
III-التنظيمي-المهني  : اإلعالمية  لمؤسسات  القانوني  النظام   .
االقتصادي 

 خصائص المشهد  اإلعالمي  في الجزائر :  .1

عرف المشهد اإلعالمي في الجزائ��ر بداي��ة من س��نوات األلفين ع��دة تغ��يرات من
أهمها: 

سيطرة الصحف الخاصة اليومي��ة على الص��حف العمومي��ة س��واء من حيث-1
 يومي��ة ع��ام149 يومي��ات عمومي��ة مقاب��ل 6السحب أو الحجم بحيث نجد 

1 حسب إحصائيات وزارة االتص�����������������������������ال2015

األزمة االقتصادية التي تعصف بكل القطاعات االقتصادية للبالد العمومي��ة و-2
 مما أدى إلى تراج��ع2008الخاصة بعد تأثرها بأزمة األوروبية المالية  لعام 

االستثمارات في اإلش��هار س��واء بالنس��بة للص��حف أو القن��وات التلفزيوني��ة
. و بالتالي، تواجه الصحف على وجه الخصوص صعوبات2014الخاصة منذ 

 عنوان��ا60، توق��ف 2014مالية كبيرة. و عليه، شهد المشهد اإلعالمي من��ذ 
 أسبوعية حسب تصريحات وزي��ر االتص��ال34 يومية و 26عن الصدور منها 

على القناة اإلذاعية الثالث��ة. و في ه��ذا اإلط��ار، ن��ذكر2017 أكتوبر9بتاريخ 
 و ك��ذلك يومي��ة ص��وت يومية التربيون الناطقة بالفرنس��ية، يومي��ة الوص��ل

الغرب الناطقة بالفرنسية .
ارتفاع نفقات الطبع و تراجع مداخيل العناوين في ظل ن�زوح المعل�نين إلى-3

القنوات التلفزيونية الخاص�ة مم�ا دف�ع  باليومي�ات الخاص�ة إلى رف�ع س�عر
 دج بت��اريخ30  ثم 2011 دج بداي��ة من ع��ام 20دج إلى 10جرائ��دها من 
. كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة ليوم��يين الن��اطقتين بالفرنس��ية02.02.2017

دج . كم��ا، تراج��ع س��حب30ال��وطن و لي��برتي الل��تين رفعت��ا س��عرهما إلى 
العن��اوين الص��حفية في ظ��ل غي��اب أرق��ام عن حجم س��حبه باس��تثناء بعض

ال��ذي أظه��ر تراج��عOJDاليوميات المنظمة لمكتب تثبيت التوزيع الفرنسي 
934 82 إلى 2012 أل��ف نس��خة ع��ام 114 735سحب يومية الوطن من

-�� 13,02 أي بنس��بة 2016أل��ف نس��خة ع��ام  . و في ه��ذا الموض��وع،�%2 
انسحبت يومية الخبر من هذا المكتب لكن بقيت كل من يوميتي الشروق الي��ومي

و النهار في نفس المكتب لكن ه��ذا األخ��ير لم يع��د ينش��ر أرقام��ا عن حجم
.  2015سحبهما منذ عام 

تغيير اإلستراتيجية التسويقية لمتعاملي االتصاالت  مثل الوطنية التصاالت و-4
 من خالل تقليص حجم اإلش��هار في الص��حف و2015وكاالء السيارات منذ 

القنوات التلفزيونية الخاصة. مما أدى إلى تراجع مداخيل اليوميات الخاص��ة
من اإلش��هار الخ��اص على وج��ه الخص��وص� ال��تي ال تتحص��ل على اإلش��هار

% حس��ب65 إلى 2016 و2015العمومي بحيث تراجع سوق اإلشهار بين 
تصريحات وزير االتصال السيد كع��وان خالل م��روره بقن��اة اإلذاعي��ة الثالث��ة

.9.10.2017بتاريخ 
س��يطرة مط��ابع الدول��ة على عملي��ة طب��ع معظم الص��حف بحيث يت��وفر-5

 مط��ابع عمومي��ة تطب��ع فيه��ا أغلبي��ة العن��اوبن7المش��هد االعالمي على 
الصحفية. 



، مؤسس���ات ص���حفية ض���خمة من حيث2000ظه���ور بداي���ة من ع���ام -6
االستثمارات تتمتع باستقاللية مادية ومالية على غرار يوميتي الوطن، الخبر
الل��تين تمتلك��ان ش��ركة لطب��ع و التوزي��ع المتمثل��ة في الش��ركة الجزائري��ة

"النم...وذج. ل���ذلك، فهم���ا تمثالن ALDPلطباع���ة و توزي���ع الص���حافة 
 الوحي�د ح�تى اآلن  لص�ناعة الص�حف بفض�ل م�داخيلها من إشهار3"المتداخل

الخ��اص اآلتي س��ابقا من الش��ركات األجنبي��ة المتخصص��ة� في الخ��دمات
كمتعام��ل اله��اتف النق��ال و وكالء الس��يارات. لكن، تع��رف حالي��ا ه��اتين

 خاصة بالنس��بة ليومي��ة الخ��بر ال��تي لم2014اليوميتين صعوبات مالية منذ 
 خاص��ة بع��د2016تنجح في بيع أسهم مجموعتها لمجمع ربراب في صائفة 

إطالقه��ا لقن��اة كي بي س��ي. في المقاب��ل،  تعتم��د أغلبي��ة الص��حف على
إمكانيات الدولة في الطب��ع و في اإلش��هار وه��و م��ا يجعله��ا تمث��ل النم��وذج

 لصناعة الصحف.4 " "الغير المتداخل
ظهور مجموعتين إعالميتين في المش�هد اإلعالمي  وهم�ا مجموع��ة رب��راب-

المالك ليوميتي ليبرتي و محاولته شراء مجموعة الخبر. و كذلك، مجموع��ة
حداد، المالك ليومتي الوقت الناطقة بالعربية و بالفرنسية و قناتي الجزائ��ر
نيوز و ألجيري نيوز. يض��اف إليهم�ا ع��دة مس��تثمرين في مج��ال الص��حف و

القنوات التلفزيونية لكن هم غير معروفين بالنسبة لرأي العام.
المؤسسات اإلعالمية في  الجزائر: -2

 :  5وكالة األنباء الجزائرية.1

وظيفة هذه المؤسسة اإلعالمية هو توفير الخدمة اإلعالمية من خالل إنتاج األخب��ار
العامة              و المتخصصة في كل المج��االت ال��تي تع��ني بالش��أن الوط��ني و
الدولي.لديها  شبكة من المكاتب على المستوى الوطني و ال��دولي بحيث  تمتل��ك

 عاص��مة12 مكتبا عبر الوطن  و لديها أيض��ا مك��اتب في 47 مديريات جهوية و 4
خارج الوطن.

