتسبعألاٞلمعخؿبع لجيؿطة،ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي.

 .7.8جوصَع ألافالم املغشبُت في الخاسج
يكل٩يع إلاهىطحنع إلاٛيعبةع٦خحر ع ًعنٗحبةعرنح٫عأٞل همعالىع اكيقياعألارعربطةعر اىهسبع اًئطلع اظرعتؤزظٍع اؿسىجيع إلاٜعبطةع ًعَظٍع اؿح١ي .يرخؿبع
٢يٖضدع الطيهياع "اح طحر"ي( )LUMIEREي اليبٗةعالجغنضعألارعربيع الُ٣يٕع اؿجمعع الهغر،عتمعتحػي٘ع 74ي ٞلجيع ٛغبطيعأرعقيع٦تع إلاٛغبعفععاهليزهع يعبحنع
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1996ي ر. 2012يريكجلعطا٪ع25ي ٞلجيع ٛغبطيعنغٞيعر 14ي ٞلجيعتمعاهليزهعبك٩لع كتر. ٥ي أ يعب٣طةعألاٞلمع٣ٞضعف ع٦تع إلاٛغبعصرالعأزغوع (يٞغوؿيعأؾيؾي)ي فعع
اهليزهيعراً٨ع ؿيَجتهيعٞحهيعيئطلة.
ي
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Entrrées des films marocains en Europe (1996-2012)

Film

Pays de production

Indigènes
La source des femmes
Omar m'a tuer
Yadon ilaheyya
Zanan-e bedun-e mardan
Le grand voyage
Ali Zaoua Prince de la rue
Moolaadé
Marock
Française
J'ai vu tuer Ben Barka
Raja
Whatever Lola Wants
Les yeux secs
Un Novio Para Yasmina
L' enfant endormi
Smile
Sur la planche
Mille mois
WWW: What a Wonderful World
Ten'ja
In het huis van mijn vader
Casanegra
Aoud rih
Number One
Mektoub
Les bandits
La vida perra de Juanita Narboni
Tangerine
Nissa... wa nissa
Bye-Bye Souirty
Fantômes de Tanger
Où vas-tu Moshé?
Le Regard
Al Malaika la tuhaliq fi al-dar albayda
Café de la plage

FR / MA / AL / BE
FR / BE / IT / MA
FR / MA
FR / MA / DE / PS
DE / MA / FR
FR / MA
FR / BE / MA
SN / FR / BF / CM / MA / TN
FR / MA
FR / MA
FR / MA / ES
FR / MA
MA / US / FR / CA
FR / MA
MA / ES
BE / MA
IT / MA
MA / FR / DE
FR / BE / MA
FR / MA / DE
FR / MA
NL / MA
MA / IT
MA / FR
MA
FR / MA
MA
MA / ES
DE / MA
MA
MA
FR / MA
MA / CA
NO / MA
IT / MA
FR / MA

Année de
production

2006
2011
2011
2001
2009
2004
2000
2004
2005
2008
2005
2003
2007
2003
2008
2004
2009
2011
2003
2006
2004
1997
2008
2002
2008
1998
2003
2005
2008
1999
1998
1998
2007
2005
2004
2001

AT

BE

BG CH

76 927

5 032
7 529
7 502
2 185
3 622

12 555
23 063
3 298
4 021
15 278
2 568
8 507
1 013
1 113

CZ

DE

DK

26 709
300 6 683
14 110 3 579
13 023
27
335
8 179
549

ES

4 162

24 671
46 210
35 864
9 698
7 135

689
4 261

37

23

76

1 547

FI

FR

GB

35 301
43 114

2 995 992
638 824
572 568
10 556 1 387
287 130
12 962
22 758
9 007
77 653
10 685 1 585
109 884
13 959
898
77 133
107 981
101 871
4 898
59 526
66 397
52 093
51 601
46 749
27 811

GR

41 888
10 324

HU

IE

IS

IT

LU

NL

3 077
2 229

20 644 15 517
7 281 2 654
3 680
454
11 965

NO

PL

3 917

14 896
62 533
4 433
5 018

4 816

715

6 691
7 791
10 886
139 1 622
4 521
320

RO

RU

SE

7 654
6 448
198
3 281
115

7 960
8 369
1 729
20 952
2 889
5 761
1 248 1 240 13 163

42

1 777
2 560

4 717

974
949

3 764

21
4 706

31 906
13 737
7 509
25 890
6 200
7 548
11 103
13 833
9 124
2 072

6 366
403

5 579

1 642

1 327

93

7 246

3 200
3 673

2 041

14 400
6 274

4 066

751
7 340

1 078

823

7 797
476

5 377
4 763
4 680
4 260
3 799

45

3 404
809
2 565
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2 323

TR

10 11 177
924 14 420

4 698
1 392

34 314
3 605
716

SI

3 388
6 050

46 345
3 093 1 833 338
3 068
5 505

PT

Total U.E.
3 172 612
755 555
586 852
443 347
200 517
159 502
156 228
128 211
121 624
102 884
71 903
66 434
52 093
51 601
46 749
42 206
34 314
31 906
25 656
21 328
25 890
20 600
13 885
11 103
13 833
9 875
9 412
7 797
5 853
4 763
4 725
4 260
3 799
0
3 132
2 565

ُيٕع اؿجمعع الهغري٣ع اؿسىجيعر ا٫كغرٕعزج٘ع إلاُٗطياعخح

Les Casablancais
Il mercante di stoffe
Atash
Chicken mexicaine
El Khoubz el hafi
Fissures
Waqa'i maghribia
Bedwin Hacker
Keïd Ensa
Sound of Morocco
À la recherche du mari de ma femme
Tartina City
Africa, Blood & Beauty
Waiting for Pasolini
El Ejido, la loi du profit
Alyam Alyam O Les jours
Pégase
Bab Sebta
Casablanca Casablanca
Tagnawittude
EL CHERGUI
Les jardins de Samira
Ici et là
Bab Al-Sama Maftuh
Casablanca Daylight
La chambre noire
As-sarab
Ahasin Wetei
Itto Titrit
Les cris des jeunes filles des hirondelles
Ashlaa
Le temps des camarades
Wechma
Ahmed Gassiaux
Le gosse de Tanger
Swingum
Les oubliés de l'Histoire

MA / FR / CA
IT / MA
MA
CH / DE / MA
FR / IT / MA
MA
MA / FR
FR / MA / TN
MA / TN / CH / FR
IT / MA
MA
TD / MA / GA / FR
RU / FR / MA / ML / CM / NA / ET / BW
MA / FR
BE / FR / MA
MA
MA
MA / PT
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
FR / MA / DE / NL
MA
MA
MA
MA
MA
MA / BE
MA
MA
MA / BE

1998
2009
2001
2007
2005
2009
1999
2003
1999
2009
1993
2007
2012
2007
2007
1978
2010
2008
2002
2010
1975
2008
2004
1989
2003
2004
1979
2009
2009
2008
2009
2009
1970
2010
2005
2008
2010

2 499
2 397
1 803

417

1 799
1 693
1 286
963
918
803
602
331
290
235
29

66

90
83
59
58
55
43
40
38
36
25
21
18
17
16
13
12
10
10
10
7
7
4
1
26 346 152 706 474 80 522 3 579 136 022 11 035 198 792 3 870 5 407 074 105 470 20 400 10 977 7 338 428

Source : Observatoire européen de l'audiovisuel / Base de données LUMIERE
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175 881 4 024 77 010 28 433 13 007 30 448 1 248 1 240 41 278 934 25 597

2 499
2 397
2 220
0
1 693
1 286
963
918
803
602
331
290
235
95
0
83
59
58
55
43
40
38
36
25
21
18
17
0
13
12
10
10
10
7
7
4
1
6 427 913
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ر٢ضعخ٣٣تعَظٍعألاٞلمع6.4ي لطحنعتظ٦غد،عراً٨عيجبعؤلا٢غ ععبؤنع اىهسبعألارٞغع ًعَظٍع الظ ٦غعخ٣٣لهعألاٞلم ي اتيع٧يهتع ؿيَجةع إلاٛغبعٞحهيعيئطلة .ي
أ يعألاٞلمع اتيعتم ي اهليزهيعبجليصعدع ٛغبطةع٣ٞضعبلٜعٖضصَيع 39ي رخ٣٣تع208000ي تظ٦غدعصزح٫عفععبلض نع تديصعألارعربيعفععتل٪ع اٟترد،عأرعبجٗض٫ع 7201ي
تظ٦غدعالٟلمع اح خض.
رفععهٟـع اٟترد،عبلٜعههسبعألاٞلمع إلاكتر٦ةعع اتيعؾيَجتعٞحهيع إلاٛغبعبيؿلةع٦لحردع (اهليرع ٛغبيعأرع إلاٛغبعَحع اكغر٪عنيخب ي ألاٚللطة)يررػٖتعفععبلض نع
تديصعألارعربيعحججيعي٩يصعالعيظ٦غ:يأ٢لع ًع0ي بيإلايتة.يرخؿبع ُٗطياع إلاغنضعألارعربيعالُ٣يٕع اؿجمعع الهغر،عٞبنعألاٞلمعٚحرعألارعربطةعرٚحرعألا غر٨طةع
العيلجيرػعههطبهيع جلجٗةع2ي بيإلايتةعفعع تديصعألارعربي. 1
رتٗضعٞغوؿيعأ٦ثرع اللض نع اتيي تٗغىعٞحهيعألاٞلمع إلاٛغبطةعاطعسجلتعصزح٫ع%67.1ي ًعٖضصع إلاكيَضيًع لججلععفععأرعربي،عٞطجيعبلٜعٖضصع إلاكيَضيًع ؾلينع
%23.8ي رَحاىض ع. %8ي
ي
تحػٕعٖضصع كيَضرعألاٞلمي إلاىلجةعبجليصعدع ٛغبطةعفعع تديصعألارعربيع()2012-1996

