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- مــائــة  مـلــيـون ديــنـار (100.000.000 دج) بــالـنــســبـة
uلرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي

- ثالثــون مـلــيـون ديــنـار (30.000.000 دج) بـالـنــسـبـة
لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــحـــدد مــبـــلغ اجلـــزء اHــتـــغــيـــر الــذي يـــدفــعه
اHــســتــفــيــد مـن رخــصــة إنــشــاء خــدمـــة االتــصــال الــســمــعي
البصري اHـوضوعاتي باثنY ونصف باHائة (2,5 %)  من
رقـم األعــمــال خــارج الـــرســوم احملــقق خالل نـــشــاط الــســنــة
اHــــــنــــــصـــــرمــــــة خلـــــدمــــــة االتـــــصــــــال الـــــســــــمـــــعـي الـــــبــــــصـــــري

اHوضوعاتيu اHصادق عليه من قبل محافظ حسابات.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات دفع اHقابل اHاليكيفيات دفع اHقابل اHالي

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــدفع اجلـزء الـثــابت في غـضــون الـثـمــانـيـة
(8) أيـــام الـــتي تـــلـي إمـــضـــاء اHـــرســوم اHـــتـــضـــمـن رخـــصــة

إنشاء خدمة االتصال السمعي البصري اHوضوعاتي.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يتم دفع مـبـلغ اجلـزء الثـابت بـواسـطة صك
بــنـكي مــصـدق عــلـيه ألمــر اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـة يــسـلّم إلى

رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.

في حـــالــــة عـــدم تـــســــلـــيم الــــصك اHـــذكــــور أعالهu يـــتم
الـشروع في إجراء إلـغاء اHرسوم اHـتضمن رخـصة إنشاء
خــدمــة االتـــصــال الــســمــعـي الــبــصــري اHــوضـــوعــاتي بــقــوة
الـقانـونu بنـاء على تـقريـر معـلل  من رئيس سـلطـة ضبط

السمعي البصري.

9 :  : يـــدفع مــــبـــلـغ اجلـــزء اHــــتـــغـــيــــر طـــيــــلـــة مـــدة اHــاداHــادّة ة 
صالحـية رخـصة إنـشاء خـدمة االتـصال الـسمـعي البـصري

اHوضوعاتي.

اHاداHادّة ة 10 :  : يدفع مـبلغ اجلـزء اHتـغيـر سنـويا في أجل
أقصاه 30 يونيو من السنة اHوالية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـدفع اHـسـتـفـيــد من رخـصـة إنـشـاء خـدمـة
االتــصـــال الــســمـــعي الـــبــصــري اHـــوضــوعـــاتي مــبـــلغ اجلــزء
اHـتـغـيـر بـالـديـنـار اجلـزائـري بواسـطـة صـك بنـكـي مـصدق

عليه لفائدة اخلزينة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : حتــدد كـــيــفـــيــات تــطـــبــيق أحـــكــام اHــادة 11
أعالهu عــنــد احلــاجــةu �ــوجب  قــرار مـشــتــرك بــY الــوزيـر

اHكلف باالتصال والوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHاداHادّة ة 13 :  : ال يترتب علـى جتديد رخصة إنشاء خدمة
االتصـال الـسمـعي الـبـصري اHـوضـوعاتي دفع مـبـلغ اجلزء

الثابت.

14 :  : في حـــالـــة جتـــديـــد رخـــصـــة إنـــشـــاء خـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
االتــصــال الــســمــعي الــبــصــري اHــوضــوعــاتيu يــبــقى مــبــلغ
اجلــزء اHـتــغــيـر مــسـتــحــقـا إلى غــايــة انـتــهــاء مـدة صالحــيـة

الرخصة.

15 :  : في حــــالـــة ســـحـب رخـــصـــة إنــــشـــاء خـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
االتـصــال الـســمـعي الــبـصــري اHـوضـوعــاتي من اHــسـتــفـيـد
تطبـيقا ألحـكام اHادة 31 من الـقــانـون رقم 14-04 اHـؤرخ
في 24 ربــــيع الــــثـــانــي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبــــرايـــر
ســنـة 2014 واHذكور أعالهu يـكون مبلغ اجلزء الثابت من

اHقابل اHالي غير قابل للتعويض. 

اHاداHادّة ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 16-222 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHـوافق اHـوافق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2016 يــتــضـمـن دفــتــر يــتــضـمـن دفــتــر

الـشـروط العامـة الذي يحـدد القواعد اHـفروضة علىالـشـروط العامـة الذي يحـدد القواعد اHـفروضة على
كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uبناء على تقرير وزير االتصال  -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18  صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 12  يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012

uتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
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- و�قـتضى األمر رقـم 66-155 اHـؤرخ في 18 صفر
عـــام 1386 الــــمـــوافق 8 يــــونــــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــضـــمن

uتممHعدل واHا uقـانون اإلجراءات اجلزائية
- و�قـتضى األمر رقـم 66-156 اHـؤرخ في 18 صفر
عـــام 1386 الــــمـــوافق 8 يــــونــــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــضـــمن

uتممHعدل واHا uقـانون العقوبات
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرخ في 11 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

uؤلف واحلقوق اجملاورةHبحقوق ا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-178 اHـؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1437 اHــوافق 19 يــونـــيــو ســـنــة 2016
uأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-212 اHؤرخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الذي يـحدد الـقـانون األسـاسي للـمـؤسسـة العـمومـية

uللبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-95 اHـؤرخ
في 11 جـمـادى الثـانـيـة عام 1436 اHوافق أول أبـريل سـنة
2015 واHـــتـــضــــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

uالوطني للوثائق والصحافة واإلعالم وتغيير تسميته
uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

يرسم ما يأتي   :  يرسم ما يأتي   :  
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقم 14- 04 اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق
24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 واHـــتـــعـــلق بـــالـــنـــشـــاط الـــســـمـــعي

الــبـصــريu يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى وضـع دفـتــر الـشـروط
العامة الذي يـحدد القواعد اHفروضـة على كل خدمة للبث

التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــوضّح مـــهـــام اخلــدمـــة الـــعــمـــومـــيــة اخملـــوّلــة
خلــدمــات االتــصــال الــســمــعي الــبــصــري الــتــابــعــة لــلــقــطــاع
الـــعـــمـــومـيu في دفـــتـــر الـــشـــروط الـــســـنـــوي الـــذي يـــحـــدده

الوزير اHكلف باالتصال �وجب قرار.
تكـون الـقـواعـد اخلـاصـة اHرتـبـطـة بـكل خـدمـة اتـصال
سـمــعي بــصـري مــوضـوعــاتـيــةu مـحـل دفـتــر شـروط يــلـحق

باHرسوم اHتضمن رخصة إنشاء اخلدمة اHعنية.

