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اIـاداIـادّة  18 :  : كل شـخص يــتـخــذ من أي ســنـد أو وثــيـقـة
الــسـفـر حـالـة مــدنـيـة غـيـر حـقــيـقـيـة أو يـســتـعـمل سـنـدا أو
وثيـقة سـفر مـسلمـة حتت حالـة مدنـية غـير حـالته اIـدنية
أو  يــسـتــعــمل حــالــة  مــدنـيــة أخــرى غــيـر  حــالــته  اIــدنــيـة
rـزور جلـواز سفـر الـغـيرIأويـقـوم  �حـاولـة  االسـتعـمـال  ا
222 XادتIنصـوص علـيهـا في اIيتعـرض إلى العـقوبـات ا

و223 من قانون العقوبات.

19 :  : يــــتـــعــــرض اIـــوظف الــــذي يـــســـلّـم وكل من اIــاداIــادّة  
يـسـاعـد عـلى تـسـلـيـم وثـيقـة أو سـنـد الـسـفـر لـشـخـص وهو
يعلم أنه ال حق له في ذلكr للـعقوبات اجلزائية اIنصوص

عليها في اIادة 223 من قانون العقوبات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

20 : : يـــحـــدد تــــاريخ الـــســــحب الـــنــــهـــائي جلـــواز اIــاداIــادّة ة 
الـســفـر غــيــر الـبــيــومـتــري اإللـكــتــروني قـيــد الــتـداول عن

طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : تـلـغى أحـكـام األمـر رقم 77 - 1 اIـؤرخ في
3 صــفـر عـام 1397 اIـوافق 23  يـنـايــر سـنـة 1977 واIــتـعـلق

.Xاجلزائري XواطنIبوثائق سفر ا

اIـــــاداIـــــادّة ة 22  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانــــون رقــم قــــانــــون رقــم 14 -  - 04  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 24 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام ربــــيع الــــثــــانـي عـــام
يـــــتــــــعـــــلق  rيـــــتــــــعـــــلق r2014 ـــــوافـق 24 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــةIـــــوافـق اI1435  ا

بالنشاط السمعي البصري.بالنشاط السمعي البصري.
ـــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و120

r126و122 و
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 98 -01 اIـؤرخ
في 4 صـــــفــــــر عـــــام 1419 واIــــــوافق 30 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1998
rـتـعلق بـاختـصـاصات مـجلـس الدولـة وتنـظـيمه وعـملهIوا

rتممIعدل واIا
- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-04 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باألحزاب السياسيةIوا
- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-05 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 66-155 اIــؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافـق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

 rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافـق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ــــــقــــــتــــــضــى األمـــــــر رقـم 75-58 اIـــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عـــــام 1395 اIـــوافـق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى األمــــــر رقــم 75-59 اIـــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عــــام 1395 اIـــــوافـق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIـــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIـوافـق 16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتممIعدل واIا rاالقتصادية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقـم 88 -09 اIــــؤرخ في 7
جـمــادى الثـانـيــة عـام 1408 اIــوافـق 26 يـنـايـر سـنة 1988

rتعلق باألرشيف الوطنيIوا
- و�ــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 90-11 اIـــؤرخ فـي 26
رمــــــــضــــــــان عــــــــام 1410 اIـــــــــوافـق 21 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق بعالقات العملIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rعدلIا rبالسجل التجاري
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 91-05 اIــــؤرخ في 30
جــمــادى الـثــانـيـــة عـام 1411 اIـوافـق 16 يــنـايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةr اIــعــدل

rتممIوا



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 21 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ
23 مارس  سنة  مارس  سنة 2014 م م

- و�ـقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيــو سـنة 1995 واIـتـعـلق �ـجلس

rتممIعدل واIا rاحملاسبة

- و�ـقــتـضى األمــر رقـم 96-16 اIـؤرخ في 16 صـفـر
عـام 1417 اIـوافـق 2 يولـيـو سـنة 1996 واIتـعلق بـاإليداع

rالقانوني

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقم 2000-03 اIــؤرخ في 5
جـمادى األولـى عام 1421 اIوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

 rتممIعدل واIا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمـــــــر رقم 01-03 اIـــــــؤرخ في أول
جــمــادى الـثــانـيـــة عــام 1422 اIـوافـق 20 غــشت سـنـة 2001

rتممIعدل واIا rتعلق بتطوير االستثمارIوا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمـــــــــر رقم 03-03 اIـــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولـى عـــام 1424 اIـــوافق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003

rتممIعدل واIا rنافسةIتعلق باIوا
- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمـــــــــر رقـم 03-05 اIــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولـى عـــام 1424 اIــوافـق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةIتعلق بحقوق اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

rعدلIا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقـم 04-02 اIــــؤرخ في 5
جــمــادى األولـى عـــام 1425 اIــوافـق 23 يــونــيــو ســنـة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جــمـــادى األولى عـــام 1425 اIـــوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 04-08 اIـــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتـعـلق بـشـروط ¡ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اIـعدل

 rتممIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اIــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07-01 اIــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اIوافق أول مـارس سنة 2007 واIتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اIــــــنـــــاصب

rوالوظائف
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشIبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اIــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اIـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واIــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اIـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقـم 11-03 اIـــؤرخ فـي 14
ربـــيـع األول عــــام 1432 اIـــوافق 17  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011

rتعلق بالسينماIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�ـــقـــتـــضــى الـــقـــانــــون رقـم 12-07 اIــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اIـــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الباب األولالباب األول
آحكام عامةآحكام عامة

الفصل األولالفصل األول
اIوضوع ومجال التطبيقاIوضوع ومجال التطبيق

اIـاداIـادّة األولى  :ة األولى  : طـبـقـا ألحـكـام الـقـانـون الـعـضـوي رقم
12-05 اIــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام1433 اIــــوافق 12 يـــنـــايـــر

ســـنــة 2012 واIـــتــعـــلّق بــاإلعـالمr يــهـــدف هــذا الــقـــانــون إلى
حتــديــد الــقـــواعــد اIــتــعــلــقــة �ــمــارســـة الــنــشــاط الــســمــعي

البصري وتنظيمه.
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2 :  : �ــارس الــنــشــاط الــســمــعي الــبــصــري بــكل اIـاداIـادّة ة 
حـرية في ظل احـترام اIـبـاد¦ اIنـصوص عـليـها في أحـكام
اIـادة 2 من الـقــانــون الـعــضـوي رقـم 12-05 اIـؤرخ في 18
صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنة 2012  وأحـكـام هذا

القانون وكذا التشريع والتنظيم ساريي اIفعول.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : �ـــارس الــنـــشــاط الـــســمـــعي الــبـــصــري من
طرف :

- األشـخـاص اIـعنـويـة الـتي تـستـغل خـدمـة لالتـصال
rالسمعي البصري التابعة للقطاع العمومي

-  مــؤسـســات وهــيـئــات وأجـهــزة الـقــطــاع الـعــمـومي
rرخص لهاIا

- اIـــؤســســـات والــشـــركــات الـــتي تـــخــضع لـــلــقـــانــون
اجلزائري اIرخص لها.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : تـنظم خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصري
الـتابعة للـقطاع العـمومي في شكل قنـوات عامة وقنوات

موضوعاتية.

اIاداIادّة ة 5 :  : تتشكل خدمات االتصال السمعي البصري
اIـرخص لـهـا من الـقـنـوات اIـوضـوعـاتـيـة اIـنـشـأة من قـبل
مـــؤســــســـات وهــــيـــئـــات وأجــــهـــزة الــــقـــطــــاع الـــعــــمـــوميr أو
أشـخـاص معـنويـX يـخضـعـون للـقانـون اجلـزائري و�ـتلك
رأسـمــالـهـا أشــخـاص طـبــيـعـيــون أو مـعـنــويـون يـتــمـتـعـون

باجلنسية اجلزائرية.

اIـاداIـادّة ة 6 : : تـمــارس ســلـطــة ضــبط الــسـمــعي الــبــصـري
اIــنـــشــأة �ـــوجـب اIــادة 64 مـن الـقــانــون الـعــضـوي رقــم
12 - 05 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1433 اIـوافق  12 يــنـايـر

ســـنــة 2012 واIـــذكـــور أعالهr مـــهــمـــتـــهـــا وفــقـــا ألحـــكـــام هــذا
القانون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعاريفالتعاريف

اIــــــاداIــــــادّة  7 :  : يــــــقـــــــصــــــد فـي مـــــــفــــــهـــــــوم هـــــــذا الــــــقـــــــانــــــون
باIصطلحات اآلتية :

- االتـــصــاالت : - االتـــصــاالت : هي كل إرســـال أو بث أو اســـتــقـــبــال
لـــــلــــعـالمـــــات أو اإلشـــــارات أو الــــكـــــتـــــابـــــات أو الـــــصــــور أو
األصـوات أو اIـعـلـومــات مـهــمــا تـكـن طـبـيـعـتـهــا بـواسـطــة
األنـظمــة الـسلـكـيــــة أو الراديـويـة أو البـصـرية أو غـيـرها

من األنظمة الكهرومغناطيسية.

- االتـــصـــال الــســـمـــعي الـــبـــصــري : - االتـــصـــال الــســـمـــعي الـــبـــصــري : هـــو كل مـــا يـــقــدّم
لـــلــجــمـــهــور من خــدمـــات إذاعــيــة أو تــلـــفــزيــة مــهـــمــا كــانت

كيفيات بثها بواسطة الهرتز أو الكابل أو الساتل.