إلاهضع:ي إلاغنضعألارعربيي الُ٣يٕع اؿجمعع ٫بهغريي/ي٢يٖضدع الطيهياعاح طحر

رزلنةع ا٣ح٫عأنعألاٞلمع إلاٛغبطةعر اٗغبطةعٖجح يعالعتل٣ىععر زيعفعع اؿح١عألارعربطة .يرأؾببعٖضمع اغر رعَظ عٖضيضد،ع ًعبطجهي ي َطجىةعألاٞلمعألارعربطةع
رألا غر٨طةعرٚطيبعَطيياع ٛغبطةعاللحػي٘ .ي ربيايؿلةعالىع اؿح١ع إلاٛغبطةعٞبنعألاٞلمعألارعربطةعاهيعههسبعيئطلع (ٞغوؿيع%1.49ي ربغرُيهطيع،)%1.13عرأًٞلع
جهيع٢لطلعألاٞلمع اهىضيةع ()%3.91ي رألاٞلمع ًعزيؿطياع سللٟةع (.)%11.68ي رتل٣ىعألاٞلمعألا غر٨طةعنيخلةع إلاغتلةعألارلىعبيؿلةع ،%46.83عتلحهيعألاٞلمع
إلاٛغبطةعبيؿلةع%18.25ي ٞيإلاهغرةعبيؿلةع. %12.87يرتجضععؤلاقيعدعأنع إلاٗلح ياعشخطدةعبسهحمعخًحععألاٞلمع إلاٛغبطةعفععب٣يٕعأزغوع ًع اٗيام.
 1توفر قاعدة البٌانات لومٌٌر التابعة للمرصد السمعً البصري األوروبً ( ) http:/lumiere.obs.coe.intالمعطٌات الخاصة بعدد مشاهدي األفالم الموزعة فً
أوروبا منذ  . 1996وقاعدة البٌانات هً نتاج تعاون المرصد مع مختلف المصادر الوطنٌة وبرنامج مٌدٌا التابع لالتحاد األوروبً  .وتصل نسبة التغطٌة فً االتحاد
كاملة
.
األوروبً إلى  . %90ولكن تبقى المعطٌات منقوصة ألن بعض البلدان ال توفر قائمات
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 8.8ظوق الفُذًو
بيايؿلةعالىعأ٢غ مع "صرعفععصر "،عٞبنع إلاٛغبعييلميعالىع إلاىُ٣ةع 5ي اتيعتكجلععرؾطيعر اهىضعرأٞغر٣طيعر٧حعريع اكجياطة. 1يالعتحزضع ُٗطياع حج٣ةع٧يٞطةعًٖ يي
ؾح١ع اٟطضيح .ييحزضعهيقغرنع ٛيعبةعرآزغرنع ًعبلض نعٖغبطةع(زينةع إلاججحٖةع اؿٗحصيةععرتيهي)ييحػٖحنعألاٞلمع احَىطة.ي ؾلحصيحَياعألا غر٨طةعتحػٕع
ايسخعألانلطةع ًعأٞل هي.يأَمعه٣يٍع الط٘عهعع اًٟيا اع إلاسلهةع ا٨بروع(ٞحرزحنع طٛيؾلحعي.)...
اً٨ع اٗغرىع إلاجلخلةعال٣يهحنعتح زهعْيَغدع ا٣غنىة.ي رعٚمعأنع تلل ٝاضرلععالجل٨طةع ا٨ٟغرةع ()IIPAي ٢ضعري٘ع إلاٛغبعفعع ا٣ؿمع إلاٗىحنعب "تىحرهع
زيم"ي كضص عٖلىعأنع إلاٛغبع٢ضعؾًع "اخضوعأخضثع٢ح هحنعخ٣ح١ع الؤاط٠عفعع اٗيام،عبجيعفععطا٪عخجييةعأَمع لخ٣ح١عفعع اٗهغع اغ٢ميعرآاطياعؤلاهٟيطع
اللٗيَيع ٘ع اُلطٗةع إلالٛحردعْ ٫يَغدع ا٣غنىةع الجيعرةعلخ٣ح١ع الؤاط،2" ٠عٞبنع٢غنىةعأ٢غ مع "صرعفععصر "ي تٓلع هحاةعفعع دلاع الط٘عبيالٟهطلع
.١
ر اكح عٕ.يرتٗضع ا٣غنىةع ك٨لع هجيعفعع ٗٓمع إلاضنع إلاٛغبطةعرٖيت٣يعالُحعع اؿح ي
 9.8البذاًاث الحذًثت للفُذًو خعب الؿلب واللشضىت على ابىت الاهمتهذ

عٚمعأنعمقيَضدي ألاٞلمعر اؿلؿلاي ٫تلٟؼرحهطة ي ٖلىعقل٨ةع هترهتي تلمعفعع إلاٛغبعرٚحرٍع ًعصر٫ع اٗيامعًٖعَغر٤ع ا٣غنىة،عٞبههعتحزضع ديرالاع
تؿمىعالحٞحرعٖغرىع٢يهحهطةعتغ يعالؾلُ٣يبع ججلع اؿح١ع اٗغبطة .ي رتٗضع اؿٗحصيةعرؤلا يع اعأَمعؾح٢حنع ؿتهضٞلحنعفعع إلاغخلةعألارلى .ي ح٘٢ع
ُ
shofha.comي اظرعيلمع ؾلٛلاهع ًع هغعٖبرعقغ٦ةعاى٨ىليًع ()LINKonLINEي اخضوعٞغرٕعقغ٦ةعاى٨ضرتىياع ()LINKdotNETي ليحعٖبرعقل٨ةع
هترهتعفعع إلاٛغبعريؿجذعبياىٟيطعالىع٢يتجةعبيألٞلمع اٗغبطة.3يرعالعتلحٞغعاضيىيع ٗلح ياعًٖع ضوعقهغدعَظٍع لخض ةعفعع إلاٛغبعرهجيخهي.
العوٗغٝع ح ٕ١عتٗغىعٞطضيحعخؿبع اُلبعفعع إلاٛغب.يراً٨عيجً٨ع لخٓةعرزحصعٖغرىع جيهطةعٖلىعقل٨ةع هترهتع(رَلٗيعبُغر٣ةعٚحرع٢يهحهطة ). 4ييجً٨ع
ايجيصعبٌٗعألاٞلمع إلاٛغبطةع (أرعأٞلمعقيع٦تع إلاٛغبعبيؿلةعيئطلةعفععاهليزهي )يٖلىع ح ٘٢عٞغوؿطةع سههةعاؿسىجيع إلائا٠عٖلىعٚغ عع ح٘٢ع "أرهطٟغؾحنر"ي
(. 5)Universciné

 .10.8الخناهشاث العِىمائُت الوؾىُت
ىظع٢غ بةعٖكغعؾىح اعقهضاع اؿيخةع اٟىطةع إلاٛغبطة ي ْهحعع٦معَيتلع ًع إلاهغزيهيا،عرَحعتُحعع٧ينعاهع جغعايجيبيعٖلىع اٗي لحنعبياُ٣يٕعر لججهحعع .ي٢ضع
ؾيَمعفع ي َظٍع لخطحرةع اؿلُياع اٗجح طةعر إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع اظرعي٣ضمعؾىحريع 23ي لطحنعصعَم6ي أرع يعيٗيص٫ع 2ي لطحنعيحعرعايجيهيع جهيعبؤَجطةع
إلاهغزيهيا.يرزل٫عؾىةع،2010عقهضع إلاٛغبعتىٓطمع52ي تٓيَغدعؾسىجيتطةعرَىطة،عٞطجيعبلٜعٖضصَيعؾىةع2011ي ،ع. 46

1

روج
صمم الصناعٌون نظ ام مناطق ٌمكن أساسا من الحد من تورٌد األقراص من خارج المناطق المعٌنة ،األمر الذي ٌسمح للناشرٌن بمراقبة أسعار البٌع وتارٌخ الخ
بشكل فردي فً كل منقطة من العالم.
2

Additional Appendix (Web only)- 2012 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement, IIPA,
http://www.iipa.com/pdf/2012SPEC301HISTORICALSUMMARY.pdf.
ٌنبغً اإلشارة إلى أنه خالل  2007ضم االئتالف الدولً للملكٌة الفكرٌة المغرب فً قسمه "فض النزاعات" مشددا على التحدٌات التً تواجهها المغرب على ضوء
اتفاقٌة التبادل الحر بٌن الوالٌات المتحدة والمغرب.
3

S.A.LI, Projet de collecte de données statistiques sur les marchés cinématographiques et audiovisuels dans 9 pays
méditerranées. Premier rapport intermédiaire Monographies nationales : ÉGYPTE, Euromed Audiovisuel /
Observatoire européen de l’audiovisuel, 2012, p.66.
http://www.euromedaudiovisuel.net/Files/2012/09/17/1347873169237.pdf
4

ٌعرض موقع  126 Aflamedia.comفلما مغربٌا مجانا.
http://www.aflamedia.com/movies/films_marocains.htm
http://www.universcine.com/films/pays/maroc

5

6

Jaouad Mdidech, 36 festivals de cinéma au Maroc, pour quoi faire ?, dans La Vieéco, 25/04/2008,
http://www.lavieeco.com/news/culture/36-festivals-de-cinema-au-maroc-pour-quoi-faire--6900.html
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تى٣ؿمع إلاهغزيهياع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطةعالىعجلثعٞيا .ي أراهيع إلاهغزيهياع اضراطةعر أَجهيع هغزينع غ ٦لع اضرلععالؿسىجيع اظرع خلٟلعبيسخلهع 13ي ؾىةع
، 2012عرتىٓجهع ئؾؿةع هغزينع غ ٦لع اضرلععالؿسىجيعتدتععٖييةعألا حرع حالرععقطض.
أ يع اٟيةع اخيهطةعٞلًمع إلاهغزيهياع احَىطةعر لجهحرةعٖلىعٚغ عع إلاهغزينع احَجيعالؿسىجيع اظرعتؿلًطٟهع ضيىةعَىجةعررنلععالىعوـزلهع13ي ؾىةع. 2012
رأزحر ،عهجضعٞيةع إلاهغزيهياع لخينةع ( اتيعتسلوعبجحيحٕع ٗحنعٖيصد )ي ر ًعبطجهيع هغزينعؾلعخح٫ع إلاغأدعر هغزينعأٚيصيغعخح٫عؾسىجيع اهجغدعر هغزينع
اغبيٍع إلاسهوعاؿسىجيع إلائا:٠
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إلاهغزيهياعر إلالل٣طياع اؿسىجيتطةعفعع إلاٛغب
مهشحاهاث – ملخلُاث – أًام وأظابُع