اHاداHادّة ة 3 : : تـطبق أحـكام هذا اHـرسوم عـلى كل خدمات
الــــبث الـــتــــلـــفــــزيـــونـي أو الـــبـث اإلذاعي الـــتـي تـــبـث عـــبـــر
األقـمـار الـصنـاعـيـة والـهرتـز األرضي والـكـابلu سـواء كان

البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير. 
uــرسـومHفي مــفــهــوم أحــكــام هــذا ا u4 :   :  يـقــصــد اHـاداHـادّة ة 
بــخــدمــة بث تــلــفــزيـــوني أو بث إذاعيu خــدمــات االتــصــال
السمعي البصـري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات

االتصال السمعي البصري اHوضوعاتية اHرخص بها.
كمـا تتشـكل خدمـات االتصال الـسمعي الـبصري من
قــــنــــوات مــــوضــــوعــــاتـــــيــــة مــــرخص بــــهــــاu تــــنــــشـــــأ من قــــبل
اHؤسسـات والهيـئات واألجهزة الـتابعـة للقطـاع العمومي
أو من قــــبل أشــــخــــاص مــــعــــنــــويــــY خــــاضــــعــــY لــــلــــقــــانـــون

اجلزائري.
5 :  : يــكــون مـديــرو خــدمــات االتـصــال الــســمـعي اHـاداHـادّة ة 
الـبــصـري الــتـابــعـة لــلـقــطـاع الــعـمــومي وخـدمــات االتـصـال
الـــســمــعـي الــبــصـــري اHــوضــوعـــاتــيـــة اHــرخص بـــهــاu الــذين
يـــدعـــون في صـــلب الـــنـص " مــســـؤولـي خـــدمـــات االتـــصــال
الـسـمـعي الــبـصـري"u ضـامـنــY لـلـبـرامج الـتـي تـبث مـهـمـا

كانت الدعامة اHستعملة.
اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يــــجـب أن تـــكــــون الــــبــــرامج الــــتي تــــبــــثــــهـــا
خدمات االتصال الـسمعي البصري اHوضوعاتية اHرخص

بها مطابقة Hوضوع اHوضوعاتية.
اHاداHادّة ة 7 :  : يـسهـر مـسؤولـو خـدمات االتـصـال السـمعي
الــــبـــصــــري عـــلـى بث الـــبــــرامجu عــــلى حــــظـــر كل إهــــانـــة أو
خــطـــاب فــيـه إســاءة أو شـــتم أو قــذف ضـــد شــخـص رئــيس

اجلمهورية و/أو الهيئة التي �ثلها رئيس اجلمهورية.
8 :  : يــــــســــــهـــــر مـــــســـــؤولـــــو خــــدمـــــات االتـــــصــــال اHــــاداHــــادّة ة 
السـمـعي الـبصـري عـلى تصـمـيم وإعـداد القـواعـد اHـتعـلـقة
بـالـبـرمـجـة وبث الـبـرامجu خـصـوصـا عـلى تـطـبـيق اHـباد§

اآلتية :
-  احـتـرام الـقـيم الـوطـنـيـة ورمـوز الـدولـةu كـمـا هي

uمحددة في الدستور
-  احــتـــرام مـــتــطـــلـــبــات الـــوحـــدة الــوطـــنـــيــةu واألمن
والــــدفــــاع الــــوطــــنـــيــــuY والــــنــــظــــام الــــعــــام وكـــذا اHــــصــــالح

uاالقتصادية والدبلوماسية لألمة
-  احـــتـــرام الــثـــوابت والـــقــيـم الــديـــنــيـــة واألخالقـــيــة

uوالثقافية لألمة
-  احــــتـــــرام اHــــرجــــعــــيــــات الــــديــــنــــيــــة واHــــعــــتــــقــــدات

uوالديانات األخرى
-  احــتــرام احلق في الــشــرف وســتــر احلــيــاة اخلــاصـة

uللمواطن وكذا حماية األسرة
-  حماية الفئات الضعيفة.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 14 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـ
17 غشت سنة غشت سنة 2016 م

اHــاداHــادّة  9 : : يــخـــضع كل بـث لــلـــمـــعــلـــومــات الـــســـمــعـــيــة
الــبــصــريـة اخلــاصــة �ــواضــيع تـتــعــلق بــالــوحـدة الــوطــنــيـة
واألمن والــــدفـــاع الـــوطــــنـــيـــuY إلى رخــــصـــة مـــســــبـــقـــة من

السلطات اHعنية.

حتــدد كــيــفــيــات تــطــبــيق هــذه األحــكــام �ـوجـب قـرار
مـشـتـرك بـY الـوزيـر اHـكـلف بـاالتـصـال والـوزيـر اHـكـلف

بالدفاع الوطني والوزير اHكلف بالداخلية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام تتعلق باألخالقيات واآلدابأحكام تتعلق باألخالقيات واآلداب

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : يــــســــــهــــر مـــــســـــؤولــــو خـــــدمــــات االتـــــصــــال
الــســـمـــعــي الــبـــصـــري عـــلى ضــمـــان الـــتــعـــــبـــيــر الـــتـــعــددي
uبثوثةHلتيارات الفــــكر والرأي فــي مضمون الـبرامج ا
وذلك فـي إطــــار احــــتـــــرام مــــبــــدأ اHــــســـــاواة في اHـــــعــــامــــلــــة
والـــنــزاهــة واالســـتــقاللـــيــةu طــبـــقــا لـــلــتــشـــريع والــتـــنــظــيم

الساريي اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـــســــمـــعي الــــبـــصـــريu فــــيـــمـــا يــــخص احلـــصـص اإلعالمـــيـــة

السياسية والعامةu السهر خصوصاu على ما يأتي : 

- الــتـزام احلــيـاد واHـوضــوعـيـة واالمــتـنــاع عن خـدمـة
مـــصـــالح وأغـــراض مـــجـــمـــوعــات ســـيـــاســـيـــة أو عـــرقـــيــة أو

uاقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية

 - االمـتـنــاع عـن تـوظـيـف الـدين ألغـراض حـزبية
uو/ أو منافية لقيم التسامح

- االمــتـنــاع عن اإلشــادة بــالـعــنف والــتــحـريـض عـلى
الـتمييـز العنـصري أو اإلرهاب أو الـعنف ضد أي شخص
uبسبب أصله أو جنـسه أو انتمائه لعرق أو  ديانة معينة
وعدم اHسـاس بالـسالمة اHـعنـوية لألشـخاصu سـواء كانوا

uأحياء أو أمواتا

- احـتـرام مـقررات سـلـطـة ضـبط الـسـمـعي الـبـصري
وتـطـبـيـقـهـاu وكـذا تـوصـيـات هـيـئـات مـراقـبـة االنـتـخـابات

خالل االستحقاقات االنتخابية.

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الـسمـعي الـبـصـري السـهـر عـلى تـطبـيق الـقـواعـد اHتـعـلـقة
بــشـروط إنـتـاج وبـرمـجـة وبث حـصـص الـتـعـبـيـر اHـبـاشـر
احملــــددة خالل احلــــمالت االنــــتـــخــــابـــيــــةu طـــبــــقـــا لــــلـــتــــشـــريع

والتنظيم الساريي اHفعول.

اHــــاداHــــادّة  13 : :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــســمــعي الــبـصــري الــتــابــعــة لـلــقــطــاع الــعـمــومي عــلى أن
تـسـتفـيـد األحـزاب الـسيـاسـيـة من حـيـز زمنـي في وسائل
اإلعالم الـعــمـومــيـة يــتـنــاسب مع تــمـثــيـلــهـا عــلى اHـســتـوى

الوطنيu طبقا لألحكام التشريعية السارية اHفعول.