- عـمل سـمـعي بـصري : - عـمل سـمـعي بـصري : هـو كل عـمل سـمـعي بـصري
مــا عـدا األعـمــال الـســيـنـمــاتـوغـرافــيـة واجلــرائـد واحلـصص
اإلعالمــيــةr واIــنــوعــاتr واأللــعــابr والــبــرامج الــريــاضــيــة
اIعادةr واإلعالنات اإلشهاريةr واالقتناء عبر التلفزيون.
- خـدمــة الـبث الـتـلـفـزيـوني أو قـنـاة : - خـدمــة الـبث الـتـلـفـزيـوني أو قـنـاة : هي كل خـدمـة
اتصـال موجـهـة للـجـمهـور بوسـيـلة إلـكـترونـية تـلـتقط في
آن واحــد من طــرف عــمــوم اجلــمــهــور أو فــئـة مــنـه ويــكـون
بــرنــامــجـهــا الــرئــيــسي مــكـونــا من ســلــســلـة مــتــتــابــعـة من

احلصص التي حتتوي على صور وأصوات.
- خـــــدمـــــة الــــــبث اإلذاعـي أو قـــــنـــــاة : - خـــــدمـــــة الــــــبث اإلذاعـي أو قـــــنـــــاة : هـي كل خـــــدمـــــة
اتصـال موجـهـة للـجـمهـور بوسـيـلة إلـكـترونـية تـلـتقط في
آن واحــد من طــرف عــمــوم اجلــمــهــور أو فــئـة مــنـه ويــكـون
بــرنــامــجـهــا الــرئــيــسي مــكـونــا من ســلــســلـة مــتــتــابــعـة من

احلصص التي حتتوي على أصوات.
- اخلـدمة الـعـمومـية لـلسـمـعي البـصري : - اخلـدمة الـعـمومـية لـلسـمـعي البـصري : هي نـشاط
لالتــصــال الــســمـعـي الــبـصــري ذات اIــنــفــعــة الــعــامـة الــتي
يــضــمـــنــهــا كـل شــخص مــعـــنــوي يــســـتــغل خــدمـــة لالتــصــال
الـــســــمـــعي الــــبـــصـــريr فـي ظل احــــتـــرام مـــبــــاد¦ اIـــســـاواة

واIوضوعية واالستمرارية والتكيف.
- القـناة العامة : - القـناة العامة : هي قناة حتتـوي تشكيـلتها برامج
rتــلــفــزيــونــيــة أو ســمــعــيــة مــوجــهــة إلى اجلــمــهــور الــواسع
حتـــــتــــــوي عـــــلى حــــــصص مـــــتــــــنـــــوعـــــة فـي مـــــجـــــاالت اإلعالم

والثقافة والتربية والترفيه.
- الــقــنــاة اIــشــفــرة : - الــقــنــاة اIــشــفــرة : هي خــدمــة الــبث الــتــلــفــزيــوني
الــتي تــكــون إشــارتــهــا مــرمــزة جــزئــيــا أو كــلــيــا بــواســطــة
وســيــلــة تـرقــيم لــغــرض الــتـحــكم فـي الـنــفــاذ إلى مــحــتـوى

البث.
- قــنــاة مــوضـــوعــاتــيــة أوخــدمـــة مــوضــوعــاتــيــة : - قــنــاة مــوضـــوعــاتــيــة أوخــدمـــة مــوضــوعــاتــيــة : هي
بـرامـج تـلــفـزيـونــيـة أو ســمـعــيـةr تــتـمــحـور حــول مـوضـوع

أوعدة مواضيع.
- خـــدمــة اتـــصـــاالت راديـــويــة : - خـــدمــة اتـــصـــاالت راديـــويــة : هي خـــدمــة تـــقـــتــضي
إرســال مـوجـات راديـويــة أو بـثـهــا أو اسـتـقــبـالـهــا لـغـايـات

خاصة باالتصاالت.
- اخلــدمـــة اإلذاعــيــة : - اخلــدمـــة اإلذاعــيــة : هي خــدمــة اتـــصــاالت راديــويــة
تـــكــون إرســـاالتــهـــا مــعـــدة لـــيــســـتــقـــبــلـــهـــا عــمـــوم اجلــمـــهــور
مـبـاشـرة. و�ـكن أن تـشـمل هـذه اخلـدمـة إرسـاالت صـوتـية

أو تلفزية أو أنواعا أخرى من اإلرسال.
- اتـصال مـوجه للـجمـهور بـوسيـلة إلـكتـرونية : - اتـصال مـوجه للـجمـهور بـوسيـلة إلـكتـرونية : هو
وضع كل مــا ال يــحــمل صــفــة مــراســلــة خــاصــة مــهـمــا كــانت
طـبـيـعـتـهـا من إشـارات أو عالمـات أو كـتـابـات أو صور أو
أصـوات أو رســائل حتت تــصــرف اجلـمــهـور أو فــئــات مـنه

عن طريق وسيلة اتصال إلكتروني.
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- نـــاشــر ســـمـــعي بـــصــري : - نـــاشــر ســـمـــعي بـــصــري : هــو كـل شــخص مـــعـــنــوي
يـــعــرض بـــرامج ســـمــعـــيــة بـــصـــريــة ويـــتــحـــمل مـــســؤولـــيــة

النشر.
- دمج الــقـنـوات : - دمج الــقـنـوات : هـو جتــمـيع قــنـوات تــلـفــزيـة و/أو

إذاعية على نفس قناة البث األرضي أو الساتلي.
- الـسـلطـة اIانـحة : - الـسـلطـة اIانـحة : هي السـلطـة التـنفـيذيـة اIوقـعة
عـــلى اIـــرســوم اIـــتــضـــمن رخـــصــة إلنـــشــاء خـــدمــة اتـــصــال
ســـمـــعي بـــصــري لـــصـــالح شـــخص مـــعــنـــوي خـــاص يـــخــضع

للقانون اجلزائري. 
- االســتــمــاع الــعــلــني : - االســتــمــاع الــعــلــني : هــو مــقــابــلــة تــديــرهــا ســلــطــة
ضـبط السمعي البـصري في جلسـة عامة وعلنـيةr وتتعلّق
بـــقـــدرات اIــرشّـــحـــX الــذيـن اســتـــجـــابـــوا إلعالن الـــتــرشّح

الستغالل خدمة اتصال سمعي بصري.
- تـــخــصـــيص تــردد راديـــوي أو قــنـــاة راديــويــة : - تـــخــصـــيص تــردد راديـــوي أو قــنـــاة راديــويــة : هــو
تــرخــيص تــمــنــحه هــيــئــة عــمــومــيــة إلى مــحــطــة راديــويــة
rلتـستعـمل ترددا راديويـا محددا أو قـناة راديويـة محددة

وفقا لشروط معينة.
- تـــــوزيـع نـــــطـــــاق الـــــتــــرددات : - تـــــوزيـع نـــــطـــــاق الـــــتــــرددات : هـــــو تـــــدوين نـــــطـــــاق
تـرددات معX في جـدول توزيع نـطاقات الـتردداتr حتى
تـســتـعـمــله خــدمـة واحــدة أو أكـثـر مـن خـدمــات االتـصـاالت
الــراديــويــة وفق شــروط خــاصــة. ويــنــطــبق هــذا اIــصـطــلح

كذلك على نطاق الترددات اIعني.
- اIــوجــات الــراديــويــة أو اIــوجــات الــهــرتــزيــة :- اIــوجــات الــراديــويــة أو اIــوجــات الــهــرتــزيــة : هي
اIـوجـات الكـهرومـغـناطـيسـيـة التي يـقل تـرددها اصـطالحا
عـن GHz 3000 وتـــــــنــــــــتــــــــشـــــــر فـي الــــــــفـــــــضــــــــاء دون مــــــــوجه

اصطناعي.

- نــظــام نــهــائي لــلــبث : - نــظــام نــهــائي لــلــبث : هــو نــسق �ــكّن مـن مــعــاجلـة
مخـتلف إشـارات الصـور و/أو األصوات اIطـابقـة خملتلف
الـبرامج اإلذاعية أو الـتلفزيـونية بغرض حتـقيق الترابط

النهائي للبرامج اIزمع بثها.

- اخلـدمــة اإلذاعـيــة الـســاتـلــيـة : - اخلـدمــة اإلذاعـيــة الـســاتـلــيـة : هي خـدمــة اتـصـاالت
راديــويــة تــكـون فــيــهــا اإلشــارات الــتي تــرســلــهــا أو تــعــيـد
إرســالــهــا احملـطــات الــفــضــائــيـة مــعــدة لــيــســتـقــبــلــهــا عــمـوم
اجلـمـهــور مـبـاشـرة. وتـطـبق عـبـارة "يــسـتـقـبـلـهـا مـبـاشـرة"
فـي حـــالــــة خـــدمـــة الــــبث اإلذاعي بــــواســـطــــة الـــســـاتـل عـــلى

االستقبال من طرف األفراد واجلماعات.

- موزع محتوى : - موزع محتوى : هو كل شخص طـبيعي أو معنوي
يـقـيم مع نـاشري الـسـمـعي الـبصـري عالقـات تـعـاقـدية من
أجل تـركـيب عرض خـدمـات اتصـال سـمعي بـصـري يوضع
حتت تـــــصـــــرف اجلـــــمـــــهـــــور �ـــــخـــــتـــــلف وســـــائـل االتـــــصــــال
وباستعمال شـبكة اتصال إلكترونية مدعمة بقسم إذاعي

أرضي و/أو قسم إذاعي بالساتل و/أو كابل.

- الــــرعــــايـــة : - الــــرعــــايـــة : هي كـل مـــســــاهــــمـــة مـن طـــرف شــــخص
طــبــيــعي أو مــعــنــوي يــخــضع لــلـقــانــون الــعــام أو الــقــانـون
اخلـــاص في تــمـــويل خـــدمــــات وســـائـل اإلعـالم الـــســمـــعـــيــة
الــبـصــريــة أو بــرامـج بـهــدف تـرقــيــة اســمه أو عالمـتـه أو

صورته أو نشاطاته أو منتوجاته. 
يــســتــثــنـى من هــذا الــتــعــريف األشــخــاص اIــعــنــويــة
الــتي تــســتــغل خــدمــات اتــصــال ســمــعـي بــصــريr ومـزودو
اخلـــــدمــــات اإلعالمــــيــــةr ومــــنــــتــــجــــو األعــــمــــال الــــســــمــــعــــيـــة

البصرية.
- إظـهـار اIـنـتوج : - إظـهـار اIـنـتوج : هو عـرض مـنـتـوجـات أو خـدمات
أو عـالمـــــــــــات لـــــــــــلــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة مـن خـالل بـث أعـــــــــــمــــــــــال
ســــيـــنــــمـــاتـــوغــــرافـــيـــة أو ســــمـــعــــيـــة بـــصــــريـــة خـــيــــالـــيـــة أو

تنشيطية.
- إشهــار : - إشهــار : هو أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو
rصـوتيـة أو سـمـعـية بـصـريـة تبث مـقـابل أجـر أو تـعويض
ســـواء من أجـل تــرقـــيـــة تـــقـــد© ســلـع أو خـــدمــات فـي إطــار
نــشـاط جتــاري أو صـنــاعي أو حـرفي أو مــهـنــة حـرة أو من

أجل ضمان ترقية جتارية Iؤسسة.
- خـــدمـــات الـــوســائـل الـــســمـــعـــيــة الـــبـــصـــريــة حـــسب- خـــدمـــات الـــوســائـل الـــســمـــعـــيــة الـــبـــصـــريــة حـــسب
الطلب : الطلب : هي عرض بـرامج على أساس جـدول موضوع من
قــبل خــدمـة اتــصــال ســمـعي بــصــري �ــكن مـشــاهــدتــهـا في

الوقت اخملتار من قبل اIستعمل.
- اقتـنـاء عبـر التـلفـزيون : - اقتـنـاء عبـر التـلفـزيون : هو بث عـروض مبـاشرة
لـــلــجــمـــهــور بــغــرض تـــزويــده مــقــابـل الــتــســديـــدr بــســلع أو
خـــدمــات �ــا فــيــهــا أمالك عــقــاريـــة ومــا يــتــرتب عــنــهــا من

حقوق والتزامات.
الباب الثانيالباب الثاني

خدمات االتصال السمعي البصريخدمات االتصال السمعي البصري
الفصل األولالفصل األول

خـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاعخـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاع
العموميالعمومي

اIــــاداIــــادّة  8 :  : يــــتـــشــــكل الــــقـــطــــاع الـــعــــمــــومي لـــلــــســــمـــعي
البـصـري من الـهـيـئـات واIـؤسـسـات األخـرى الـتي تـمتـلك
فــيــهــا الــدولــة كــافّــة األســهـمr وتــضــطــلع في إطــار اIــنــفــعــة

العامة �هام اخلدمة العمومية.

