
 التحريريمشروع ال: تقديم 2االستمارة رقم 

 االستمارة وحمتواها تصميم

 اخلدمة .1
 موضوع اخلدمة .2
 اإلنتاج .3
 احلكامة اجليدة ضوابط  .4

 

 الخدمة .1
 بدءال تاريخ ةالمستهدف فئةال الموضوع طبيعة الخدمة

 التشغيلب
المدة في اليوم 

)عدد 
 وصفيدليل  وصفيدليل  الطبيعة وصفيدليل  الطبيعة الساعات(

أو إرفاق وثيقة  جمانية/برسوم
  ستقلةم

عامة/ 
 موضوعاتية

أو إرفاق وثيقة 
 مستقلة

   أو إرفاق وثيقة منفصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوع .2

 ملختاراباملوضوع   ملء هذا اجلدول فقط بالنسبة ألنواع الربامج املرتبطة  يتم 

1القرب الجغرافي الحجم الزمني نوع البرنامج
 اللغة 

الحجم الزمني  الدورية
 بالساعات

 /برامج اخليال نشرات/جمالت/
 /برامج وثائقية ربورتاجات و

بث  تلفزيون الواقع والرتفيه/ إعادة
 الربامج/ آخر )حتديده(

يومي/ 
أسبوعي/ 

يف مرتني 
 /الشهر

شهري/ 
 مومسي

)إتاحة إمكانية 
وضع عدد 

 صحيح(

اللغة العربية الفصحى/  حملي وجهوي/ وطين/ دويل
الدارجة/ األمازيغية/ 

 لغة أجنبية

 / برامج اخليال نشرات/جمالت/
 / برامج وثائقيةربورتاجات و 

بث  تلفزيون الواقع والرتفيه/ إعادة
 الربامج/ آخر )حتديده(

يومي/ 
أسبوعي/ 

يف مرتني 
 / الشهر

شهري/ 
 مومسي

)إتاحة إمكانية 
وضع عدد 

 (صحيح

الفصحى/ اللغة العربية  حملي وجهوي/ وطين/ دويل
الدارجة/ األمازيغية/ 

 لغة أجنبية

 / برامج اخليال نشرات/جمالت/
 / برامج وثائقيةربورتاجات و 

بث  تلفزيون الواقع والرتفيه/ إعادة
 الربامج/ آخر )حتديده(

يومي/ 
أسبوعي/ 

يف مرتني 
 / الشهر

شهري/ 
 مومسي

)إتاحة إمكانية 
وضع عدد 

 (صحيح

العربية الفصحى/ اللغة  حملي وجهوي/ وطين/ دويل
الدارجة/ األمازيغية/ 

 لغة أجنبية

 إرفاق شبكة إرشادية للبرامج األسبوعية
 

 ةالثانيإلى   ة صباحا السابعتمتد من حدودة بناء على معدل أسبوعي وشبكة برامج م االستمارة ملءيتم *
 (المرجعيةشبكة ال) ليال عشرة

                                                           
 معينة جغرافيةبرجمة تستهدف أساسا فئة تقطن يف مساحة   1



 : للتذكير

 خدمة برامج من منقولة غري ،املوسيقية املنوعات خارج براجمها، غالبية تكون اليت اخلدمة :منقولة غري خدمة -
 .أجنبية تلفزية/إذاعية

 ميكن اليت أو حملددةا نبية،أج تلفزية/إذاعية خدمات عن املنقولة للربامج اليومية املدة تتجاوز أال ينبغي -
 إلمجاليةا املدة من (10%) باملائة عشرة نسبة متواصلة، غري بطريقة الصفة، هبذه البث خالل من حتديدها
للمجلس  27-07رار رقم )الق .املوسيقية املنوعات خارج املنقولة، غري باخلدمة اخلاصة للربجمة اليومية

 ( 2007أكتوبر  31األعلى لالتصال السمعي البصري بتاريخ 
 
 اإلنتاج .3

تاج اإلن( معدل بث اإلنتاج الوطني على %نسبة ) مصدر اإلنتاج نوع البرامج
 * األجنبي في اليوم

ربورتاجات  / برامج اخليال نشرات/جمالت/
فيه/ إعادة تلفزيون الواقع والرت  / برامج وثائقيةو 

 بث الربامج/ منوعات )حتديدها(

إنتاج ذايت/ إنتاج 
 إنتاج مقتىن مشرتك/

 

ربورتاجات  / برامج اخليال نشرات/جمالت/
يه/ إعادة والرتفتلفزيون الواقع  / برامج وثائقيةو 

 بث الربامج/ منوعات )حتديدها(
إنتاج ذايت/ إنتاج 

 إنتاج مقتىن مشرتك/
 

ربورتاجات  / برامج اخليال نشرات/جمالت/
فيه/ إعادة تلفزيون الواقع والرت  / برامج وثائقيةو 

 بث الربامج/ منوعات )حتديدها(
إنتاج ذايت/ إنتاج 

 إنتاج مقتىن مشرتك/
 

بني السابعة متتد بكة برامج ، اعتمادا على شالتلفزيةفقط بالنسبة ملشاريع اخلدمة  ملء اجلدوليتم *
 .(املرجعيةشبكة العشرة ليال ) ةصباحا والثاني
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 ليس من الضروري ملء هذه الفقرة.

 الدليل الوصفي الهدف
  

 

                                                           
ضارب المصالح أو يمكن أن يتصورها المترشح من أجل منع حاالت تالتي واإلجرائية و/ المعيارية الداخلية التنظيمية بالضوابط يتعلق األمر   2

 الخدمة. دفتر تحمالتلمنصوص عليها في مات الاتزلالإالل بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وبخاإل