اHـاداHـادّة  14 :  :  يــجب أن تــسـتــجــيب الــبــرامج اإلعالمــيـة
اHبثوثة للمتطلبات اآلتية : 

-  التـأكـد من صـحـة اHـعلـومـةu ال سـيـما عـبـر الـلـجوء
إلـى مــصــادر مــتـــنــوعــة وذات مــصــداقـــيــة مع اإلشــارة إلى

uمصدرها
-  اHـوضـوعـيــة واخلـلـو من أي مـبـالـغـة أو اسـتـخـفـاف

uرتبط بالوقائع واألحداث العامةHبالتعليق ا
uـتـعـارضHـتـعـلــقـة بـالـنــقـاش اHـعـايـيــر اHتـطـبــيق ا  -
ومـــنــهــا الـــتــوازن والـــصــرامــة عـــنــد أخــذ الـــكــلـــمــةu في ظل
احـــتـــرام الـــتـــعـــبـــيـــر الـــتـــعـــددي لـــتـــيـــارات الـــفـــكـــر والــرأي

uتعددةHا
uال يـنـبــغي اعـتـبـار إشـراك اجلــمـهـور بـكل الـطـرق  -
ومنها استـطالعات الشارعu تصويتا �ثل الرأي العام أو
مـجموعـة بعـينهـاu كمـا يجب أالّ يـخادع اHشـاهد واHـستمع

.YستجوبHبشأن كفاءة أو سلطة األشخاص ا

15 : : مع مــــراعـــاة احـــتـــرام مـــبــــدأ اHـــســـاواة في اHــاداHــادّة ة 
الـــــبـث عـــــلى الـــــهـــــــواء واألحـــــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة و/ أو
التـنظيمـية اHطـبقة فـــي هذا اجملـال وكذا مقـررات سلطة
ضبط الـسـمعي الـبـصريu يـجب أن تـلتـزم خـدمة االتـصال
الــســـمــعي الــبـــصــري بــاالعــتــدال واحلـــيــاد في عــرض حــدث
نظّـمه حزب سـياسـي أو جمـعيـة معـتمـدةu بحـيث يكـتسي

هذا العرض طابعا إعالميا بحتا.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصري �ا يأتي : 

-  عدم تغيـير معنى ومضمون الصور في احلصص
uأو الومضات اإلعالمية باللجوء إلى طرق تكنولوجية

-  عدم اسـتغالل الـصحـفيـY اHتـدخلـY في احلصص
اإلعـالمـيـة مــكـانـتــهم قـصــد الـتـعــبـيــر عن أفـكـار حــزبـيـة أو
تـــيــارات فــكـــريــةu إذ يـــجب الــتـــمــيــيـــز بــY ســرد الـــوقــائع

uوالتعليق

-  تــفــادي كل لــبس بــY اإلعالم والــتــرفــيه. وعــنــدمـا
تــتــضـمن احلــصــة هـذيـن الـصــنــفـuY فــإنه يــجب الــتـمــيــيـز

بينهما بوضوح.
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اHــاداHــادّة  17 : : يـــجب عـــلى مـــســـؤولي خـــدمـــات االتـــصــال
الــــســــمــــعـي الــــبــــصــــري الــــتــــأكــــد مـن كــــفــــاءة ومــــصــــداقــــيــــة
اHـســتـشــارين واخلــبـراء اخلــارجـيــY الـذيـن يـشــاركـون في

احلصص.
يـــجـب الـــتـــعـــريف بـــأســـمـــاء وصـــفــات اHـــســـتـــشـــارين
واخلبراء لزوما خالل ظهورهم في احلصص قصد السماح

للجمهور بتقييم اآلراء اHعبر عنها.

اHاداHادّة  18 :  : يجب أن يسهـر مسؤولو خدمات االتصال
YـــتـــدخـــلـــHالـــســـمـــعـي الـــبـــصـــري عـــلى أن جتـــري عـــروض ا
اخلـــارجــيــY مــهــمــا تــكن صــفــتــهـم و مــوضــوع تــدخــلــهمu في

مناخ يسوده االحترام والهدوء.
يجب أن يتم منع الـسب واإلهانة واالبتذال بالنظر

إلى القيم الراسخة في اجملتمع اجلزائري.
دون اإلخالل بـــاألحـــكــام اجلـــزائـــيـــة اHــطـــبـــقــة فـي هــذا
اجملالu يـحتـفظ اHنـشط بحق طـرد أيّ شخص يـخالف هذه

القواعد.

19 :  :  �ــــــارس حق الــــــرد والــــــتــــــصــــــحــــــيـح وفق اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــشــروط الــتي يــحـــددهــا الــتــشــريع والــتــنــظــيم الــســاريــا
اHفـعول. وعـندما �ـارس حق الردu بـعنـوان احلصص التي
تـــبـــرمـــجـــهــــا خـــدمـــات االتـــصـــال الـــتـــلـــفـــزيـــوني أو اإلذاعي
حلساب الغيرu تـكون التكاليف اHتعلقة بإنتاج وبث الرد

على عاتقها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام تتعلق بالعالقات مع الهيئاتأحكام تتعلق بالعالقات مع الهيئات

اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو  خــــدمــــات االتــــصــــال
الـــســـمـــعي الـــبـــصــري بـــاحـــتــرام حـــقـــوق اHـــؤلف واحلـــقــوق
اجملــاورةu عــنــد بـث اHــصــنــفــات احملـــمــيــة طــبــقـــا لــلــتــشــريع

الساري اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 21 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السمـعي البصـري تسلـيم سلـطة ضبط الـسمعي الـبصري
نـسـخـة من االتـفاقـيـة اHـبـرمـة مع الـهـيـئة اHـكـلـفـة بـحـمـاية
حــقــوق اHــؤلف واحلــقــوق اجملــاورةu في إطــار أحــكــام األمـر
رقـم 03-05 اHـــــــــــؤرخ فـي 19 جــــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــام 1424
اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتـعــلـق بــحـقــوق اHــؤلف

واحلقوق اجملاورةu فور توقيعها.

اHـاداHـادّة ة 22 : :  يـتـعــY عـلى مـسـؤولـي خـدمـات  االتـصـال
الـســمـعي الـبــصـري إجــراء اإليـداع الـقــانـوني لــلـمـنــتـجـات
السـمعيـة البـصرية لـدى الهـيئات الـعمـومية اHـؤهلـة لهذا

الغرضu طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 23 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
السمعي البصري حيازة وحدة أرشفة إلكترونية.

يــجب أن يــحـفظ األرشــيف الــســمـعـي الـبــصــري Hـدة
ثالثة (3) أشهرu على األقل.

اHـاداHـادّة  24 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســمــعي الــبـصــري إجــراء أرشــفــة اHــنــتـجــات الــســمــعــيـة

البصرية لدى الهيئة العمومية اHؤهلة لهذا الغرض.

25 :  :  يـــبـــقى اســـتـــعـــمـــال أرشـــيـف اHـــنـــتـــجــات اHــاداHــادّة  
الــسـمـعــيـة الــبـصـريــة خـاضـعــا إلبـرام اتــفـاقـيــة مع الـهــيـئـة

العمومية اHؤهلة لهذا الغرض.

اHاداHادّة  26 :  : يسهر مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
البصري على احـترام االلتزامات اHـدرجة في االتفاقيات

اHبرمة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام تتعلق �ضمون البرامجأحكام تتعلق �ضمون البرامج

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصري �ا يأتي : 

uعرض برامج ذات جودة -

-  تـــطـــويــــر وتـــرقـــيـــة اإلنـــتـــاج الـــســـمـــعي الـــبـــصـــري
والــــســـيــــنــــمـــا تــــوغـــرافـي الـــوطــــنـــيــــuY بـــواســــطـــة آلــــيـــات

uحتفيزية

-  احـتـرام اHــعـايـيـر الـتـقـنـيـة والــفـنـيـة اHـعـمـول بـهـا
uفي إنتاج البرامج uياHعا

Yالـرسـمـيـتـ Yالـوطـنـيـتـ Yضـمـان تـرقـيـة الـلـغـتـ  -
والتالحم االجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية

uفي البرامج التي يتم بثها uبجميع تعابيرها

uعـدم إطالق ادعـاءات أو بـيــانـات أو عـروض كـاذبـة -
.YستهلكHمن شأنها تضليل ا uبأي شكل من األشكال

اHــــاداHــــادّة  28 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصريu في البرامج اHبثوثةu �ا يأتي : 

-  عــدم اHــســـاس بــكــرامــة اإلنــســـان وحــيــاته اخلــاصــة
uوشرفه وصحته وأمنه

uساس باحلياة اخلاصة للشخصيات العامةHعدم ا  -

-  مــراعـــاة الــتــحـــفظ عـــنــد بث الـــشــهـــادات الــتي من
uشأنها إهانة األشخاص
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-  عــــدم تـــــشـــــجــــيـع روح اإلقــــصـــــاء والــــقـــــذف أو سب
uاألشخاص