اIاداIادّة  9 :  : �كن األشخاص اIـعنويX الذين يـستغلون
خـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاع
الـعموميr اIسـاهمة في الـرأسمال االجتـماعي لألشخاص
اIـعــنـويــX الــذين يــسـتــغـلــون خــدمـات االتــصـال الــســمـعي

البصري اIرخص لها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اIــاداIــادّة  10 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة
rلـلـقـطـاع الـعـمـومي في إطـار مـهـامـهم لـلـخـدمـة الـعـمـومـية
إعـــداد بــــرامج مــــوجــــهـــة لــــلــــمـــجــــتـــمـع بــــجـــمــــيع مــــكـــونــــاته
لـلمـساهمـة في تلـبيـة حاجـاته في مجـال اإلعالم والتـربية

والثقافة والترفيه.

اIــاداIــادّة  11 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة
للقطاع الـعموميr وفي إطار احترام اIـباد¦ الد�قراطية

اIكرسة دستوريا :

- تــشــجــيع احلــوار الــد�ــقــراطي وتــنــمــيــة اIــبــادالت
الـــثــقــافـــيــة بـــX مــخـــتــلـف مــنــاطـق الــوطنr وتـــرقــيـــة قــيم

rواطنةIالسلوك احلضاري والتسامح وا

- اIسـاهمة في تـنمـية اإلبداع الـفكري والـفني وكذا
إثـــراء اIـــعــارف االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتـــمـــاعـــيـــة والــعـــلـــمـــيــة

rوالتقنية

- اتخاذ تدابيـر مالئمة لتسهـيل استفادة األشخاص
ذوي الــعــاهـــات الــبــصــريـــة و/أو الــعــاهــات الــســـمــعــيــة من

البرامج اIسموعة والتلفزيونية.

اIــاداIــادّة  12 :  : يـــســتــفـــيــد األشـــخــاص اIـــعــنــويـــون الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة

للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :

- االحتفـاظ باإلمـكانيـات التي حتـوز عليـهاr السـيما
rالترددات الراديوية والهياكل القاعدية

- األولــــويـــة فـي حق اســــتـــخــــدام اIـــوارد الــــراديـــويـــة
الـضـروريــة ألداء مـهـامـهم لـلـخـدمـة الـعـمـومـيـة اIـقـررة في

دفاتر الشروط.

اIـاداIـادّة  13 : : يــحــدد إنـشــاء خــدمـات االتــصـال الــســمـعي
الـبـصـري الـتـابـعـة لـلـقـطـاع الـعـمـومي وقـانـونـهـا األسـاسي

�وجب مرسوم.

اIــاداIــادّة  14 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـســتـغــلـون خــدمـات الـبـث الـتـلــفـزيــوني الـتــابـعــة لـلــقـطـاع
الـــعـــمـــومي ضـــمـــان مـــهـــام اخلـــدمـــة الـــعــمـــومـــيـــة مـن طــرف

القنوات التلفزيونية اIنشأة عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  15 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـــســــتـــغــــلـــون خـــدمــــات الـــبـث اإلذاعي الـــتــــابـــعــــة لـــلــــقـــطـــاع
الـــعـــمـــومي ضـــمـــان مـــهـــام اخلـــدمـــة الـــعــمـــومـــيـــة مـن طــرف

القنوات اإلذاعية اIنشأة عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  16 :  : �ــكن اIـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة الــوطـــنــيــة
والهيـئات والشـركات العـمومـية اIسـاهمة في الـرأسمال
االجتماعي لألشخـاص اIعنويX الذين يـستغلون خدمات

لالتصال السمعي البصري اIرخصة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
خدمات االتصال السمعي البصري اIرخصةخدمات االتصال السمعي البصري اIرخصة

اIـاداIـادّة  17 :  : تـعــد خــدمـة لـالتـصــال الــسـمــعي الــبــصـري
اIـرخّص لهاr كل خدمـة موضوعاتـية للبث الـتلفزيوني أو
لــلــبث اإلذاعي تــنــشــأ �ــرســوم وفق الــشــروط اIــنــصـوص

عليها في أحكام هذا القانون. 

اIــــــــــــــــــاداIــــــــــــــــــادّة  18  :   : �ــــــــــــــــــكـن خــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات االتــــــــــــــــــصـــــــــــــــــال
rادة 17 أعالهIذكـورة في اIـرخصـة اIالسـمعي/الـبصـري ا
أن تــــدرج حــــصص وبــــرامـج إخــــبــــاريـــة وفـق حــــجم ســــاعي

يحدد في رخصة االستغالل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

XـؤهـلـIا XـتـرشـحـIـادّة  19 : : يـجب أن تـتـوفــر في اIـاداIا
rـوضـوعـاتـيةIإلنـشـاء خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري ا
كـمــا هي مـحــددة في أحـكــام الـقـانـون الـعـضـوي رقـم 05-12
اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012

واIذكور أعالهr الشروط اآلتية :

- أن تـثــبت خـضـوع الــشـخــصـيـة اIــعـنــويـة لـلــقـانـون
rاجلزائري

- أن تــثــبت حــيــازة جـــمــيع اIــســاهــمـــX لــلــجــنــســيــة
rاجلزائرية

rدنيةIباحلقوق ا XساهمIأن يتمتع جميع ا -

- أن ال يـكــون اIــســاهــمــون قـد حــكم عــلــيــهم بــعــقــوبـة
rمخلة بالشرف أو النظام العام

rأن يكون رأسمالها االجتماعي وطنيا خالصا -

rستثمرةIأن تثبت مصدر األموال ا -

- أن يـكون ضـمن اIسـاهـمX صـحافـيون مـحتـرفون
 rوأشخاص مهنيون

- أن يثـبت اIسـاهمـون اIـولودون قـبل يولـيو 1942
أنّه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
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20 :  : تــشــكل الــرخــصــة الـتـي تـقــدمــهــا الــســلــطـة اIـاداIـادّة ة 
اIــانـــحــة �ـــوجب مـــرســـومr الــعـــقــد الـــذي من خاللـه تــنـــشــأ
خـدمـة لـالتـصـال الـســمـعي الـبــصـري اIـوضــوعـاتـيــةr طـبـقـا
ألحكـام الـقـانـون الـعـضوي رقم 12-05 اIـؤرخ في 18 صـفر

عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.
اIاداIادّة ة 21 : : يـطبق نظـام الرخصـة على البث بـواسطة
الــــكـــــابل واســــتــــخـــــدام الــــتــــرددات الــــراديــــويــــة عـن طــــريق
الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة

تشفير.
اIاداIادّة ة 22 :  : يتم تـنفـيذ اإلجراء اIـتعـلق �نح الـرخصة
من طـرف سلـطـة ضبط الـسمـعي الـبصـري بواسـطة إعالن
الــــــتــــــرشحr وفـق شــــــروط وكــــــيــــــفــــــيـــــات حتــــــدد عـن طــــــريق

التنظيم.
اIـاداIـادّة ة 23 :  : ال �ــكن الــشـخص الــطــبـيــعي أو الــشـخص
اIـــعـــنــوي اخلـــاص اخلـــاضـع لــلـــقـــانـــون اجلـــزائـــري أن يـــكــون
مــســاهــمـا فـي أكـثــر من خــدمــة واحــدة لالتــصــال الــسـمــعي

البصري.
اIــاداIــادّة ة 24 :  : يـــحــدد اإلعالن عن الــتــرشـح اIــبــلغ لــلــرأي

العام عبر أية وسيلة وطنية لإلعالمr سيما :

- الــــقـــــدرات اIــــتـــــوفــــرة لــــلـــــبث األرضـي و/أو عــــبــــر
rالساتل و/أو عبر الكابل

- طبـيـعـة خـدمـة االتـصـال الـسـمـعي الـبـصري اIـزمع
rإنشاؤها

rغطاةIنطقة اجلغرافية اIا -
rاللغة أو لغات البث -

- كل اIـــعـــلــــومـــات األخـــرى واIـــواصـــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة
اIـكـمـلـةr الـتـي تـضـعـهـا الـهـيــئـة الـعـمـومـيـة اIــكـلـفـة بـالـبث
اإلذاعـي والـتــلــفــزي حتت تــصــرف ســلــطــة ضــبط الــسـمــعي

rالبصري
rالقواعد العامة للبرمجة -

- القـواعد اIطـبقة عـلى اإلشهار والـرعاية واالقـتناء
rعبر التلفزيون

- نسب األعمال الفنية والبرامج الوطنية.

اIـاداIـادّة  25 :  : تـتـضـمن دراســة مـلف الـتـرشح من طـرف
ســـلـــطـــة ضـــبط الـــســـمـــعي الـــبـــصـــريr االســـتـــمــاع الـــعـــلـــني

للمترشحX الذين استوفوا الشروط.

ويؤخذ بعX االعتبار بوجه خاص :
- تـنويع اIـتـعامـلـX مع ضرورة احلـيـطة من تـعسف
الـوضــعــيــات اIـهــيــمـنــة واIــمــارسـات األخــرى الــتي تــعـيق

rنافسةIحرية ا
- جتــــربـــة اIــــتــــرشـــحــــX في األنــــشــــطـــة الــــســــمـــعــــيـــة

 rالبصرية
- الـــتــــمـــويل وآفــــاق ¬ـــو اIــــوارد لـــفــــائـــدة الــــنـــشـــاط

rالسمعي البصري
- اIساهمة في اإلنتاج الوطني للبرامج.

