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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16-220 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016 يـــحـــدد شـــروطu يـــحـــدد شـــروط

وكـيــفـيــات تـنــفـيــذ اإلعالن عن الـتــرشح Hـنـح رخـصـةوكـيــفـيــات تـنــفـيــذ اإلعالن عن الـتــرشح Hـنـح رخـصـة
إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

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 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــــانــون رقم 2000-03 اHــؤرخ في 5
جـمادى األولى  عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

uتمّمHعدّل واHا uالسلكية والالسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــانـــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24
ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبـــرايــــر ســــنــة

uتعلق بالنشاط السمعي البصريH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا 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�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002
واHــتـضــمن إنــشـاء الــوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــذبـذبــاتu اHــعـدّل

uتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرّخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبة

uعلى التجهيزات احلساسة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-212 اHؤرّخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الذي يـحدد الـقـانون األسـاسي للـمـؤسسـة العـمومـية

 uللبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر
uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 22 من القــانـون
رقم 14-04 اHــــــؤرخ في 24 ربــــــــيع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1435
اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واHــتــعـــلق بــالــنــشــاط
السمعي الـبصريu يهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد شروط
وكـيفـيات تـنفـيذ إعالن الـترشح Hـنح رخصـة إنشـاء خدمة

اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــطـــبق أحــكــام هــذا اHـــرســوم عــلى خــدمــات
االتـصـال الـسـمـعي الـبـصـري اHـوضـوعـاتي الـتي تـسـتعـمل
الـبث عـبـر األقمـار الـصـناعـيـة  والهـرتـز األرضي والـكابل
سـواء كـان  الـبث مـفـتـوحـا أو عـبـر وسـيـلـة تـشـفـيـر  طـبـقـا

للتشريع الساري اHفعولu وعبر أي وسيلة بث أخرى.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـحدد الـوزير اHـكلف بـاالتصال اإلعالن عن
فـتح الـترشح �ـوجب قـرار يبـلّغ إلى رئـيس سلـطـة ضبط

السمعي البصري.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــشــــرع رئــــيس ســــلــــطــــة ضـــبـط الــــســـمــــعي
الـبــصـري فـي نـشــر وبث اإلعالن عن الــتـرشـح في وسـائل
اإلعالم الـــوطـــنـــيـــة وعـــلـى مـــوقع ســـلـــطـــة ضــــبط الـــســـمـــعي
البـصـريu في غضـون الـثمـانـية (8) أيام الـتي تـلي تاريخ
تبليغ قرار الـوزير اHكلف باالتصـال اHنصوص عليه في

أحكام اHادة 3 أعاله.

(30) Yــدة ثـالثـH يــنــشــر اإلعالن عن الــتــرشح ويــبث
يوما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط تنفيذ اإلعالن عن الترشحشروط تنفيذ اإلعالن عن الترشح

اHــــاداHــــادّة  5 : : دون اإلخالل بـــأحــــكـــام اHـــادتـــY 19 و24 من
الـقــانـون رقم 14-04 اHـؤرخ في 24 ربــيع الـــثـانـي عـام
uــذكــور أعالهHـوافق 24 فـــبــــرايــــر ســــنــة 2014 واH1435 ا

يـــحـــدد اإلعــالن عـن الــــتــــرشــح لـــمــنــح رخـصـــة إنـــشــاء
uعلى اخلصوص uخدمة اتصال سـمعي بصري موضـوعاتي

ما يأتي :
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uشروط قبول الترشيحات -
- اإلجــــــــراء اHــــــــطـــــــــبق فـي االســــــــتـــــــــمــــــــاع الــــــــعــــــــلـــــــــني

uYللمترشح
- مــبـلغ اHــقـابل اHــالي الــواجب دفـعه وكــذا كـيــفـيـات

uالدفع
- تاريخ آخر أجل إليداع ملفات الترشح.

6 :  : �ــكن أي شــخص مــعــنــوي خــاضع لــلــقــانـون اHـاداHـادّة ة 
اجلـزائري مـعـني بـاإلعالن عن التـرشح Hـنح رخصـة إنـشاء
خـدمـة اتـصـال سـمـعي بــصـري مـوضـوعـاتيu سـحب قـائـمـة
الـــوثـــائـق اHــكـــونـــة Hـــلف الـــتـــرشح مـن اHـــصـــالح اخملـــتـــصــة

لسلطة ضبط السمعي البصري.