معلومات عامة :-

 بالعاص��مة التونس��ية1961 ديس��مبر 1تأسست وكالة األنباء الجزائرية في -
لتكون صوت الثورة الجزائرية لتنتقل فيما بعد إلى العاصمة الجزائرية.

، من خالل مرسوم وض��عها1963 أوت 1يعود أول نص مرجعي لوكالة في -
تحت وصاية وزارة اإلعالم  بصفتها مؤسسة عمومية تابعة لدولة ذات ط��ابع

صناعي و تجاري تتمتع باستقاللية مالية.
10 الص��ادر في  85-285أما ثاني تنظيم له��ا، فيتمث��ل في المرس��وم رقم -

  ال��ذي يض��عها تحت وص��اية وزي��ر اإلعالم بص��فتها مؤسس��ة1985نوفم��بر 
عمومية ذات طابع اقتصادي وهدف اجتماعي و ثقافي .

 الذي بموجبه ص��نفت كمؤسس��ة1991 افريل 20وآخر تنظيم لها يعود إلى-
عمومية ذات طابع اقتصادي و تجاري.

مشاريع و آفاق: وضع أرضية التحرير المتع��دد الوس��ائط  لعص��رنة وظ��ائف-
. كم��ا تع��تزم2015الوكالة من نصوص كتابية و س��معية بص��رية خالل ع��ام 



الوكال��ة، إطالق قن��اة تلفزيوني��ة  للبث األخب��ار بع��د إطالق تلفزيوني��ة على
إنترنت  و ذلك في إطار ترقية و تطوير عمله��ا بم��ا ي��واكب التط��ور التق��ني

في مجال الصحافة.
القنوات اإلذاعية و التلفزيونية العمومية و الخاصة :.2
 :المؤسسات العمومية إلذاعة و التلفزيونأ.
:المؤسسة العمومية إلذاعة-

 من أهم مهامها تلبية االحتياجات التربية و الترفيه و الثقاف��ة لمختل��ف الفئ��ات
االجتماعية قص��د إنم��اء معارف��ه و تط��وير المب��ادرة ل��دى المواط��نين و ض��مان

التعددية وفقا لألحكام الدستورية و النصوص� الالحقة بها.

من أهم اإلذاعات الوطنية هناك اإلذاعة الوطنية األولى  و اإلذاع��ة الثالث��ة و
إذاعة الجزائر الدولية.

معلومات عامة:  

 على إثر إع��ادة1986تم إنشاء المؤسسة الوطنية لإلذاعة المسموعة عام -
-146هيكلة مؤسسة اإلذاعة و التلفزة الجزائرية  من خالل المرسوم رقم 

.1986 جويلية 01 المؤرخ في 86
تحوي��ل المؤسس��ة الوطني��ة� لإلذاع��ة إلى مؤسس��ة  عمومي��ة ذات ط��ابع-

اقتصادي و صيغة تجارية
 و1991 أفري����ل 20 الم����ؤرخ في 91-103المرس����وم  التنفي����ذي رقم -

المتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية العقارية و المنقولة و الص��الحيات
و األعم��ال المرتبط��ة ب��البث اإلذاعي الس��معي إلى المؤسس��ة العمومي��ة

لإلذاعة المسموعة
 المتعل��ق ب��التنظيم ال��داخلي2001 نوفم��بر 29القرار الوزاري المؤرخ في -

للمؤسسة العمومية إلذاعة  المسموعة.
20 إذاعة جهوية بتجه��يزات رقمي��ة   و تزوي��د 20مؤشرات و آفاق : تزويد -

إذاعة جهوية بمركبات خاصة بالربورت��اج س��يارات  مجه��زة بعت��اد تق��ني.  و
 «ش��بكة التب��ادل متع��ددMENOS  أخيرا،  استكمال إقام��ة محط��ات نظ��ام

  بالشراكة مع المؤسس�ة الوطني��ة للبث اإلذاعي و » الوسائط عبر الساتل
التلفزي.

:  ال وجود إلذاعات خاصة بل بعض اإلذاعات الغير مرخصة له��ا وهيمالحظ.....ة
radioموج��ودة على االن��ترنت مث��ل إذاع��ة واب  Mلموق��ع م��اغرب إيم��ارجنت   

لمديره القاضي إحسان.

- المؤسسة العمومية للتلفزيون:  



تتمثل مهمتها األساسية في تقديم الخدمة العمومي��ة و اإلعالم و ض��مان تعددي��ة و
استقاللية اإلعالم.