26 :  : يــــتـــرتـب عن مـــنـح الـــرخــــصـــة إلنــــشـــاء كل اIــاداIــادّة ة 
خدمة لالتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIــاداIــادّة ة 27 : : حتـــدد مـــدة الـــرخـــصـــة اIـــســـلّـــمـــة بـــاثـــنـــتي
عـشـرة (12) ســنـة الســتـغالل خــدمـة بث تــلـفــزيـونيr وست

(6) سنوات خلدمة بث إذاعي.
اIــــاداIــــادّة ة 28 :  : جتــــدد الــــرخـــــصــــة اIــــذكــــورة في اIــــادة 27
أعالهr خارج إطار اإلعالن عن الـترشحr من طرف الـسلطة
اIـــانــحــة بـــعــد رأي مـــعــلـل تــبـــديه ســلـــطــة ضـــبط الــســـمــعي

البصري. 
اIـاداIـادّة ة 29 :  : تــسـلّـم الـرخــصــة بــاسم الـشــخص اIــعــنـوي

الذي وقع عليه االختيار.
اIاداIادّة ة 30 : : تـستغل الـرخصة من طـرف اIستـفيد دون

سواه.
اIــاداIــادّة ة 31 : : يـــحــدد أجل الــشــروع فـي اســتــغالل خــدمــة
االتــصـال الــسـمــعي الــبـصــري بـســنـة واحـدة (1) بـالـنــسـبـة
خلــدمـــة الــبث الــتــلـــفــزيــونيr وســتــة (6) أشــهـــر بــالــنــســبــة

خلدمة البث اإلذاعي.
و فـي حـــــالــــة عـــــدم احـــــتـــــرام هـــــذه اآلجـــــال مـن طــــرف

اIستفيدr تسحب الرخصة منه تلقائيا.

اIاداIادّة  32 : : يبدأ سـريان اآلجال اIـذكورة في اIادة 31
أعاله ابتداء من تـاريخ إبرام الـعقـد مع الهـيئة الـعمـومية
اIـكــلــفــة بــالـبـث اإلذاعي والــتـلــفــزيr اIــنــصــوص عـلــيه في

اIادة 37 أدناه.

اIـاداIـادّة  33 :  : مع مــراعـاة األحــكـام الــواردة في الـقــانـون
الـــعــــضـــوي وهــــذا الـــقـــانــــونr وفي حـــالــــة عـــرض مــــؤســـســـة
تـسـتـغل خـدمــة لالتـصـال الـســمـعي الـبـصـري لــلـبـيعr �ـكن
الــــســــلــــطـــة اIــــانــــحــــة خــــارج اإلعالن عن الــــتــــرشحr حتــــويل

احلقوق اIرتبطة بالرخصة لفائدة اIالك اجلديد.
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تمارس السلطة اIانحة حق الشفعة لفائدة الدولة. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIـاداIـادّة  34 :  : يـجـب أن يـكـون حتـويل احلـقـوق اIـرتـبـطـة
بالرخصـة اIنصوص عليـها في أحكام اIادة 33 أعاله محل
طــلب مـع اإلشــعــار بـــاالســتالم يـــوجه إلى ســـلــطــة الـــضــبط
الـسمـعي الـبـصري الـذي تـرسـله مرفـقـا برأيـهـا اIـعلل إلى
الــسـلـطــة اIـانـحــةr في أجل أقـصــاه شـهـران (2) ابـتـداء من

تاريخ إيداع الطلب.

35 :  : يـــتـــعـــX عـــلـى الـــســـلـــطـــة اIـــانـــحـــة إشـــعــار اIــاداIــادّة  
األشــخـاص اIـعــنـويـة اIــعـنـيــة بـالـقـرار اIــتـضـمـن اIـوافـقـة
عـلى حتـويل احلـقـوق اIـرتـبـطـة بالـرخـصـة في أجـل أقـصاه

شهران (2).

اIـاداIـادّة  36 :  : في حـالـة قـيـام الـسـلـطـة اخملـتـصـة بـتـغـيـير
وجـهــة الـتــردد أو الــتـرددات اخملــصـصــة في إطــار تـخــطـيط
جـديد خلـدمة بـث إذاعي و/أو تلـفزيـونيr يـستـفيـد صاحب
الـرخــصـة اIـتـضــرر من تـعـويض يــتم حتـديـد كـيــفـيـاته عن

طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة  37 :  : يـتـعـX عــلى صـاحب رخـصــة إنـشـاء خـدمـة
االتــــصــــال الــــســــمــــعـي الــــبــــصــــريr أن يــــبــــرم مع الــــهــــيــــئــــة
الـعمـومـيـة اIـكـلفـة بـالـبث اإلذاعي والـتـلفـزي عـقـدا يـتـعلق

بإرسال وبث البرامج اIسموعة أو التلفزيونية.

rادة 37 أعالهIذكـور فـي اIـادّة  38 :   :  يـوضح الـعـقـد اIـاداIا
ال سيـما بـالنـسبـة لإلرسال عـبر الـساتلr األحـكام اIـطبـقة
rـكـلـفة بـالـبث اإلذاعي والتـلـفزيIعلى الـهـيئـة الـعمـومـية ا
من طـرف اIـتـعـامـلـX في الـسـاتل الـذين يـوفـرون قـدرات

البث.

39 :  : يلـزم صاحب رخـصـة إنشـاء خـدمة اتـصال اIاداIادّة  
سمـعي بصري مـشفرة طـبقا لالتـفاقيـة اIذكورة في اIادة
40 أدنــاهr بــتـزويــد ســلـطــة ضــبط الـســمــعي الـبــصــري بـكل

الــعــنــاصــر الــتي تــســمح لــهــا بــالــدخــول بــصــفـة دائــمــة إلى
مضمون البرامج التي تبث.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط استعمال الرخصةشروط استعمال الرخصة

اIـاداIـادّة  40 :  : يـترتـب علـى منح الـرخـصـة إلنـشـاء خـدمة
اتـصــال سـمــعي بـصــري إبـرام اتــفـاقــيـة بــX سـلـطــة ضـبط
الــســمــعي الــبــصــري واIــســتــفــيــدr حتــدد �ــوجــبــهــا شـروط
اسـتعمال الرخـصة طبقا ألحـكام هذا القانـون وبنود دفتر

الشروط العامة.

اIاداIادّة  41 :  : يتعـX على كل شخص مـعنوي مرخص له
بــاسـتـغالل خـدمـة لـالتـصـال الـسـمـعـي الـبـصـريr أن يـحـوز
نـظامـا نـهائـيـا لبث الـبـرامج عـلى التـراب الـوطنيr مـهـما

كان تصميمه ووسيلة التوزيع اIستعملة.

اIــــاداIــــادّة  42 : : يــــتـــعــــX عــــلى مــــوزع احملــــتـــوى عــــبــــر أيـــة
وسـيلة خلـدمة االتـصال الـسمـعي البصـري اIرخـصة طـبقا
لــلـــتــشــريع والـــتــنــظــيم ســـاريي اIــفــعـــولr أن يــلــزم نــاشــر

البرنامج بتقد© نسخة من الرخصة. 

اIــــاداIــــادّة  43 : : تــــكــــون احلــــصص اIــــشــــكــــلــــة لــــلــــرأســــمــــال
االجـــتـــمـــاعي لـــلـــشـــخص اIـــعـــنـــوي احلـــائـــز عـــلى الـــرخـــصـــة

اسمية.

اIـاداIـادّة    44 :  : يجب عـلى الـشـخص اIـعـنـوي اIرخص له
الستغالل خدمة اتـصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط
السـمـعي الـبـصري بـأي تـغـيـيـر في الرأسـمـال االجـتـماعي
و/أو اIـــســاهــمــة فــيـه في أجل شــهــر واحــد (1) ابــتــداء من

تاريخ هذا التغيير.

اIـاداIـادّة  45 :  : ال �ـكـن لـنــفس اIــسـاهم أن �ــتــلك بـصــفـة
مـبــاشـرة أو بــواسـطــة أشـخــاص آخـرين �ــا فـيــهم األصـول
(40) Xأكـــثـــر مـن أربـــعــ rوالـــفـــروع من الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة
بـاIائة في الـرأسمال االجتـماعي أو في حقـوق التصويت
لــنــفـس الــشــخص اIــعــنــوي احلــائــز عــلى رخــصــة اســتــغالل

خدمة اتصال سمعي بصري.

46 : : ال �ـكـن تـســلــيم رخــصــة ثــانــيــة السـتــغالل اIـاداIـادّة  
خــــدمـــة بث إذاعـي أو بث تــــلـــفـــزيــــونيr لــــنـــفس الــــشـــخص
اIــعــنــوي اIــســتــفــيــد من رخــصــة اســتــغـالل خــدمــة اتــصـال

سمعي بصري.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مشتركة لكافة خدمات االتصال السمعي البصريأحكام مشتركة لكافة خدمات االتصال السمعي البصري

اIــاداIــادّة  47 : : يـــحــدد دفـــتـــر الـــشـــروط الــعـــامـــة الـــصــادر
rـــرســوم بــعـــد رأي ســلـــطــة الــضـــبط الــســـمــعي الـــبــصــري�
الـــــقـــــواعـــــد الــــعـــــامـــــة اIـــــفــــروضـــــة عـــــلى كـل خـــــدمــــة لـــــلـــــبث

التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.

اIـاداIـادّة  48 :  : يـتــضـمن دفـتـر الـشـروط الــعـامـة ال سـيـمـا
االلتزامات التي تسمح بـ : 

- احــــتـــرام مـــتـــطــــلـــبـــات الــــوحـــدة الـــوطــــنـــيـــة واألمن
rXوالدفاع الوطني

- احـــتـــرام اIـــصـــالح االقـــتـــصــاديـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيــة
rللبالد
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rاحترام سرية التحقيق القضائي -
- االلــتـزام بــاIـرجــعـيــة الـديــنـيــة الـوطــنـيــة واحـتـرام
اIـرجــعـيــات الـديــنـيــة األخـرىr وعــدم اIـســاس بـاIــقـدسـات

rوالديانات األخرى
rاحترام مقومات ومباد¦ اجملتمع -

- احــتــرام الـقــيم الــوطــنـيــة ورمــوز الـدولــة كــمـا هي
rمحددة في الدستور

rواطنة وثقافة احلوارIترقية روح ا -
rاحترام متطلبات اآلداب العامة والنظام العام -

rتقد© برامج متنوعة وذات جودة -
- تــــطــــويــــر وتــــرقــــيــــة اإلنــــتــــاج واإلبــــداع الــــســــمــــعي
البـصري والسـينمـاتوغرافي الـوطنيـrX من خالل آليات

rحتفيزية
- ترقـيـة الـلـغـتـX الوطـنـيـتـX والـتالحم االجـتـماعي
والـتـراث الـوطـني والـثـقـافـة الـوطنـيـة بـجـمـيع تـعـابـيـرها

rفي البرامج التي يتم بثها
- الـــســـهـــر عــلـى احــتـــرام االلـــتـــزامــات اIـــســـجــلـــة في

االتفاقيات اIبرمة.
- احــتــرام الــتــعــدديــة احلــزبــيــة وتــعــدديــة الــتــيــارات

rالفكرية واآلراء في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
- االمتثال للقواعد اIهنية وآداب وأخالقيات اIهنة
عــنــد ¡ــارســة الــنــشـاط الــســمــعي الــبــصــريr مــهــمـا كــانت

rطبيعته ووسيلة وكيفية بثه
- احــتــرام اIــقـــتــضــيــات الــقــانــونــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

rتعلقة باإلشهار والرعايةIا
- االمـتـنـاع عن بث مـحـتـويـات إعالمـيـة أو إشـهـارية

rمضللة
- االمــتـنــاع عن بـيـع الـفــضـاءات اخملــصــصـة لإلشــهـار

rمن أجل الدعاية االنتخابية
- وضع آلـــيـــات ووســـائـل تـــقـــنـــيـــة حلـــمـــايـــة األطـــفـــال

rفي البرامج التي يتم بثها XراهقIالقصر وا

- االمتـثال لـقواعـد والتـزامات إنتـاج وبث احلصص
اIـــتـــعــلـــقـــة بـــاحلــمـالت االنــتـــخـــابـــيــة تـــطـــبـــيــقـــا لـــلـــتــشـــريع

rفعولIوالتنظيم ساريي ا

rنفعة العامةIإنتاج وبث بيانات ذات ا -
- تفضيل استـعمال اللغتـX الوطنيتX في حصص
rورســائل اإلشـهـار مــهـمـا كـانت كـيـفــيـة الـبث أو الـتـوزيع

مـا عـدا األعمـال الـسيـنـماتـوغـرافـية والـسـمعـيـة البـصـرية
في نـصهـا األصلي واألعـمال اIـوسيـقيـة التي يـكون نـصها

محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية. 