7 :  : تـــســــلّم اHـــصــــالح اHـــؤهــــلـــة لــــســـلـــطــــة ضـــبط اHــاداHــادّة ة 
السمعي البصـري اHعنيY قائمة الوثائق اHكونة للملف
اHـــتــــعـــلق بـــاإلعـالن عن الـــتـــرشـح وكـــذا نـــســـخــــة من دفـــتـــر

الشروط العامة.
يـــخـــضع تـــســـلــيـم هــذه الـــوثـــائق إلى دفـع مــصـــاريف
يـحـدد مــبـلـغـهـا وكـيـفـيـات دفـعــهـا �ـوجب مـقـرر من سـلـطـة

ضبط السمعي البصري.

اHـــــاداHـــــاّدة  8 :  : يــــــرسـل اHــــــلف اHـــــتـــــعـــــلـــق بـــــاإلعــالن عـن
الـــتـــرشــح إلـى ســـلــــطــــة ضـــبـــط الـــســـمــــعي الـــبــــصـــري في

نسختيـن u(2) ويضـم على اخلصوصu الوثائق اآلتية :
uعنويHمثل القانوني للشخص اHطلب �لؤه ا -

- الـــقــانـــون األســـاسي لـــلـــشـــخص اHـــعـــنـــوي وتــرقـــيم
الـــســجل الـــتــجـــاري أو طــلب الـــتــســجـــيل ورقم الـــتــعــريف

uاجلبائي ورقم الضمان االجتماعي
- الـقـائــمـة االسـمــيـة Hــتـصـرفي ومــسـيــري الـشـخص

uعنويHا
- قـائـمـة اسـمـيـة لــلـمـسـاهـمـY تــتـضـمن بـيـانـات عن

uالHمهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس ا
- إثبـات تـوطـY بـنـكي في اجلـزائـر طـبـقـا لـلـتشـريع

uفعولHوالتنظيم الساريي ا
- إثــبــات اجلــنــســـيــة اجلــزائــريــة لــلـــمــســاهــمــY وكــذا

uعنويHمتصرفي ومسيري الشخص ا
- أن يثـبت اHـسـاهمـون اHـولودون قـبل يـوليـو سـنة
1942 أنه لم يـــكن لــهم ســلــوك مـــعــاد لــثــورة أول نــوفــمــبــر

u1954

- إثـــــبـــــات وجـــــود صــــــحـــــفـــــيـــــY مـــــحـــــتــــــرفـــــY ضـــــمن
uYساهمHا

- إثــــــــــبـــــــــات أن مـــــــــصــــــــــدر رؤوس األمـــــــــوال اHــــــــــزمع
uاستثمارها وطني خالص

- إثـبـات امـتـالك مـقـر لـلــشـركـة �ــوجب عـقـد مــلـكـيـة
رســـمي أو عـــقــد إيـــجـــار تــوثـــيــقي تـــتـــوافق مــدتـه مع مــدة

uلتمسةHالرخصة ا
- إثــــبــــات الــــقــــدرات الــــتــــقــــنــــيــــة واHــــالــــيــــة الالزمــــة

uرتقبةHلتجسيد إنشاء خدمة االتصال ا
-  تـعهـد باحـترام اخلـصائص الـتقـنيـة احملددة إلنـشاء
خـدمـة االتــصـال وكـذا تـقـد� كل اHـعـلـومـات الـتـقـنـيـة الـتي
يـطلـبهـا اإلعالن عن الـترشح أو دفـتـر الشـروط اHنـصوص

uعمول بهHعليه في التشريع ا
- تـعهد اHسـاهمY بـعدم امتالك أسـهم في أية خدمة

uأخرى لالتصال السمعي البصري
- اإلثـبـات اHتـعـلق بـعرض الـبـرامج مـوضوع اإلعالن
عن الـــتــرشح الـــتي تــتــمـــحــور خــصـــوصــاu حــول مـــضــمــون

uترشحHونسب البرامج الوطنية التي يقترحها ا
- دراسـة مــالـيـة ومـحـاسـبـيـة يـنـجـزهـا مـكـتب خـبـرة
مـعـتـمـد تـكـون مـرفـقـة بـالـوثـائق احملـاسـبـيـة واHـالـيـة الـتي
تثبت مبلغ الـتمويل اHرتقبu وكذا احلسـابات التقديرية
خالل الــــســـنــــوات اHــــالـــيــــة الــــثالث الــــقـــادمــــةu �ــــا في ذلك

