
العدد العدد 49

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 24  شوال عام   شوال عام 1435هـهـ

اIوافق اIوافق 20 غشت  غشت سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوان%قوان%
قـــانــون رقـم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عام 1435 اIـوافق 9 غـشـت سـنة s2014 يـعــدل ويـتـمم األمـر رقم 70-20 اIــؤرخ في 13
ذي احلجة عام 1389 اIوافـق 19 فبرايـر سنة 1970 واIتعلق باحلالة اIدنية............................................................
قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 اIوافق 9 غشـت سنة s2014 يعدل ويـتمم القانون رقم 81-07 اIـؤرخ فـي 24
................................................................Xتعلق بالتمهIـوافـق 27 يـونـيـو سـنــة 1981 واIشـعبـان عـام  1401 ا

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مـرســوم  تــنــفـيـذي رقم 14-219 مـؤرّخ في 15 شـوال عام 1435 اIـوافـق 11 غـشـت سـنة s2014 يـتـمم اIـرسـوم  الـتـنـفـيــذي رقم
10-89 اIـؤرخ في 24 ربــيع األول عـام 1431 اIـوافق 10 مـارس ســنـة 2010 الـذي يــحـدد كــيــفـــيــات مــتـــابــعـــة الــواردات

الــمـعـفــاة مـن الـحـقــوق الـجـمـركيـة فـي إطـار اتفاقيات التبادل احلـر.............................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 اIوافق 11 غشت سنة s2014 يـتضمن اIـوافقة على رخـصة إقامة
شبكة عموميـة للمواصــالت الالسلكية عـبر الساتل من نوع V.SAT واستغاللها وتـوفير خدمات اIواصالت الالسلكية
للجمهورs اIمنوحةs على سبيل التنازلs لشركة "اتصاالت اجلزائر الفضائيةs شركة ذات أسهم".............................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-221 مـؤرخ في 15 شـوال عام 1435 اIـوافق 11 غـشـت سـنة s2014 يـتـضـمن اIـصادقـة عـلى مـخـطـطات
التهيئة  السياحية Iناطق التوسع واIواقع السياحية بوالية بجاية....................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 14-109 مـؤرخ في 10 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 12 مـارس ســنـة s2014 يــعـدل ويــتـمم اIــرسـوم
الــتــنــفـيــذي رقم 04-414 اIـؤرخ في 8 ذي الــقــــعــدة عـام 1425 اIــوافق 20 ديـســـمــبـــر ســـنـة 2004 والــمــتــعــــلق بــشـــروط
وكـيفـيات مـمارسـة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران اIدني (استدراك)............................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1435 اIوافق 5 غشت سنة s2014 يتضمن اعتماد احلزب السياسي اIسمى "حركة البناء الوطني"

وزارة اEاليوزارة اEاليّة
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1435 اIوافق 16 ديسمـبر سنة s2013 يعـدّل القرار اIؤرّخ في 18 ربيع الـثاني عام 1432 اIوافق
23 مارس سنة 2011 واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم..................................................

قــرار مـؤرّخ في 10 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 12 يـنــايـر ســنـة s2014 يـعــدّل الـقــرار اIـؤرّخ في 18 ربــيع الـثــاني عـام 1432
اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغـال......................................
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1435 اIوافــق 30 يوليو سنة s2014 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نائب مديـر...........................

وزارة وزارة النقـلالنقـل
قـرار مؤرّخ في 18 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 20  مارس سـنة s2014 يـحدّد شـروط تنظـيم االمتـحانـات اIهـنية من أجل
احلصول على شهادات الكفاءة والشهادات اخلاصة باIالحة التجارية وكيفياته.....................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 23  شـوال عام 1435 اIـوافق 19 غـشـت سـنـة s2014 يـعدل الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ
في 2 شـعـبـان عـام 1426 اIـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنـة 2005 الـذي يــحــدّد كــيـفـيـات دفع أتـعـاب الــبـيـاطـرة الـذين �ـارسـون
اIهـنة بـصفـة خواص واIـفوّضـX واIسـخرين لـلقـيام بـحمالت تـلقـيح احليـوانات ضـد أمراض اجلدري واحلـمى القـالعية
والكلب ومرض احلمى اIالطية وكل األعمال الوقائية األخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة.................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اEستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اEستشفيات
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 19  ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 19  فـبـرايـر سـنة s2014 يـحـدد الـتـنظـيم الـداخـلي Iـعـاهد
التكوين شبه الطبي..................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 28  رجب عام 1435 اIوافق 28  مايـو سنة s2014 يحـدّد تشكـيلـة اللـجنة الـقطـاعيـة للصـفقـات لوزارة الـصّحة
والسّـكان وإصالح اIستشفيات....................................................................................................................
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قوان%قوان%
قـانـون رقم قـانـون رقم 14-08 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
9 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2014 يــعـدل ويــتــمم األمــر رقم s يــعـدل ويــتــمم األمــر رقم 20-70
اIـــــــؤرخ في اIـــــــؤرخ في 13 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1389 اIــــــوافـق  اIــــــوافـق 19

