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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 :
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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