امليان

اليسخت

1

إلاهغزينع احَجيعالؿسىجي

َىجة

13

 21-12ي يىييغ

2

هغزينع اؿسىجيعر اهجغد

أٚيصيغ

9

 11-8ي ٞبر يغ

3

إلاهغزينع اضرلععاؿسىجيع اُٟل

َىجة

19

 19ي ٞبر يغع–ي 27ي ييح

4

هغزينع اٟلمع ا٣هحرع إلاٛيعبيعآلاؾطحرع

الفمتة

تسؿيع–ي تيرهيا

5

 26-23ي ٞبر يغ

5

إلاهغزينع احَجيعالٟلمع ا٣هحر

رزضد

1

 3-1ي م عؽ

6

إلاهغزينع اضرلععالٟلمع ا٣هحر

تحزهست

2

 4-2ي يعؽ

7

لل٣ىع اٟلمع إلاٛغبي

ٞيؽ

17

 10-7ي يعؽ

8

هغزينع اٟلمعألا يػيغعع

آػعر-ي اٞغ ن

2

 9-8ي يعؽ

9

إلالل٣طياع اضراطةعإلاض عؽع اؿسىجي

رعػ ػ ا

3

 10-8ي يعؽ

10

إلاهغزينع لجي مععالؿسىجي

اغشخيصد

7

 18-14ي يعؽ

11

هغزينع اٟلمع اٗلمي

غ ٦ل

7

 24-20ي يعؽ

12

هغزينع اؿسىجيع اىيقية

َىجة

5

 25-21ي يعؽ

13

إلاهغزينع اضرلععالؿسىجيع إلالحؾُطة

تُح ن

18

 31-24ي يعؽ

14

هغزينع اؿسىجيعرؤلاٖي٢ة

اغبيٍ

6

 31-28ي يعؽ

15

هغزينعؾطجيي بؿجيا

اغبيٍ

4

 9-6ي أبغرل

16

إلاهغزينع احَجيعاؿسىجيع اهح د

ؾليا

6

 14-10ي أبغرل

17

إلالل٣ىع اضرلععاألٞلمع احجيت٣طة

ػ ٚحع

1

 15-13ي أبغرل

18

إلاهغزينع احَجيعالؿسىجيعر اخ٣يٞة

َىجة

5

 22-15ي أبغرل

19

إلاهغزينع اضرلععالٟلمع احجيت٣ي

أٚيصيغ

4

 28-24ي أبغرل

20

هغزينع اؿسىجيع إلاٛغبطة

ؾطضرع٢يؾم

13

 30-26ي أبغرل

21

لل٣ىع اؿسىجيعر اكليب

َيصع٧حعا

5

 29-27ي أبغرل

22

إلالل٣طياع اضراطةعالٟلمع احجيت٣ي

ٞيؽ

6

 28ي أبغرل -ي 2ي ييح

٨ىيؽع–رزضدع٢ىطُغدع–ي اغبيٍع
اض عع الطًياع–ي لجضيضدع–َىجةع
تُح نع–ي نيفعع–ي غ ٦لعأٚيصيغ

12

 2ي ييحع– ي 13ي يحهطح

اٗحرىياعؾطضرعبىحعي

4

 5-3ي ييح

25

إلاهغزينع إلاٛيعبيعالٟلمع احجيت٣ي

رزضد

1

 5-3ي ييح

26

إلاهغزينع اضرلععاٟلمع الطةعر لخطح هيا

اغبيٍ

8

 6-3ي ييح

27

إلاهغزينع اضرلععاٟلمع اُياب

اض عع الطًيا

5

 12-9ي ييح

28

هغزينع اؿسىجيعرألاصب

كغ عبل٨ؿحرري

6

 13-10ي ييح

29

إلاهغزينع احَجيعالٟلمع اتربحري

ٞيؽ

11

 13-11ي ييح

30

هغزينع الٟلمع ا٣هحر

ا٣ىطُغد

6

 19-16ي ييح

31

إلاهغزينع احَجيعألٞلمع اهح دع ا٣هحرد

قٟكيرني

4

 1-16ي ييح

لجضيضد

2

 27-24ي ييح

33

هغزينع اؿسىجيع ؾليهطةع إلاٛغبطة

غتطل

12

 2ي يحهطح 27-ي ييح

34

إلاهغزينع اضرلععالٟلمع ا٣هحرعر احجيت٣ي

اض عع الطًيا

7

 19-15ي يحهطح

35

إلاهغزينع اضرلععألٞلمعخ٣ح١عؤلاوؿين

اغبيٍ

5

 20-18ي يحهطح

إلاهغزيني اضرلععاؿسىجيع اليكطِعبج٨ىيؽ

23

 24لخطجةع اؿسىجيتطة

 32أييمعصر٧يالع اضراطةع٫اؿسىجي
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 36ألاييمع اؿسىجيتطةع" اظ ٦غدع لججيٖطة" "

اىيْح يع

1

 21-19ي يحهطح

37

إلاهغزينع اضرلععاؿسىجيع إلائا٠

اغبيٍ

18

 30-22ي زح ن

38

هغزينع اؿسىجيعألاٞغر٣طة

زغرل٣ة

15

 30ي يحهطحع 7-ي يحاطح

39

إلاهغزينع اؿسىجيةر

٢لجطم

3

 4-1ي يحاطح

40

إلاهغزينع اضرلععاؿسىجيع اكليب

٨ىيؽ

2

 5-3ي يحاطح

41

لل٣ىع اؿسىجيعر اتربطة

اغبيٍ

7

 16-13ي يحاطح

42

إلاهغزينع اٗغبيعالٟلمع ا٣هحر

ٖؼعر/اٞغ ن

14

 23ي–ي 26ي أٚؿُـ

43

إلاهغزينع اضرلععالٟلمع احجيت٣ي

زغرل٣ة

4

 29ي أٚؿُـع–ي 1ي ؾتلجبر

44

إلاهغزينع اضرلععاٟلمع إلاغأد

ؾل

6

 17ي 22-ي ؾتلجبر

45

إلاهغزينع اضرلعع يؿجيعهحعٙعالٟلمعألا يػيغع

أٚيصيغ

6

 30-26ي ؾتلجبر

46

إلاهغزينع اٟلمع ا٣هحرع إلالحؾُي

َىجة

10

 6-1ي أ٦لحبغ

47

هغزينعؾسىجيع اكٗحب

ايجحػ ع٦/ىض ع

9

 4-1ي هحٞجبر

48

إلاهغزينع اضرلععالٟلمع اصخغ رري

ػ ٚحع

9

 11-8ي هحٞجبر

49

هغزينع ٞ٫لمع ا٣هحرع إلاٛغبي

اغبيٍ

3

 18-13ي هحٞجبر

50

هغزينع اؿسىجيع٫لججط٘

تحزهست

5

 25-21ي هحٞجبر

51

إلاهغزيمع اضرلععالٟلمعبجغ ٦ل

غ ٦ل

12

 30ي هحٞجبر 8-ي صيؿجبر

٢لٗةعؾغ ٚىة

2

 16-13ي صيؿجبر

 52ألاييمع اؿسىجيتطةعب٣لٗةعؾغ ٚىة

إلاهضع:ي لخهطلةع اؿسىجيتطةع–ي اؿىةع، 2012ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي.

.1.10.8

.

يي الٓيَغ اع إلاىٓجةعبيالٗيرنع ٘ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي

رفععهُي١عصٖجهعاللليص٫ع اخ٣يفععبحنع سلل٠ع اٟٗياطياع اؿسىجيتطةعفعع اٗيام،عهٓمع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيع ا٨خحرع ًع الٓيَغ اعؾىةع،2012ع اٛغىع جهيع
وكغعأنىيٝعأزغوع ًع اؿسىجي،عهظ٦غع جهيعزينة:

الخناهشة

الشكم
1

أؾلحٕع اٟلمع اهغبيعبيإلاٛغب

2

أؾلحٕع اٟلمعؤلايُيلععبيإلاٛغب

3
4
5

أؽبحٕع اؿسىجيع ابرتٛياطة
إلاهغزينع اضرلععألٞلمع إلاض عؽ
أؾلحٕع اٟلمع الحاحوي

6

أؾلحٕع ٞ٫لمع ابريُيوي

7
8
9
10

أؾلحٕع اٟلمعألارعربي
أؾلحٕع اٟلمعألاإلايوي
أؾلحٕع اٟلمعؤلايُيلععبؿطجيعايُياطي
أؾلحٕع اٟلمع إلايوي

124

الخاسٍخ

ميان العشع

ًع60ي الىي11ي ٞبر يغ
اخلجياع24ي يىييغع
اخلجياع18ي ٞبر يغع
اخلجياع28ي ٞبر يغع
اخلجياع18ي يعؽع
اخلجياع27ي يعؽع
اخلجياع10ي أبغرلع
اخلجياع24ي أبعرل
ًع15ي الىع20ي أبغرل
ًع ييحعالىع08ي يحهطح
ًع1ي الىع7ي يحهطح

٢يٖةع اًٟع اؿيب٘

ًع11ي الىع24ي هحٞجبر
ًع19ي الىع26ي هحٞجبر
ًع05ي الىع10ي صيؿجبر
ًع11ي الىع14ي صيؿجبر
ًع12ي الىع16ي صيـ بر

٢يٖةع اًٟع اؿيب٘

٢يٖةع اًٟع اؿيب٘
٢يٖةع اًٟع اؿيب٘
ٞطلع اٟىحنعبياغبيٍ
٢يٖةع اًٟع اؿيب٘ع
ؿغحعهح يصعبؿطضرع اُطبيع
إلا٨للةع اؿسىجيتطةعبُىجة
ؿغحع دجضع لخي ـ
٢يٖةع اًٟع اؿيب٘
٢يٖةع اًٟع اؿيب٘
إلا٨للةع اؿسىجيتطةعبُىجة
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 .11.8مشاسهت العِىما املغشبُت في املهشحاهاث الذولُت
ًعٚغدعيىييغ٧/يهحنع اخيويعالىع31ي صيؿجبر٧/يهحنعألار،٫عقيع٦تع اؿسىجيع إلاٛغبطةعفعع131ي تٓيَغدعصراطةع( هغزيهيا،ع لل٣طيا،عأؾيب٘عج٣يٞطة). 1
رعزل٫ع اٗيمع ،2010عهي٫ع 20ي ٞلجيع ٛغبطيعر ر تؼعفعع إلاهغزيهياع اضراطة .ي االعأن ي خًحعع اؿسىجيع إلاٛغبطةعفعع إلاهغزيهياع اضراطةع إلاىٓجةعفعع سلل٠عب٣يٕع
اٗيامعزل٫عؾىةع2011ي ُتحرعبيلخهح٫عٖلىع47ي زيتؼد.
ر٢ضعتٗؼػعَظ ع لخًحععزل٫عؾىةع2012ي ًعزل٫ع إلاكيع٦ةع إلاٛغبطةعفعع145ي تٓيَغدعؾسىجيتطةعصراطة .ي ر ًعٚغدعيىييغعا٫وع31ي صيؿجبرع،2012عخهضع إلاٛغبع
65ي زيتؼدعصراطة. 2