بـاسـتـثـنـاء هـذه احلـاالت يـكـون الـلـجـوء إلى الـدبـلـجة
أو العنونة السفلية إجباريا.

- مــنح األولـــيــة لــلـــمــوارد الــبـــشــريــة اجلـــزائــريــة في
التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.

- الــــتــــــأكــــد مـن احـــــتــــرام حـــــصص الــــبـــــرامج احملــــددة
كاآلتي :

* أن تـــكـــون نــســــبــة 60 % عــــلى األقـل من الـــبــرامج
التي تبثr بـرامج وطنـية مـنتجـة في اجلزائـرr من بيـنها
نــســبـة 20 % عـلـى األقل مــخــصـصــة ســنــويــا لــبث األعــمـال

rالسمعية البصرية والسينماتوغرافية
* أن تــكــون نــســـبــة الــبــرامج األجــنـــبــيــة اIــســتــوردة
rبنسبة 20 % على األكثر Xالوطنيت Xدبلجة باللغتIا

* أن تــــكــــون نــــســــبـــة 20 % عــــلى األقل مـن الـــبــــرامج
النـاطقـة باللـغات األجنـبية في نـسخهـا األصليـة واIتعـلقة

rباألعمال الوثائقية وأعمال اخليال معنونة سفليا
- الــــتــــأكــــد مـن بــــلــــوغ نــــســــبــــة 60 %  عــــلـى األقل من
اإلنـتـاج الوطـني لألعـمـال اIـوسيـقـيـة والثـقـافـية الـنـاطـقة

rؤداة بلغة وطنيةIأو ا
rتشجيع اإلبداع الثقافي والفني اجلزائري -

- الــــســـهــــر عــــلى احـــتــــرام حــــقـــوق اIــــؤلف واحلــــقـــوق
rاجملاورة أثناء بث اإلنتاج الثقافي والفني

- الــتـزام احلــيـاد واIـوضــوعـيـة واالمــتـنــاع عن خـدمـة
مـــآرب وأغــــراض مــــجــــمـــوعــــات مــــصــــلـــحــــيــــة ســـواء كــــانت
ســيـاســيـة أو عــرقـيــة أو اقـتــصـاديــة أو مـالــيـة أوديــنـيـة أو

rإيديولوجية

- االمـــتـــنــــاع عن تــــوظـــيف الــــدين ألغـــراض حــــزبـــيـــة
rولغايات منافية لقيم التسامح

- االمـتـنـاع عن اإلشـادة بـالـعـنف أو الـتـحـريض عـلى
الـتـمـييـز الـعـنـصري واإلرهـاب أو الـعـنف ضـد كل شخص
بـــســبب أصـــله أو جـــنـــسه أو انـــتــمـــائه لـــعـــرق أو جــنس أو

rديانة معينة

- عـدم احلث عـلى الـسـلـوك اIــضـر بـالـصـحـة وسالمـة
 rاألشخاص وحماية البيئة

- عــــدم إطـالق بــــأي شــــكـل من األشـــــكــــال إدعــــاءات أو
إشـــارات أو تــــقــــد© عــــروض كـــاذبــــة مـن شـــأنــــهــــا تــــضـــلــــيل

rXستهلكIا
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- عدم إحلاق الضـرر بحقوق الطفلr كما هي محددة
rفي االتفاقيات الدولية

- عـــدم اIـــســـاس بـــاحلـــيـــاة اخلـــاصـــة وشـــرف وســـمـــعـــة
rاألشخاص

- عــــدم اIـــســــاس بــــاحلـــيــــاة اخلــــاصـــة لــــلــــشـــخــــصــــيـــات
العمومية.

49 :  : يـلـتزم األشـخـاص اIـعنـويـون اIـرخص لهم اIاداIادّة ة 
السـتــغالل خـدمــة اتــصـال ســمـعي بــصــريr بـبث الــبالغـات
ذات الـفائدة الـعامـة للسـلطـات العمـوميـةr وكذا البـيانات

الهادفة الى احلفاظ على النظام العام.
اIـــــاداIـــــادّة ة 50 :  : دون اإلخالل بــــــالـــــعــــــقـــــوبــــــات اجلـــــزائــــــيـــــة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانــون والــتــشــريع ســاريي
اIـفعـولr يعـرض عدم احـترام بـنود دفـتر الـشروط الـعامة
صـــاحــــبه إلى عــــقـــوبـــات إداريــــة تـــتــــخـــذهــــا ســـلـــطــــة ضـــبط
الـســمـعي الـبـصــري طـبـقــا ألحـكـام الـبــاب اخلـامس من هـذا

القانون.
51 :  : تخـضع أنـشطـة إنـتاج وتـوزيع واسـتغالل اIاداIادّة ة 
األفالم الــســيــنــمــاتـوغــرافــيــة ألحــكــام الــقـانــون رقم 03-11
الـصـادر في 14 ربـيع األول عـام 1432 اIـوافق 17 فــبـرايـر

سنة 2011 واIتعلق بالسينما. 

الباب الثالثالباب الثالث
سلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط السمعي البصري

اIـاداIـادّة  52 :  : حتـدد مــهـام وصالحـيــات وتـشـكـيــلـة وسـيـر
سـلــطـة ضـبط الـسـمـعي الـبــصـري اIـنـشــأة �ــوجب أحـكــام
اIــادة 64 من الـقــانـــون الـعــضـوي رقـم 12-05 اIــؤرخ فـي
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـذكور

أعالهr وفق أحكام هذا القانون.

اIاداIادّة  53 :  : يحدد مقر سـلطة ضبط السمعي البصري
باجلزائر العاصمة.

الفصل األولالفصل األول
مهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصريمهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصري

اIــاداIــادّة  54 : : تــقــوم ســلـــطــة ضــبـط الــســمــعـي الــبــصــري
أساسا باIهام اآلتية : 

- الـــســهـــر عــلـى حــرّيـــة ¡ــارســـة الــنـــشـــاط الــســـمــعي
الــــبــــصـــــريr ضــــمـن الــــشــــروط احملـــــددة في هــــذا الـــــقــــانــــون

rفعولIوالتشريع والتنظيم ساريي ا
- الـسـهـر عـلـى عـدم حتـيـز األشـخـاص اIــعـنـويـة الـتي
تــســتــغـل خــدمــات االتــصــال الـــســمــعي الــبـــصــري الــتــابــعــة

rللقطاع العام

rوضوعية والشفافيةIالسهر على ضمان ا -
- الـسهـر علـى ترقـية الـلـغتـX الـوطنـيتـX والـثقـافة

rالوطنية ودعمها
- الـسـهـر عــلى احـتـرام الـتـعـبــيـر الـتـعـددي لـتـيـارات
الـفـكــر والـرأي بـكـل الـوسـائل اIـالئـمـة في بــرامج خـدمـات
البـث اإلذاعي والتـلفـزيونيr السـيمـا خالل حصص اإلعالم

 rالسياسي والعام
- الـــســـهـــر عـــلى أن تـــعـــكس أصـــنـــاف الـــبـــرامج الـــتي
يــقـــدمــهـــا نـــاشــرو خـــدمــات االتـــصـــال الــســـمــعـي الــبـــصــري

rالتنوع الثقافي الوطني
rالسهر على احترام الكرامة اإلنسانية -

rراهقIالسهر على حماية الطفل وا -
- تـسهيل وصـول األشخاص ذوي الـعاهات الـبصرية
و/أو العـاهـات الـسمـعـيـة إلى الـبرامج اIـوجـهـة للـجـمـهور
من طـــرف كـل شـــخص مــــعـــنــــوي يـــســـتــــغل خـــدمــــة اتـــصـــال

rسمعي بصري
- الـسهـر الـدائم علـى تثـمـX حمـايـة البـيـئة وتـرقـية

rالثقافة البيئية واحملافظة على صحة السكان
- الـــســـهــــر عـــلى أال يــــؤدي الـــبث احلــــصـــري لألحـــداث
الــــوطــــنــــيــــة ذات األهــــمــــيــــة الــــقــــصــــوى احملــــددة عن طــــريق
الـــتـــنـــظــيـمr إلى حـــرمــان جـــزء مـــعـــتـــبـــر من اجلـــمــهـــور من
إمكانية متـابعتها على اIباشر أو غير اIباشر عن طريق

خدمة تلفزيونية مجانية.