-  جتـــنب الـــتــســـاهل عـــنـــد إثـــارة مــواضـــيع اHـــعـــانــاة
اإلنسانية واستغاللها ألغراض ترويجية وإشهاريةu وكذا
أيــة مــــعـــالـــجـــة تــنــــتـــقـص مـن الــفــــرد أو تـــخـــتـــزله إلـى

uشيء ال قيمة له

-  جتـنب إدراج شـهـادات حـول وقـائع تـتـعـلـق بـحـياة
األشــــــخـــــاص اخلــــــاصـــــة دون احلــــــصـــــول عــــــلى مــــــوافـــــقـــــتــــــهم

uوفي إطار احترام كرامتهم uالصريحة

YـهـنـيـHجتــنب تـقـيـيـد مـشـاركــة األشـخـاص غـيـر ا  -
في احلـوارات واحلـصـص التـفـاعـلـيـة وفي حـصـص األلـعاب
أو الترفـيه بأي تنـازل منهم بـصفة نـهائيـة أو لفتـرة غير
مـحـددة عن حـقــوقـهم األسـاسـيـةu وال سـيــمـا مـنـهـا احلق في
ســـتــــر احلــــيـــاة اخلــــاصــــة وحق £ــــارســــة الــــطـــعـن في حــــالـــة

الضرر.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  :  يــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو  خــــدمــــات االتــــصــــال
الـسـمـعي الـبـصــري بـالـتـحـفظ عـنـد إعــادة تـمـثـيل الـوقـائع

في احلصص التي  يتم بثها دون تهويل ومحاباة.

يــجب االمــتــنــاع عن كـل تـقــد� مــتــحــيّــز أو تــقــريــبي
للوقائع.

اHــــاداHــــادّة  30 : :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السـمـعي الـبصـري عـلى اHالءمة بـY الـسيـاق الـذي » فيه

أخذ الصور واHوضوع الذي تتناولهu ولهذا الغرض : 

-  يـتـعـY عـنــد اسـتـعـمـال صـور من األرشـيف إعالن
ذلك عــلى الـشـاشــةu مع اإلشـارة إلى مــصـدر الـصــورu عـنـد

uالضرورة

-  يــجب تــقـــد� الــصــور اHـــنــجــزة إلعــادة تـــمــثــيل أو
uمحاكاة وقائع حقيقية أو مفترضة كما هي للمشاهدين

- يــــتــــخــــذ مــــســـؤولــــو خــــدمــــات االتــــصــــال الـــســــمــــعي
الـبصـري  الـتدابـيـر الضـروريـة عـندمـا يـتعـلق األمـر ببث
صـور أو أصوات صعب حتـملها أو شـهادات تتـعلق بوقائع
مـــؤثـــرة بـــشـــكل  خـــاصu ويـــنــبـــغـيu في هـــذه احلــالـــةu إعالم

اجلمهور بذلك مسبقا.

اHـاداHـادّة  31 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســـمـــعي الــبـــصـــري ضــمـــان احـــتــرام نـــظــام احلـــصص في
الــبـرامـج احملـددة �ــوجب الـقــانـون رقم 14- 04 اHـؤرخ في
24 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنـة 2014

واHذكور أعالهu كما يأتي : 

- نــــســـبــــة ســــتـــY في اHــــائـــة (60 %) عــــلـى األقلu من
uالــبـرامج الـتي تــبث بـرامج وطـنــيـة مـنـتــجـة في اجلـزائـر
من بـينـهـا نسـبـة أكـثر من عـشـرين في اHـائة (20 %) عـلى
األقلu مخصـصة سنـويا لبـث األعمال الـسمعـية البـصرية

uوالسينماتوغرافية

- نـسـبــة عـشـرين في اHـائـة (20 %) عــلى األكـثـرu من
Yـــســــتـــوردة مـــدبــــلـــجــــة بـــالـــلــــغـــتـــHالــــبـــرامج األجــــنـــبـــيــــة ا

uYالوطنيت

-  نــسـبــة عــشــرين في اHــائـة (20 %) عــلى األقلu من
الـبـرامـج الـنـاطـقـة بــالـلـغـات األجـنــبـيـة اHـتـعــلـقـة بـاألعـمـال
الـوثـائــقـيـة وأعـمـال اخلـيـال في نـســخـهـا األصـلـيـة مـعـنـونـة

uسلفا

-  الـــتـــأكـــد مـن بـــلـــوغ اإلنـــتـــاج الـــوطـــني بـــالـــنـــســـبـــة
لألعـمــال اHـوسـيــقـيـة والــثـقــافـيـة الــنـاطــقـة أواHـؤداة بــلـغـة

وطنيةu نسبة ستY في اHائة (60 %) على األقل.

اHــاداHــادّة ة 32 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السمعي البـصري تطبيق مبـدأ تسهيل وصول األشخاص
ذوي الــعــاهــات الــبــصــريــة و/أو الــعــاهــات الــســمــعــيــة إلى
البرامجu وذلك من خالل تـعزيز القدرة على الوصول إلى
الــبــرامـج اHــبــثــوثــة عــبــر تــســـخــيــر آلــيــات مالئــمــةu حتــدد

بالتشاور الوثيق مع اجلمعيات اHعتمدة التي تمثلهم.

اHـاداHـادّة ة 33 : :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســـمــعـي الــبــصـــري بث الـــرســائل ذات اHـــنــفـــعــة الـــعــامــة
والــبـالغــات الــتي تــهــدف إلى ضــمــان الــنــظــام الــعــامu وفق
الشـروط احملـددة �ـوجب مقـرر من سـلـطة ضـبط الـسـمعي

البصري.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام تتعلق بالبرمجةأحكام تتعلق بالبرمجة

اHــاداHــادّة  34 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمعي البصـري اHوضوعاتـية اHرخص بهـا حيازة نظام
نـهـائي لـبث البـرامج عـلى الـتراب الـوطـنيu طـبقـا ألحـكام
اHــــادة 41 من الــــقــــانــــون رقم 14- 04 اHــــؤرخ في 24 ربــــيع
الـثـاني عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2014 واHـذكور
أعالهu وذلـك فـــور احلــــصــــول عـــلـى رخـــصــــة إنــــشـــاء خــــدمـــة

االتصال السمعي البصري.

اHــاداHــادّة  35 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمـعي البـصري إعـالم اجلمـهور بـبرامـجهمu في غـضون
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واحد وعشرين (21) يوما على األكثرu قبل أول يوم  لبث
بــرامج  األســبــوع اHــعــنيu بــإعالنــهــا في الــصــحــافــة وعــلى

موقعها اإللكتروني.

ويــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو خـــدمــــات االتــــصــــال الــــســــمــــعي
الــبـصــري بـعــدم تــغـيــيـرهــا في أجل أدنــاهu سـبــعـة (7) أيـام
uبــــالــــنــــســــبـــــة إلى يــــوم الــــــبث بــــاحـــــتـــــســــاب هـــــذا الــــيــــوم
بـــاســــتــــثــــنـــاء اHــــتـــــطــــلــــبـــات اHـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــظـــاهـــرات

الرياضية أو بظروف استثنائيةu ال سيما منها : 

uستجداتHحدث يرتبط با  -

-  مشـكل يـتعـلق بـاحلقـوق احملـميـة �وجـب التـشريع
uفعولHوالتنظيم الساريي ا

 uحكم قضائي  -

-  مشكل تقني. 

يــــــجب االلـــــــتــــــزامu عــــــنـــــــد بث احلـــــــصصu �ـــــــواقــــــيت
الــبــرمــجــة الــتي ســبق إعالنــهــا وفق الــشــروط احملــددة في
الـفـقـرة الـسـابـقــةu مع مـراعـاة الـعـراقـيـل اHـرتـبـطـة بـالـبث

اHباشر للحصص.   