فبرايـر سنة فبرايـر سنة 1970 واIتعلق باحلالة اIدنية. واIتعلق باحلالة اIدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و122

sو125 (الفقرة 2)  و126 منه
- و�قـتـضى األمر رقم 66- 156 اIـؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اIـوافق  8  يونـيو سـنة 1966 واIتـضمن قـانون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- وبـــــمـــقــــــتــــضـى األمـــــر رقـم 70-20 اIـــــؤرخ فـي13
ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــــام 1389 اIـــــــــوافق 19 فــــــــبــــــــرايــــــــر ســــــــنـــــــة

sدنيةIتعلق باحلالة اI1970وا

- و�قـتضى األمر رقم 70 -86  اIؤرخ في 17 شوال
عــام 1390 اIــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واIـــتـــضـــمن

sتممIعدل واIا sقانون اجلنسية اجلزائرية
- و�قـتـضى األمر رقم 73-51 اIؤرخ في 4 رمـضان
عــام 1393 اIـــوافق أول أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 1973 واIــــتــــضـــمن

sدنيةIتعديل صالحية وثائق احلالة ا
- و�ـــــقــــــتــــــضـى األمـــــــر رقـم 75-58 اIـــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عـــــام 1395 اIـــــوافق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اIـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اIـــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة 1984

sعدلIا sتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدIوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 84-11 اIـــــؤرخ في9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

sتممIعدل واIا sقانون األسرة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممIعدل واIا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون  رقم 88-09 اIــــؤرخ  في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اIـوافق 26  يــنــايــر ســنـة 1988

 sتعلق باألرشيف الوطنيIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون  رقم 06-02  اIــؤرخ  في21
مــــــحـــــــرم  عــــــام 1427 اIــــــوافق 20  فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2006

sوثقIتضمن تنظيم مهنة اIوا
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-09 اIـــؤرخ  فـي18
صفر عـام 1429 اIوافق 25  فبراير سنة  2008 واIتضمن

sدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 11-10 اIـــؤرخ فـي 20
رجـب عــام 1432 اIـوافـق 22  يـونـيـو سـنـة 2011 واIــتـعـلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ فـي 28
ربـــيـع األول عــــام 1433 اIــــوافـق 21 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012

sتعلق بالواليةIوا
 sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

 اIــــادة األولى :  اIــــادة األولى :  يــــهـــدف هــــذا الــــقــــانـــون إلـى تـــعــــديل
وتــتــمـــيم األمــر رقم 70-20 اIــؤرخ  في 13 ذي احلــجــة عــام
1389 اIــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واIـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة

اIدنية.

الــمـادة الــمـادة 2 : : تــعــدل وتـتــمـم الـــمـواد األولى و 2  و 3
و 6  و9  و11 و23  مـن األمــــــــر رقم 70-20 اIــــــــؤرخ  في 13
ذي احلــــجـــــة عــــام 1389 اIـــــوافق  19 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970

واIذكور أعالهs  وحترر كما يأتي :

" اIـادة األولى : إنّ ضـبـاط احلـالـة اIـدنـيـة هم رئـيس
اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــديs وفي اخلــارج رؤســاء الــبــعــثـات
الــدبــلـومــاســيــة اIـشــرفــون عـلـى دائـرة قــنــصـلــيــة ورؤسـاء

اIراكز القنصلية".

sــادة 2 : �ـــكن رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــديIا "
وحتت  مـســؤولـيـتـهs أن يـفـوّض  إلى  نــائب أو عـدة نـواب
Xاخلــاصــ XــنـــدوبــIأو إلى ا Xالــبــلـــديــ XــنــدوبـــIأو إلى ا
وإلى أي مــــوظـف بــــلــــدي  مـــؤهـلs اIــــهــــام الـــتـي �ــــارســــهـــا
كـضـابط لـلحـالـة اIـدنـية  لـتـلـقي الـتـصريـحـات  بـالوالدات
والـزواج والـوفـيات  وتـسـجـيل  وقـيـد  جـمـيع  الـعـقود  أو
األحكـام في سـجالت احلـالـة اIـدنـيـةs وكـذا لـتـحـريـر جمـيع

العقود اIتعلقة بالتصريحات اIذكورة أعاله.
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يرسـل القـرار اIتـضمن الـتفـويض إلى الوالي وإلى
الــنــائب الــعــام بــاجملــلس الــقــضــائي الــذي تــوجــد فـي دائـرة

اختصاصه البلدية اIعنية.
�ــكن اIـوظــفــX اIـفــوضـX بــهـذا الــشـكـلs تـســلـيم كل
نـسخ ومـسـتـخـرجــات وبـيـانـات احلـالـة اIــدنـيـةs مـهـمـا كـان

نوع هذه العقود.
ال يسلّم اIنـدوبون اخلاصون أو اIنـدوبون البلديون

إالّ نسخ العقود واIستخرجات وبيانات احلالة اIدنية.
فـي حــالــة شــغـــور مـــنــصب رئــيس اجملـــلس الــشــعــبي
الـــبــلـــدي  بــســـبب  الـــوفـــاة أو االســتـــقــالـــة أو الـــتــخـــلي عن
اIـنـصب أو ألي سـبب آخـر مـنـصــوص عـلـيه في الـتـشـريع
اIــعــمــول بهs �ــارس األمــX الــعــام لــلــبــلــديــة مــهــام ضــابط

احلالة اIدنية بصفة مؤقّتة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
�ــكن في اخلــارج أن يــنـوب عـن رؤسـاء الــبــعــثـات
الــدبــلــومــاســيــة اIــشـرفــX عــلى دائــرة قــنــصــلــيــة ورؤسـاء
اIــراكــز الــقــنــصــلــيــة مـن يــقــوم �ــهــامــهمs ضــمن الــشــروط

اIنصوص عليها في اIادة 104 أدناه".