اIـاداIـادّة  55 :  : تـتــمـتع ســلــطـة ضــبط الـســمــعي الـبــصـري
قصد أداء مهامها بالصالحيات اآلتية :

في مجال الضبط  : في مجال الضبط  : 
- تـدرس طــلـبـات إنـشـاء خـدمــات االتـصـال الـسـمـعي

rوتبت فيها rالبصري
- تـخـصص الـتــرددات اIـوضـوعـة حتت تــصـرفـهـا من
rكلـفة بالبث اإلذاعي والـتلفزيIطرف الهـيئة الـعموميـة ا
من أجل إنــــشـــاء خــــدمـــات االتـــصــــال الـــســــمـــعي الــــبـــصـــري

rفي إطار اإلجراءات احملددة في هذا القانون rاألرضي
- تــــطــــبـق الــــقــــواعــــد اIـــــتــــعــــلــــقـــــة بــــشــــروط اإلنــــتــــاج
والـبـرمجـةr وبث حـصص الـتعـبـير اIـبـاشر بـاإلضـافة إلى
حـــصص الــوســـائط الــســـمــعـــيــة الــبـــصــريـــةr خالل احلــمالت

rفعولIطبقا للتشريع والتنظيم ساريي ا rاالنتخابية
- تطبق كيفـيات بث البرامج اخملصصة للتشكيالت
الــســيــاســيــة واIــنــظــمــات الــوطـــنــيــة الــنــقــابــيــة واIــهــنــيــة

rعتمدةIا
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- حتـــدد الـــشــــروط الـــتـي تـــســـمـح لـــبـــرامـج االتـــصـــال
السمـعي البصـري باستخـدام اإلشهار اIـقنع للمـنتوجات

rأو بث حصص االقتناء عبر التلفزيون
- حتـدد القواعد اIتـعلقة بـبث البيانـات ذات اIنفعة

rالعامة الصادرة عن السلطات العمومية
- تعد وتصادق على نظامها الداخلي.

في مجال اIراقبة :في مجال اIراقبة :
- تــســهــر عـلـى احـتــرام مــطــابـقــة أي بــرنــامج ســمـعي
بـصـري كيـفـمـا كانت وسـيـلة بـثه لـلـقوانـX والـتـنظـيـمات

rفعولIسارية ا
- تـراقب بـالـتـنـسـيق مع الـهـيـئـة الـعـمـومـيـة اIـكـلـفـة
بـتـسيـير طـيف التـرددات الـراديويـةr ومع الهـيـئة اIـكلـفة
بــــالــــبث اإلذاعـي والــــتـــلــــفــــزيr اســــتــــخــــدام تــــرددات الــــبث
اإلذاعـي بـــغـــرض اتــخـــاذ اإلجـــراءات الـــضـــروريـــة لـــضـــمــان

rاستقبال جيد لإلشارات
- تــــتـــأكـــد من احــــتـــرام احلـــصص الــــدنـــيـــا اخملـــصـــصـــة
Xلإلنـتـاج السـمـعي الـبـصـري الوطـني والـتـعـبـير بـالـلـغـت

rXالوطنيت
- تـــمــارس الـــرقــابـــة بــكل الـــوســائـل اIــنـــاســبـــة عــلى
rموضوع ومضمون وكيفيات برمجة احلصص اإلشهارية
- تسهـر على احـترام اIـباد¦ والقـواعد اIـطبـقة على
rالنشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط
- تــــطـــــلب عـــــنــــد الـــــضــــرورة مـن نــــاشـــــري ومــــوزعي
خـدمـات االتـصـال الـسـمــعي الـبـصـري أيـة مـعـلـومـة مـفـيـدة

rألداء مهامها
- جتــــمـع كل اIــــعــــلــــومــــات الـــضــــروريــــة من اإلدارات
والـهيئـات واIؤسسات دون اخلـضوع ألية حـدودr غير تلك
rفعولIنصوص عليـها في التشريع والتنظيم ساريي اIا

وذلك من أجل إعداد آرائها وقراراتها. 

في اجملال االستشاري :في اجملال االستشاري :
- تـبـدي آراء في االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـنـمـية

rالنشاط السمعي البصري
- تـــبـــدي رأيــــهـــا في كل مـــشــــروع نص تـــشـــريـــعي أو

rتنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري
- تقدم توصيـات من أجل ترقية اIنافسة في مجال

rاألنشطة السمعية البصرية
- تـــشـــارك في إطـــار االســـتـــشـــارات الـــوطـــنـــيـــةr في
حتـــديـــد مـــوقف اجلــــزائـــر في اIـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة حـــول
خـــدمــات الـــبث اإلذاعـي والــتـــلــفـــزيـــوني اIـــتــعـــلـــقــة خـــاصــة

rنح التردداتI بالقواعد العامة

- تـتــعــاون مع الـســلـطــات أو الــهـيــئـات الــوطـنــيـة أو
rالتي تنشط في نفس اجملال rاألجنبية

- تــــبـــــدي آراء أو تــــقـــــدم اقــــتـــــراحــــات حـــــول حتــــديــــد
أتـــاوات اســـتـــخـــدام الـــتـــرددات الـــراديـــويــةr فـي احلـــزمــات

اIمنوحة خلدمة البث اإلذاعي.
- تـبـدي رأيـهـا بـطـلب من أيـة جـهـة قـضائـيـةr في كل

نزاع يتعلق �مارسة النشاط السمعي البصري.
في مجال تسوية النزاعات :في مجال تسوية النزاعات :

XـعـنـويIاألشـخاص ا Xالـتـحـكيـم في النـزاعـات بـ -
الذين يسـتغلـون خدمـة اتصال سـمعي بـصري سواء فـيما

rXستعملIبينهم أو مع ا
- حتــــــقـق فـي الــــــشـــــــكـــــــاوى الــــــصـــــــادرة عـن األحــــــزاب
الـسيـاسيـة والـتنـظـيمـات النـقـابيـة و/أو اجلـمعـياتr وكل
شـــخص طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي آخـــر يـــخـــطـــرهـــا بـــانـــتـــهــاك
القانون من طرف شـخص معنوي يسـتغل خدمة لالتصال

السمعي البصري.
56 :  : تــمــتــد مــهــام وصالحــيــات ســلـطــة الــضــبط اIـاداIـادّة ة 
الـسـمـعي الــبـصـري إلى الـنـشـاط الـســمـعي الـبـصـري عـبـر

االنترنت.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصريتشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري

rـادّة  57 :  : تـتـشـكل سـلـطـة ضـبط الـسـمـعي الـبـصريIـاداIا
من تـــســـعــة (9) أعـــضـــاء يـــعـــيـــنــون �ـــرســـوم رئـــاسي عـــلى

النحو اآلتي :
- خـمـسة (5) أعـضـاء من بـيـنـهم الـرئيـسr يـختـارهم

rرئيس اجلمهورية
- عــضــوان (2) غــيــر بــرIــانــيــX يــقــتــرحــهــمــا رئــيس

rمجلس األمة
- عــضــوان (2) غــيــر بــرIــانــيــX يــقــتــرحــهــمــا رئــيس

اجمللس الشعبي الوطني.
اIـاداIـادّة ة 58 : : تـمـارس سـلـطـة ضـبـط الـسـمـعي الـبـصـري

مهامها باستقاللية تامة.
اIاداIادّة ة 59 :  : يـتم اختيـار أعضاء سـلطة ضبـط السمعي
الـــبـــصــــري بـــنـــاء عـــلى كـــفـــاءتـــهم وخــــبـــرتـــهم واهـــتـــمـــامـــهم

بالنشاط السمعي البصري.
اIـاداIـادّة ة 60 : حتـدد عهـدة أعـضـاء سـلطـة ضـبط الـسـمعي
البـصري بست (6) سنوات غيـر قابلة للتـجديد. ال يفصل
أي عـضــو من أعـضــاء سـلـطــة ضـبط الــسـمـعي الــبـصـري إال

في احلاالت اIنصوص عليها في هذا القانون. 
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اIــــاداIــــادّة  61 :  : تــــتـــنــــافى الــــعـــضــــويـــة في ســــلـــطــــة ضـــبط
الـسـمـعـي الـبـصـريr مـع كل عـهـدة انـتــخـابـيــة وكل وظـيـفـة
عـمومـية وكل نـشاط مـهني أو كل مـسؤولـية تـنفيـذية في
حزب سـيـاسيr مـاعـدا اIـهـام اIؤقـتـة في الـتـعـلـيم  الـعالي

واإلشراف في البحث العلمي.

اIــــاداIــــادّة  62 : : يــــقـــدم أعــــضــــاء ســـلــــطـــة ضــــبط الــــســــمـــعي
البصري تصريحا باIمتلكات واIداخيل للجهة اخملتصة.

63 :  : ال �ـــكن عــــضـــو ســــلـــطـــة ضــــبط الـــســــمـــعي اIــاداIــادّة  
الــبــصــري أن يــتــقــاضى أتــعــابــا أو أي مــقــابل آخــر بــصــفــة
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةr بــاســتــثــنـاء مــقــابـل اخلــدمـات

اIؤداة قبل تسلّمه Iهامه.

اIــاداIــاّدة  64 :  : ال �ـــكن عــضــــو ســـلــطــــة ضــبــط الــســـمــعي
الــبــصــري أن �ــتــلـك بــصــفـــة مــبـــاشـــرة أو غــيــر مــبــاشــرة
مصالح في مؤسسـة سمعية بصرية أو سينمائيـة أو في

مؤسسـة للنشر أو للصحافة أو لإلشهار أو لالتصاالت.

اIــــاداIــــادّة  65 : : �ــــنـع عـــلـى كل عــــضــــو في ســــلــــطـــة ضــــبط
الــســمــعي الــبـصــري ¡ــارســة نـشــاط له عالقــة بــأي نــشـاط

سمعي بصري خالل السنتX اIواليتX لنهاية عهدته.

اIــاداIــادّة  66 :  : يـــلــتـــزم أعـــضـــاء ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
البـصري وأعوانـها بالـسّر اIهنـي بشأن الوقـائع واألعمال
واIعـلومـات الـتي قد يـطـلعـون عـليـها بـحـكم مهـامـهم طيـلة
¡ــارسـتــهم Iـهــامـهم ووظــائـفــهمr وذلك طـبــقـا ألحــكـام اIـادة

301 من قانون العقوبات.

اIــاداIــادّة  67 : : في حــالـــة شــغـــور مــنـــصب عـــضــو ســـلــطــة
ضــبط الـســمـعي الــبـصــري ألي سـبب كــانr يـتم اســتـخالفه
بتـعيX عضـو جديد وفق الـشروط والكـيفيـات اIنصوص

عليها في اIادة 57 أعاله وللمدة اIتبقية من العهدة.

اIــاداIــادّة  68 : : في حــالـــة مــخــالـــفــة أي عــضـــو من أعــضــاء
rـادة 61 أعالهIســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري ألحــكــام ا
Xيـقـترح رئـيس هـذه الـسـلـطـة عـلى اجلـهة اخملـولـة بـالـتـعـي
اســـتــــخالف هــــذا الــــعــــضـــوr وفـق الـــشــــروط والــــكـــيــــفــــيـــات

اIنصوص عليها في اIادة 57 أعاله. 