اHاداHادّة  36 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــــبــــصــــري بـــاحــــتــــرام تــــصــــنــــيف بــــرامج اخلــــيــــالu وعــــنـــد
االقـتـضـاءu بـعض الــبـرامج األخـرى وذلك وفق الـتـصـنـيف

اHنصوص عليه في اHادة 37 أدناه.

37 : :  يـتم التـصـنيف اHـذكور أعالهu وفق أربع اHاداHادّة ة 
(4) فـئـات أخــذا بـعـY االعـتــبـار مـعـايــيـر حـمـايــة الـطـفـولـة
واHراهقـة  وحتدد سـلطـة ضبط السـمعي الـبصـري الشارة

اHطبقة وفق اHعايير اآلتية : 

-  الـــــفـــــئـــــة (-  الـــــفـــــئـــــة (I) :) : بــــــرامــج مـــــوجـــــهـــــة جلـــــمـــــيـع فـــــئــــات
 uاجلمهور

-  الــفـئـة (-  الــفـئـة (II) : ) : الـبــرامج الـتي تــتـضــمن مـشــاهـد من
شأنـها صـدم الـشبـابu ال ينـصح بتـتـبعـها من األطـفال دون

uسنّ عشر (10) سنوات

-  الــــــفـــــــئــــــة (-  الــــــفـــــــئــــــة (III) :) : الـــــــبــــــرامـج الــــــتـي تــــــعـــــــتــــــمـــــــد في
ســيـنــاريــوهـاتــهــا الـلــجــوء اHـنــتــظم واHـتــكــرر إلى الــعـنف
اجلـسـدي أو النـفـسيu ال يـنـصح بـتـتبـعـهـا من األطـفال دون

uسنّ اثنتي عشرة (12) سنة

-  الــفــئـة (-  الــفــئـة (IV) : ) : الــبـرامـج اHـتــضــمــنـة Hــشــاهــد عـنف
شديـدة التي تـتـطلب مـوافقـة اآلباءu ال يـنـصح تتـبعـها من

جمهور دون سنّ ست عشرة (16) سنة.

يـتــعـY بـث هـذه الــشـارة طـوال مــدة الـبــرنـامـجu كـمـا
تــــعــــرض عــــلى اجلــــمــــهـــور فـي شــــريط اإلعالن و�ــــنــــاســــبـــة

اإلعالن عن شبكة البرامج في الصحافة.

يــنــبــغي إرفــاق هــذه الــشــارة بــتــنــبـيـه صــوتي بــلــغـة
البرنامجu مباشرة قبل بداية البرنامج اHعني. 

Yـصـنــفـة في الـفــئـتـHـادّة  38 :  : �ــنع بث الـبـرامـج اHـاداHا
(II) و(III) خالل اHواقيت اآلتية : 

-  من األحد إلى اخلميس من الـساعة الثـانية عشرة
 uومن اخلامسة إلى السابعة مساء uإلى الثانية زواال

-  اجلمعة والسبت إلى غاية الثانية زواال.

اHــاداHــادّة  39 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمـعي البـصري تـطويـر برامج وخـدمات جـديدة تـسمح
بــتــمــديــد واســتــكـــمــال وتــســهــيل وصــول اجلــمــهــور إلى مــا
تــعــرضـه من بــرامج وإثــرائــهــا وذلـك عــلى دعــائم االتــصــال

السمعي البصري اخملتلفة.

ولــهـذه الـغـايـةu فــإنـهم يـسـهـرون عــلى إفـادة اجلـمـهـور
من الـتــقـنــيــات اجلـديــدة إلنـتــاج وبث الــبـرامج واخلــدمـات

السمعية البصرية.

كـمـا يـعـمــلـون عـلى حتـسـY الــعالقـة مع اجلـمـهـور من
خالل استعمال التقنيات التفاعلية.

وبـــهـــذه الـــصـــفـــةu يـــســـتـــغــلـــون خـــصـــوصـــاu كـل خـــدمــة
لالتصـال مـوجـهة لـلـجـمهـور عـبـر اإلنـترنت تـسـمح بـإثراء
احلصص اHبرمجةu ويعملون على ترقية هذه اخلدمات.  

اHـاداHـادّة  40 :  :  يـتـعــY عـلى مـسـؤولـي  خـدمـات االتـصـال
الــســمـعي الــبــصـري االحــتــفــاظ بـتــســجـيل كــامل لــلــبـرامج

اHبثوثة Hدة ثالثة (3) أشهر.

وفي هــــذا الــــصــــددu �ــــكن ســــلــــطــــة ضــــبط الــــســــمــــعي
Yإجــراء الــرقـــابــة عــلـى مــضــامــ uفي أي حلــظـــة uالــبــصـــري

احلصص.

الفصلالفصل السادس السادس
أحكام تتعلق بالقضايا اHعروضة على اجلهات القضائيةأحكام تتعلق بالقضايا اHعروضة على اجلهات القضائية

uــادّة ة 41 :  :  يــجب أن ال تـــســـمح £ــارســـة حق اإلعالمHــاداHا
بــأي حـال مـن األحـوالu بــبث حـصص أو صــور أو حـوارات
أو تــصـريــحـات أو وثــائق تــنـاقـش قـضــايـا مــعـروضــة أمـام
اجلـهـات الـقـضــائـيـةu ويـجب أن �ـارس هـذا احلق في إطـار
احترام قرينة البراءة واحلياة اخلاصة وسرية التحقيق.
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يلـتزم مسـؤولو خدمـات االتصال الـسمعي الـبصري
بعدم : 

- كــشف مـــعــلــومــات أو نــشــر وثـــائق أو مــســتــنــدات
uتتعلق بتحقيق قضائي جار

-  التكييـف الشخصي للـوقائع وعدم نشر قرارات
uتتعلق باإلجراءات القضائية

- نــــــشــــــر أو بـث مـــــا يــــــدور فـي جــــــلــــــســــــات اجلــــــهـــــات
الــقــضــائـيــة لألحــداث أو مــلــخص عن اHــرافــعــات واألوامـر

uواألحكام والقرارات الصادرة عنها

- نـشــر أو بث تــقــاريـر عن اHــرافــعـات الــتي تــتــعـلق
uبحالة األشخاص واإلجهاض

- نـــــــشــــــر أو بـث صـــــــور أو رســــــوم أو أي بـــــــيـــــــانــــــات
توضـيـحيـة تعـيـد تمـثيل كل أو جـزء من ظـروف اجلنـايات

أو اجلنح التي �نع التشريع اHعمول به بثها.

وفي إطـار تـكـريس احلق في اإلعالمu �ـكن مـسؤولي
خـدمات االتصال الـسمعي البـصري استقـاء معلومات من
الـنـيـابـة الـعـامـة طـبـقـا للـتـشـريـع الـسـاري اHـفـعـولu بـهدف
إعالم اجلـمـهورu ويـجب عـليـهم الـتقـيـد بنـقل اHـعلـومة دون
إضـــافــة أو حتـــريفu حتت طـــائــلـــة الــعـــقــوبـــات اHــنـــصــوص

عليها في التشريع الساري اHفعول.

42 :  : يلـزم مسـؤولو خـدمـات االتصـال السـمعي اHاداHادّة  
الـبــصـري بـاإلمـتــنـاع عن أي بث سـمـعـي بـصـري من شـأنه
الـتأثـير في أحـكام الـقضـاء أو التـقليـل من شأنـها أو الذي
يـــــكـــــون من طـــــبـــــيــــعـــــته اHـــــســـــاس بــــســـــلـــــطــــة الـــــقـــــضــــاء أو
اســتـــقاللــيـــتهu وذلك حتت طـــائــلـــة الــعــقـــوبــات اHـــنــصــوص

عليها في التشريع الساري اHفعول.