 .12.8خشهت إضالح حذًذة
إلاٛغبطة
.
يل٣ىعؤلاهليرع احَجيع اتصجط٘عريكهضعتُحع ،عألا غع اظرعٞسرع إلاجي٫عآهحعع حزةع سغزحنعر جخلحنعرأُٖىعػزجيعزضيض عالؿسىجيع
االعأههعرعٚمع اضرعع إلالٗيْمع اظرعتًُل٘عبهع اضراةعفععتُحرغع اهىي ٖةع اؿسىجيتطة،عٞبنع اؿسىجيع إلاٛغبطةعتكهضعهحٖيع يع ًع الىي:ٌ٢ي عتٟيٕعٖضصعألاٞلمع
إلاىلجةع ( ًعبطجهيع يعهي٫ع ٖتر ٞيعصراطي )ي ٣يبلعت٣ه٣غع ؿلجغعاٗضصع٢يٖياع اؿسىجي .ي ٦جيعتكهضع ا٣غنىةع ػصَيع عبياتز ًع ٘عهجغع لججهحععال٣يٖيا .ي اييٞةع
الىعتغ ٤ٞع عتٟيٕعؤلاهليرع ٘ع ٗيهيدي ُ٢يععع الحػي٘عر ؾلٛل.٫ي ر الٞتعأنع الجحرلع لخ٩ح يع ا٨لحرعي٣يبلهعاحجيمعقلهعتيمع ًع اُ٣يٕع لخيم.
ا٣ضعأنلدتع اضراةع( ًعزل٫ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي)ي اُغٝع إلاىلجعألٚلبعألاٖجي٫ع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطة،ع٦جيعت٣حمعببهليزياع كتر٦ةع ًعزل٫ع ا٣ىيتحنع
اٗجح طلحن.ي رمهظع ،2006عٞغيتع اضراةعفعع٦غ سخيع اكغرٍع لخيميًعبيا٣ىيتحنع اللٟؼرلحنعازليعرةعاهليزهجيعأرع كيع٦تهجيعفععاهليرعألاقغَةع  ٫تلٟؼرحهطة ،ع
ا يع ًعزل٫ع ٢لىياعخ٣ح١ع الذعأرع إلاؿيَجةعفععتجحرلعؤلاهلير.
تؿيَمع كيع٦ةع اللٟؼرحنيي فععؤلاهليرعفععٌٞع كي٧لع إلاغصرصيةع إلاياطة،عر اتر ررجع (هحٖيع ي )ي ر الحػي٘.يبحنع2006ي رع،2007عأهلجتعَطيةعٖلععآنعبغرص٦ؿطحنع
(،)Ali N„Productionsع30ي قغرُيعتلٟؼريعفععأ٢لع ًعؾيلحنعبيالقتر ٥ع ٘ع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ب٣طجةع19ي لطحنعصعَمع (1.6ي لطحنعيحعر)ي
بجحز هطةعزجلطةع٢ضعَيع36ي لطحنعصعَم3ي(3.1ي لطحنعيحعير).
يلخوع لجضر٫ع اليلعع ججلع الدلطلع اظرع٢جىيعبهعررغ٦ؼعٖلىع اهىياعر اهٗحبياع اتيعيك٩حع جهيع اُ٣يٕع اؿسىجيثيعفعع إلاٛغبعًٞلعًٖعه٣ي
ر اًٗ.٠ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ٍع ا٣حدع

Bilan Cinématographique- Année 2011, CCM.

1

بالنسبة للسنوات السابقة انظر:
C. FRANCE, La diversité culturelle au sein des festivals internationaux. Etude de cas du cinéma marocain. Mémoire
de maîtrise en communication, Université Laval, Montréal, septembre 2008.
Bilan Cinématographique- Année 2012, CCM ; http://www.ccm.ma/inter/phactualite/bilanfr2013.pdf

2

3

Diagnostic de l’Économie du Patrimoine Culturel au Maroc, sa situation présente et les possibilités d’exploitation et
انظر de promotion des ressources qu’il recèle, Ministère de la Culture- MDG Achivement Fund, octobre 2010, p.110.
: http://www.minculture.gov.ma/fr/images/stories/pdf/Diagnostic_economie.pdf
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ي
ي

مواؾً اللوة

مواؾً الػعف

ػريصدعؤلاهلير

ٚل٤عتضعرجععا٣يٖياع اؿسىجي

خطحرةعؤلابض ٕع اؿسىجيثيع

ٚطيبعؤلاهليرع لخيم

قٗلطةع اٟلمع إلاٛغبيعاضوع إلاٛيعبةع

ه٣وع الضعرب

فشص

تهذًذاث ومخاؾش

خطحرةع إلاهغزيهياع

٢غنىةع

ؾتخجيععخ٩ح ي

يٗ٠عؾلؾلع الحػي٘ /ؾلٛل٫

تضزلع اللٟؼرح يني اٗجح طةع

ٖضمعٟ٦ييةع اضٖمع

تٟي٢طياعاهليرع كتر٥عرتليص٫ع ٘عٖضدعصر٫ي

تُحعع اهىيٖةع اؿسىجيتطةع لخينةعبيإلهليرعألازىبيعٖلىعخؿيبع
ؤلاهليرع احَجي

اً٨عيٗضعٚطيبع ؾتخجيع اع لخينةعفعع اُ٣يٕعاخضوع اهٗحبياع اغتسؿطةعالؿح١ع اؿسىجيتطةعفعع اللص .ي ر يص مع اُ٣يٕع لخيمع ذججيعًٖع ؾتخجيعع
ٞؿلٓلع اؿح١ع دضرصد .ي"ي امعيلح٤ٞع اُ٣يٕع لخيمعالىعخضعآلانعالىعايجيصعؾح٢هعط٥ ٫عأههعامعيليصععأرع خضعبيالؾتخجيععفعع اؿسىجي .ي ٞبنع إلاٛغبعؾح١ع
1

نٛحردعر اؿسىجيعتلُلبعأ ح عَيتلة،عراظا٪عٞبنع إلاؿتخجغرًع اظيًعالعيد٣٣حنعٖيتض اع ياطةعيذججحنعًٖع ؾتخجيع".
.1.12.8

لل٣ىع اؿسىجيع إلاٛغبطةعاكهغعأ٦لحبغع2012

2

هٓجتعرػ عدع تهي٫عبيالقتر ٥ع ٘ع إلاغ٦ؼع اؿسىم ثيع إلاٛغبيعر اهطيياع اٗي لةعبياُ٣يٕعرعتدتعاقغ ٝع إلال٪ع دجضع اؿيصؽع إلالل٣ىع احَجيعالؿسىجيع اظرع
الؤمع يعبحنع 16ي ر18ي أ٦لحبغع2012ي بياغبيٍ.ي ر٢ضعزج٘ع إلالل٣ىعأ٦ثرع ًع 300ي كيع٥ع ًعبطجهمع إلائؾؿياعط اع اٗل٢ةعر اٗي لحنعبياُ٣يٕعرزبر اع ٛيعبةع
رأزيهبي ألر٫ع غدعفعع إلاٛغب.ير٢ضعأعرضعالجلل٣ىعأنعي٩حنعًٞياعخغ عر ٟلحخيعالى٣يفعخح٫ع ح ًَع اًٗ٠عر ا٣حدعفعع اهىيٖةع اؿسىجيتطةي إلاٛغبطةعر اُغ١ع
اٟ٨طلةعبيالىياعٖلىع إلا٨تؿلياعرتُحرغَيع ًعأزلي اُٖياعػزمعزضيضعالُ٣يٕعرتدؿحنعتىيٞؿسله.
ر٢ضعع تع احعقياع إلابر جةعالىعتٗجط٤ع لخح ععخح٫ع اهٗحبياع اترعتٗتررعزجط٘ع غ خلعؤلاهليرعر الحػي٘،عرالىعع٘ٞع الدضيياي ا٣يهحهطةعر اٟىطةعر الجيعرةع
ط اع اٗل٢ةعبيإلاجيعؾةع اؿسىجيتطةعفعع اللص.ير٧ينع اهضٝع اغتسسخيعت٣ضيمعخلح٫عر ٗ٢طةعإلاكيٚلع اٗي لحنعبياُ٣يٕع اؿسىجيثيعق٨لعر ًجحهي.
ر٢ضع َلجتع احعقةعألارلىع"بيإلهليرع احَجيعفععْلع الُحعع ال٨ىحاح ع"ي ُ
رٖىستعبلدلطلعر ٘٢عؤلاهليرع اؿسىجيثيعرآٞي٢ه،عًٞلعًٖعرؾيتلع اجهحىعبياكغ ٦ةع
بحنع اؿسىجيعر اللٟؼرح يني بٛغىعع٘ٞع الدضيياعط اع اٗل٢ةعبيالُحعع ال٨ىحاح ع.ي رالد٣ط٤عطا،٪عتمعتدضيضعٖضصع ًعألاراحريا،عهععتىحي٘ع هيصععتجحرلع
اؿسىجي،عر اترٞط٘عفعع٢طجةي اضٖمع لخ٩ح يع إلاحزهعالهىيٖةع اؿسىجيتطةعبع10ي ليحنعصعَم،عرا٨حنع اُ٣يٕع ًعٖ٣ضع–ي بغهي جع سهحم،عرصٖمعتؿحر٤ع
اٟلمع إلاٛغبيعفعع اض زلعر لخيعر.ي

1

تصرٌحات فرٌدة بلٌزٌد وردت فً Diagnostic de l’Économie du Patrimoine Culturel au Maroc, Ibid, p. 115.