معلومات عامة:-
تعمل المؤسسة العمومية للتلفزي��ون تحت وص��اية وزارة االتص��ال و تتمت��ع-

بالشخصية المعنوية طبقا للقانون العام و باستقاللية المالية.
تعيين مديرها عن طريق مرسوم رئاسي، المدير العام  هو  توفيق خالدي-
 قنوات : 5تتكون  من  -
،1994-10-28قناة الجزائر: -
2001 جويلية 5الجزائرية الثالثة : -
2009 مارس 18القناة الرابعة الناطقة باألمازيغية: -
2009 مارس 18القناة الخامسة و هي قناة القرآن الكريم : -
 القاض�ي  بتأس��يس1986 جويلي��ة 1 المؤرخ في 86-147 المرسوم  رقم -

المؤسسة الوطنية للتلفزيون
 القاض��ي بتحوي��ل1991 أفري��ل 20 الم��ؤرخ في 91-100المرس��وم رقم -

المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسس��ة عمومي��ة للتلفزي��ون ذات ط��ابع
صناعي و تجاري

 القاض��ي بتمت��ع المؤسس��ة بإمتي��از الممتلك��ات91-101المرس��وم رقم -
العمومية و تكليفها بالصالحيات المتصلة بالخدمة العمومية

 أفري��ل20 الم��ؤرخ في 91-101دف��تر األعب��اء الملح��ق بالمرس��وم رقم -
1991.

مشاريع و آفاق:  إنجاز مقر جديد مؤسس��ة التلفزي��ون، مواص��لة تح��ديث و-
.HDرقمنة المؤسسة فيما يتعلق باإلنتاج و البث خاصة بنظام عالي الدقة 

مالحظات هامة:  

ال تمتل��ك القن��وات التلفزيوني��ة� التابع��ة لمؤسس��ة التلفزي��ون على أي إط��ار-
قانوني فهي تعتبر كقنوات متفرعة عن القناة األم. 

لم تعرف مؤسس��تي اإلذاع��ة و التلفزي��ون أي نص ق��انوني أو تنظيمي من��ذ-
 كم��ا تبقى اإلذاع��ات الجهوي��ة من أك��ثر اإلذاع��ات متابع��ة من قب��ل1991

 إذاع�ة موزع��ة على كام�ل ال��تراب الوط��ني.48المواطن بحيث بلغ عددها 
بالنسبة  لمؤسسة التلفزيون الوطني تبقى قناتي كن��ال ألجيري��ه و األرض��ية
من أك��ثر القن��وات متابع��ة من قب��ل المش��اهد في ظ��ل س��يطرة القن��وات
التلفزيونية الخاصة على المشهد اإلعالمي خاصة قن��اة النه��ار . يض��اف إلى
ذل��ك، غي��اب اإلذاع��ات الخاص��ة كم��ا بقيت مؤسس��ة التلفزي��ون أهم من��بر

للخطاب الرسمي لسلطات العمومية. 
القنوات اإلذاعية و التلفزيونية الخاصة: ب.



 أي قبل ص��دور2011كانت البدايات األولى لقنوات الخاصة في الجزائر في عام 
2015. إذ، بلغ ع��ددها ع��ام 2014القانون المنظم لنشاط السمعي البصري عام 

 قناة في ظل غياب إحصائيات رسمية حول عدد تلك القنوات. وفي60ب حوالي 
هذا اإلطار، اختفت العديد منها بسبب المشاكل المالية و إدارية مثل قناة الهقار ،

كواليس و قناة كي بي سي لمجموعة الخبر. 

كما، تخضع تلك القنوات لقانون األجنبي على الرغم من أن قانون العضوي إلعالم
 من��ه، على ممارس�ة61، ق��د نص ص�راحة في الم�ادة 2012الص�ادر في ج�انفي 

نشاط السمعي البصري من قبل المؤسسات               و الشركات التي تخض��ع
للق��انون الجزائ��ري. وعلي��ه، فهي مج��رد مك��اتب أجنبي��ة و ال تس��تثنى منه�ا ك��ذلك

: النهار، الجزائرية، الهقار، الشروق تي في » القنوات الخمسة « المعتمدة مؤقتا
و أخيرا، الجزائر تي في. لكن، علينا اإلش��ارة ب��أن ق��انون الس��معي البص��ري رقم

 قد سمح  لهيئات العمومية لسمعي البصري من استغالل خدمات االتصال14-04
 .16 إلى8السمعي البصري  من خالل مواده 

ك��ذلك، تمث��ل تل��ك القن��وات أهم المجموع��ات اإلعالمي��ة للص��حف الخاص��ة مث��ل
مجموعة ميديا غروب لمالكها علي حداد، شركة ذات أسهم تمتلك قنوات الجزائر
نيوز و يوميتي وقت الجزائر الناطقة بالعربية و بالفرنسية.  كذلك، مجموعة النهار
ألنيس رحماني، المالكة ليومية النهار الجديد و لقناة النهار. يض��اف إليه��ا، قن��وات
الشروق و يومية الشروق اليومي التي يمتلكها السيد علي فضيل. و أخ��يرا، قن��اة

 المتوقفة عن البث التي تمتلكها مجموعة الخبر الصادرة ليومي��ةKBCك بي سي 
الخبر.  

فيما، يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، فه��و مقتص��ر فق�ط على قن��وات
 من ق��انون الس��معي البص��ري رقم17موضوعاتية دون أخري، حس��ب   الم��ادة  

 و28.09.2017. و هذا ما أكده قرار اإلعالن عن الترشح  الصادر بت��اريخ 14-04
7  بالس��ماح لترش��ح 6 منه2 بحيث أقرت الم��ادة 2017 أكتوبر 28الملغى بتاريخ 

قنوات موضوعاتية فق��ط لنش��اط خدم��ة الس��معي البص��ري، وهي: قن��اة ألح��داث
السياسية، الثقافية، قناة الثقافة، قناة الشباب، قناة فن الطبخ، قناة االكتشافات،

قناة المسلسالت. و أخيرا، قناة الرياضة.