69 :  : في حـــالــــة صـــدور حــــكم نـــهــــائي بـــعــــقـــوبـــة اIــاداIــادّة  
مــشــيــنـــة ومــخــلــة بــالـــشــرف ضــد عــضــو فـي ســلــطــة ضــبط
السمعي البصـريr يقترح رئيس سلـطة الضبط باالتفاق
Xمع بــــقـــيــــة األعـــضـــاء عــــلى الـــســــلـــطــــة اخملـــولـــة بــــالـــتــــعـــيـــ
اســـتــخـالف الــعـــضـــو لـــلــمـــدة اIـــتـــبــقـــيـــة من الـــعــهـــدةr وفق
rادة 57 أعالهIنصوص عليها في اIالشروط والكيفيات ا

اIـاداIـادّة  70 :  : عـنــدمـا تـنــقـطع عــهـدة عـضــو سـلــطـة ضـبط
الــســمــعي الــبــصـــري ألي ســبب كــانI rــدة تــفــوق ســتــة (6)
أشـهر مـتتـالـية قـبل انـقضـائهـاr يـبلّغ رئـيس سـلطـة ضبط
الــسـمــعي الــبـصــريr الـســلـطــة اخملـولــة بـالــتـعــيـrX بــغـرض
تــــعــــيــــX مــــســـــتــــخــــلف لـهr وفق الــــشـــــروط والــــكــــيــــفــــيــــات

  rادة 57 أعالهIنصوص عليها في اIا
تنتهي عهدة هذا األخير بانتهاء عهدة سابقه.

اIــاداIــادّة ة 71 :  : يـــلــتـــزم أعـــضـــاء ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
XـوالــيــتـI(2) ا Xالــبــصــري طــيــلــة عــهــدتــهم وفي الــســنــتــ
النــتــهــاء مــهــامــهم بــاالمــتــنــاع عن اتــخــاذ أي مــوقف عــلــني
حول اIـسائل التي تـداولت بشأنـها سلـطة ضبط الـسمعي
الــــبــــصــــريr أو الـــتـي طــــرحت عــــلــــيـــهـم في إطــــار ¡ــــارســـة

مهامهم.
اIــاداIــادّة ة 72 : : يــتــحـــصل رئــيس وأعـــضــاء ســلـــطــة ضــبط
الــســمـــعي الــبــصــري خالل عـــهــدتــهم عــلى تـــعــويــضــات يــتم

حتديدها �وجب مرسوم.
اIـاداIـادّة ة 73 : : تـقــتـرح ســلـطــة ضـبط الــسـمــعي الــبـصـري
االعـــتــمـــادات الــضـــروريـــة لــتـــأديـــة مــهـــامــهـــاr وتـــقــيـــد هــذه

االعتمادات في اIيزانية العامة للدولة. 
اآلمــر بـالــصــرف هــو رئــيس سـلــطــة ضــبط الــســمـعي

البصري.
rتــمـسك مـحــاسـبــة سـلـطــة ضـبط الــسـمـعي الــبـصـري
طبـقا لـقواعـد احملاسـبـة العـمومـيةr من قـبل عون مـحاسب

يعينه الوزير اIكلف باIالية.
تـمـارس مراقـبـة الـنفـقـات طـبـقا إلجـراءات احملـاسـبة

العمومية.
اIـاداIـادّة ة 74 :  : تـتــوفـر ســلــطـة ضــبط الـســمــعي الـبــصـري
عـلـى مـصـالح إداريــة وتـقــنـيـة. يــحـدد تـنــظـيــمـهـا وســيـرهـا

�وجب أحكام داخلية.
اIاداIادّة ة 75 : : توضع اIـصالح اإلداريـة والتـقنيـة لسـلطة
ضبط السمعي الـبصري حتت سلطة رئيسهاr وتسير من

طرف أمX عام.
76 :  : �ــــثل الـــرئـــيس ســـلـــطــــة ضـــبط الـــســـمـــعي اIــاداIــادّة ة 
الـــبــصـــري في جــمـــيع األعــمـــال اIــدنـــيــةr ويــتـــمــتع بـــصــفــة

التقاضي باسم الدولة.
اIـاداIـادّة ة 77 :  : يـعـX األمــX الـعـام �ـرســوم رئـاسي بـنـاء

على اقتراح من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
اIــــاداIــــادّة ة 78 :  : يــــعــــX رئــــيس ســــلــــطــــة ضـــبـط الــــســـمــــعي
الـــبــصـــري في الـــوظـــائف األخـــرى بــنـــاء عـــلى اقـــتــراح من

األمX العام.
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اIـاداIـادّة ة 79 : : يـشـارك األمـX الـعـام في مـداوالت سـلـطة
ضـبط الـسـمـعي الـبصـريr ويـعـد بـشـأنـهـا مـحـضـرا ويعـمل

على تنفيذ القرارات اIتخذةr وال يحق له التصويت.

اIــــاداIــــادّة ة 80 : : �ـــــكن رئــــيـس ســــلــــطــــة ضــــبـط الــــســــمــــعي
البصري أن �نح األمـX العام تفويـضا باإلمضاء على كل

وثيقة متعلقة بسير اIصالح اإلدارية والتقنية.

اIـاداIـادّة ة 81 : : ال تــصح مــداوالت سـلــطــة ضـبط الــســمـعي
البصري إال بحضور خمسة (5) على األقل من أعضائها. 

اIــاداIــادّة ة 82 :  : تـــكــون مـــداوالت ســلـــطــة ضـــبط الــســـمــعي
البصري وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.

اIــاداIــادّة ة 83 :  : تـــتــخـــذ قـــرارات ســلـــطـــة ضــبط الـــســـمــعي
الــبــصــري بـاألغــلــبــيــة اIـطــلــقــة لألعــضــاء احلـاضــرينr وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIــــاداIــــادّة ة 84 : : في حــــالــــة حـــدوث مــــانع مــــؤقت لــــرئـــيس
ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري أليّ ســبب كــانr تــســنـد
الـــرئـــاســة وفق الـــشـــروط احملــددة في الـــتـــنــظـــيم الـــداخــلي

لسلطة ضبط السمعي البصري.

اIـاداIـادّة  85 :  : في حـالـة مـانع دائم لـرئـيس سـلـطـة ضـبط
السـمعي البـصري أليّ سبب كـانr يتولى الـرئاسة مـؤقتا
الــعــضــو األكــبــر ســنــا من أعــضــاء ســلــطــة ضــبط الــســمــعي
البصري من بX اخملتارين من طرف رئيس اجلمهورية.

ويــتـوجب تـعــيـX الـرئــيس اجلـديـــد فــي أجل أقـصـاه
ســتــة (6) أشـــهــرr وفق الــكــيـفــيــات اIــنـصــوص عــلــيــهـا فـي

أحكام اIادة 57 أعاله.

86 :  : تــرسل ســلــطــة ضــبط الــســمــعـي الــبــصـري اIـاداIـادّة  
ســنــويــاr إلـى رئــيس اجلــمــهـــوريــة وإلى رئــيـــسي غــرفــتي
البرIـانr تقريـرا خاصا بوضـعية تطـبيق القانـون اIتعلق

بالنشاط السمعي البصري.

يــنـــشــر الـــتــقــريـــر خالل ثالثــX (30) يــومـــا اIـــوالـــيــة
لتسليمه.

rـادّة  87 :  : تــرسل ســلـطــة ضــبط الـســمــعي الـبــصـريIـاداIا
كل ثالثة (3) أشهر تقـريرا عن نشاطها على سبيل اإلعالم

.Xإلى السلطة اخملولة بالتعي

تـبـلّغ ســلـطـة ضـبط الــسـمـعي الـبـصــريr كل مـعـلـومـة
يطلبها الوزير اIكلف باالتصال.

اIــاداIــادّة  88 : : �ـــكن الـــطــعـن في قـــرارات ســلـــطـــة ضــبط
السمعي البصري طبقا للتشريع الساري اIفعول.

البابالباب الرابع  الرابع 
اإليداع القانوني واألرشفة السمعية البصريةاإليداع القانوني واألرشفة السمعية البصرية

الفصل األولالفصل األول
اإليداع القانونياإليداع القانوني

اIاداIادّة  89 :  : يتم اإليـداع القـانوني لـكل منـتوج سـمعي
بـصري يبث لـلجـمهور طـبقـا للـتشريع والـتنـظيم ساريي

اIفعول. 

90 :  : تـــوضع نـــســـخـــة مـن األعـــمـــال الـــســـمـــعـــيـــة اIــاداIــادّة  
الــبــصــريــة حتـت تــصــرف اIــؤســســات اIــؤهــلــة الســتــقــبـال
وتسـيير اإليداع الـقانوني حلـساب الدولة طـبقا لـلتشريع

والتنظيم ساريي اIفعول.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األرشفة السمعية البصريةاألرشفة السمعية البصرية

91 :  : تـــنـــشـــأ هـــيــــئـــة عـــمـــومـــيـــة تـــكــــلف بـــجـــمع اIــاداIــادّة  
األرشيف السمعي البصري ومعاجلته وتسييره.

حتـــدد كـــيـــفــيـــات إنـــشـــاء هـــذه الـــهـــيــئـــة وطـــبـــيـــعـــتـــهــا
الــقــانـــونــيــة ومـــهــامـــهــا وتــنـــظــيـــمــهــا وســـيــرهـــا عن طــريق

التنظيم.

92 :  : جتـــمـع الـــبـــرامـج الـــســـمــــعـــيـــة الــــبـــصـــريـــة اIــاداIــادّة  
وتـــــفــــهـــــرس وتــــؤرشـف وحتــــفظ وتـــــر° وتــــصـــــبح قـــــابــــلــــة
rلالسـتـعمـال لألغـراض البـيداغـوجـية والـثقـافـية والـبحث
عــــلى أن تـــكـــون فـي جـــمـــيع احلـــاالت مـــطــــابـــقـــة مع حـــقـــوق

اIؤلف واحلقوق اجملاورة.

اIاداIادّة  93 :  : تدرج العـمليات احملددة في اIادة 92 أعاله
في اIهام اخملولة للهـيئة العمومية اIنشأة طبقا للتشريع

والتنظيم ساريي اIفعول.

94 :  : تـــمـــنح الــــدولـــة إعـــانـــات لـــتـــرقـــيـــة حـــريـــة اIــاداIــادّة  
التعبير لالرتقاء باحلقل السمعي البصري وتأهيله.

حتـــدد مـــقــــايـــيس وكــــيـــفـــيــــات هـــذا الـــدعـم عن طـــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة  95 : : تــسـاهـم الـدولــة في رفع اIــسـتــوى اIــهـني
لـــلــعـــامـــلــX في الـــنـــشــاط الـــســـمــعي الـــبـــصــري عـن طــريق
الــــتــــكــــويـن بــــإنــــشــــاء ودعم مــــعـــــاهــــد ومــــراكــــز لــــلــــتــــدريب

والتأهيل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اIــــاداIــــادّة  96 :  : تـــــشــــجع الــــدولـــــة عــــلى تـــــرقــــيــــة اإلنــــتــــاج
الــســـمــعـي الــبـــصـــريr وتــســـعى الى إنـــشــاء مـــدن إعالمـــيــة

لإلنتاج واالستغالل في اجملال السمعي البصري.