uاإليرادات والنفقات التقديرية
- إثــــبــــات وجـــــود مــــخــــطـط تــــنــــظـــــيم داخــــلـي خلــــدمــــة

uراد إنشاؤهاHاالتصال السمعي البصري ا
- قائـمة منـاصب العمل اHـراد شغلـها حتدد خـصوصا

uطلوبةHطبيعة الشهادات ا
- تـعـهـد اHـتــرشح أو اHـتـرشـحـY بـعـدم االنـتـمـاء إلى
هـيـئــة مـسـيـرة حلــزب سـيـاسيu وكــذا عـدم إسـنـاد إدارة أو
تـســيـيـر خـدمــة االتـصـال الـســمـعي الـبـصــري Hـسـيـر حـزب

سياسي.
تـــســـلّم اHــصـــالح اخملـــتــصـــة لــســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي

البصري وصال باستالم اHلف.

اHـاداHـادّة  9 : : يــحـدد أجل إيـداع مــلـفــات اHـتـرشــحـY لـدى
سـلطة ضـبط السمـعي البصـري بستY (60) يومـاu ابتداء
مـن تــــــاريـخ أول نــــــشــــــر أو بـث لـإلعالن عـن الــــــتــــــرشـح في

وسائل اإلعالم الوطنية.
�ـكن سـلـطــة ضـبط الـسـمـعي الـبـصـري أن تـمـدد هـذا
األجـل مـــرة واحـــدةu اســـتـــثـــنـــاءu بـــثالثـــY (30) يــــومــــا عـــلى

األكثر. 

10 : : تــرسـل مـلــفــات الــتــرشح فـي ظـرف مــغــفل اHـاداHـادّة  
مــحــكم اإلغالق ال يــحــمـل ســوى الــعــبــارة اآلتــيــة : "ســلــطــة
ضـبط الـسـمـعي البـصـريu تـرشح السـتـغالل خـدمـة اتـصال

سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها".
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الفصلالفصل الثالث الثالث
عدم جدوى اإلعالن عن الترشحعدم جدوى اإلعالن عن الترشح

u11 :  : تــعـــلن ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري اHـاداHـادّة ة 
�ــــوجب مــــقـــررu حــــالــــة أو حـــاالت عــــدم جــــدوى اإلعالن عن

الترشح.

uـادّة ة 12 :  : في حـالـة عدم جـدوى اإلعالن عن الـترشحHـاداHا
تـرسل سـلطـة ضـبط الـسمـعي الـبصـري تـقريـرا مـعلال إلى

الوزير اHكلف باالتصال يقرر على إثرهu ما يأتي :

- إمــا فـتح إعالن جـديـد عن الــتـرشح حـسب األشـكـال
uاحملددة سابقا

- وإما إرجاء فتح إعالن جديد عن الترشح.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كيفيات تنفيذ اإلعالن عن الترشحكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الترشح

uــادّة  13 : : حتـــدد ســلــطــة ضـــبط الــســمـــعي الــبــصــريHــاداHا
�ــوجب مـقــررu اHــعـايــيــر اHـطــبــقـة عــنــد تـنــقــيط وتــرتـيب

.YترشحHا

u14 : : تــعـــلن ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري اHـاداHـادّة  
�ــوجب مــقـــررu الــتــرشــيـــحــات اHــقـــبــولــة بــعـــد تــقــيـــيــمــهــا
تـطــبـيــقـا لــلـمــعــايـيــر اHـنــصـوص عــلـيــهـا أعالهu في غــضـون
اخلـمـسـة عـشر(15) يـومـا الـتي تـلي انـقـضـاء اآلجـال احملددة

في اHادة 9 أعاله.

اHـاداHـادّة  15 : : تـدون الـتـرشـيـحـات اHـقـبـولـة في مـحـضر
يوقـعه رئيس سلـطة ضبط الـسمعي الـبصريu يـحدد على
اخلـــصـــوصu ســـيــر إجـــراء اإلعـالن عن الـــتــرشـح والـــنــتـــائج

حول قبول الترشيحات. 