الفصل السابعالفصل السابع
YراهقHأحكام تتعلق باألطفال واYراهقHأحكام تتعلق باألطفال وا

اHــــاداHــــادّة ة 43 :  :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصريu خصوصا على ما يأتي : 

YـراهــقـHعــدم إحلـاق الــضـرر بــحـقــوق األطـفــال وا  -
كـــمـــا هي مـــحـــددة في االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيــة والـــتـــشـــريع

uفعولHالساري ا

-  عـدم بث بـرامج من شـأنـهـا إحلـاق الـضـرر بـالـنـمو
uYالـبدنـي أو الـعــقــلـي أو بــأخـالق األطــفـال والـــمــراهـق
uوال سيما عرض مشاهد عنف في النشرات التلفزيونية

-  الـــتـــزود  بـــآلـــيـــات حلـــمـــايـــة الـــطـــفـل واHـــراهق في
uبثوثةHالبرامج ا

Yاالمــتـنــاع عن كل شــكل من أشـكــال الــتـمــيـيــز بـ  -
األطفال واHراهقY اHبني على اجلنس أو العرق أو السن
أو الـــــديـن  أو الـــــوضـــــعــــيـــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أو اHـــــســـــتــــوى
الــــتــــعــــلــــيــــمي أو اHـــظــــهـــر اجلـــســـديu أثـــنـــاء الـــتـــحـــضـــيـــر
لـــلــمـــقــابالت أو إنـــتــاج الـــبــرامج اإلعالمـــيــة حـــول األطــفــال

uYراهقHوا

-  االمــتـنــاع عن بث مـعــلـومــة أو خـبــر أو صـورة من
شـأنها أن تـلحق الضـرر بالطفـل أو اHراهق أو بأترابه أو
زمالئه حتى مع عدم اإلفصاح عن الهوية احلقيقية للطفل

uراهق أو حجب صورته أو تمويههاHأو ا

-  حــــمـــــايــــة األطــــفـــــال واHــــراهــــقـــــY من الــــعـــــنف في
اHـضامـY السـمـعيـة البـصريـة وذلك بـاستـعـمال اHـنبـهات
uناسبة وباخـتيار مواقيت بث مالئمة ومعلنة بوضوحHا
في كـل مــرة حتـــتـــوي اHــضـــامـــY اإلعالمـــيــة عـــلى مـــشـــاهــد

عنف.

اHاداHادّة ة 44 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبــصــري بــضــمــان اHــصــلـحــة الــفــضــلى لــلــطــفل واHــراهق
والـدفاع عـن حقـوقـهمـا وإبـرازها في كل مـضـمون إعالمي

يتعلق بالطفولة أو اHراهقة.

اHــــاداHــــادّة ة 45 : : يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو  خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــســمــعـي الــبــصــريu قــبـل ظــهــور الــطـــفل أو اHــراهق  في

البرامجu �ا يأتي : 

-  طلب رخصـة مكتوبـة من األب أو الولي الشرعي
uراهقHللطفل أوا

-  إعالم األب أو الولي الشـرعي �ضمـون البرنامج
قبل احلصول على رخصته.

الفصل الثامنالفصل الثامن

YواطنHأحكام تتعلق بالعالقات مع اYواطنHأحكام تتعلق بالعالقات مع ا

اHــاداHــادّة ة 46 : : يـــلــــتـــزم مـــســــؤولـــو  خــــدمــــات االتــــصـــال
الــــســــــمـــــعـي الــــبــــــصـــــري بــــــأن يـــــضــــــعــــواu فــي مــــتـــــنــــاول

اHشاهدين واHستمعuY ما يأتي : 

uعنوان بريدي -

uعنوان إلكتروني -

uرقم هاتف -

- رقم فاكس.
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اHــــــاداHــــــادّة  47 : : �ـــــكـن اHــــــواطــــــنـــــY إدراج تــــــعــــــلــــــيــــــقـــــات
ومالحـــــظـــــات ومـــــطــــالـب وشـــــكـــــاوى تــــخـص الـــــبـــــرامج في
الـــعــنـــوان الــبـــريــدي وعـــلى اHـــوقع اإللـــكــتـــروني. ويــلـــتــزم
مسـؤولـو خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري بـالـرد على
ذلك في الظروف اHالئمة واHوافق عليها من سلطة ضبط

السمعي البصري.

uبـــصــفـــة مــنـــتــظـــمــة uــادّة  48 : : يــتـم إعالم اجلــمـــهــورHــاداHا
بـالـسـعـر الـواجب دفـعه عـنــد اسـتـعـمـال خـدمـة مـعـلـومـيـات
عـن بــعــد أو هــاتــفــيــة بــرسم مـــضــاعف حــY تــقــد�ــهــا عــلى

الهواء.

اHـاداHـادّة  49 :  : يتم إعالم األشـخـاص اHدعـوين لـلمـشـاركة
في احلصة بعنوانها وموضوعها.

50 : : طـــاHـــا لـم يـــوافق اHـــشــــارك في حـــصـــة مـــا اHــاداHــادّة  
صــراحــة عــلـى الــكــشف عن هــويــتـه والــتــطــرق إلى حــيــاته
اخلــاصـةu فـإنـه �ـنع إعـطــاء إشـارات من شــأنـهـا الــتـعـريف
بـهـذا الـشـخصu وال سـيـمـا مـنـها االسـم أو الـعنـوان أو رقم
الــهــاتف أوعالمــة £ـيــزة أو إفــشــاء عـنــاصــر شــخـصــيــة قـد

يكون على دراية بها.
كمـا يـسـهـر مـنـشط احلصـة اHـعـنـيـة عـلى أن ال تـسمح
الــتـــصــريـــحــات بـــالــكـــشف عن هــويـــة الــغـــيــرu بـــاســتـــثــنــاء
اإلشـارة إلى شــخــصــيـات احلــيــاة الـعــامــة وهـو مــرخص به

وذلك مع مراعاة التنظيم الساري اHفعول.
يـتـلـقى اHـشـاركـون نـفس الـتـعـلـيـمـات قـبل اHـشـاركة
فـي الــبـــرنـــامجu وفـي حـــال جتـــاهــلـــهـــا يـــجب عـــلى اHـــنـــشط

مقاطعتهم فورا.
51 : : يــــمـــــكـن أن يــــؤدي عـــــدم احـــتــــرام أحـــكـــام اHــاداHــادّة  
اHـادة 50 أعـالهu إلى مـتــابــعـات قــضــائـيــة طــبـقــا لـلــتــشـريع

الساري اHفعول.

الفصل التاسعالفصل التاسع
YستخدمHأحكام تتعلق باYستخدمHأحكام تتعلق با

اHـــــاداHـــــادّة  52 :  :  يـــــتــــــعــــــY عـــــلــى مــــســــــؤولـي خـــــــدمــــات
االتــــصــــال الـــســمـــعـي الــبـــصـــري مـــنح األولـــويـــة لـــلـــمــوارد

البشرية اجلزائريةu فيما يخص التوظيف.

اHــاداHــاّدة  53 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السـمعي الـبصري ضـمان دورات تكـوين وجتديـد اHعارف
وحتـــســY اHـــســتــــوى لـــمــســتـــخــدمــيــهـمu طــبــقــا لـــلــتــشــريع
والتنظيم الـساريي اHفعولu ال سـيما من خالل تخصيص
نـسـبــة  اثـنــY في اHـائـة (2 %) ســنـويــا من أربــاحـهم لــهـذا

الغرض.

Yتـرسل مـخـطـطـات تـكـوين وجتـديـد مـعـارف وحتـس
مستوى اHستخدمY إلى سلطة ضبط السمعي البصري.

اHاداHادّة  54 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبـــصــري بــاحــتــرام الــتــزامــاتــهـم جتــاه هــيــئــات الــضــمــان
االجـــتــمـــاعيu ال ســـيـــمـــا تـــلك اHـــتـــعــلـــقـــة بـــالـــتــصـــريح بـــكل

مستخدميهم.