بالنسبة للشروط الواجب توفرها في مسيري تلك القنوات، فإن المشرع أقر في
 ش��روط أهمه��ا: خض��وعهم للق��انون8 من ق��انون الس��معي البص��ري، 19الم��ادة 

الجزائري و الجنسية الجزائرية، رأس مال وطني و صحافيون محترفين. كما، أق��ر
 و قانون السمعي البص��ري لع��ام63 في مادته 2012قانون العضوي إلعالم لعام 

 منه على نظام الترخيص بموجب مرسوم لك��ل قن��اة ش��انه20 في المادة 2014
30 ل1067-86في ذلك شأن الق��انون الفرنس��ي المتعل��ق بحري��ة االتص��ال رقم 

 المسمى بقانون ليودار.1986سبتمبر� 



وفي هذا اإلطار، تتمثل مراحل استغالل خدمة السمعي البصري فيما يلي: 

 المحدد لكيفيات تنفي��ذ220-16إعالن عن الترشح ) مرسوم التنفيذي رقم -1
 منه3إعالن عن الترشح لمنح خدمة السمعي البصري( بحيث نصت المادة 

على أن اإلعالن عن��ه يتم من قب��ل وزارة االتص��ال ليبل��غ إلى س��لطة ض��بط
30السمعي البصري التي بدورها تنشره في مختلف وس��ائل اإلعالم لم��دة 

 من المرسوم التنفيذي المبين أعاله.4يوما حسب المادة 
8ترسل ملفات الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري حس��ب الم��ادة -2

 يوم��ا من ت��اريخ اإلعالن60من المرسوم التنفيذي ذاته في أج��ل ال يتع��دى 
 منه بهدف دراستها بحيث يعلن عن الملف��ات المقبول��ة في9حسب المادة 

 من المرسوم ذاته.14 يوما حسب المادة 60 يوما بعد انقضاء 15غضون 
إج��راء مقابل��ة م��ع أص��حاب الملف��ات المقبول��ة بع��د اس��تفاءهم  لش��روط-3

 من المرس��وم ذات��ه حيث يتم خالل المقابل��ة ع��رض8المقررة في الم��ادة 
مش��اريعهم. ليتم، فيم��ا بع��د إرس��ال محاض��ر المقابل��ة إلى وزارة االتص��ال

 من المرسوم ذاته.19حسب المادة 
تبلغ سلطة الضبط قرار )السلطة الوصية الممثلة في السلطات العمومي��ة-4

 من��ه بالس��لطة20التي حددها ق��انون الس��معي البص��ري من خالل الم��ادة 
 أيام من توقيعها على المرسوم ال��ترخيص الس��تفادة8المانحة( في غضون 

 من المرسوم ذاته.26من خدمة النشاط السمعي البصري حسب المادة 
 صدور مرسوم الترخيص مع إبرام اتفاقية بين سلطة الض��بط و المس��تفيد-5

من الرخصة بما يتوافق مع شروط استعمالها و بنود دفتر الش��روط العام��ة
. و في04-14 من قانون السمعي البص��ري رقم 40 و 37حسب المادتين 

 المتعلق بدفتر الش��روط222-16هذا اإلطار، حدد المرسوم التنفيذي رقم 
العام��ة الس��تغالل خدم��ة الس��معي البص��ري أهم الش��روط ال��واجب على

المستفيد من الرخصة االلتزام بها.
يدفع مبل��غ م��الي مقاب��ل اس��تغالل خدم��ة النش��اط الس��معي البص��ري بع��د-6

 من الرس��وم27ش��هرين من ص��دور مرس��وم ال��ترخيص حس��ب الم��ادة 
. و في ه�ذا اإلط�ار، يق�در المقاب�ل الم�الي حس�ب220-16التنفي�ذي رقم 

 المتعل��ق بالمقاب��ل221-16 من المرس��وم التنفي��ذي رقم 5 و 4الم��ادتين 
10 ملي��ون دج أي 100المالي الخاص باستغالل خدمة السمعي البصري ب

ماليير بالنسبة لخدمة االتصال التلفزيوني كمبلغ ث��ابت ي��دفع م��رة واح��دة و
% من رقم أعمال المستفيد من الخدمة .2,5آخر متغير مقدر ب

6 س��نة مقاب��ل 12تق��در م��دة رخص�ة اس�تغالل خدم�ة البث التلفزي�وني ب-7
 من ق��انون الس��معي27س��نوات بالنس��بة للبث اإلذاعي حس��ب الم��ادة 

البصري. كما، ال تسلم رخصة ثانية الستغالل خدمة السمعي البصري لنفس
 من الق��انون46الش��خص المس��تفيد من الرخص��ة األولى حس��ب الم��ادة 

نفسه.
مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية و الخاصة.3



 : الصحافة العموميةأ.

المس��تقلة» تراجعه��ا في عرفت الصحافة العمومية منذ  بداية تجربة الص��حافة «
 يومي��ات6المش��هد اإلعالمي من حيث حجم الس��حب و الع��دد، إذ بل��غ ع��ددها 

ألف نسخة  تتصدرها يومية المجاهد بس��حب 69  450عمومية بسحب يقدر ب 
1311000 يومي��ة خاص��ة بس��حب يق��در ب 37ألف نسخة مقابل 17500يقدر ب

 . ليستمر الفارق إلى2006مليون نسخة  حسب إحصائيات وزارة  االتصال لعام 
 يومي��ة خاص��ة بالنس��بة لع��ام149 يوميات عمومية مقابل 6غاية اليوم بحيث نجد 

. و هذا ما يوضحه الجدول الموالي لدراسة قام بها مكتب مي��ديا م��اركوتبنغ2016
.2010لعام 

20107( يبين عدد اليوميات الخاصة و العمومية لعام 1الشكل رقم )

 ا�لعناوي�ن ا�لخاصة ا�لعناوي�ن ا�لعم�ومية
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تعتبر كل من يومية الش��عب، المجاه��د، اوري��زون، المس��اء ، الجمهوري��ة و النص��ر
مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي في ش��كل  ش��ركات ذات أس��هم.  لكنه��ا،
تتمتع باالستقاللية المالي��ة. كم��ا، وض��عت، تل��ك المؤسس��ات في ش��كل مجموع��ة

الوصايةSGP Presse et communicationالصحافة واالتصال    وبعدها تحت 
تم إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية . حاليا،2008المباشرة لوزارة اإلتصال منذ 