اHــاداHــادّة  16 : :  تـــنــظـم مــصـــالح ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي
الـــــبــــصـــــري اإلجـــــراء اHــــطـــــبق عـــــلى االســـــتـــــمــــاع الـــــعــــلـــــني
لـــــلــــــمـــــتــــــرشــــــحـــــيــن طـــــبــــــقــــــا ألحـــــكــــــام الــــــمـــــادة 25 مـن
الــــقـــــانـــــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24 ربـــــيع الـــــثــــانـي
عـــام 1435 اHــوافق 24 فـــبـــــرايـــــر ســـــنـــة 2014 واHـــذكــور
أعالهu في غـضـون اخلمـسة وأربـعY (45)  يومـا الـتي تلي
اآلجال اHنصـوص عليها في أحكام اHادة 14 أعالهu كأقصى

تقدير.

اHــاداHــادّة  17 : : يـــتـــعــيّـن عـــلى كل مـــتـــرشحu أثـــنـــاء إجــراء
االسـتـمــاع الـعـلـنيu تـقــد� مـشـروعه واإلجـابــة عـلى أسـئـلـة

أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.

u18  :  : تــبت ســلــطــة ضــبط الــســمــعـي الــبــصـري اHـاداHـادّة ة 
بعـد االستماع الـعلنيu في الـترشيـحات اHقـبولةu �وجب

محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.

اHـاداHـادّة ة 19  :  :  يـرسل احملـضران اHـنـصـوص علـيـهـما في
أحكـام اHـادتY 15 و18 من هـذا اHـرسـوم مـرفـقـY بـتـقـرير
شامل عـن تنفـيذ إجـراء اإلعالن عن التـرشحu يعـده رئيس
ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي الـــبــصـــريu إلى الـــوزيــر اHـــكــلف

باالتصال بغرض التقدير.

20  :  :  تــكــون قــرارات ســلــطــة ضــبط الــســمــعي اHـاداHـادّة ة 
الـبـصري اHـتعـلـقة بـالـترشـيـحات اHـرفـوضة مـعـللـة وتـبلّغ

إلى اHترشحY طبقا للتشريع الساري اHفعول.

21  :  :  تــكــون الــقــرارات اHــذكــورة أعـاله قــابــلـة اHـاداHـادّة ة 
للطعن طبقا للتشريع الساري اHفعول.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHــاداHــادّة  22 : : �ـــكن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــاالتـــصــال اتـــخــاذ
قــرار إيـــقــاف عـــمــلـــيــة مـــنح الــرخـــصــة فـي أي حلــظـــةu بــعــد
اسـتـشـارة سـلطـة ضـبط الـسـمـعي الـبصـري. وتـبـلغ سـلـطة
ضـــبـط الـــســــمــــعي الـــبــــصــــري هـــذا الــــقـــرار اHــــعـــلـل إلى كل

مقدمي العروض.

اHــاداHــادّة  23 : : يــبـــلّغ اHــتــرشـح الــراغب في الـــتــخــلي عن
تــرشــحه رئــيـس ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري بــذلك
فـــوراu بـــرســـالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مـع وصل اســـتالم. ويـــتم
تــــســــجــــيـل هــــذا الــــتــــخــــلـي ويــــرسل إلـى الــــوزيــــر اHــــكــــلف

باالتصال. ويجب أن يتم التخلي قبل منح الرخصة.

اHاداHادّة  24 : : في حال تـطلب تـنفـيذ التـخلي اHـنصوص
عـــــلـــــيـه في أحـــــكـــــام اHــــادة 23 أعاله فـــــتـح إعالن جـــــديـــــد عن

الترشحu يتم إجراء هذا اإلعالن وفق األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة  25 : : تــــنـــشــــر وتــــبث اHــــقــــررات الـــصــــادرة عن
ســلـــطــة ضــبـط الــســمـــعي الــبـــصــريu في إطــار أحـــكــام هــذا
اHـرسومu فـي وسائل اإلعالم الـوطـنيـة وعـلى موقع سـلـطة

ضبط السمعي البصري.

اHــاداHــادّة  26 : : تــبـــلّغ ســـلــطـــة ضــبط الـــســمـــعي الـــبــصــري
اHــســـتـــفـــيــد مـن رخــصـــة إنـــشـــــاء خــدمــــة اتـــصـــال ســمـــعـي
بـصــري موضـوعـاتـي فـي غضـون الـثمـانـية (8) أيـام التي
تلي توقيع السلطة اHانحة للمرسوم اHتضمن الرخصة.
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اHـاداHـادّة  27 : : يـتـعــY عـلى اHـســتـفـيـد من رخــصـة إنـشـاء
خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي :

