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 التلفزيون الجزائري أنموذجا

الهيكل القانوني 

للمؤسسة العمومية 

 مهامه  وللتلفزيون 



     

 

تنظيم المؤسسة العمومية للتلفزيون 

 :  لمحة تاريخية 

 .الفرنسية والتلفزةتحمل اسم مؤسسة اإلذاعة : في فترة االستعمار -

 

 ومؤسسة البث اإلذاعي : 1962أكتوبر  243-67المرسوم رقم -

 .التلفزيون والتلفزيوني ثم إلى مؤسسة اإلذاعة 

 

 .  المؤسسة العمومية للتلفزيون : 1986 جويلية 147-86المرسوم رقم  -
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هيكلة  البعد إعادة ،1987 جويلية 01المرسوم الوزاري المؤرخ في -

 :مؤسسات 04األم إلى مؤسسة ال

 

   للتلفزةالمؤسسة الوطنية -1

 

 المؤسسة الوطنية لإلذاعة  -2

 

 التلفزي والمؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي -3

 

 المؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري-4
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 أهم التحوالت بعد صدور المرسوم  للتلفزةعرفت المؤسسة الوطنية

   :الذي ينص على أن 101-91رقم  1991التنفيذي لسنة 

 

 تصبح مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري  للتلفزةالمؤسسة الوطنية  -1

  EPICوصناعي  

وظائف الخدمة العمومية للمؤسسة يحددها دفتر المهام الذي يحدد  -2

أهمها المتعلقة بالتعبير عن كل التيارات الفكرية،  وواجبات المؤسسة 

 والشفافية  ووجهات النظر في ظل احترام مبدأ العدالة في الطرح  و

 الحرية
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 :الهيكل التنظيمي للتلفزيون       
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  االنتاج

الموارد 
 البشرية 

 التجارية 
العالقات 
 الخارجية 

 والدراسات 
 التجهيز 

لبرمجة  ا   االخبار 

المصالح 
 التقنية 

و  االدارة
 المالية 

المديريات 

 المختلفة 



 :الهيكل التنظيمي للتلفزيون       
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الجزائرية 
  الثالثة 

 الجهوية
 بشار  

 الجهوية
 وهران  

  الجهوية
  قسنطينة

 القران الكريم 

و  المنا
 الوقاية 

و  االرشيف
 التوثيق 

  االمازيغية

  الجهوية
  ورقلة

المديريات 

 المختلفة 



 (:  الخدمة العمومية)التلفزيون بالدولة عالقة 

 اإلعالم 

 التربية

   الترفيه التعليم 

  التثقيف
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 (:الخدمة العمومية) عالقة التلفزيون بالدولة  

 

 بعكس المؤسسات الخاصة، فأن القنوات السمعية البصرية العمومية ال

نسبة  وحالة السوق  ومباشرة و سريعة تماشيا  تتطور بصفة

 رغباتهم اوالمشاهدين 

 

 

التوازن بين مهام الخدمة العمومية وإرضاء  من الصعب تحديد مجال

 المصلحة العامة
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 عالقة التلفزيون مع الغير

 

 تجاري مع احتفاظها بطابع  ومؤسسة عمومية ذات طابع صناعي

 EPTVالخدمة العمومية 

 

 بابرام اتفاقيات و عقود انتاج و “ 91مرسوم ”سمح لها التشريع الجديد

 بث اشهاري 

 

 تمارس نشاطها التجاري عن طريق المديرية التجارية. 
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نشأة المديرية التجارية للتلفزيون الجزائري   : 

 

 تم إنشاء مديرية جديدة ذات طابع تجاري سميت بالمديرية التجارية

طبقا 1990للتلفزيون الجزائري والتي أعلن عن ميالدها في أوت 

  47 و 44للمادتين 

 

 منه السماح للمؤسسة بالتمتع باالستقاللية في  03كما نصت المادة

 .إنها تعد تاجرة في عالقاتها مع الغير والمالي  والتسيير اإلداري 
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 :المهام االشهارية للمديرية التجارية  
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التسيير المالي 

للمؤسسة العمومية 

 للتلفزيون  



 التجهيز و التسيير ميزانية 

 ميزانية التسيير 

عامل من  3700)المتعلقة بالعمال

 بالمائة47صحفي تكلف  750بينهم 

 

 إنتاج البرامج  والمتعلقة بشراء

 (بالمائة 28) المختلفة

 

 المتعلقة بالتكاليف المختلفة

 (بالمائة 15)ىاألخر

 

 

 ميزانية التجهيز 

 قرارات إستراتيجية  الىتحتاج 

 

باإلنتاج المكلفة المديريات تحدد 

 عن التجهيزات، من حاجياتها     

 لدفتر وفقا العلني المزاد طريق

 المؤسسة تسطره شروط

 

 التطور في استقرار عدم 
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 التمويل مصادر 
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 االشهار التلفزيونية انواع 
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و رهان تمويله اإلشهار 

 للتلفزيون  



   2012و نفقات التلفزيون الجزائري لسنة إيرادات    
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 اإليرادات  النفقات

   الجزائري التلفزيون مؤسسة



   
 (2012إحصائيات سنة ) إيرادات التلفزيون الجزائري 

 www.thmemgallery.com 

Company Logo 



 :  المداخيل 
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 إعانات الدولة 
73,53% 

 مداخيل اإلشهار 
22,06% 

 الرسوم 
4,41% 



 ( 2012 احصائيات) نفقات التلفزيون الجزائري 
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  2012نفقات التلفزيون الجزائري     
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1-  النفقات اإلجبارية 

1-  مليار دينار  04:         أجور العمال 

2-  مليون دينار  20:                     الطاقة 

3-  مليون دينار  18:     اإلتصالنفقات 

4-  مليون دينار  15:                 التأمينات 

5-  مليون دينار   25:    حقوق االشتراك الخاصة بوكاالت األنباء 

6-  مليون دينار  165:   الصيانة  والعتاد  والوسائل 

www.thmemgallery.com 

Company Logo 



www.thmemgallery.com 

Company Logo 



 قائمة أسعار المساحات االشهارية 
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 (  ثواني 05: المدة )تسعيرة  اإلشهار الخاصة بأيام األسبوع 



 على مدار اليوم  االشهارتوزيع  
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 بعد منتصف الليل فترة الذروة  الفترة الصباحية 

 االرضية 

C  Algérie 

 الثالثة 
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 2012النشر االشهاري للقطاعات لسنة 
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 التلفزيون الجزائريبرامج لنفقات أحد تحليلية دراسة 

 

 .حصة إرشادات طبية-
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 :نفقات حصة تلفزيونية     
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 تصميم الحصة  
13,43% 

 نفقات التركيب  
13,43% 

 نفقات التوزيع 
6,72% 

 نفقات النقل  
9,87% 

 الفرقة التقنية  
49,83% 

 نفقات أخرى  
6,72% 
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مورد وليس توازن ميزانية  االشهار

 حيوي بالنسبة للتلفزيون العمومي 