2

حسب بالغ صحفً لوزارة االتصال ،أكتوبر. 2012
http://www.mincom.gov.ma/fr/actualites/item/661-ouverture-a-rabat-des-assises-nationales-sur-le-cinema.html
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ربيايؿلةعالىع ؿيتلع اليطةع الدلطةعر الحػي٘ععر ؾتخجيعع اتيع٧يهتع دحععرعقةع اٗجلع اخيهطة،ع٣ٞضعتمع اتر٦حزعٖلىعيغرعدعالضزلع ا٘أزلي ر اٟٗي٫ع
الؿلُياع اٗجح طةع ًعأزلي تُحرغع اليطةع الدلطةع اؿسىجيتطةع(٢يٖياع اؿسىجيعر إلاغ٦لياع اؿسىجيتطة)يرتٗؼرؼعتىيٞؿطةع اؿسىجيع إلاٛغبطةعر الحػي٘ع اٗيص٫ع
اًٟيا اع اٗغىعفعع٧ي لع ىيَ٤ع إلاٛغب.ي
ر٢ضعتجدحعاع احعقلينع اخياخةعر اغ بٗةعخح٫ع" ال٣ىطحنعر إلاهًعقلهع اؿسىجيتطة"ير" الضعربعر الؤَطل"،عر َلمع إلاكيع٧حنعٞحهيعبهطيٚةع طخي١عقغٝعيدضصع
خ٣ح١ع ال٣ىطحنع اؿسىجيتطحنعرر زليتهم،عًٞلعًٖعري٘عبغ جعتضعربع حزهةعاٟيتضدع اٗي لحنعبياُ٣يٕع،عبياكغ ٦ةع ٘عَطيياعصراطةعررَىطةعمزلهة.
رأ يع احعقةع لخي ؿة،ع٣ٞضعٖىستعبلدلطلع اٗل٢يا ي ا٣يتجةعبحنع اؿسىجيعررؾيتلعؤلاٖلمع اؿجٗطةع الهغرة ي ئ٦ضدي ٖلىعٖل٢ةع ال٩ي لعبحنع اُ٣يٖحنع
ريغرعدعتحخطضعزهحصَجيعر ح عصَجي .ي ربيايؿلةعالىع احعقةع اؿيصؾة،ع٣ٞضع َلجتعبحؾيتلعتؤ حنعاقٗيٕع إلاهغزيهياع اؿسىجيتطةع احَىطة،عرطا٪ع ًعزل٫ع
نطيٚةععػهي ةعؾىحرةعالجح ٖطضع اؿحن يتطةعرصٖمعهح صرع اؿسىجي.
ُ
رٖىستع احعقةع اؿيبٗةعبيإلال٨طةع ا٨ٟغرةعرخ٣ح١ع إلائا٠عر ٩يٞدةع ا٣غنىةعر٧يهتعٞغنةعإل٢ي ةعقغ ٦ةعبحنع رػ عتيع اض زلطةعر تهي٫عر إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع
رتجضع ؤلاقيعدعالىعأنع إلاٛغبعر٘٢عيحمعٚغدعأ٦لحبغ /تكغرًعألار٫ع
ي
إلاٛغبيعر إلا٨لبع إلاٛغبيعالجل٨طةع اهىيٖطةعر الجيعرةعر لججٗطةع إلاٛغبطةعإلا٩يٞدةع ا٣غنىة .ي
1
2011ي ٘عتؿ٘عصر٫ع (أؾتر اطيعر٦ىض عر احاليياع إلالدضدعر اطيبينعرزجهحعرةع٧حعريعر إلا٨ؿط٪ععرهطحػاىض عرؾىٛيٞحعدعرؾحيؿغ )ي ر تديصعألارعربي ي تٟي٢يع
ر(. 2)ACRCي اً٨عَظ ع تٟي١ععًٞهعبغإلاين ي تديصعألارعربي ي الخ٣يعيحمع 4ي يحاطح/تجحػع. 2012ي رحهضٝع تٟي١عخؿبعألاَغ ٝع
تجيعريعخح٫ع ال٣لطضع الجيع ي
إلاحٗ٢ةعٖلطهي الىعري٘ع ٗييحرعصراطةعاٟغىع ختر معخ٣ح١ع إلال٨طةع ا٨ٟغرةع ًع أزلي تسؿحرع ٩يٞدةع ك٩لةع ال٣لطضعر ا٣غنىةع ٩يٞدةعٗٞياة .ي ريٗجىع تٟي١ع
بخلجةع جيالا:يتُحرغع الٗيرنع اضرلع،عربلحعدعأًٞلع إلاجيعؾياع لخينةعبلُلط٤ع تٟي،١عرعتحٞحرعاَيعع٢يهحويعأ٦ثرعٗٞياطة.ي
رٞطجيعيسوع احعقةع اخي ىةع اتيع َلجتعب٣ح هحنع اُ٣يٕعرتىٓطجه،ع٣ٞضعتجتع ىي٢كةعازغ ا اعاٖيصدعتىٓطمع اهىيٖةع اؿسىجيتطةع إلاٛغبطة،عب َغر٣ةع
تؿجذعاهيعبيالُحعع٦جيعر٦طٟيعرهحٖي،عبجيعيئَلهيعالجخطلع امٚغبعأخؿًعتجخطلعفعع الٓيَغ اع اضراطةعرعاُٖياع٨ٞغدعًٖع لخطحرةعؤلايجيبطةع اتيعتجحزع إلاكهضع
اخ٣يفععر اٟجيع إلاٛغبي .ي
ر٢ضعتحلىع اؿطضع هُٟىع لخلٟيعرػرغع تهي٫عر اىيَ٤ع اغؾميعبيؾمع لخ٩ح ةعت٣ضيمعهليتجع إلالل٣ىع احَجيعالؿسىجي
أ٦لحبغ/تكغرًي ألار٫ع2012ي بجضيىةع اغبيٍ

3ي (أ٦ثرع ًع 200ي تحنطة)ي يحمع22ي

ر٢ضعٖ٣ضاع الجىةع اٗلجطةعالجلل٣ىع اتيعتغأؾهيع اليخذعٖلضعهللاعؾٗ٠ع زلجيٖهيعألار٫ع اظرعريٗتعزلاهع ىهجطةع اٗجلع اتيعتلجخلعفععٖ٣ضع زلجيٖياع
ٖي ةعاللٗيَيع ٘ع ؿيتلعٖي ةعط اعٖل٢ةعبلحنطياع إلالل٣ى .ي تل٩حنع الجىةع ًع 24ي ًٖح عيجخلحنع سلل٠ع اه ييياعر اٗي لحنعبياُ٣يٕعيلمع زلطيعَمع
خؿبع ٗييحرعتىحٕع تجيَياعر إلاكيعبع اخ٣يٞطة. 4
عبطةع
ر٢ضعأقيعع لخلٟيعالىعأنع لل٣ىع اؿسىجيعق٩لعًٞياعالخح ععبحنع اٗي لحنعبياُ٣يٕعبٛغىعري٘عزيعَةعَغر٤ع اهضٝع جهيع اجهحىعبياؿسىجيع إلاٜ
بيالؾتىيصعالىععؾياةع إلال٪ع اتيعرزههيعالجكي ع٦حن.ي ر٢ضع٢ضمعبهظٍع إلاىيؾلةع اىهحمع ا٣يهحهطةع اتيعتًلِعت٣ضيمع اضٖمعاإلهليرع اؿسىجيثيعرع٢جىةع٢يٖياع
اؿسىجيعرتدضيثهيعرتىٓطمع إلاهغزيهيا.

1

“Joint Press Statement of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement Negotiating Parties “, http://www.ustr.gov/aboutus/press-office/press-releases/2011/october/joint-press-statement-anti-counterfeiting-trade-ag
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147938.pdf
3

2

حسب الخبر الوارد فً موقع وزارة االتصال 24،أكتوبر . 2012

« M. Khalfi présente les conclusions des assises nationales du cinéma et les chantiers en cours dans les secteurs de
l'information et de la communication »http://www.mincom.gov.ma/fr/a-la-une/item/690-m-khalfi-presente-lesconclusions-des-assises-nationales-du-cinema-et-les-chantiers-en-cours-dans-les-secteurs-de-linformation-et-de-lacommunication.html
4

« Stratégie de promotion du septième art : Installation de la commission chargée d'élaborer un Livre blanc »,
Libération, 5 octobre 2012. http://www.libe.ma/Strategie-de-promotion-du-septieme-art-Installation-de-la-commissionchargee-d-elaborer-un-Livre-blanc_a31245.html
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ر٢ضع٦ك٠ع اؿطضع لخلٟيعأنعأرلىعزُح اعانلحع اُ٣يٕعتلجخلعفععتلجيع ٣يعبةعزضيضدعأ٢غَيعت٣غرغع جلـع إلاديؾلةعر إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعًٞلعًٖع
رد .
الجيعبع اضراطةعط اع اٗل٢ةعبل٣ضيمع اضٖمع إلايلععر الضعربع اظرعيئ ىهع إلاٗهضع اٗيلععالٞىحنع ٫ؾجمعد ي الهغ ي
رأزحر ،عأٖلًعرػرغع تهي٫عأنع اضراةعؾتزيضع ًع٢طجةع اضٖمع إلايلععػريصدع٦لحردعبض يةع ًعؾىةع2013ي بٛغىع لخٟيّعٖلىععريصدع اللصعفعع إلاىُ٣ة. 1

.2.12.8

ي اؿسىجيعفعع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع2013

يلًجًع كغرٕع٢يهحنع إلاياطةعاؿىةع 2013ي ر اظرعتمعتليطهعيحمع 15ي أ٦لحبغ/تكغرًي ألار ي٫ي2012ي ا٣ٟغدع الياطة :ي" ربيايؿلةعالىعُ٢يٕع اؿسىجي،عؾتلجحزعؾىةع
2013ي أؾيؾيعبجح نلةعتىٟطظعؤلازغ اع لجضيضع إلالٗل٤عبضٖمعؤلاهليزياع اؿسىجيتطةع ا٣طم د،عرتُحرغع ايكيٍع اؿسىجيثيعفععرعػ ػ ا،عرته ييةع٢يٖياع اؿسىجيع
ا٣يتجةععرتدح يلهيعالىع٢يٖياع لٗضصدع زلهينياعأرع غ٦لياعؾسىجيتطة،عرتٗؼرؼع اضٖمع إلا٣ضمعاكغ٧ياع ؾلٛل٫ع ا٣يٖياع ًع أزلي تجهحزَيعبجٗض اع
ٖغىعع٢جطة،عرنطيٚةع ا٨ليبعألابطٌعخح٫عؤلاهليرعرتٗؼرؼعآاطياعخجييةع اما٨طةع ا٨ٟغرةعر ٩يٞدةع ال٣لطضعر ا٣غنىة"2ي
3

. 3.12.8يييياوكياعلجىلحنعزضيضتحن

أوكؤع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعبليعرشع 15ي يىييغ٧/يهحنع اخيويع2013ي لجىلحنع ؿل٣للحنعزضيضتحن:ي ألارلىعؾتكغٝعٖلويي تجضيضع٢يٖياع اؿسىجيعرع٢جىتهي،عٞطجيع
ؾتلٟ٨لع اخيهطةعبجل٠ع إلاهغزيهياعر الٓيٍ ع اع اؿسىجيتطة .
لجىةعتجضيضع ا٣يٖياعرع٢جىتهي
تمعت٩لط٠ع اؿطضععقطضعألاهضاسخيعبغتيؾتهيعرَحع هىضؽع ٗجيعرع كهحععصراطيعرأقغٝعٖلىعاهجيػعأٖجي٫عَىضؾطةع هجة،ع٦جيعيٗغٝعألاهضاسخيعبلٗل٤
بيإلاديٓٞةعٖلىع اتر ثع لخًغرعإلاضيىةع اض عع الطًيا.