العمومي��ة من قب��ل مجلس إش��تراكات الدول��ة في ش��كل مجموع��ات إعالمي��ة :
 يومي��ات. بإض��افة إلى  مش��روعين6مجموع��ة الص��حافة المكتوب��ة ال��تي تش��مل 

يتعلقان بمجموعة النشر و االشهار و أخيرا، مجموعة مط��ابع الدول��ة. و ذل��ك، في
ظل االزمة االقتصادية التي تعرفها كل من الصحافة المكتوبة العمومية و الخاص��ة

 .2014منذ عام 

 ع��دة تغ��يرات على2015-2012و أخيرا، عرفت بعض الصحف العمومية م��ا بين 
مستوى إدارتها من خالل تنصيب صحفيين جدد مثل  تنصيب  عاشور شرفي على

، تنص��يب الس��يدة أمين��ة دبش على راس يومي��ة2015رأس يومية المجاهد س��نة 
  و لعربي ونوغي على رأس يومية المساء.2012الشعب عام 



:  المؤسسات الصحفية الخاصةب.

 من ق��انون اإلعالم14يرجع تاريخ ميالد الصحافة الخاصة في الجزائر إلى الم��ادة 
 التي أقرت بحرية إصدار النشريات وه��و م��ا س��مح بمغ��ادرة ع��دد من19908لعام 

صحفيي الصحافة العمومية  من أج�ل إنش��اء مؤسس�اتهم الص��حفية بحيث ك�ان يتم
إص��دار نش��رياتهم من خالل تص��ريح بمعلوم��ات ح��ول نش��ريتهم على مس��توى وكي��ل

2012الجمهورية مكان ص��دور النش��رية. لكن، اق��ر ق��انون اإلعالم العض��وي لع��ام 
 من11بإيداع التصريح على مستوى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حس��ب الم��ادة 

9القانون ذاته

 يومي��ات وهي4، ظه��رت 1991-1990ف��ترة قص��يرة ممت��دة م��ا بين  « في و
نس��خة لك��ل100.000ليبرتي، لسوار دالجيريه، الوطن، لومت��ان بس��حب يق��در ب

Le» بحيث� تع��د جري��دة ل���������وس���������وار دالج���������������������يريه   10واحدة
Soir  D’Algérie أول ص��حيفة مس��تقلة ناطق��ة1990، التي أنشأت في س��بتمبر 

بالفرنسية عرفتها الجزائر.أما، أول يومية مستقلة ناطقة باللغة العربي��ة فهي
.1990جريدة الخبر التي صدرت في شهر نوفمبر من سنة 

وفي هذا الموضوع، يبين الجدول التالي تطوره�ا من حيث الع��دد و حجم الس��حب
2014-1989ما بين 

201411-1989: تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر 1الجدول رقم 
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يبين لنا الجدول، تطور الصحف اليومية باس��تثناء الص��حافة العمومي��ة ال��تي لم
 مقارنة بالصحف الخاص��ة ال��تي ع��رفت تط��ورا س��ريعا1989يتغير عددها منذ 

 يومية بحجم سحب يومي31من حيث العدد و حجم السحب.  إذ، انتقلت من 
 يومية بحجم سحب يق��در140 إلى2000 ألف نسخة عام 1310645يقدر ب 

2014. لكن، تراجع تط��ور الص��حف بع��د 2014 ألف نسخة عام 2469616ب
 نس��خة900.000 عنوان�ا بس��حب يتج��اوز 140 ب2017بحيث بلغ عددها عام 

يوميا حسب تصريحات المسؤول األول عن القطاع كمال كعوان خالل م��روره
.كم��ا اختفى العدي��د من اليومي��ات9.10.2017بالقناة اإلذاعي��ة الثالث��ة بت��اريخ 

 أسبوعية.34 يومية و 26المقدر عددها حسب نفس المسؤول ب



، ف��إن أغلبي��ةبالنسبة لنظام القانوني لمؤسس..ات الص..حفية الخاصة
  بحيث يق��در ع��ددهاSARLالص��حف هي "ش��ركات ذات مس��ؤولية مح��دودة" 

 يومية تليه��ا33 ب 2010حسب الدراسة التي قامت بها ميديا ماركوتينغ لعام 
 يومية من بينها ستة يوميات عمومي��ة.17 بEURLشركات ذات شخص وحيد 

 يومي��ة.78 من مجم��وع SPA يومي��ات تمث��ل ش��ركات ذات أس��هم  5و أخيرا، 
 صحيفة لم  تح��دد طبيع��ة78 يومية من مجموع 23وأشارت الدراسة، إلى أن 

. و في ه�ذا الموض�وع، تعت�بر ك�ل من يومي�ة12نظامها القانوني على ص�فحاتها
الوطن، لوكوتيديان دوران و الخبر شركات ذات أسهم. أم��ا، يومي��تي الحي��اة و
لوتونتي��ك فهم��ا يمثالن ش��ركة ذات الش��خص الوحي��د. كم��ا، تمث��ل  معظم
اليوميات، اإلعالم السياسي الشامل كيومية الوطن ، الخبر و الشروق الي��ومي
تليها الصحف المتخصصة على رأسها الرياضيةمثل يومية دربي  و كونبيتيسيون
تليه��ا اإلقتص��ادية مث��ل ترنساكس��يون و ش��يفر دف��ار .و ه��ذا م��ا يبين��ه الج��دول

.2010الموالي لدراسة قام بها مكتب ميديا ماركوتينغ لعام 

: ي..بين أن..واع المؤسس..ات الص..حفية لع..ام2ش..كل رقم 
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غير محدد

 :بالنسبة نموذج االقتصادي للمؤسسات الصحفية الخاصة

إستطاعت بعض اليومي��ات على غ��رار يومي��ة ال��وطن و الخ��بر من تك��وين قاع��دة
مالية مريحة في بداي��ة س��نة االلفين في ظ��ل نم��و س��وق اإلش��هار. له��ذا، إتجهت
الصحف إلى اإلستثمار و البحث عن اإلستقاللية المادية  سواء من حيث المق��رات
الجديدة� مثل جريدة الخبر و النهار الجدي��د و لي��برتي أو من خالل إنش��اء ش��ركات
الطبع و التوزيع مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة الوطن و الخ��بر أو تك��وين ش��بكة



توزيع جد متطورة مثلما هو الحال بالنسبة ليومية لي��برتي. لكن، ب��رز في المش��هد
اإلعالمي نتيجة لتلك التطورات عدم التوازن بين المؤسسات الصحفية:

،ال��تي تعتم��د فيالصحف القوية ذات اإلس..تقاللية المادي..ة الكاملة-
صناعة الصحيفة على إمكانياتها الخاصة إبتداءا من النشر، الطبع و التوزيع.