" اIادة 3 :  يكلف ضابط احلالة اIدنية �ا يأتي :
1 - تـلـقي الـتـصريـحـات بـالـوالدات و حتريـر الـعـقود

sتعلقة بهاIا
s2 - حترير عقود الزواج

3 -  تـلقي الـتصـريحـات بالـوفيـات و حتريـر العـقود
sتعلقة بهاIا

4 - مسك سجالت احلالة اIدنية أي :
 ................( بدون تغيير)...............
5 - ........... (بدون تغيير)................

6 - تـلـقي أذون الـزواج اخلـاصـة بـالـقـصـر مع مـوثـقي
العقود".

" اIادة 6 : تـسـجل عقـود احلـالة اIـدنـية في كل بـلـدية
فـي ثالثـــة (3) ســــجالت هي : ســــجل عــــقـــود اIـــيـالد وســـجل
عـقـود الـزواج وسـجل عـقـود الـوفـيـاتs ويعـد كل سـجل من

.Xنسخت
ويــحـــتــوي كل ســجـل عــلى هـــامش لــوضع الـــبــيــانــات

الهامشية.
تـــرسل نـــســـخـــة رقـــمـــيـــة من الـــعـــقـــود اIـــدوّنـــة بـــهــذه
الــســجالت إلـى مــصــلــحــة الــســجل الــوطــني اآللي لــلــحــالــة

اIدنية اIذكور في اIادة 25 مكرر أدناه".

" اIـادة 9 : تــخــتم الــسـجـالت وتـقــفل مـن قـبـل ضـابط
احلـالــة اIـدنـيـة عـنـد انــتـهـاء كل سـنـةs وتـودع نــسـخـة مـنـهـا
�حـفوظـات الـبلـدية في الـشهـر اIـواليs وترسل الـنسـخة
الثانيـة إلى كتابة ضبط اجمللس القضائي قبل 15 فبراير

من كل سنةs مع مراعاة أحكام اIادة 106 أدناه".

" اIـادة 11 : مـا عــدا االسـتـثـنـاءات اIـنــصـوص عـلـيـهـا
في اIادة 65 من هذا األمـرs �كن كل شخص أن يطلب من
أمـنـاء سـجالت احلـالـة اIـدنـيـة نـسـخـا مـن الـعـقـود اIـسـجـلة

فيهاs �ا في ذلك الوسيلة اإللكترونية. 
.......... (الباقي بدون تغيير)......". 

" اIـادة 23 : يـتــعـX عـلى أمــنـاء الــسـجالت وضع هـذه
sــــذكــــوريـن أدنـــاهIالــــســــجالت حتـت تــــصــــرف األشــــخـــاص ا

لالطالع عليها دون نقلها من مكانها :

- الـنـواب الـعامـون ووكالء اجلـمـهـورية لـلـسـمـاح لهم
 sعلوماتIراقبتها واحلصول على كل ا�

- الــوالة و�ــثـــلــوهم لــلــســـمــاح لــهم بــالـــقــيــام بــبــعض
 sالعمليات اإلدارية

- اإلدارات التي حتدد �وجب مرسوم".

اIـادةاIـادة 3 : : يـتـمم الــفـصل الـثـاني من األمـر رقم 20-70
اIـؤرخ في 19 فـبـرايــر  سـنـة 1970 واIـذكــور أعالهs بـقـسم
رابع عـــنــوانه "الــســجـل الــوطــني اآللي لــلـــحــالــة اIــدنــيـــة"
يتـضـمــن اIواد 25 مـكررs و25 مـكررs1 و25 مـكررs2  و25
مكررs3  و 25 مكررs4  و 25  مكررs5  وحترر كما يأتي :

"القسم الرابع"القسم الرابع
السجل الوطني اآللي للحالة اIدنيةالسجل الوطني اآللي للحالة اIدنية

اIــادة 25 مـــكـــرر :  يـــحــــدث  لـــدى  وزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلـــمــاعــات احملــلــيــةs ســجل  وطــنـي آلي لــلــحــالــة اIــدنــيــة
يـرتـبط  بـالـبـلـديـات ومـلــحـقـاتـهـا  اإلداريـة وكـذا الـبـعـثـات

الدبلوماسية والدوائر القنصلية.
يـربـط هـذا الـســجل بـاIــؤسـسـات الــعـمـومــيـة األخـرى

اIعنيةs ال سيما اIصالح اIركزية لوزارة العدل.

مـــكــرر1 : �ـــركـــز  الـــســـجـل الـــوطـــني اآللي اIــادة 25 
لـلــحــالـة  اIــدنــيـة بــواســطـة وســيــلـة رقــمــيـة كــافــة الـعــقـود
اIــــــشــــــار إلــــــيـــــــهــــــا في اIــــــادة 6 أعـالهs وكــــــذا الــــــتــــــعــــــديالت
واإلغـــفــاالت والــتــســـجــيالت أو الــتـــصــحــيــحـــات الــتي يــتم

تدوينهاs طبقا ألحكام هذا األمر.

اIــادة 25  مـــكـــرر 2 : يـــســـلّـم ضـــابط  احلــــالـــة اIـــدنـــيـــة
لـلـبـلــديـات واIـلـحـقـات اإلداريــة والـبـعـثـات الــدبـلـومـاسـيـة
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والــدوائـر الــقـنــصـلــيـة اIــرتـبــطـة بــالـســجل الــوطـني اآللي
للحالة اIدنـيةs ضمن الشروط اIنـصوص عليها في اIادة
65 أدنـاهs نـسـخـة رقـمــيـة مـطـابـقـة ألصل الــعـقـود الـرقـمـيـة

احملفوظة مركزيا.