ٌع

ُ
رتٗجىع الجىةعبضع ؾةعَللياعصٖمعٖجلع اعتجضيضع٢يٖياع اؿسىجيعرع٢جىتهي .ي ر٢ضعتمعاخض ثعنىضر١عصٖمعاهظ ع اٛغى .ي ر٢ضعتهلع٢طجةع اضٖمعا٩لع٢يٖةع
100ي أا٠عيحعرعيلمعاؾىيصٍع ؾتىيص عالىع٦غ ؽعقغرٍع لؼمياما٪ع ا٣يٖةعرؾلُةعؤلاقغ .ٝ
ريكحرع اؿطضعألاهضاسخيعالىعأههع"ي خينع اح٢تعاضٖمعأصخيبعبٌٗع ا٣يٖياع اظيًع ؾلٗصخىعٖلطهمعٖغىعبٌٗعألاٞلمعبؿتبع إلاكي٧لع اٟىطة"،ع ًطٟيعأنع
إلاهجةعألارلىعتلجخلعفععنطيٚةعخهطلةعت٣ىطةعال٣يٖياع اىيقُةعخياطيعفعع إلاٛغبعر اتيعيللٜعٖضصَيع. 54
ر٢ضعأٖلىتعلجىةعصٖمعع٢جىةع ا٣يٖياعرتدضيثهيعراوكيئهيع اليبٗةعالجغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبيعيحمع 11ي ٞبر يغ/قليٍع2013ي ًٖعٞتحعبيبع اترشرعالهلٟيٕع
بياضٖمع إلاسهوعاغ٢جىةع ا٣يٖيا .ي ُررجىذع اضٖمعا٩يٞةع ا٣يٖياعط اعؤلاقٗيٕع لجهحرعر احَجيعبٗضعت٣ضيمعَلبعفعع اٛغىعخؿبع٦غ ؽعقغرٍعيٗضع
إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي.

1

خبر صادر عن وكالة األخبار الفرنسٌة ،وارد على موقع قناة آر آف إي 17،أكتوبر . 2012
. http://www.rfi.fr/culture/20121017-assises-nationales-cinema-maroc
2

http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Note%20de%20presentation%20projet%20loi%20finances%202013%
20-Maroc.pdf
3

« Installation de deux commissions dédiées à la gestion des festivals et des salles de cinéma au Maroc »,
http://www.mincom.gov.ma/fr/a-la-une/item/828-installation-de-deux-commissions-d%C3%A9di%C3%A9es%C3%A0-la-gestion-des-festivals-et-des-salles-de-cin%C3%A9ma-au-maroc.html ; Voir également : M. BAKHRIM,
“De nouvelles dispositions pour les festivals et les salles de cinéma au Maroc”, Site Euromed Audiovisuel, 11 janvier
2013, http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=news&mid=21&cid=16&l=fr&did=1171
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.4.12.8

يصٖمع إلاهغزيهيا

يحزضعُ٢يٕعآزغع ٗغرٝعبدطحرلهعزل٫ع اؿىح اعألازحرد،عرَحعُ٢يٕع إلاهغر هياعر الٓيَغ اع اؿسىجيتطة .ير٢ضعتمعت٩لط٠علجىةعزضيضدعببص عدعَظ ع اُ٣يٕع
٩حهةع ًع9ي أًٖياعيترأؾهمع لجي مععرعزلع اخ٣يٞةعخؿًع اؿجطلع.ي رؾلل٣ىع الجىةعصٖجيع ًع جخلععبٌٗع اهطيياع ( إلاياطةعر تهياطةعر اخ٣يٞطةعاييٞةع
الىع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي)يًٞلعًٖع جخلعع اُ٣يٕع اؿسىجيثيعرٖيامع اٟىحنعر اخ٣يٞةعرؤلاٖلم.
يكهضع إلاٛغبع هلٗيقةع٦لحردعاللٓيَغ اع اؿسىجيتطةع ًعزل٫عتىٓطمعزجؿحنعتٓيَغدعؾسىجيتطةعط اعأبٗيصعرَجحخياع لىحٖة،عبضا ع ًع هغزينعم ع ٦لع
طرعؤلاقٗيٕع اٗياميعررنحالعالىع الٓيَغ اع إلادلطة،عر٧لهيعتؿلٟطضع ًعصٖمعٖجح يي سلل٠ع اضعزياعٖبرع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي.
رفعع اح٢تع اغ ًَ،عؾتلٟ٨لعاخضوع الجيني بجليبٗةع اضٖمع إلا٣ضمي ًعزل٫ع٦غ ؽعقغرٍعرٖضصع ًعؤلازغ ا ا .ير ًعبحنع إلاؿلجض اع ا٨بروعفععَظ عؤلاَيعع
ر اتيع ًعقؤ جهيعأنعتٛحرع إلا٣يعبةع اتيعتٗلجضَيع إلاهغزيهياعتٛطحر عَيتلعَحع ٖلجيصع لضاعتهً ي٠ع إلاهغزيهيا .ي اطعؾسلمعتهيطٟهيعالىعٞيياع "أ"ي ر"ب"ي ر"ر"،ع
بدطذعيجً٨عأنعتلدهلع إلاهغزيهياع ًع اٟيةع"أ"يٖلىعصٖمعب٣طجةع1.200.000ي يحعر.يررلمع الهيط٠ع ؾتىيص عالىع ٗطيععرع إلاًجحنعراقٗيٕع إلاهغزينع( دلعع
أرعرَجيعأرعصرلع).
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1

 .9املىخب املغشبم لحلوق املؤلف

يلسظع إلا٨لبع ًع اغبيٍع ٣غ عاهعرَحعَطيةعاص عدعزجيٖطةي ط اعَيب٘ع لٗضصع زلهينيا.يتمعاخض جهعبحنٟهعقغ٦ةعأَلطةعتسً٘عإلقغ ٝعرػ عدع تهي.٫
ر اتز يع ًع إلاٛغبعبيإلالُللياع احَىطةعر اضراطةعرعٚلةع ىهعفععؤلازيبةعٖلىع الدضيياع اتيعيٟغيهيع الُحعع ال٨ىح٫ي ر ع،عرؾٗطيع ىهعالىع ال٣طضعبلٗهض ته،ع
2
وي تى٣طدياعٖلىع ا٣يهحنعٖضصع00-2ي إلائعرعفعع15ي ٞبر يغ/قليٍع2000يرأٖلًي ٖجهيععؾجطيعؾىةع2006
٣ٞضعأزغ ي
رردلٟٔع إلا٨لبعبيلخ٤ع لخهغرعفععتجخطلع لخ٣ح١عرتدضيضَيعرتحػيٗهي .ي ٦جيعيد٤عاهعع٘ٞعصٖيروعالضٞيٕعًٖع إلاهيلرع اتيعتح٧لعااطهع هجةعخم يتهي.ي ررلحلىع
إلا٨لبع٦ظا٪ع هجةعاص عدع هيلرع سلل٠عقغ٧ياع الؤاط٠عألازىتطةعٖلىع اتر بع إلاٛغبي.
راييٞةعالىعطا،٪عٞبنع اٗ٣ضع–ي ابرهي جع إلابرمعبليعرشع3ي ييح/أييعع2010ي بحنعرػ عدع تهي٫عر إلا٨لبعر اظرعيكجلع اٟتردع2012-2010ي ٧ينعحهضٝعالىعتد٣ط٤ع
ألاَض ٝع اخلجةع اليلعد : 3
 تؤَطلع إلا٨لبع إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا٠ تُحرغع إلاح عصعزض ةعإلاهيلرعأصخيبع لخ٣ح١ي ٩يٞدةع ال٣لطضعر ا٣غنىةعرتصجط٘عؤلابض ٕ.ي
رتلٗهضعرػ عدع تهي٫عفععخضرصعَي٢تهيعبضٖمع إلا٨لبع ياطيعفععاهجيػعزُةعتُحرغٍع ًعزل٫عت٣ضيمع 13ي لطحنعصعَمع ٛغبيع (1.158.610ي يحعر)ي ٣ؿجةعٖلىع
جلثعؾىح اعٖلىع اىدحع اليلع: 4
˗
˗
˗

3.000.000ي لطحنعصعَمعؾىةع2010
4.500.000ي لطحنعصعَمعؾىةع2011
5.500.000ي لطحنعصعَمعؾىةع2012

رتجضععؤلاقيعدعالىعأههععٚمعألاؾـع ا٣يهحهطةع اتيعي٣حمعٖلحهيع إلا٨لب،عٞبنع ا٨خحرع ًع لجض٫عيدطِعبٗجلهعزل٫ع اٟتردعألازحرد .ير٢ضع تهمع ا٨خحرع ًع اٟىيهحنع
بجسلل٠ع كيعبهمع ىظعٞبر يغ/قليٍع2012ي إلا٨لبع إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا٠عبٗضمع ىذعخ٣ح١ع الؤاط٠عالٟىيهحن.
http://www.bmdav.org

1

2

القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ٌعود إلى سنة ( 2000الظهٌر عدد  20- 00- 1المؤرخ فً  9ذي القعدة  15( 1420فبراٌر  ) 2000وتم تنقٌحه
سنة ( 2006الظهٌر عدد  192- 05- 1المؤرخ فً  15محرم  14( 1427فبراٌر  .)) 2006والمغرب طرف فً اتفاقٌة بارن (قانون بارٌس  ،) 1971ومعاهدة
 ، OMPIومعاهدة بروكسال واتفاق  ADPICوالمنظمة العالمٌة للتجارة؛ http://www.mincom.gov.ma
3

Ministère de la communication, Contrat Programme pour la mise à niveau du Bureau Marocain du Droit d’Auteur,
المغربٌة 03 mai 2010, Rabat.
(
).وثٌقة تحصلنا علٌها خالل أدائنا مهمة جمع المعطٌات لدى وزارة االتصال
4