الفصل العاشرالفصل العاشر
أحـــكــــام تــــتـــعــــلـق بـــاإلشــــهــــار والـــرعــــايــــة واالقــــتـــنــــاء عــــبـــرأحـــكــــام تــــتـــعــــلـق بـــاإلشــــهــــار والـــرعــــايــــة واالقــــتـــنــــاء عــــبـــر

التلفزيون التلفزيون 

اHاداHادّة ة 55 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبـصــري بــاحــتــرام األحـكــام الــتــشــريـعــيــة والــتــنـظــيــمــيـة
الــســـاريـــة اHـــفــعـــول اHـــتــعـــلـــقـــة بــاإلشـــهـــارu وكــذا الـــرعـــايــة

واالقتناء عبر التلفزيون.

Y56 :  :  تـــبث الـــرســـائـل اإلشـــهـــاريـــة بـــالـــلـــغـــتـــ اHــاداHــادّة  
العربية و/ أو األمازيغية.

غـــيــر أنـهu �ــكـن  بث الـــرســائـل اإلشــهـــاريـــة بــالـــلـــغــة
uاألجـنبية بعـد رخصة من سلـطة ضبط السـمعي البصري
وذلك عنـدما يـكون استـخدام الـعالمات الـتي حتتـوي على
عبارات أو إشارات بالـلغة األجنبيةu ضروريا في مقدمة
اإلشــهـار أو وصف اHــنــتـجــات أو اخلـدمــات اHــعـنــيـةu داخل

uالتراب الوطني
يـتم إنـتـاج الرسـائل اHـوجـهة لـلـبث الـدولي بالـلـغات

اHناسبة.

اHــــاداHــــادّة  57  :   : يــــجـب أن تــــكــــون كل رســــالــــة إشــــهــــاريـــة
مـــتــمــيـــزة بــوضـــوح عن اإلعالم مـــهــمـــا يــكـن شــكل الـــدعــائم
اHـسـتعـملـةu وأن تـكون مـسـبوقـة �الحظـة "إشـهار" وتـقدم

بطريقة تبرز طابعها اإلشهاري على الفور.

اHــاداHــادّة  58 :  :  ال �ـــكن بث أيـــة رســـالــة إشـــهـــاريــةu دون
اHوافقة اHسبقة للمعلن.

حتــرر اHـوافــقــة اHـســبــقـة لــلــمـعــلن كــتــابـيــا وبــأحـرف
واضـحة عـلى الـوثيـقـة اHـتضـمـنة الـرسـالة اإلشـهـاريةu مع
اإلشـــارة إلى االسم والـــعـــنـــوان والـــتــســـمـــيـــة أو الـــعـــنــوان

التجاري.

اHـاداHـادّة  59 :  : يـجب أن ال تـسـتـعـY الـرسـائل اإلشـهـارية
اHــبــثـوثــةu لـفــظــيـا أو مــرئـيــاu بــأشـخــاص يـقــدمــون بـصــفـة
مــنـــتــظــمـــة الــنـــشــرات اإلخـــبــاريـــة الــســمـــعــيـــة الــبـــصــريــة
واجملـالت اإلخـــــبــــــاريـــــةu في وســــــائل اإلعـالم الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة
وبــأشـخـاص مـحـل مـتـابـعــة جـزائـيــةu سـواء في اجلـزائـر أو

في اخلارج.
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اHــــاداHــــادّة ة 60  :   : يــــجـب أن يــــكـــــون مـــــضــــمـــــون الــــرســـــالــــة
اإلشهارية اHبثوثة حقيقيا ونزيها والئقا.

وبهذه الصفةu يجب على اخلصوصu ما يأتي : 

uأن يحترم القيم الوطنية -

uأن ال �س �صداقية الدولة -

uأن يحترم اإلنسان -

- أن يكون خـاليا من كل ابتذال وال يخالف األخالق
uواآلداب العامة

uستهلك وجهلهHأن ال يستغل سذاجة ا -

- أن يــحــتــرم اHــبــاد§ اHــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الــطــفــولــة
uنافسة النزيهةHستهلك واHوحماية ا

- أن يـخـلـو من كل تـمـيـيـز عـنـصـري أو جنـسي ومن
مــشـــاهـــد الــعـــنف أو من الـــعـــنــاصـــر الـــتي �ــكـن أن تــثـــيــر
الرعب أو تشجع على التجاوزات أوالتهور أو التهاون.

اHــاداHــادّة  61 : : �ــنع بث الــرســـائل اإلشــهــاريــة اHــتــعــلــقــة
بالديانات.

اHـاداHـادّة  62 :  :  يجب أن ال تـتـضـمن الرسـائل اإلشـهـارية
الـــتي تـــســـتــعـــمل صـــورة اHــرأة أيـــة إشــارة مـن شــأنـــهــا أن
تــــســـبـب لـــهــــا ضـــررا أو حتـط من مــــقـــامــــهــــا أو شـــرفــــهـــا أو

كرامتها.

اHاداHادّة  63 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الـــبـــصــري بـــعـــدم بث اإلشـــهـــار الــكـــاذب واHـــقــارن واخلـــفي

والالشعوري.

اHــــاداHــــادّة  64 : : يــــجب أن حتــــتـــرم الــــرســـائـل اإلشـــهــــاريـــة
اHـبــثـوثــة لـفـائــدة األطـفــال أو اHـراهــقـY اHــبـاد§ اHــتـعــلـقـة
بـحـمــايـة الـطـفـولــة واHـراهـقـة. و يـجـب أن ال تـسـتـغلu بـأي
حـــال من األحـــوالu ســـذاجـــة األطـــفـــالu وأن ال تـــتـــضـــمن أي

إشارة أو تلميح من شأنه أن يسبب لهم أي ضرر.

ال �ـــكن أن يـــكـــون األطــفـــال واصـــفـــY لـــلـــمـــنـــتــوج أو
اخلدمـة موضـوع الرسـائل اإلشهـارية. وال �ـكن أن يكـونوا
Yإال إذا وجدت صـلة مباشرة بـينهم وب Yرئيـسي Yـثل£

اHنتوج أو اخلدمة اHعنية.

اHاداHادّة  65 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
البصري بعـدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي
أو مـتـرشـحY لالنـتـخـاباتu سـواء �ـقابـل مالي أو بـصـفة

مجانية. 

اHـاداHـادّة ة 66 : : �ــنع كل بث إلشــهـار حــزبي وكل مــداخـلـة
ســـيـــاســـيــــةu خـــارج احلـــمالت االنــــتـــخـــابـــيــــة احملـــددة طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

67 :  : �ــــنع بـث كل رســـالــــة إشـــهــــاريـــة تـــتــــعـــلق اHــاداHــادّة  
بــاHـنـتـجــات اHـمـنـوع حــيـازتـهـا واســتـهالكـهــا أو اHـنـتـجـات
والـــنـــشـــاطـــات احملــــظـــورة �ـــوجب الـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيم

الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  68 : : �نع بث الـرسـائل اإلشـهـارية مـبـاشرة أو
غـيــر مـبــاشـرة لــفـائــدة األســلـحــة الـنــاريـة والــذخـائــر وكـذا
األســلــحـــة الــبــيــضــاءu �ــا فــيــهــا تــلـك اHــصــنــوعــة في شــكل

ألعاب.

اHاداHادّة  69 : : تبث الرسـائل اإلشهاريـة  ضمن الفواصل
العادية في البرنامج.