اIــادة 25  مــكــرر 3 : يــقـــدم طــلب تـــســلــيم نـــسخ طــبق
األصـل من الـــعـــقــود الـــرقـــمـــيــة  لـــدى الـــبـــلــديـــة أو الـــدائــرة
القنصليـة محل اإلقامة و�كن تقد�ه أيضا لدى أي بلدية

أو ملحقة إدارية بلدية أخرى.

اIــادة 25 مـــكـــرر 4 : يـــكــــون ضـــبـــاط احلـــالــــة اIـــدنـــيـــة
لـــلــبـــلــديــات واIـــلــحـــقــات اإلداريــة  والـــدوائــر الـــقــنــصـــلــيــة
مـــؤهـــلـــX لـــتـــوقـــيع نـــسـخ الـــعــقـــود اIـــذكـــورة فـي اIــادة 25

مكرر1 أعالهs ودمغها بأختامهم. 

اIادة 25  مـكرر 5 : حتـدد كيفـيات تـطبيق أحـكام هذا
القسمs عند االقتضاءs عن طريق التنظيم".

اIادة اIادة 4 :  :  تعـدل و تتمم اIواد 30 و 33 و41 و 43 و44
و 53 و58  و61  و 63 و 74 و77 و79 و 80 و 81 و85  و127
مـن األمـــر رقم 70-20 اIــؤرخ في 19 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1970

واIذكور أعالهs  وحترر كما يأتي :

" اIـادة 30 : تـبـX في  عـقـود احلـالــة  اIـدنـيـةs الـسـنـة
والــشـهـر والــيـوم والـســاعـة الــتي تـلـقــيت فـيــهـاs وكـذا اسم
ولـقب وصفة ضـابط احلالة اIدنـيةs وأسمـاء وألقاب ومهن
وموطن كل الـذين ذكرواs كـما تـبX فـيهـا تواريخ وأماكن
والدة األب واألم اIــوجـــودة في عــقــود اIــيالدs واألزواج في
عـقـود الــزواجs والـوفــاة في عـقـود الــوفـيــات عـنـدمــا تـكـون

معروفة.
أمـــا إذا كـــانـت مـــجـــهـــولـــةs فـــإن الــــعـــمـــر يـــبـــX بـــعـــدد
.XــصـرحـIكـمــا هـو في جــمـيع األحــوال عـمـر ا sالـســـنـوات
أمـا فيمـا يتـعلق بالـشهـودs فتـبX فقط صـفة رشـدهمs كما
�كن أيـضا ذكر األسـماء اIـستعـارة والكنـياتs وإذا خشي
وقـــوع الــــتـــبــــاس بـــX عـــدة أســــمـــاء مــــتـــرادفـــة فــــيـــجب أن

يسبقها نعت "اIدعو" ".

" اIــــادة  33 : يـــــجب عـــــلى الــــشـــــهــــود اIــــذكـــــورين في
شـهــادات احلــالـة اIــدنــيــةs أن يـكــونــوا بـالــغي سن 19 سـنـة
عــــلـى األقلs ســـــواء كـــــانــــوا مـن األقـــــارب أو غــــيـــــرهمs دون
تـــمــيــيــز فــيـــمــا يــخص اجلــنـس و يــتم اخــتــيـــارهم من قــبل

."XعنيIاألشخاص ا

" اIــادة 41 : يـــرسل وكـــيل اجلـــمــهـــوريـــةs فـــوراs حــكم
رئـيس احملـكـمـة قصـد نـقل هـذه الـعـقـود في سـجالت احلـالة

اIدنية للسنة اجلارية وكذا على اجلداول إلى :
................ (الباقي بدون تغيير)................".

" اIـادة 43 : يـعــاد إنــشــاء عـقــود احلــالـة اIــدنــيــة الـتي
أتـلفت نـسخـتـاها األصـليـتـان بعـد كارثـة أو نـتيـجة أعـمال
حـربـية بـعـنـاصـرهـا األساسـيـة ضـمن شـروط حتـدد �وجب

مرسوم.
وجترى هذه اإلعادة على الوجه اآلتي :

1 - بـــاالســـتـــنــــاد إلى اIـــلـــخـــصــــات الـــرســـمـــيـــة لـــهـــذه
sالعقود

2 - بــنــاء عــلى تــصــريــحــات األشــخــاص اIــعــنــيـX أو
sــقـدمــة دعــمـا لــهـاIوبـنــاء عــلى الـوثــائق ا sشـهــادات الـغــيــر
كـالـدفــاتـر الـعـائـلــيـة ومـلـفـات بــطـاقـة الـتـعــريف الـوطـنـيـة

وجواز السفر. 
................ (الباقي بدون تغيير)................".

" اIـادة 44 : تـتـولى جلـان مـحـلــيـة إعـادة إنـشـاء عـقـود
احلالة اIدنية.

................ (الباقي بدون تغيير)................".

sــــتــــابـــعــــات اجلــــزائــــيـــةIــــادة 53  : دون اإلخالل بــــاIا "
يـتــعــرض كل من يــســلّم نـســخــة عــقـدs دون الــتــصـحــيــحـات
اIـقـررةs إلى الـعـقـوبــات الـتـأديـبـيـة اIـنــصـوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما ".

" اIــادة 58 : الـــتـــســجـــيل هـــو الـــعـــمــلـــيـــة الـــتي يـــنــقل
بـواسطـتـهـا ضـابط احلالـة اIـدنـية فـي سجالتهs عـقـد احلـالة
اIـدنـيـة الوارد إلـيه مـن مكـان آخـر غـيـر دائـرتهs أو حـكـما

قضائيا يتعلق باحلالة اIدنية.
ويسجل أيضاs وفقا للتشريع اIعمول بهs البيانات

اIتعلقة باكتساب اجلنسية اجلزائرية.
................ (الباقي بدون تغيير)................".