نفسه
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ربياٟٗل،ع ا٨خحرع ًع اٟىيهحنعالعيلدهلحنعٖلىعخ٣ح١ع الؤاط٠ع لخينةعبهمععٚمعأنعأٖجياهمعتتذعفععؤلاط ٖياعر اللٟؼ اع إلاٛغبطةعرأخطيهيع ألازىتطة.ي ر اطحم،ع
يُيابع اٟىيهحنع إلاٛيعبةعبدجييةعأٖجياهمعرخجييةعخ٣ح١ع الؤاط٠ع لخينةعبهمعر لخ٣ح١ع إلاجيرعد.ي
ي
1
راجغعت٣ضيمعٖغرًةع ًعأزلي تض٢ط٤عٖجلع إلا٨لبع إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا ٠ي ر٘٢عٖلحهيع656ي شخهي،عهٓجتعزجٗطياي" إلاحؾط٣ىع اغ َىةع إلاٛغبطة"يري"زظرعي"ير"
"EAC-L„Boulvartيي ر"بؿيَةعاإلهليرع "ي يةصدع ؿلضيغدعزجٗتع اٟيٖلحنع اخ٣يٞطحنعإلاىي٢كةع إلاؿؤاة :ي ر٧ينع اٟىيهحنعر إلائاٟحنعر إلالخىحنعزجطٗهمعخييغرًع
اللٗلحرعًٖع ؾتطيئهمع ًع ٞل٣يعع اغَطبعالىعتكغيٗياعزينةعبد٣ح١ع إلائا٠عفعع إلاٛغب .ي ر٢ضعع٦ؼع إلادلجحنعٖلىع اًليبطةع اتيعتتؿمعبهيعاص عدعً٢طةع
خ٣ح١ع إلائاٟحن،عرٖلىعٕ صمععصع إلا٨لبعٖلىع لٟياع لخهح٫عٖلىعخ٤ع إلال٨طةع ا٨ٟغرةع إلاحصٖةعاضوع إلا٨لب،عرٖلىعت٣ضيمع لياٜعػَطضدعالٌٗع اٟىيهحنعرٖضمع
ت٣ضيجهيعأنلعاللٌٗعآلازغ.يررغوعَئالاع إلاخٟ٣حنعأنعؤلابض ٕع اٟجيعفعع إلاٛغبعيٗسلعأػ ةع٦لحرد. 2

رفععهٟـع اؿطي،١عَيابع إلاحٗ٢حنعٖلىع اٗغرًةعببزغ ا ي تض٢ط٤عاٗجلع إلا٨لبعيؿجذعالجلٓلجحنعبيالَلٕعٖلىعريٗطةعخ٣ح١ع الؤاط٠ي فعع إلاٛغبع (تض٢ط٤ع
َط٨لععر٢يهحويعر يلع) 3ي ٖلىعهدحع دييضعر حيحعععرص٢ط.٤يرالىعيح ىيعَظ ،ععالعيدترمعخ٣ح١ع إلائا٠عؾحوع 3ي اط ٖياع( ًعبطجهيعَطتعع صيح)ي ر٢ىيتينعتلٟؼرلينع
َجيعألارلىعر اخيهطةع(صرػرم).ي
ر١يصععصع إلاؿئراحنعًٖع إلا٨لبعٖلىعَظٍع هل٣يص اعبيا٣ح٫عانع2000ي ٞىينع ٛغبيعييلٟٗحنعبد٣ح١ع الؤاط.٠يرخؿبعتهغردياع إلاضيغع اٗيمعالج٨لبع إلاٛغبيع
لخ٣ح١ع إلائا٠عٖلضعهللاعرصٚحرري ، 4عٞبنع إلالياٜع إلاججٗةعتىيَؼع 140ي لطحنعصعَمعفعع اؿىة،ع ًعبطجهيع 13ي لطحهيع سههةعإلٖيصدعَط٩لةع ام٦لب.ي ر٢ضعٖ٣ضع
إلا٨لبعقغ ٦ةع ٘ع٢ىيدع طضر1ي رزجٗطةعج٣يٞياع إلاٛغب.يريكحرع إلاضيغع اٗيمعالج٨لبعالىع"أهىيعتج٨ىيع ًع لخهح٫عٖلىعتٗهضع ًع٢ىيدع طضر1ي رزجٗطةعج٣يٞياع
إلاٛغبعبؿض صع إلالياٜع إلالسلضدعبظ تهجيعري إلاغتلُةعبيؾلٛل٫عخ٣ح١ع الؤاط."٠ي٦جيعأٞيصعبؤنعَطيياع الذع احخطضدي إلالتز ةعبؿض صعخ٣ح١ع الؤاط٠عهعع اكغ٦ةع
احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرحنيي ر ا٣ىيدع اخيهطةعراط ٖةعأتلىتط٪عرَطتعع صيح،ع كحر عالىعأني ٢طجةع إلالياٜع إلاؿضصدعبلٛتع1.2ي لطحنعصعَمعتمعتحػيٗهيعٖلىع إلائاٟحنع
إلاسجلحنعبيإلا٨لبعٖلىعأعبٗةي أ٢ؿيٍ. 5
اً٨ع٧لعَظٍع لدججعامعت٣ى٘ع اٟيٖلحنع اخ٣يٞطحنع إلاٛيعبةع اظيًعيح نلحنع اؿمععاىطلعخ٣ح٢هم

6

 .9.1للىت املخابعت والحوهمت في مملاٌ خلوق الخألُف والحلوق اململاوسة
تمعتىٓطمعخٟلعتىهسبعأًٖياعَظٍع الجىةع اتيعتٗجلعاضوعرػرغع تهي٫عيحمع لججٗةع 2013/01/04ي بياغبيٍ.ي ر٢ضعأقيعع اؿطضع هُٟىع لخلٟيعرػرغع
تهي٫عر اىيَ ٤ي اغؾميعبيؾمع لخ٩ح ةعزل٫ع لخٟلعالىعأنعاوكياعَظٍع الجىةعيىضعرعيجًع ابرهي جع اٗيمعالجهحىعبيإلا٨لبع إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا٠ع
7
إلاجيرعد.
بيٖلليعٍعآاطةعانلحعٖجط٤عرقي لعتهضٝعالىع ختر مع اكٟيٞطةعر لخح٦جةعر ٩يٞدةع ا٣غنىةعرخجييةعخ٣ح١ع إلائا٠عر لخ٣ح١ع

La Pétition, Pour un audit du BMDA ; www.10888.lapetition.be

1

Afaf Sakhi, BMDA, Droits d’Auteurs : le combat continue, Le Matin, 01/06/2012 ; http//www.lematin.ma

2

3

Mehdi Halib, Audit du BMDA : "Depuis quand un audit est il une menace ?", 22/02/2012,
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/culture/2012/2/22/mehdi-halib-compositeur-depuis-quand-un-audit-est-il-unemenace4

; Fatima-Ezzahra Saâdane, « Droits d’auteurs, le BMDA tente de se justifier », Les Echos, 07/06/2012
http://lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=23173:droits-dauteurs-le-bmda-tente-de-sejustifier&catid=12:culture
5

التحٌٌن
.
نفسه .من جهة أخرى ،فً  25دٌسمبر  ، 2012لم ٌكن موقع المكتب متاحا جراء عملٌة
6

Installation des membres du comité de suivi et de gouvernance dans le domaine du droit d'auteur et droits voisins,
(MAP) ,04/01/2013, http://www.mincom.gov.ma/fr/a-la-une/item/821-installation-des-membres-du-comit%C3%A9-desuivi-et-de-gouvernance-dans-le-domaine-du-droit-dauteur-et-droits-voisins.html
7

نفسه.
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رؾتلحلىع الجىةع ٫زضيضدعصع ؾةع اً٣يييع إلالٗل٣ةعبياجهحىعبياتر ثع احَجيعرخجييلهعبيٖلليعٍعزطيع ع ؾتر تطجطي،عرطا٪ع ًعزل٫عتىٟطظعٖضصع ًع لخٓيتغ،ع
ًعبطجهيعخجيية ي سلل٠عألاٖجي٫عؤلابض ٖطة،عرعخجييةعخ٣ح١ع الؤاط،٠عراص يرع اكليبعفعع سلل٠ع إلاجيالاع اٟىطة،عرتحؾط٘عص تغدع إلاىسغَحنعفعع إلا٨لب ي
إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا.٠
ررىضعرعَظ ع إلاكغرٕعفععهُي١عتىٟطظعأخ٩يمع اضؾلحععط اع اٗل٢ةعبدغرةع ال٨ٟحرعر اغأرعر الٗلحرعر ايكغعفعع سلل٠ع جيالاعؤلابض ٕعألاصبرعر اٟجيعر الدذع
اٗلميعر ال٣جي.
ر٢ضعبحنع اؿطضع لخلٟيعأنعَظٍع إلاليصعدعتٗ٨ـع الحزهياع اٗي ةعالبرهي جع لخ٩ح يعفععَظ ع إلاجي٫عرتؤتيعفععؾطي١عتىٟطظعتٗهض اع إلاٛغبع اضراطة،ع ٗلبر عأنع
َظ ع إلاكغرٕعؾسؿجذعبلؤَطلع إلائؾؿياع ًعزل٫عتجضيضع اٗ٣ض -ي ابرهي جع ٘ع إلا٨لبع إلاٛغبيعلخ٣ح١ع إلائا،٠عرتخجحنع إلاح عصع اتكغرة،عرتىٓطمعخجلاع
تحٖحرة،عرتجىطضع إلاىسغَحن. 1

1

نفسه.
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 .10جىوًٍ العامللن باللؿاع العمعي البطشي
تحزضع ا٨خحرع ًع ئؾؿياع ال٩حرًعألا٧يصيميع إلاسلهةعفعع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعفعع إلاٛغبي رتحٞغعَظٍع إلائؾؿياعت٩حرىيعيكجلع ٗٓمعخيزطياع اُ٣يٕ.