- الــشـروع في دفـع اHــقـابل اHــالي اHــنـصـوص عــلـيـه
في أحـكــام اHادة 26 مـن الـقـانـون رقـم 14-04 اHــؤرخ في
24 ربــيع الـــثــاني عـــام 1435 اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســـنــة

uذكور أعالهH2014 وا

- إبـــرام االتفــاقـيـات اHـنصــوص علــيـها فـي أحـكـام
اHـادتY 37 و40 من الـقـــانـون رقــم 14-04 اHــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014
واHــذكــور أعـالهu وذلك في غــضــون الـــشــهــرين (2) الــلــذين
يـــلـــيــان نـــشـــر اHــرســـوم اHـــتــضـــمن رخـــصـــة إنــشـــاء خـــدمــة
االتـــصــال الـــســمـــعي الــبـــصــري اHــوضـــوعــاتي فـي اجلــريــدة

uالرسمية
- امــــتالك نـــــظــــامه الـــــنــــهــــائـي لــــبـث الــــبــــرامـج عــــلى
الـتراب الـوطني طبـقا ألحـكام اHادة 41 من الـقــانـون رقم
14-04 اHــؤرخ في 24 ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق

24 فـبــرايــر ســنـة 2014 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 28 : : 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 16-221 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 11 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة u2016 يـــــحــــدد مـــــبــــلغ يـــــحــــدد مـــــبــــلغ

وكيـفيات دفـع اHقابل اHـالي اHرتـبط برخصـة إنشاءوكيـفيات دفـع اHقابل اHـالي اHرتـبط برخصـة إنشاء
خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

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 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــــانــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

uتممHعدل واHا uاليةHا Yبقوان
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــانـــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24
ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبـــرايــــر ســــنــة

uتعلق بالنشاط السمعي البصريH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
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

uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

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

اHاداHادّة األولى :  األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 26 من القــانـون
رقم 14-04 اHــــــؤرخ في 24 ربــــــــيع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1435
اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واHــتــعـــلق بــالــنــشــاط
السـمـعي الـبـصـريu يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد مبـلغ
وكيفيات دفع اHـقابل اHالي اHرتبط برخصة إنشاء خدمة

اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

2 :  : �ــــثـل اHـــــقـــــابل اHـــــالي اHـــــبـــــلغ اHـــــســـــتـــــحق اHــــاداHــــادّة  
لـــلـــخــزيـــنـــة الــعـــمــومـــيـــةu بــعـــنـــوان رخــصـــة إنـــشــاء خـــدمــة
االتـصال السمعي الـبصري اHوضـوعاتي اHنصـوص عليها

في التشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  3 :  : يـطبـق اHقـابل اHـالي عـلى كل مـسـتـفـيد من
رخـصـة إنـشـاء خـدمـة اتـصــال سـمـعي بـصـري مـوضـوعـاتي
uتبـث عبـر األقـمـار الـصـنـاعـيـة والـهـرتز األرضـي والكـابل
سـواء كــان الـبث مـفـتـوحـا أو عــبـر وسـيـلـة تـشــفـيـرu طـبـقـا
لـلـتــشـريع والـتـنـظـيم الـسـاريي اHـفـعـولu وكـذا أحـكـام هـذا

اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مبلغ اHقابل اHاليمبلغ اHقابل اHالي

اHاداHادّة 4 : : يتشكل مبلغ اHقابل اHالي £ا يأتي :
- جـزء جـزافي ثـابتu يــدفع مـرة واحـدة عـنـد تـسـلـيم
رخــــصــــة إنــــشــــاء  خـــدمــــة االتــــصــــال الــــســــمــــعي الــــبــــصـــري

u"ويدعى في صلب النص "اجلزء الثابت uوضوعاتيHا
- جـــزء مـــتـــغـــيـــر ســـنـــويu يـــدفع ابـــتـــداء مـن الـــســـنــة
الـثــانـيــة من £ـارســة خـدمــة االتـصــال الـســمـعي الــبـصـري
اHـوضـوعاتيu مـوضـوع الـرخصـةu ويـدعى في صـلب النص

"اجلزء اHتغير".

اHــاداHــادّة  5 :  : يـــحـــدد مـــبـــلغ اجلـــزء الـــثـــابت الـــذي يـــدفـــعه
اHــســتــفــيــد مـن رخــصــة إنــشــاء خــدمـــة االتــصــال الــســمــعي

البصري اHوضوعاتيu كما يأتي :