" اIادة 61 : (الفقرة األولى و 2  بدون تغيير).
sــــــذكـــــورة في الــــــفـــــقـــــرة األولـى أعالهIـــــدة اIوحتــــــدّد ا
بـــعـــشـــرين ( 20)  يـــومــــا من الـــوالدة بــــالـــنـــســــبـــة لـــواليـــات

اجلنوب.
................ ( بدون تغيير).................

ال يـــــــحــــــــسـب يــــــــوم الـــــــوالدة فـي اآلجــــــــال احملــــــــددة في
الــفــقــرات الــســابــقــة. وعــنــدمــا يــصـادف آخــر يــوم مـن هـذه
اآلجـال يـوم عـطلـةs �ـدد هـذا األجل إلى أول يـوم عـمل يـلي

يوم العطلة ".

"  اIـادة 63 : تـبـsX في عـقــد اIـيالدs الـســنـة والـشـهـر
والـيــوم والـســاعـة واIــكـان وجــنس الـطــفل واألسـمــاء الـتي
أعـــطـــيـت له وأســـمـــاء وألـــقـــاب وأعـــمـــار ومــهـــنـــة ومـــســـكن
الوالدين وكـذلك بالـنسـبة لـلمـصرحs إن وجـدs مع مراعاة

أحكام الفقرة األخيرة من اIادة 64 أدناه.
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دون اإلخالل بـــــأحـــــكـــــام اIــــادة  74 أدنـــــاهs وفـي حـــــالــــة
إصـــداره وفـق الــشـــروط اIـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي اIــادة 11
أعالهs وما عـدا حـدوث تغـيـير في احلـالـة اIدنـيـة للـشخص
اIــــعـــنـيs يـــحــــدّد أجل صالحــــيـــة عــــقـــد اIــــيالد بــــعـــشـــر ( 10)

سنوات".

" اIـادة 74 : يـجـب عـلى كل واحـد مـن طـالـبي الـزواج
أن يثبت حالته اIدنية بتقد¡ إحدى الوثائق اآلتية :

- مــسـتــخــرج مــؤرخ بـأقل مـن ثالثـة ( 3) أشــهــرs إمـا
لــشـهـادة اIـيـالد وإمـا لـتـســجـيل احلـكم الــفـردي أو اجلـمـاعي

sثبت للوالدةIا
- دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق.

.................. (الباقي بدون تغيير)................".

" اIادة 77 : (الفقرة األولى بدون تغيير). 
دون اإلخالل بـاIــتـابـعــات اجلـزائــيـةs يـتــعـرض ضـابط
احلـــــالــــة اIـــــدنـــــيــــة أو اIـــــوثق الـــــذي لم يـــــطــــبـق اإلجــــراءات
اIــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي هــــذا الــــفــــصلs إلـى الــــعــــقــــوبـــات
الـــتــأديــبــيــة اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريع والــتــنــظــيم

اIعمول بهما". 

" اIادة 79 : (الفقرة األولى بدون تغيير). 
يــــجـب أن يــــتـم الــــتــــصـــــريح بــــالـــــوفــــاة فـي أجل أربع

وعشرين (24) ساعةs ابتداء من وقت الوفاة. 
ويــــحــــدد هــــذا األجل بــــالــــنــــســــبــــة لــــواليــــات اجلــــنـــوب

بعشرين (20) يوما.
.................... (الباقي بدون تغيير).................".

" اIادة 80 : يبX في عقد الوفاة ما يأتي :
s1) السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة

2) أســــمــــاء ولــــقب اIــــتــــوفى وتــــاريخ ومــــكــــان والدته

ومهنته ومسكنه.
..................... ( بدون تغيير)....................

في حـالــة إصــداره وفق الــشــروط اIـنــصــوص عـلــيــهـا
في اIــادة 11 أعالهs  فــإن أجل صـالحــيــة عــقـــد الــوفــاة غــيــر

محدد". 

" اIـادة 81 : إذا حــدثـت الــوفـاة خــارج الــبــلــديــة الــتي
ســجـلـت بـهــا والدة اIــتــوفىs يــرسل ضـابـط احلـالــة اIــدنــيـة
الذي حـرر عقـد الوفـاة في أقرب اآلجـال إلى ضابـط احلالة
اIـدنــيــة Iــكــان مــيالد اIــتـوفـىs إشـعــارا بــالــوفــاةs  يـســجل

فورا بهامش السجالت.
................ (الباقي بدون تغيير)................".

" الـــــمـــــادة 85 : إذا حـــــدثــت الـــــوفـــــاة فـي مــــؤســــســــة
عــقـابــيـةs يـقــوم مـســؤول اIـؤسـســة بـالــتـــصــريح  بــالـوفـاة
خـــالل األربــع والــــــــعـــــــشـــــــريـن (24) ســـــــاعــــــة لـــــــضــــــــابـط
الـــــحـــالــــة اIــــدنـــيــــة لـــبــــلـــديــــة اIـــكــــان الــــذي تـــوجــــد به هـــذه

اIؤسسة".

" اIـادة 127 : �ـكن حتـريـر عـقـود احلـالة اIـدنـيـة بـلـغة
أجنبية لتكون صاحلة لالستعمال في اخلارج فقط".