Le modèl intégréوهو ما يدعى بالنموذج المتداخل لصناعة الصحف 
أي "تولي المؤسسة الصحفية بنفس��ها وظ��ائف ص��يرورة ص��ناعة الص��حيفة
من التحري��ر،� النش��ر، الطب��ع ، التوزي��ع و ح��تى تس��يير اإلش��هار   ترقي��ة
المبيعات، تسيير االشتراكات و تسيير الع��ام لمؤسس��ة من إدارة  و م��وارد

.  و في هذا الموضوع، تعتبر كل من يوميتي الخبر و الوطن أحس��ن14بشرية"
   . ALDPمثال لهذا النموذج من خالل شركة الطبع و التوزيع 

، فهي تمتل��كالصحف المتوسطة ذات اإلستقاللية المادية الجزئية-
ج��زءا  من إمكاني��ات ص��ناعة الص��حف إذ، تعتم��د في ص��ناعة ص��حفها على
مطابع الدولة أو الخاص�ة. لكنه�ا، تت�وفر على إمكاني�ات أخ�رى مث�ل ش�بكة
توزيع متنوعة الخطوط و مكاتب له�ا في أغلبي��ة والي�ات ال��وطن. وفي ه��ذا
اإلط��ار، ينطب��ق ه��ذا النم��وذج على ك��ل من يومي��تي  لي��برتي و الش��روق

اليومي. 

،  التي ال تتوفر على إمكانيات ضخمة لصناعة الصحيفةالصحف الضعيفة-
بحيث تعتمد على مطابع الدولة  في السحب و على الشركات الخاص��ة في
التوزيع. كما، ال توظف الكثير من الصحفيين و العمال.تمث��ل ه��ذه الص��حف

Leالنم���وذج الغ���ير المت���داخل لص���ناعة الصح����ف  modèl  non
intégré. »وفي15 »  إذ تقتصر صناعة الصحيفة على قاعدة النشر فق��ط  

هذا اإلطار، تعتمد أغلبية اليوميات الصادرة حالي��ا  على ه��ذا النم��وذج في ظ��ل
الصعوبات المالية التي تواجهها لوال اإلشهار العم��ومي ال��ذي توزع��ه الوكال��ة
الوطنية لإلش��هار على تل��ك الص��حف حفاظ��ا على التعددي��ة اإلعالمي��ة. كم��ا،

يوجد من اليومي��ات ال��تيتطبع لكن ال ت��وزع. ف��المهم بالنس��بة له��ا ه��و،
الحصول على بعض من صفحات اإلش��هارية. و علي��ه، يمكن ذك��ر أهم  مظ��اهر

االستقااللية المادية للصحف في:

إستطاعت كل من يوميتي ال��وطن و الخ��بر : شركات طبع و توزيع-
إنشاء ش��ركة مش��تركة لطب��ع و التوزي��ع هي الش��ركة الجزائري��ة لطباع��ة و

 .كم��ا، إس��تطاعت توس��يع إس��تثمارها في الطب��ع في منطق��ةALDPالتوزيع
  لض��مان2011 نوفم��بر 1الجنوب من خالل "إنشاء مطبعة بورقلة بت��اريخ 

 أل��ف45وصول صحفها إلى سكان الجن��وب بحيثتس��حب المطبع��ة ح��والي 
نسخة في الساعة  و تغطي حاجيات ثالث  واليات و هي االغواط، غرداية و

سمح هذا اإلستثمار لسكان الجنوب بمطالع��ة جرائ��دهم في.16وادي سوف"
نفس وقت صدور طبعة الشمال دون تأخير يصل إلى يومين أو ثالث أيام.



س��محت القاع��دة المالي��ة المريح��ة لبعض المؤسس��ات:  مق..رات حديثة-
الصحفية من إنشاء مقرات جديدة لها بحث��ا عن إس��تقاللية و التم�يز. وفي ه��ذا
لإلطار، عرف المشهد اإلعالمي بداي��ة من س��نة االلفين إنج��از مق��رات جدي��دة
لصحف تتناسب مع متطلبات المهنية لذلك قامت جري��دة الخ��بر بتغي��ير مقره��ا

 . كم��ا، تح��ول02.05.2006من دار الصحافة طاهر جاووت إلى حيدرة بتاريخ 
مق����ر جري����دةالتربيون من دار الص����حافة ط����اهر ج����اووت إلى ش����ارع
المعدومين،وانتقلت يومية ليبرتي إلى مقره��ا الجدي��د� أيض��ا ب��واد الرم��ان ع��ام

، دخلت الصحف مرحلة التراجع في ظل :2014بداية من سنة لكن، . 2010

 تزايد نفقات الجرائد في ظ��ل انخف�اض محس��وس لم��داخيلها من اإلش��هار-
5لصالح القنوات التلفزيونية� الخاصة. لذلك،  عرف سعر الجرائد ارتفاعا ب

 بحيث بل��غ س��عر2014دج ع��ام 5 ل��يرتفع لم��رة الثاني��ة ب2011دج ع��ام 
، تليها430.10.201 دج بتاريخ 20يومية الوطن، ليبرتيولكوتيديان دوران ب

