
 

 

 1وصل إيداع 
 ملف طلب ترخيص إلنشاء واستغالل خدمة سمعية بصرية

 

 .........................................................................................................................:تسمية الشركة 
 ....................................................................................................: امللف أودع الذي الشخصهوية 

:  ................................................................................................................. اإليداع تاريخ 

 ستمارات طلبات، ورقة تقدميية وا .1
 

ة مصلحة اإلرساليات باهليأختم و مالحظات 
  العليا لالتصال السمعي البصري 

سلمت 
 نعم/ال

 مرجع الوثائق
 الوثيقة

 DD  الطلب  

 NP  تقدميية ورقة  

 FR1  الطلب مقدم تعريف: 1 رقم استمارة  

 FR2 التحريري املشروع تقدمي: 2 رقم استمارة  

 FR3 االستغالل ا توقعات و موارد: 3 رقم استمارة  

 FR4  تقنية معطيات: 4 رقم استمارة  
 
 

 )تعريف مقدم الطلب( 1متعلقة باالستمارة رقم وتائق  .2
 

أة مصلحة اإلرساليات باهليختم و مالحظات 
 العليا لالتصال السمعي البصري  

سلمت 
 نعم/ ال 

 مرجع  الوثائق 
 الوثيقة

 ID1 للشركة األساسي النظام من لألصل مطابقة نسخة  

 ID2 (7)النموذج  التجاري بالسجل التقييد شهادة  

 جملس أعضاء بتعيني املتعلقة االجتماعية الوثيقة من لألصل مطابقة نسخة  
 الرقابة جملس أو اإلدارة

ID3 

 واملدير الرئيس، بتعيني املتعلقمطابقة لألصل من حمضر اجمللس اإلداري  نسخة  
تعلق بتعيني مدير م الرقابة جملس حمضر من أو) وجدوا إن العامون، املدراء أو

 (العام واملدير اجلماعية اإلدارةعام واحد أو أعضاء 

ID4 

 والتسيري دارةاإل هيئة بأعضاء اخلاصة وثيقة اهلوية من لألصل مطابقة نسخة  
 والتدبري

ID5 

 ID6 القارة املسامهة بضمان وهنائي ثابت التزام  

 السمعي تصالاال جمال يف املؤهل للمتعهد الناجحة التجربة تثبت وثيقة أي  
 البصري

ID7 

                                                 
  ال يقرُّ المطابقة والمصادقة على الوثائق المقدمة  لهيئةاستالم الملف من طرف ا 1



 

 

 مصادق املؤسسني إمضاءات حتمل األساسي النظام ملشروع األصلية الوثيقة  
 2اعليه

ID8 

 ID9 3للمؤسسني الكاملة اهلوية تضم الئحة  

 ID10 4القارة املسامهة بضمان وهنائي ثابت التزام  

 السمعي االتصال جمال يف املؤهل للمتعهد الناجحة التجربة تثبت وثيقة أي  
 5البصري

ID11 

 على األقل من% 10التزام ثابت وهنائي للمتعهد املؤهل باقتناء أو اكتتاب   
التصويت، يف أجل ال يتعدى مخس عشرة يوما بعد احلصول  وحقوق املال رأس

 6على الرتخيص من الشركة

ID12 

من رأس املال  %10ل بإحالة املساهم أو املسامهني شهادة التعهد النهائي  
وحقوق التصويت إىل املتعهد املؤهل، يف غضون مخس عشرة يوما من تاريخ 

الشركة )أو حمضر اجتماع املسامهني، متعلق طرف احلصول على الرخصة من 
بقرار زيادة رأس املال املخصص للمتعهد املؤهل والذي جيب القيام به داخل 

 7رة يوما من تاريخ حصول على الرتخيص(.أجل مخس عش

ID13 

 

 )تقدمي املشروع التحريري( 2ائق متعلقة باالستمارة رقم ثو  .3
 

أة مصلحة اإلرساليات باهليمالحظات وختم 
 العليا لالتصال السمعي البصري

 سلمت
 نعم /ال 

 مرجع الوثائق 
  الوثيقة

 PP1 شبكة إرشادية للربامج األسبوعيةمشروع   

 PP2 طبيعة اخلدمة  وصف  

 PP3 اخلدمة طابع  وصف  

 PP4 املستهدفة  فئات اجلمهور وصف  

 
 