5 :   :  تــــــــســـــــــتــــــــبـــــــــدل عــــــــــبـــــــــارة "قـــــــــاض" الــــــــمـــــــادة الــــــــمـــــــادة 
اIـستـعـمـلــة فـــي اIـواد 71  و72  و73  و75  و76 من األمر
رقم 70- 20 اIـــؤرخ فـــي 13 ذي احلــجــة عـام 1389 اIــوافق
 19 فـبـرايـر سـنة 1970 واIـتـعـلق بـاحلـالـة اIـدنـيـةs بـعـبارة

"موثق".

6 :  : تلـغى أحكـام األمر رقم 73-51 اIـؤرخ في 4 اIادة اIادة 
رمـــــضـــــان عـــــام 1393 اIــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1973

واIتضمن تعديل صالحية وثائق احلالة اIدنية.

اIادة اIادة 7 :   :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

  حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 9
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 14-09 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
9 غـــشـت ســـنــة  غـــشـت ســـنــة s2014 يــــعــدل ويـــتــمـم الــقـــانــون رقمs يــــعــدل ويـــتــمـم الــقـــانــون رقم
81-07 ا اIــؤرخ فـي Iــؤرخ فـي 24  شــعـبــان عــام   شــعـبــان عــام  1401 اIــوافـق اIــوافـق

.Xتعلق بالتمهIوا.Xتعلق بالتمهI27 يـونـيـو سـنــة  يـونـيـو سـنــة 1981 وا

ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

-  بناء على الدستورs ال سيما اIواد 53  و98 و 119
sو 122 و126 منه

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

sتممIعدل واIا sXبالتمه

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sعدلIا sاالقتصادية
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- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اIـــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اIـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واIتـعـلق بـالـوقـايـة الـصـحـيـة واألمن وطب الـعـملs اIـعدل

sتممIوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90-03 اIـــــؤرخ فـي 10
رجب عــام 1410 اIــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 1990 واIــتــعـلق

sتممIعدل واIا sفتشية العمل�

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

sتممIعدل واIا sبعالقات العمل

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانــــــون رقم 97-02 اIـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اIـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997

s1998 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-08 اIــــؤرخ في 12
ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1419 اIـــــوافق 5 غـــــشـت ســـــنـــــة 1998

s1998 الية التكميلي لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 02-09 اIـــؤرخ في 25
صـــفـــر عــــام 1423 اIـــــوافق 8 مـــايـــو ســـنـــة 2002 واIـــتـــعـــلق

sوترقيتهم XعوقIبحماية األشخاص ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقـم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

sبالبلدية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقـم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

s2013 الية لسنةIقانون ا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتمـيم أحكـام القـانون رقم 81-07 اIؤرخ في 24 شـعبان
عـــــام 1401 اIــــــوافق 27 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1981 واIــــــتــــــعــــــلق

بالتمهsX اIعدل واIتمم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 2 :  : تـــعـــدل الـــمـــادة 12 مـن الـــقـــانـــون رقـم
81-07 الـــمـــؤرخ فــي 24 شـــعـــــبـــان عـــام 1401 الـــمـــوافق

27  يـــــونـــيـــو ســـنـــة 1981 والــــمـــذكـــور أعـالهs وتـــــحـــرر

كما يأتي :

" اIــادة 12 : يـــتم االلــــتـــحـــاق بـــالــــتـــكـــويـن عن طـــريق
الـتـمـهـX لـكل شـاب يـتـراوح سـنه بـX خـمس عـشرة ( 15)
s(35) ســنــة عـلـى األكــثـر Xســنـة عــلى األقل وخــمس وثالثـ

.Xعند تاريخ إمضاء عقد التمه

يـعفى األشخـاص اIعوقـون جسديـا من شروط السن
القـصـوى اIذكـورة في الـفقـرة أعالهs لاللـتحـاق بـالتـكوين

."Xعن طريق التمه

الــــــــمـــــــادة الــــــــمـــــــادة 3 :  : تـــــــتــــــــمــم الــــــــمـــــــادة 19 مــــــــكـــــــرر1 مـن
الــــقــــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عـــام 1401
الـــمــوافق 27 يـــونــيــو ســنــة 1981 واIــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" الــــمــــادة 19 مــــكــــرر1 : مـن أجل ضــــمـــان مـــتــــابـــعـــة
منـتـظـمــة إلجــراء التــكـويـنs تــقـوم الـهــيـئـة اIـستـخـدمة

�ا يأتي :

s....................(بدون تغيير) ....................

s....................(بدون تغيير) ....................

XـــكــلـــفــIـــعـــلم احلـــرفي اIوا Xمـــعـــلم الــتـــمـــهــ Xتـــعـــيــ
.XتمهنIبتأطير ا

يـســتــفـيــد مــعــلم الـتــمــهـX واIــعــلم احلــرفي الــعـامالن
بـصـفـة أجـراء لـدى هـيـئـة مسـتـخـدمـةs من مـنـحـة الـتـأطـير

.Xالبيداغوجي للمتمهن

حتـدد شـروط تـعـيــX مـعـلم الـتـمــهـX واIـعـلم احلـرفي
ومهامهما وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي

للمتمهنsX عن طريق التنظيم".