دج ليص��بح10، ب2017. و أخ��يرا، ع��ام 06.12.2014يومية الخبر بت��اريخ 
 دج بالنسبة ليومي��تي ال��وطن و لي��برتي. أم��ا، بقيت الص��حف فق��د ق��رر30

 دج كم��ا ه��و الح��ال15دج فق��ط ليص��ل إلى 5البعض منه��ا رف��ع الس��عر ب
 و يومي��ة النه��ار01.03.2014بالنس��بة ليومي��ة الش��روق الي��ومي بت��اريخ 

 دج كيومية  األجواء،10كذلك . في المقابل، احتفظت باقي الصحف بسعر 
المواطن ، ال ديبش دو كابلي ومنبر القراء.وعليه، يعرف المش��هد اإلعالمي

دج20 دج و 15دج، 10 اختالال في سعر اليوميات يتراوح م��ابين 2011منذ 
بحيث أصبح سعر بعض الصحف الناطقة بالفرنسية كيومية الوطن و ليبرتي

األكثر ارتفاعا مقارنة بالصحف الناطقة بالعربية. 

ارتفاع ديون الصحف:-

ط��رحت مس��ألة دي��ون الص��حف من��ذ ميالد الص��حافة الخاص��ة بس��بب ض��عف
القاع��دة االقتص��ادية لبعض المؤسس��ات الص��حفية الى غاي��ة الي��وم. وفي ه��ذا
اإلطار، حدثت عدة نزاعات بين اليوميات ومطابع الدولة بسبب مسالة ال��ديون

، أهمها:

  إذ2009قضية ديون الشروق اليومي لدى ثالث مطابع تابع��ة لدول��ة ع��ام -
 و مطبعةSIE ، مطبعة الشرق SIAطالبت كل من شركة الطباعة للوسط 

 ملي��ار103 من الش��روق الي��ومي تس��ديد ديونه��ا المق��درة بSIOالغ��رب 
blogسنتيم� حسب مصدر مأخوذ من مدونة الجيري - بولتي��ك   Algérie  –

politique17 بحيث ط��البت مؤسس��ات2017. كم��ا، اس��تمر ال��نزاع إلى ع��ام 
الطباعة العمومية من اليومية تسديد ما عليها من دي��ون فحس��ب المؤسس��ة
الوطنية لطباعة الوسط، تقدر ديون الشروق اليومي لدى مط��ابع الدول��ة ب

18 مليون دج 574,4



 وهم يومية الفجر، الجزائ��ر2014 يوميات في جوان 8قضية توقيف صدور -
نيوز في طبعتها بالعربية و الفرنسية ،  األجواء بطبعتها الناطق��ة بالفرنس��ية

 يومية أخرى15و بالعربية، األمة الناطقة بالعربية،      و إرسال  إعذارا   ل
 بحيث2014ج��وان 3. إذ، تعتبر يومي��ة الفج��ر أول ض��حية لتوقي��ف بت��اريخ 

 ماليين س��نتيم ل��دى مطبع��ة5 مالي��ير و 5 مليون دج أي 55بلغت ديونها ب
 بس�بب تراج�ع2017. كما، تف�اقمت وض�عيتها المالي�ة خالل ع�ام 19الوسط

كبير لمداخيلها من اإلشهار العمومي في ظ��ل غي��اب اإلش��هار الخ��اص مم��ا
13جعلها تتخبط في أزمة حقيقية دفعت بها إلى اإلضراب عن الطع��ام في 

 لمدة أسبوع تنديدا بقرب زوال جريدتها . 2017نوفمبر عام 

عموما،  أدت مشكلة عدم تسديد الصحف لديونها لدى المطابع العمومية  إلى
تراكم ديون هذه األخيرة لدى الجزائرية للورق بسبب  عجزه��ا عن تس��ديد م��ا

 مليار سنتيم ال�تي أقره�ا مجلس330 ب 2009عليها من ديون  المقدرة عام 
.20 2009 ديسمبر 23 بتاريخ ALPAPإدارة مؤسسة الجزائرية للورق 

التوزيع: -

يعتبر مشكل التوزيع من بين النقاط السوداء بالنسبة لعملية تس��ويق الص��حف
في الجزائ��ر. المالح��ظ في بداي��ة س��نوات األلفين، تمكن بعض المؤسس��ات
الصحفية من تحسين مستوى توزيع صحفها بفض��ل توفره��ا على قاع��دة مالي��ة
صلبة  في ظل انتعاش سوق اإلشهار بفض��ل تن��وع المعل��نين الخ��واص        و
األجانب على وجه الخصوص الشركات األجنبية له��اتف النق��ال كج��يزي ونجم��ة
من خالل إنش��اء ش��ركات لتوزي��ع مس��تقلة أو من خالل توس��يع ش��بكاتها من
التوزيع بالتعامل مع الخواص. وفي هذا الموضوع، تعتم��د أغلبي��ة الص��حف على
موزعين خواص باستثناء يوميتي الوطن و الخبر الل�تين تمتلك�ان ش�ركة توزي�ع

بداي��ة . لكن، ALDPالشركة الجزائرية لتوزيع الص..حافة مشتركة هي 
 تضاعف مشكل التوزيع بالنسبة لكل اليوميات في ظ��ل  أزم��ة2014من عام 

تراجع مداخيل و سحب الصحف. 

 : مؤسسات  الصحافة االلكترونية.4

 انتش��ار المواق��ع2000ع��رف المش��هد  اإلعالمي الوط��ني بداي��ة من ع��ام 
 بحيث  تجاوز عددهاLes  Pure Playersاإلخبارية االلكتروني��������������ة     

 موقعا بين المواق��ع الوطني��ة�    و الجهوي��ة ، العام��ة و20 أكثر من 2017عام 
 كل ش��يء عن الجزائ��رTSAالمتخصصة.  فمن المواقع اإلخبارية العامة نجد   

Maghrebبالفرنس��ي و الع��ربي .  يض��اف إلي��ه، المواق��ع المتخصص��ة� مث��ل 
Emergent و أخيرا، نجد المواقع اإليديولوجية مثل     . LE Matin.dz.