ي
٢يتجةع ض عؽعرمٖيَضع ال٩حرًع اؿجمعع الهغري
يييييييييييييي-ي

إلاضعؾةع اٗلطيعالٟىحنع الهغرةعبجغ ٦لع)(ESAVي
إلاضعؾةع اٗلطيعٞ٫ىحنعراٖلمع اهحاعر اهحعدع)(STUDIO M
إلاٗهضع اضرلعع إلاسلوعفعع إلاللطجطضييعر اٟىحنع اؿجٗطةع الهغرةع)(INISMA
إلاٗهضع إلاسلوعفعع اؿسىجيعر اٟىحنع اؿجٗطةع الهغرةع)(ISCA
ٗهضعخلطجةعبحع٧يصر /اض عع الطًياع)(IHBي
إلاٗهضع اٗيلععالجٗلح يتطةعر الضبحرعر اٟىحنع اؿمٖطةع الهغرة /اض عع الطًياع)(ESIMAVي
إلاٗهضع لخيمعاللٗلطمع إلانهي /اغبيٍع)(BIG SOFTي
ٗهضع اصخيٞةعر هًع اللٟؼرحنيي– اض عع الطًياع)(IJMTي
ضعؾةع هًع اؿسىجيعبياض عع الطًياع)(EMCCي
ٗهضعؤلاٖلمعر الضعربع اصخٟي /اض عع الطًياع)(IFJي
ججحٖةع إلاض عؽع اضراطة /اض عع الطًياع)(GEI
إلاضعؾةع اضراطةعالجهًع اؿجٗطةع الهغرةعر اصخيٞةع)(Mondial Media
إلاٗهضع إلاسلوع اهىيعععبياض عع الطًياع)(ISIC/OFPPTي
إلاٗهضع إلاسلوعفعع هًع اؿسىجيعبحعػ ػ اع)(ISMC/OFPPTي
٧لطةعآلاص بعر اٗلحمعؤلاوؿيهطةعبلجيع ؿط /٪اض عع الطًياع
ا٩لطةع إلاتٖضصدع زلهينياعبحعػ ػ اع
٧لطةعآلاص بعر اٗلحمعؤلاوؿيهطةعبجغ ٦ل.ي

رالعتٟ٨يعَظٍع إلائؾؿياعألا٧يصيجطةعالسغرجع ؾسىجيتطحن،عبلعييلغععتل٣يع ا٨خحرع ًع الضعرلياع اٗجلطةع اتيعتئَلهمعالؾلجيبةعالىعخيزطياع سلل٠عُ٢يٖياع
اهىيٖةع اؿسىجيتطةعفعع إلاٛغب .ي رفععَظ ع اؿطي،١عرألزلي ؾضع اى٣وع إلاسجلعفععأصخيبع لخبر اع اٗجلطة،عتًُل٘عبٌٗع إلائؾؿياعبضرعع همعفععتؼررضع
َئالاعبيلخبر اع اٗجلطةع الػ ة.ير ًعبحنعَظٍع إلائؾؿياعهظ٦غ:

مىخب الخذسٍب املنهي والنهوع بالعمل ()OFPPT
رٖطيع ىهعبؤنع ؾلسض معت٨ىحاحزطيا ي إلاٗلح ياعأخضع اٗح لعألاؾيؾطةعآهحعع ج تج٘ع إلاٗغٞة،عيسهوع إلا٨لبع 10ي ئؾؿياعاللضعربع إلانهيعالؤ حنع
الضعربعفععُ٢يٕعت٨ىحاحزطياع إلاٗلح ياعر تهيالا.
يًمع اُ٣يٕع 4ي قٗبعالسغرجعت٣ىطحنع سلهحنعرت٣ىطحن ي فعع زلهينياع الياطة :ي ت٣ىطياع الهجطمع إلاٗلح يتي،عرت٣ىطياع احؾيتِع إلالٗضصد،عرت٣ىطياع
اكل٩ياع إلاٗلح يتطة،عرت٣ىطياعنطيهةعألاهٓجةع إلاٗلح يتطةعر اكل٩يا.

املعهذ العالي ملهً اململاٌ العمعي البطشي والعِىما)(ISMAC
تمعتؤؾسؿهعبياغبيٍ،عرَحع ئؾؿةع تٗلطمعزي معع ٖجح طةع سلهةعفعع هًع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغرعر اؿسىجي .ي يتؿ٘ع إلاٗهضعإلايتتيعَياب،عررحٞغعتضعرليعأراطيع
فععؾتع زلهينيا ي ُتلحرعببزيػدع هىطةعجمع يزؿلحرع لسهو .ي ريٗ٠٨ع إلاٗهضعٖلىعاخض ثع زلهيصخيع هىضؽعنحاعر هىضؽعنحعدعبيالٗيرنع ٘ع
اح٧ياةع احَىطةعالىٓطمعُ٢يٕع تهيالا.
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 املعهذ املخخظ للعِىما واللؿاع العمعي البطشي)(ISCAصعيـع هًع اؿسىجيعر اٟىحنع اؿجمعد ي الهغريد . 1
إلاٗهضع إلاسلوعالؿسىجيعر اُ٣يٕع اؿجمعع الهغرعَحع ٗهضعزيمعات
تمعتؤؾسـع إلاٗهضعؾىةع 2002ي ٖلىعيضعٖضصع ًع لجي ٗطحنعر إلاهىطحن ي اٗي لحنعفعع اُ٣يٕعؤلاٖل ي،عر٢ضعهي٫ع هيص٢ةعرػ عدع الضعربع إلانهيع ىظعأبغرل /هسؿينع
. 2007
ر ىظعاوكيته،ععؾمع إلاٗهضعٖضص ع ًعألاَض ٝع ًعبطجهيع إلاؿيَجةعفععتُحرغ ي إلاكهضع اؿجمعع الهغرع إلاٛغبيع ًعزل٫عتٗؼرؼع٢ضع اع إلاح عصع اتكغرةعٖبرع
ت٩حرًعزطلعزضيضع ًع إلاهىطحنعر إلاسلهحنعفعع إلاجي٫ع اؿجمعع الهغري.

http://www.isca.ac.ma
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ملحم .كائمت املعؤوللن و ألاشخاص املعخملوبلن في املغشب
ًوهُو/خضٍشان .2012
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

اؿطضعٖلضع إلاجضععقسصخي،عؾسىجيثيعر سغر،عًٖحعتجج٘ع إلائاٟحنعر إلاسغزحنعر إلاىلجحن.
اؿطضعٖلضع اح خضعبلٛطثيعٖلحر،ععتسـع٢ؿمع الٗيرن،ع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعراللٟؼرحني.
اؿطضدعٞيَجةع إلاح ً،ع ضيغدع اٗل٢ياع ٘ع إلاىٓجياع اضراطة،ع اكغ٦ةع احَىطةعاإلط ٖةعراللٟؼرحني.
اؿطضع دجضعع٢طب،ع ؿئر٫ع الحجط٤ع اؿجمعع الهغر،ع اكغ٥دع احَىطةعاإلط ٖةعر اللٟؼرح ين.
اؿطضع غرمعزيَحعر،ع ضيغدعبحػ عدع تهي،٫ع٢ؿمعؤلاٖلمع اؿجمعع الهغرعر اؿسىجيعرت٨ىحاحزطياع تهي٫ع لخضيخة،عاص عدع اضع ؾياع
رتُحرغعؤلاٖلم.
اؿطضعاُٟيعٞدصخي،ع ضيغع هلخةع اضع ؾياعر الُحرغ،ع اهطيةع اٗلطيعالتهي٫ع اؿجمعع الهغري.
اؿطضعَيع١ع٢لمي،ععتسـع٢ؿمع اترررجعر الٗيرن،ع إلاغ٦ؼع اؿسىجيثيع إلاٛغبي.
اؿطضدعرٞي١علخلح،ععتسـع هلخةع ابر ج،عقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم).
ي اؿطضعٖلضع لخجطضع٦غرم،ععتسـع٢ؿمع الحجط٤ع اؿجمعع الهغر،عقغ٦ةع اضع ؾياعرؤلاهجيػ اع اؿجٗطةع الهغرةع(ؾحعريص/صرػرم)
ر.
اؿطضعٞغرضعبًعيسل،٠ع ضيغععر٩حمعاإلهلير/يزجٗطةعقغ٧ياع اُ٣يٕع اؿجمعع الهغ ي
اؿطضعيحوـعٖلمي،ع إلاضيغع الىٟطظرعإلايعر٦جترري.
ؾجحرعٞيسخيعٞهغر،ع ىلجعأٞلمعر إلاضيغع اٗيمعاكغ٦ةعؾطيطضيىيع( ؾلحصيحَياع اض عع الطًلا)
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أهم الخلاسٍش والوثائم التي جم الشحوع إليها


معلوماث عامت
-

La Constitution édition 2011, Royaume du Maroc, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de l„imprimerie officielle:
http://www.sgg.gov.ma/constitution2011Fr.pdf
Démographie :
Femmes
et
Hommes
en
http://www.hcp.ma/downloads/Demographie_t11876.html

-

chiffres

2010,

Haut-commissariat

au

Plan,

RGPH,

L„économie marocaine : performances macro-économique et politiques de modernisation sectorielle, Haut Commissariat au Plan, Centre
National de Documentation, Royaume du Maroc, décembre 2010, http://www.abhatoo.net.ma/index.php/Maalama-Textuelle

-

Haut Commissariat Au Plan (HCP), Recensement ; http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat2004_a633.html

-

McKinsey & Company, “Morocco„s Off shoring Advantage”; http://www.mckinseyquarterly.com/Moroccos_off shoring_advantage_1683

-

« Priorités 2012-2014 pour le Maroc dans le cadre de la coopération avec le voisinage », Secrétariat du Conseil de l„Europe, 2 avril 2012 ;
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DGProg/Inf%282011%294&Language=lanFrench&Ver=rev&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&
BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

-

Réforme de la Moudawana au Maroc, Dossier : Le statut des femmes, Revue de Presse (mars 2003 - novembre 2004), Centre de
Documentation IMED Rome: www.paraenam.org

-

Hayat Zirari, Société et culture /développement et coopération: Droits des femmes au Maroc :
Bilan et perspectives, Med 2010, http://www.iemed.org/anuari/2010/farticles/Zirari_femmes_fr.pdf
 اللشضىت/خلوق املؤلف

-

-

Contrat Programme pour la mise à niveau du Bureau Marocain du Droit d„Auteur, Ministère de la communication, 03 mai 2010, Rabat.
(Document obtenu lors de notre mission de collecte de données auprès du ministère marocain de la Communication).

-

2012 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement, IIPA, Additional Appendix (Web only);
http://www.iipa.com/pdf/2012SPEC301HISTORICALSUMMARY.pdf

البيُت الخدخُت الاجطالُت
-



Adoption et perspectives des TIC dans la région des États arabes 2012, Sommet connecter le Monde Arabe 2012, Union Internationale des
Télécommunications (UIT) ; http://www.itu.int/pub/D-IND-AR-2012

-

Analyse de l„évolution des marchés du fixe, du mobile et de l„Internet au 31 mars 2012 , Royaume du Maroc, Agence Nationale de Régulation
des Télécommunications (ANRT)

-

International Telecommunication Union (ITU), “ Measuring the Information Society 2011:
“The ICT development Index 2011”; http://www.itu.int/net/pressoffice/backgrounders/general/pdf/5.pdf
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Maroc Numeric 2013, Stratégie Nationale pour la Société de l„Information et de l„Économie Numérique, Royaume du Maroc, Ministère de
l„Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, http://www.egov.ma/Documents/Maroc%20Numeric%202013.pdf

-

Mapping Digital Media: Morocco, A report by the Open Society Foundations, by Dr. Bouziane Zaid & Dr Mohamed Ibahrine, May 2011;
http://www.soros.org/sites/default/files/mapping-digital-media-morocco-20110826.pdf

-
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The Report Morocco 2011: http://books.google.co.uk/books/about/The_Report_Morocco_2011.html?id=ncqqQra-2ToC


العوق اٌجلفضٍوهُت
-

EURODATA-TV Worldwide, One Year TV Worldwide- One Television Year, Paris, March 2012.

˗
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