اIــــادة اIــــادة 4 : : تــــعــــدل اIـــادة 27 من الــــقــــانــــون رقم 07-81
اIـؤرخ في 24 شـعــبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يــونـيــو ســنـة

1981 واIذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اIـادة 27 : يـكلـف سلـك اIفـتـشـX الـتـابـعX لإلدارة
اIـكـلـفـة بــالـتـكـوين اIــهـنيs بـالـتـقــيـيم واIـراقـبــة الـتـقـنـيـة

."Xوالبيداغوجية للتمه

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

  حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 9
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم مــرســوم  تــنــفــيــذي رقم 14-219 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــوال عــام شــوال عــام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2014 يــتــمم اIــرســومs يــتــمم اIــرســوم

الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقم 10-89 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 24 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1431 اIـوافق  اIـوافق 10 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
كـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـنكـــيــــفـــيـــات مـــتــــابـــعــــة الـــواردات الـــــمـــعـــفــــاة مـن
الــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــاتالــــحـــــقـــــوق الـــــجــــمـــــركـــيـــــة فـي إطــــار اتــــفـــاقــــيـــات

التبادل احلـر.التبادل احلـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الــمـــؤرخ فـي 28 جـــمـــادى الـــثـــانــيـــة عـــام 1435 اIـوافق
28 أبـــريـل ســنـة 2014 والــمــتــضــمـن تــعــيــيـن الــوزيـر

sاألول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم  التـنفـيذي رقم 10-89 اIؤرخ
في 24 ربــــيـع األول عــــام 1431 اIـــــوافق 10 مــــارس ســـــنــــــة
2010 الـذي  يـحـدد كـيـفـيــات مـتـابـعـة الـواردات اIـعـفـاة من

sاحلــقــوق اجلـمــركــيـة فــي إطــار اتــفــاقـيــات الــتـبــادل احلـــر
sتممIعدل واIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

الـــــــمــــــادة األولـى : الـــــــمــــــادة األولـى :  يـــــتــــــمــم هـــــذا اIــــــرســـــوم أحـــــكـــــام
اIرسوم  الـتنـفيذي رقم 10-89 اIؤرخ في 24 ربيع األول
عــــام 1431 اIــــوافق 10 مــــارس ســــنــــــة 2010 الــــذي  يــــحـــدد
كــــيــــفــــيـــــات مــــتــــابــــعـــــة الــــواردات اIـــعـــفــــاة من احلـــقـــوق
اجلـــمــركــيــة فـي إطـــار اتــفـــاقــيــات الــتــبــادل احلــــرs اIــعــدل

واIتمم.

اIادة اIادة 2 :  : تتـمم أحكام اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي
رقم 10-89 اIــــؤرخ في 24 ربـــيع األول عـــام 1431 اIــــوافق
sــذكــور أعالهIــتــمم واIــعــدل واIا s 2010 10 مــارس ســنــــة

كما يأتي :

" اIـادة 4 : يـجب أن يــرفق طـلب اإلعـفـاء من احلـقـوق
اجلمركية بالوثائق اآلتية :

1 -  بالنسبة للشخص الطبيعي : -  بالنسبة للشخص الطبيعي :

s...........(بدون تغيير )............... -

s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء.

2 -  بالنسبة للشخص اIعنوي : -  بالنسبة للشخص اIعنوي :
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -
s...........(بدون تغيير )............... -

- شـهـادة عدم اإلخـضـاع لـلـضـريبـة مـصـفـاة أو شـهادة
sاستحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع

- نـسخة مصـادق عليهـا من شهادة حتيـX االستيفاء
أو شــــهـــادة تـــثـــبـت الـــوضـــعــــيـــة إزاء الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني
لـلتـأمـينـات االجـتمـاعـية لـلـعمـال األجـراء و/ أو الصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء".

اIادة اIادة 3 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 11
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقـم 14-220 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 شــوال عــام شــوال عــام
1435 اIوافق  اIوافق 11 غـشت سنة  غـشت سنة s2014 يتـضمن اIـوافقةs يتـضمن اIـوافقة

عــلى رخــصــة إقــامــة شــبــكــة عــمــومــيــة لــلــمــواصــالتعــلى رخــصــة إقــامــة شــبــكــة عــمــومــيــة لــلــمــواصــالت
واستغاللها الالسلكـية عـبر الساتل من نوع الالسلكـية عـبر الساتل من نوع V.SAT واستغاللها 
sــواصالت الالســلـكـيــة لـلـجــمـهـورIوتـوفـيــر خـدمـات اsــواصالت الالســلـكـيــة لـلـجــمـهـورIوتـوفـيــر خـدمـات ا
اIـمـنـوحـةs عـلى سـبــيل الـتـنـازلs لـشـركـة "اتـصـاالتاIـمـنـوحـةs عـلى سـبــيل الـتـنـازلs لـشـركـة "اتـصـاالت

اجلزائر الفضائيةs شركة ذات أسهماجلزائر الفضائيةs شركة ذات أسهم.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
sاإلعالم واالتصال

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اIــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

  sالسلكية والالسلكية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIــــتـــعـــلق بـــنـــظـــام االســـتـــغالل اIـــطـــبق عـــلى كل نـــوع من
أنـواع الـشــبـكــات �ـا فـيــهـا الالســلـكـيــة الـكـهــربـائــيـة وعـلى
مخـتلف خـدمـات اIواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـيةs اIـعدل

sتممIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 124
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اIــطــبق عــلـى اIـزايــدة بــإعالن
اIـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اIـــــواصالت

sالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 306
اIـــؤرخ في أول شــعــبــان عــام 1425 اIــوافق 16 ســـبــتــمــبــر
سنة 2004 واIتضمن اIـوافقةs على سبيـل التسويةs على
رخصة إقـامة شبـكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكيـة عبر
الــســاتل من نــوع V.SAT واســـتــغاللـــهــا وتـــوفــيـــر خــدمــات

sواصالت الالسلكية للجمهورIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اIـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئاسـي اIؤرخ في 3 مـحرم
Xتـضمن تـعيIوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واIعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واIـواصالت السـلكـية