، يعت��بر موق��ع ك��ل2017  لعام Alexaوفي هذا اإلطار، فحسب تصنيف موقع 
)1(، تلي��ه ألجيري��ه 2007ش��يء عن الجزائ��ر أول موق��ع إخب��اري إلك��تروني)

(.2008(. أما المرتبة الثالثة فهي لموقع ألجيري فوكيوس)2013

من ناحية القانونية، ف�إن ه��ذه المواق��ع غ��ير م�رخص له�ا إذ تعت��بر ش��ركات أو
وكاالت اتصال لها سجل تجاري  في ظ��ل استض��افت العدي��د من مواقعه��ا في
الخ��ارج مث��ل موق��ع ك��ل ش��يء عن الجزائ��ر أو في ال��داخل من خالل وك��االت

   المختصة في استضافة المواقع مثل موق��عGS-Internetاتصال وطنية مثل 
Mahgreb Emergentكما ال تستجيب تلك المؤسسات لشفافية المالية و ، .

اإلدارية في ظل فراغ قانوني بخصوصها على عكس المشرع   الفرنسي الذي
 من6اهتم بشفافية أجهزة اإلعالم االلكترونية من خالل إلزامهم حسب المادة 

 بتق��ديم معلوم��ات عن2004 ج��وان 21قانون الثق��ة في االقتص��اد ال��رقمي ل
لقب و عن��وان الناش��ر و ك��ذلك بالنس��بة لمس��ؤول النش��رية و الم��زود التق��ني

.21حسب طبيعة المواقع سواءا كان مهنيا أم ال

ANEPالوكالة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار:  .5

هي شركة ذات أسهم تضطلع بمهام االتصال، النشر و اإلش�هار و الطباع�ة يتف�رع
منها فرعين وهما : فرع البريد السريع  كنقل و توزيع الجرائد للمشتركين  و ف��رع
ثاني خاص باتصال و إشارات كتعليق الملصقات اشهارية  و كذلك توزي��ع اإلش��هار

على الجرائد.

معلومات عامة:  
1967 ديس��مبر 20 الم��ؤرخ في 67-279تم إنشاءها بموجب الق��رار رقم -

 أكتوبر09قبل أن تتحول إلى مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم بتاريخ 
1989.

:  مشاريع و آفاق-
تصميم و تجهيز المواقع اإللكترونية لزبائن-
إنشاء وحدة لإلنتاج  السمعي البصري -

مالحظات  هامة:   

غياب ق��انون لإلش��هار باس��تثناء بعض المش��اريع أهمه��ا المش��روع ال��ذي تم-
 بحيث نشرت يومية الخبر المش��روع على2015عرضه على الحكومة عام 

 لكن  دون عرض��ه على المجلس24.04.2015موقعها اإللك��تروني بت��اريخ 
الشعبي الوطني إلى غاية اليوم.

اس��تمرار احتك�ار الوكال�ة الوطني��ة نش�ر و اإلش�هار إلش�هار العم�ومي من�ذ-
   إلى غاية اليوم. 1993تعليمة عبد السالم عام 



غي��اب الش��فافية في توزي��ع اإلش��هار بحيث يعت��بر اإلش��هار العم��ومي ال��ذي-
توزعه الوكالة الوطنية� لنش��ر و اإلش��هار كمس��اعدة غ��ير مباش��رة من قب��ل

الدولة لألغلبية� الصحف الوطنية� لكن دون تحديد لمعايير توزيعه. 
 إلى1998توقف تعامل بعض اليوميات مع الوكالة  :  يومية الخبر منذ عام -

. لكنه��ا ، أع��ادت تعاق��دها2003غاية اليوم و  يومية لوسوارد الجيريه ع��ام 
 إلى غاية اليوم. يض��اف إليه��ا، إلغ��اء تعاق��د2012مع الوكالة بداية من عام 

.2016الوكالة مع يومية ليبرتي بداية من شهر ماي 
غي��اب المنافس��ة فيم��ا بين الص��حف بس��بب اعتم��اد أغلبيته��ا على اإلش��هار-

وحس��ب األس��تاذ و. العمومي الذي توزعه الوكالة الوطنية لنشر و اإلش��هار
« هن��اك  فوض��ى في م��دير المدرس��ة العلي��ا للص��حافة، ب��راهيم ب��راهيمي،

المشهد اإلعالمي في ظل ظهور ص�حف غ�ير معروف�ة، تطب�ع لكن ال ت�وزع
.(21) » بهدف الحصول على اإلشهار فقط

اختالل في توزي��ع اإلش��هار العم��ومي  و احتك��ار اإلش��هار الخ��اص من قب��ل-
اليوميات بحيث تستقطب يومية  ليبرتي مثال معلنين  من القطاع الخ��اص و
العم��ومي المتمث��ل في الوكال��ة الوطني��ة� لإلش��هار. في حين، تنتظ��ر أغلبي��ة
الصحف حصولها على صفحتين أو اثنين من اإلشهار العمومي الذي توزع��ه

الوكالة الوطنية� لنشر و اإلشهار. 

، تراجع��ا ملحوظ��ا في حجم2013عرف المشهد اإلعالمي بداي��ة من س��نة -
االستثمار اإلشهاري في وس��ائل اإلعالم الجزائري��ة خاص��ة المكتوب��ة س��واءا
من قبل الشركات الخاصة كوكالء السيارات  و متع��املي اله��اتف النق��ال "
أوريدو" أو من قبل المؤسسات العمومية.  كما، قلصت بعض الص��حف من

 ص��فحة و ك��ذلك في حجم س��حبها18 ص��فحة إلى 24ع��دد ص��فحاتها من 
% بس��بب سياس��ة40اليومي في ظ��ل تراج��ع اإلش��هار العم��ومي بح��والي 

. ليتراجع االشهار العمومي2015التقشف المتبعة من قبل الدولة منذ عام 
.2017% عام 65و الخاص إلى 
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