اIــاداIــادّة  97 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمـعـي الـبـصـري اIـرخص
لـــهـم أن يــــخـــصــــصــــوا ســــنـــويــــا نــــســــبـــة 2 % مـن أربـــاحــــهم

للتكوين وترقية األداء اإلعالمي.

الباب اخلامسالباب اخلامس

العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اIـاداIـادّة  98 :  : في حــالـة عــدم احـتــرام الـشــخص اIـعــنـوي
اIستغل خلدمة االتـصال السمعي البصـري التابع للقطاع
الــــــعــــــام أو اخلـــــاص لــــــلــــــشـــــروط الــــــواردة فـي الـــــنــــــصـــــوص
الــتـشـريـعـيـة والـتـنــظـيـمـيـةr تـقـوم سـلــطـة ضـبط الـسـمـعي
الـبصـري بإعـذاره بغـرض حمـله على احـترام اIـطابـقة في

أجل حتدده سلطة ضبط السمعي البصري. 

يـــكــون األشـــخــاص اIـــعــنـــويــون الـــتــابـــعــون لـــلــقـــطــاع
اخلـــاص مــــحل إعــــذار في حــــالــــة عــــدم احـــتــــرامــــهم لــــبــــنـــود

االتفاقية اIبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري. 

تـقــوم ســلــطـة ضــبط الــســمـعي الــبــصــري بـنــشــر هـذا
اإلعذار بكل الوسائل اIالئمة. 

اIــاداIــادّة  99 : : �ــكـن أن تــبـــادر ســـلــطـــة ضـــبط الـــســـمــعي
الـــبـــصـــري بـــنــفـــســـهـــا أو بـــعـــد إشـــعــار مـن طـــرف األحــزاب
الــسـيــاسـيــة و/أو اIـنــظـمــات اIـهـنــيـة والــنـقــابـيــة اIـمــثـلـة
لـلـنشـاط الـسـمـعي الـبصـري و/أو اجلـمـعـيـات وكل شخص
طـــــبــــيــــعي أو مـــــعــــنــــوي آخــــرr فـي الــــشــــروع في إجــــراءات

اإلعذار.

اIـاداIـادّة  100 :  : في حـالـة عدم امـتـثـال الـشـخص اIـعـنوي
اIـــرخص لـه بـــاســـتــــغالل خــــدمـــة اتـــصــــال ســـمـــعـي بـــصـــري
لإلعــذار في األجل احملــدد من قــبل ســلــطــة ضــبط الــسـمــعي
الـبصـري طبـقـا للـمادة 98 أعالهr تـسلط عـلـيه سلـطـة ضبط

Xالسـمعي الـبصري بـقرار عـقوبـة مالـية يحـدد مبـلغـها ب
اثـنـX (2) وخـــمـــســـة (5) بـــاIـــائـــة مـن رقم األعـــمـــال احملـــقق
خــارج الـــرســوم خـالل آخــر نـــشــاط مـــغــلق مـــحــســـوب عــلى
فتـرة اثني عـشر (12) شـهرا. وفي حـالة عـدم وجود نـشاط
rالـيةIسـابق يـسمح عـلى أسـاسه بتـحديـد مـبلغ الـعقـوبـة ا
يـــحـــدد هـــذا اIـــبــــلغ بـــحـــيـث ال يـــتـــجـــاوز مـــلــــيـــوني ديـــنـــار

(2.000.000  دج).

اIـاداIـادّة  101 :  : في حـالـة عدم امـتـثـال الـشـخص اIـعـنوي
اIـرخص له بـاسـتـغالل خـدمة االتـصـال الـسـمـعي الـبـصري
Iقـتـضـيات اإلعـذار رغم الـعـقـوبة اIـالـيـة اIشـار إلـيـها في
اIــادة 100 أعالهr تــأمـــر ســلــطــة ضــبط الـــســمــعي الــبــصــري

�قرر معلّل :

- إمـا بــالــتـعــلــيق اجلـزئـي أو الـكــلي لــلـبــرنــامج الـذي
rوقع بثه

- وإمـا بتـعـليـق الرخـصـة عن كل إخالل غيـر مـرتبط
�حتوى البرامج.

وفي كلتـا احلالـتrX ال �ـكن أن تتـعدى مـدة التـعليق
شهرا واحدا (1).

اIاداIادّة 102 :  : يتم سحب الرخصة في احلاالت اآلتية :

- عـــنــدمـــا يـــتـــنـــازل الــشـــخـص اIــعـــنـــوي اIـــرخص له
بـإنـشـاء خــدمـة االتـصــال الـسـمــعي الـبـصــري عن الـرخـصـة

 rإلى شخص آخر قبل الشروع في استغاللها

- عندما �تـلك الشخص الطبيـعي أو اIعنوي حصة
rائةI(40) با Xساهمة تفوق أربعIمن ا

- عــنــدمـا يــكــون الـشــخص اIــعـنــوي اIــسـتــغل خلــدمـة
االتصـال السمعي الـبصري اIـرخصة قد حـكم عليه نـهائيا

rبعقوبة مشينة ومخلة بالشرف

- عــنــدمـا يــكــون الـشــخص اIــعـنــوي اIــسـتــغل خلــدمـة
االتصـال السمـعي البـصري اIرخـصة في حـالة توقف عن

النشاط أو إفالس أو تصفية قضائية.
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rـادّة  103 : : تـؤهل سـلـطــة ضـبط الـسـمــعي الـبـصـريIـاداIا
بـعـد إشـعـار الـسـلـطـة اIـانحـة لـلـرخـصـةr لـلـقـيـام بـالـتـعلـيق
rالفـوري لـلرخـصـة دون إعذار مـسـبق وقبل قـرار سـحبـها

: Xاآلتيت Xفي احلالت

rXعند اإلخالل �قتضيات الدفاع واألمن الوطني -

- عند اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة. 

اIـاداIـادّة ة 104 :  : يــتم سـحـب الـرخــصـة اIــنــصـوص عــلـيــهـا
في أحـكـام اIـادتـX 102 و103 أعاله �ـوجب مـرســومr بـنـاء

على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري.

اIــاداIــادّة ة 105 :  : تـــبــلغ قـــرارات ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي
الـــبـــصـــري اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــالــــعـــقـــوبـــات اإلداريـــة مـــعـــلـــلـــة إلى
األشـــخــاص اIـــعــنـــويــX اIـــرخص لــهـم بــاســـتــغالل خـــدمــات

االتصال السمعي البصري اIعنية. 

�ــــــكن الــــــطـــــعـن في هــــــذه الـــــقـــــرارات لــــــدى اجلـــــهـــــات
الــقـضــائــيـة اإلداريــة طـبــقــا لـلــتـشــريع والــتـنــظــيم سـاريي

اIفعول.

106 : : تــأمــر ســلــطــة ضـبـط الــســمـعـي الــبــصـري اIـاداIـادّة ة 
الـشـخص اIــعـنـوي اIـرخـص له بـاسـتـغـالل خـدمـة االتـصـال
الــسـمــعي الــبــصـري بــإدراج بالغ في الــبــرامج الـتـي تـبث

وحتدد شروط بثه. 

يوجه هذا الـبالغ إلى الرأي العام ويتضمن إخالالت
هـذا الشخص اIعنوي بـالتزاماته القـانونية والتـنظيمية

وكذلك العقوبات اإلدارية اIسلطة عليه.

الباب السادسالباب السادس
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

اIاداIادّة  107 :  : يعاقب بغـرامة مالية من مـليوني دينار
r(10.000.000 دج) ديـــنــار X(2.000.000 دج) إلى عـــشـــرة مـاليـــ
كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي يــســتــغل خــدمــة االتــصـال
السمعي البـصري دون احلصـول على الـرخصة اIنصوص

عليهــا فــي اIادة 20 أعاله.

تـأمـر اجلــهـة الـقـضـائــيـة اخملـتـصــة �ـصـادرة الـوسـائل
واIـنـشـآت اIـستـعـمـلـة السـتغـالل خدمـة االتـصـال الـسـمعي

البصري اIعنية.

اIـاداIـادّة  108 :  : يعـاقب بـغـرامـة مالـيـة من مـليـون ديـنار
(1.000.000 دج) إلى خــمـسـة ماليــX ديـنـار (5.000.000 دج)

كل شــخص طـبــيــعي أو مــعـنــوي مـســتــغل خلــدمـة االتــصـال
الـســمـعي الـبـصــري يـتـنــازل عن رخـصـة اســتـغالل اخلـدمـة

دون اIوافقة اIسبقة للسلطة اIانحة.

اIـاداIـادّة  109 : : يعـاقب بـغـرامـة مالـيـة من مـليـون ديـنار
(1.000.000 دج) إلى خــمـسـة ماليــX ديـنـار (5.000.000 دج)
كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام اIادة 44 أعاله.

 اIــاداIــادّة  110 : : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة مـــالـــيــة مـن مـــلــيـــوني
ديــــــــــنــــــــــار (2.000.000 دج) إلـى عــــــــشـــــــــرة مـاليــــــــX ديــــــــنــــــــار
(10.000.000 دج) كل نــاشـر خــدمــة اتـصــال سـمــعي بــصـري
غـــيـــر مــرخـص له يـــحـــوز فــوق الـــتـــراب الـــوطـــني نـــظـــامــا
نــهـــائــيـــا لــبث بـــرامج كــيـــفــمـــا كــان تـــصــمـــيم هــذا الـــنــظــام

ودعامة التوزيع اIستعملة.

تـأمـر اجلــهـة الـقـضـائــيـة اخملـتـصــة �ـصـادرة الـوسـائل
واIـنـشـآت اIـستـعـمـلـة السـتغـالل خدمـة االتـصـال الـسـمعي

البصري اIعنية. 

اIـاداIـادّة  111 :  : يـعـرض لـلـعقـوبـات اIـنـصـوص عـلـيـها في
اIـــــادة 153 من األمــــــر رقم 03-05 اIـــــؤرخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق
بــحـــقــوق اIــؤلـف واحلــقــوق اجملـــاورةr كل شــخص مـــعــنــوي
مـرخص له بـاسـتــغالل خـدمـة االتـصـال الــسـمـعي الـبـصـري
يــنـشـر أعــمـاال فـنــيـة �ــا يـخـالف حــقـوق اIــؤلف واحلـقـوق

اجملاورة.

الباب السابعالباب السابع

األحكام االنتقالية والنهائيةاألحكام االنتقالية والنهائية

اIــاداIــادّة  112 : : تــســنــد مــهــام وصـالحــيــات ســلــطــة ضــبط
الــســمــعي الــبــصــري في انــتــظـار تــنــصــيــبــهــا إلى الــوزيـر

اIكلف باالتصال.

اIــــاداIــــادّة  113  :  :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الـــــقــــانـــــون في اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