   )موارد و توقعات ااالستغالل  (: 3وتائق متعلقة باالستمارة رقم  .4
 

أة مصلحة اإلرساليات باهليمالحظات وختم 
  العليا لالتصال السمعي البصري

 سلمت
 نعم /ال 

 مرجع  الوثائق 
 الوثيقة

 RS1 مل املشروعاالقتصادية حلا االسرتاتيجية توضحورقة توجيه اسرتاتيجي   

 RS2 ورقة تفصيلية توضح التكلفة املالية التقديرية للمشروع  

 RS3 خطة التمويل ورقة تفصيلية توضح  

 RS4 املشروعخطة األعمال/خطة  فرضياتل ورقة لعرض تقدميي  

                                                 
 التأسيس طور في الشركة كانت إذا2
 2رقم  نفس المرجع 3
 2رقم  نفس المرجع 4
 2نفس المرجع رقم  5
 من رأس المال وحقوق التصويت %10في حال لم يحصل المتعهد المؤهل بعد على  6
 6نفس المرجع رقم  7



 

 

 رنامجبعلى  على مدى مخس سنواتمشروع مالية لل ةعمل ديناميكيخطة   
Excel 

RS5 

ل نقاط القوة حتلي/  ورقة تفصيلية عن حتليل للمخاطر املرتبطة باملشروع  
 "SWOT" والضعف والفرص واملخاطر

RS6 

تقدمي طلب  خاليت سبقت تاريللسنوات الثالث األخرية  القوائم املالية  
 8للحصول على ترخيص

RS7 

 احلسابات اخلارجيراقب مصادرة عن ال وتنبيهات، إذا وجدت،مجيع تقارير   
مسك الدفاتر يف السنوات الثالث  طريقةحسابات الشركة والواليت ختص 

 9املاضية

RS8 

يرجع تارخيه إىل أقل من شهر واحد من  منوذج مستخرج السجل التجاري  
 10الطلب إيداعتاريخ 

RS9 

حتليل رقم املعامالت مع  للشركة،بيان وصفي مفصل لألنشطة الفعلية   
 11للسنوات الثالث األخرية حسب االنشطة

RS10 

 RS11 12الضرائبإدارة اجتاه للشركة  الوضعية القانونية السليمةشهادة تفيد   

 RS12 13ياالجتماع اجتاه املؤسساتالوضعية القانونية السليمة للشركة شهادة تفيد   

  
 حةاملادية املقرت  الغري ثابتة مذكرة وصفية لطبيعة االستثمارات

RS13 

  
 يصالرتخ على احلصول بشرط ومعني لإللغاء قابل وغري ثابت التزام

RS14 

 إيرادات. تبعةامل احلساب ومنهجيات املعتمدة الفرضيات وتربِّر تُ ْعِرض ورقة  
 إيرادات ،()للتحديد احلقوق بيع إيرادات ،(الثمن مدفوعة خدمات) اإلشراك

 فمصاري اإلتاوات، احتساب دون من البث مصاريف ،(حتديدها) أخرى
 مصاريف ،دمنياملستخ مصاريف ،امتالك احلقوق ،الربجمة أو/و اإلنتاج

  و لالستثمار، توزيع األرباحاملخصصات املالية  ،أخرى استغالل

RS15 

 RS 16 حلقوقااالنتاج واكتساب  : تكلفةلإلنتاجات الوطنية خالل اجلزءوصف   

 التقين ربجمة،ال سؤويلمل( عليها ومصادق موقعة) االهتمام عن التعبري رسالة  
  واألخبار

RS17 

 
 )معطيات تقنية ( 4متعلقة باالستمارة رقم وثائق  .5
 

أة مصلحة اإلرساليات باهليمالحظات وختم 
 العليا لالتصال السمعي البصري

 سلمت
 نعم /ال 

 مرجع الوثائق 
  الوثيقة

 RT1 حول شروط استغالل اخلدمة موضوع الطلببطاقة وصفية   

                                                 
 لترخيصامتواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الشركة الحالمة للمشروع ما إذا كانت في حال  8
 8نفس المرجع رقم  9

 8نفس المرجع رقم  10
 8نفس المرجع رقم  11
 8نفس المرجع رقم  12
 8نفس المرجع رقم  13



 

 

 املتطلبات بطاقة جامعة لكل اإلجراءات الفعلية املوضوعة هبدف احرتام  
 األساسية

RT2 

 )البث و/أو اإليواء دمةاخلمن طرف املمثل القانوين ملقدم  موقع عقد/التزام  
 .14توضح طبيعة اخلدمة ومدهتا

RT3 

 
 
 

 تب الضبط للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري توقيع وختم الشركة                                                                            توقيع  وختم  مك

 

                                                 
رهما( أو إذا كان أو غي اتصاالتاالتصال السمعي البصري أو شركة بطرف آخر من أجل إيواء منصة اإلرسال/البث )متعهد  االستعانةفي حال  14

 .(طرف آخر هو المسؤول عن اإلرسال/البث )موزع مقدم خدمات تقنية