تـبرمج  الـرسـائل اإلشهـاريـة في شاشـات مـخصـصة
لذلكu باسـتثنـاء الرسائل اHـتعـلقة بـاحلمالت ذات اHنـفعة
العامة التي تعتبر ذات أولوية طبقا للتشريع والتنظيم

الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  70 :  : �ـكـن أن تـكــون احلـصصu مــا عـدا األعــمـال
uالـسمعـية الـبصريـة التي تـبث قبل الـساعة الـثامـنة ليال
مـوضـوع انـقطـاع بـرسـائل إشـهـاريـةu إذا كـانت مـكـونة من
أجزاء مستـقلة مـعرفة ومـنفصلـة بواسطـة عناصـر مرئية
وصــوتــيــةu وذلك بــعـد رخــصــة من ســلـطــة ضــبط الــســمـعي

البصري.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 71 : : ال �ــــــــــــــــكـن  أن تــــــــــــــــكـــــــــــــــون األعـــــــــــــــمـــــــــــــــال
الـسـيــنـمـاتـوغـرافــيـة والـسـمـعــيـة الـبـصـريــة مـحل انـقـطـاع
بـــأكـــثــر مـن فـــاصــلـــY إشـــهـــاريـــY. ويـــجب أن ال يـــتـــجــاوز
الــفــاصـل اإلشــهــاري ست (6) دقــائق فـي مــجــمــوعـهu فــيــمــا

يخص األعمال السينماتوغرافية. 

72 :  :  �ـكن توقـيف احلـصص التي تـضـمن نقل اHاداHادّة  
اHـنـافسـات الـريـاضـيـة الـتي ال حتـتـوي عـلى فـواصلu لـبث
الــرســائل اإلشـــهــاريــةu بــشــرط مــرور ثالثــY (30) دقــيــقــة

على األقلu ما بY فاصلY متتاليY للحصة.

اHـاداHـادّة  73 :  : يـنــــبـغـي أن ال يـتــعـــدى الــوقت اخملـصــص
لبث الـرسائل اإلشـهــارية ست (6) دقـائــق عن كل ســاعة

من البث فــي اHعدل السنوي.

حتدد اHـدة القـصوى لـكل ومـضة إشـهاريـة بثالث (3)
دقائق.
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اHـــــاداHـــــادّة  74 :  : عـــــــنــــــد إدراج رســـــــائـل ذات اHــــــنـــــــفــــــعــــــة
الــــعـــــامـــــة الـــــتـي تـــــكـــــتــــسـي طــــابــــعــــا غـــيــــر إشــــهــــاري في
الـــومــضـــات اإلشــهـــاريـــةu فــإنـه ال �ــكن احـــتـــســابـــهـــا ضــمن

الوقت احملدد.

Yــــســــاواة بــــH75 :  :  في إطــــار الـــــشــــفــــافــــيــــة وا اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــعـــلــنـــuY حتـــدد خـــدمــات الـــبث الـــتـــلـــفــزيـــوني أواإلذاعي

أسعار اإلشهار وتنشرها.

76 :  :  يــــجـب إعالم اجلـــــمـــــهـــــور بــــوضـــــوح  بـــــكل اHــــاداHــــادّة  
عملية رعاية للبرامج اHبثوثة.

اHــــاداHــــادّة ة 77 :  : ال �ــــكن أن حتث احلــــصص الــــتي يــــتـــولى
رعـايـتهـا شـخص طـبـيـعي أو مـعنـوي عـلى شـراء أو إيـجار

منتجاته أو خدماته.

اHـــــاداHـــــادّة  78 :  :  �ـــــتـــــنع مـــــســـــؤولـــــو خـــــدمـــــات االتـــــصــــال
الـسمـعي البـصري عن كل رعـاية لـبرامج سـمعـية بـصرية

يتوالّها حزب سياسي أو مترشح لالنتخابات.

اHاداHادّة ة 79 : :  ال �كن أن تـكون الـنشـرات التـلفـزيونـية
uواحلــصـص اإلعالمــيــة الــســيــاســيــة وذات الــطــابع الــديــني

محل رعاية.

اHــــاداHــــادّة  80 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــــســـمـــعـي الـــبــصــري بــاحـــتــرام الــشـــروط الــتي حتــددهــا
سـلطة ضـبط السـمعي الـبصـري واHتعـلقـة بالـبرامج التي
قــــد تــــتــــضــــمـن مــــنــــتــــجــــات أو حــــصــــصــــا لـالقــــتــــنــــاء عــــبــــر

التلفزيون.

الفصلالفصل احلادي عشر احلادي عشر
أحكام تتعلق بالرقابةأحكام تتعلق بالرقابة

اHـاداHـادّة  81 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــسـمــعي الــبــصــري االمـتــثــال لــكل طــلـبــات ســلــطــة ضـبط

السمعي البصري.

اHـاداHـادّة  82 :  :  يـتـعــY عـلى  مـسـؤولـي خـدمـات االتـصـال
uالـسـمعي الـبـصـري إبالغ سلـطـة ضبط الـسـمعي الـبـصري
عـبـر رسـالــة مـوصى عـلــيـهـا مع إشـعــار بـاالسـتالم في أجل
عـــشــرة (10) أيـــامu بــكـل تـــغــيـــيـــر في اHـــعـــلـــومـــات اخلـــاصــة
بـالقـنـاة ( اHـقـر  والهـاتف والـفـاكس والـبريـد اإللـكـتروني

الخ...).

اHــــاداHــــادّة ة 83 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الـســمـعي الــبـصــري بـطــلب اHــوافـقــة اHـســبـقــة من سـلــطـة 

ضـبط الـسمـعي الـبـصري عـلى كل تـغـيـير يـعـتـزمون
إدراجه فيما يـخص اHعلومات اHقدمة وقت احلصول على

 الرخصة.

اHـاداHـادّة  84 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الـــســمـــعي الـــبــصـــري إرســال كـل وثــيـــقــة أو مـــعــلـــومــة إلى
سلطة ضبط السمـعي البصري بناء على طلبـها لتمكينها

من رقابة مدى احترام التزاماتهم.

اHــــاداHــــادّة  85 : :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الـــســمـــعي الـــبـــصـــري بـــتـــمــكـــY  ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
الــبــصــريu من خـالل £ــثــلــيـــهــا أو كل شــخص تـــعــيــنهu من
الــدخـول إلـى اHـقــرات لــرقــابــة  مـدى احــتــرام االلــتــزامـات
اHنصوص عليها في دفتر الشروط هذاu ودفاتر الشروط

اخلاصة واالتفاقيات. 

uــــادّة  86 :  :  في ظـل احـــتــــرام مــــبــــدأ االســـتــــمــــراريـــةHــــاداHا
وبــاسـتـثـنـاء حـالـة الــقـوة الـقـاهـرة اHـثـبــتـة قـانـونـاu يـلـتـزم
مسـؤولـو خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري بـعـدم قطع

بث برامجهم.
وفي حـالـة انـقـطـاع الـبث Hـدة تـتـجـاوز خـمـسـة عـشـر
(15) يـوماu فـإنه يجب عـليهم تـقد� تـقريـر مفـصل لسـلطة

ضبط السمعي البصري حول أسباب هذا االنقطاع.
عندما تـتعدى مدة االنـقطاع ستY (60) يـوماu توجه
سلطة ضبط السـمعي البصري تقريـرا معلّال إلى السلطة

اHانحة قصد سحب الرخصة.

اHــاداHــادّة  87 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الــسـمـعي الــبـصــري إرسـال تـقــاريـر مـحــافـظي احلــسـابـات
وكـذا احلـصـيلـة وحـسـابـات الـسـنـة اHـنـصـرمـة سـنويـاu إلى

سلطة ضبط السمعي البصري. 

اHاداHادّة  88 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعيـة اHطبقة
في هـذا اجملــالu يـعـرّض عـدم احـتـرام بــنـود دفـتـر الـشـروط
العامة إلى عقوبـات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي
الـبصـريu طبــقـا ألحكــام البــاب اخلـامس من القـانون رقم
14-04 اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اHــوافق 24

فبراير سنة 2014 واHذكور أعاله.

89 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


