
  
  

  2006 فبراير 13الرباط، في 

  الغ صحفيـــب
  

  رأي المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، المرفوع إلى صاحب الجاللة،حول 

   بشأن إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي

  
 استصدار رأي في العليا لالتصال السمعي البصرية ئالهيأن يحيل على جاللة الملك ارتأى 

مقتضيات الفقرة  وذلك في إطار ،للقطاع السمعي البصري العموميالمؤسسية ة الهيكلة موضوع إعاد

  .العليا لالتصال السمعي البصرية ئللهي من الظهير المؤسس 3األولى من الفصل 
  

، سجل المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ،  صاحب الجاللة إلىوفي الرأي الذي رفعه

. إعادة هيكلة هذا القطاع في تنمية الفضاء السمعي البصريتكتسيها تي من جديد، األهمية الكبرى ال

بشأن بطلب من الحكومة  المقدمكما ذكر بمجموع االقتراحات التي سبق وأن تقدم بها  بمناسبة الرأي 

كما أكد المجلس على أنه سيكون من المناسب .  المتعلق باالتصال السمعي البصري77.03القانون 

في ظل في انتظار تجميعه ، السمعي البصري العموميالقطاع ن مجموع مكونات  بيتقريبإجراء 

  .المتعهدين الموجودينالمحافظة على مكاسب قطب موحد، متنوع ومتكامل، مع 
  

حظوظ ضمان أكبر قدر من بهدف ، حسب مقاربة تدرجية ،عملية إعادة الهيكلةويتعين أن تتم 

تبدأ بتشكيل أن على ، )Holding (لى إحداث شركة قابضةإ هته العملية هيتتنفترض أن و ي. هانجاح

في تعيين رئيس مشترك لكل من الشركتين الوطنيتين لالتصال السمعي يتمثل وحد إطار تدبير رئاسي م

، يمتلك سلطة حقيقية للتوجيه، )صوريادالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وشركة (البصري العمومي 

  .أن تحتفظ الشركتان على خصوصيتهما وخطهما التحريري المميز لهماعلى . التنسيق والتحكيمو

   
  

، فإن القطاع السمعي البصري العمومي، من المفترض أن تتم هيكلته ليأخذ وفي األمد المناسب

، بث، إنتاج، إشهار، إذاعةتلفزة، (مهن المنظمة حسب منطق شكل شركة قابضة، تجمع بين وحدات 

تطوير القطاع، وتدارك عملية نه أن يلعب دورا رياديا في ، مما من شأ)خإل...توثيق، دراسة السوق

ستكون هذه الشركة القابضة مدعوة إلى و . وتحقيق التأهيل المرجو،النواقص التنظيمية والتدبيرية

  المملكة المغربية
 

Royaume du Maroc 
 



الوحدات  كما سيتم تشكيله، والحفاظ على خصوصيات  العموميضمان التنسيق ما بين مكونات القطب

  . تهااا وكيفية اشتغالها، وضمان انسجام إستراتيجيعقلنة تنظيمهالمندرجة فيه، و

  

تثمين الموارد البشرية مراعاة هاته، في إطار المؤسسي التأهيل  إعادة ةويفترض أن تدار عملي

  .ظروف اشتغالهاتحسين كفاءاتها ووتطوير لكل من الوحدتين المعنيتين، بتنسيق نظامهما األساسي، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