sوالالسلكية

- و�ـــــقـــــتـــــضى تـــــوصـــــيــــــة ســـــلـــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد
واIـواصالت السلكيـة والالسلكية اIـتعلقة بـقبول مشروع
الــــتــــنــــازل عـن الـــــحــــقـــــوق الـــــمــــتـــــرتــــبـــة عــن الـــرخــــصـــة

s"منوحة لـ "اتصاالت اجلزائر شركة ذات أسهمIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي  :يرسم  ما يأتي  : 

sـــوافـــقــةIـــرســـوم إلى اIــادة األولى :  يـــهـــدف هــذا اIــادة األولى : اIا
عـلى سـبـيـل الـتـنـازلs عـلى رخـصـة إقـامـة شـبـكـة عـمـومـية
V.SAT لــلـــمـــواصالت الـالســلـــكـــيـــة عـــبـــر الــســـاتل مـن نــوع
واســـتـــغاللــــهـــا وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات اIـــواصـالت الالســـلـــكـــيـــة
لـلجـمهـور عـلى هذه الـشـبكـةs اIـمنـوحة لـشـركة "اتـصاالت

اجلزائرالفضائيةs شركة ذات أسهم".

اIـــــادة اIـــــادة 2 :  : يــــــرخـص لـــــشــــــركــــــة "اتــــــصــــــاالت اجلــــــزائـــــر
الـفــضـائــيـةs شــركـة ذات أســهم" اIـســتـفــيـدة من  الــرخـصـة
اIـذكـورة أعالهs بـأن تـقـيم وتـسـتـغل الـشـبـكة اIـذكـورة في
اIـــــــادة األولى أعـالهs وبــــــأن تـــــــوفــــــر خـــــــدمــــــات اIـــــــواصالت
الالســلــكـيــة عـلـى هـذه الــشـبــكــةs ضـمن الــشــروط الـتــقـنــيـة
والـتـنـظـيـميـة كـمـا هي مـحـددة في دفـتـر الـشـروط اIـلحق

بهذا اIرسوم.

3 :  : الرخـصةs مـوضوع هـذا اIـرسومs شـخصـية اIادة اIادة 
وال �ــكن الـــتــنــازل عــنــهــا أو حتــويـــلــهــا إال في إطــار ووفق
األحـكــام الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة اIـعــمـول بــهـاs ووفق

الشروط احملددة في دفتر الشروط.

اIادة اIادة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 11
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكية
V. . SAT تعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل من نوعIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل من نوع دفتر الشروط اIدفتر الشروط ا
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الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اIادة األولى : اIصطلحاتاIادة األولى : اIصطلحات

1.1 تعريف اIصطلحات تعريف اIصطلحات

sزيـــــادة عــــــلـى الـــــتــــــعـــــاريـف الـــــواردة فـي الـــــقــــــانـــــون
تــسـتــعـمل في دفــتـر الــشـروط هــذا مـصــطـلـحــات يـجب أن

تفهم كاآلتي :

"اتـــصــــاالت اجلـــزائـــر" "اتـــصــــاالت اجلـــزائـــر"  يــــعـــنـي مـــتــــعـــامـل اIـــواصالت
الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة الــــذي حـــولـت إلــــيه نــــشــــاطـــات
اIواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة

البريد واIواصالتs تطبيقا للمادة 12 من القانون.

"سلـطة الضبط"  "سلـطة الضبط"  يعني سـلطة الضـبط التي أنشئت
�وجب اIادة 10 من القانون.

"اIـــلـــحق" "اIـــلـــحق"  يــــعـــني أحــــد اIالحق الــــثالثـــة (3) لـــدفـــتـــر
الشروط.

اIلحق األول: اIلحق األول: أسهمية صاحب الرخصة.

اIلحق اIلحق 2 :  : كيفيات التوصيل البيني.

اIــــــلـــــحق اIــــــلـــــحق 3 :: الـــــعـــــروض اIـــــقـــــدمــــــة من قـــــبـل صـــــاحب
الــرخــصــة ردا عــلـى طــلب الــعــروض بــتــاريخ 27 ديــســمــبــر

سنة 2003.

" دفـتــر الــشـروط "" دفـتــر الــشـروط " يــعــني هـذه الــوثــيــقـة ( �ــا فــيــهـا
مالحـقهـا ) الـتي تشـكل دفتـر شـروط الرخـصة وفق أحـكام

القانون.

"ETSI" : يـــــــعــــــنـي اIـــــــعــــــهـــــــد األوروبي لـــــــتـــــــقــــــيـــــــيس
االتصاالت.

األسـاسـيـة"  يـعـنـي اIـنـشـآت والــتـركـيـبـات "اIـنـشـأة األسـاسـيـة""اIـنـشـأة 
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.

"يـــوم عــمـــل" "يـــوم عــمـــل"  يــعـــنــي يــومـــا مـن أيـام األســبـوع
(بـاسـتــثـنـاء اجلـمـعــة والـسـبت) الــذي ال يـعـتـبــر يـوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.

"الـــرخـــصــة" "الـــرخـــصــة"  يـــعـــني الـــرخـــصــة الـــتي تـــســـلم �ـــوجب
مـــرســــوم تـــنــــفـــيـــذي والــــتي تــــســـمـح لـــصــــاحـــبــــهـــا بــــإقـــامـــة
واســتــغالل شــبـكــة مـواصـالت السـلــكــيـة عــمـومــيــة من نـوع
V. SAT عـلى الـتــراب اجلـزائـري وتــوفـيـر اخلـدمــاتs عـلـمـا

أن هذا اIرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.

"الـقانون""الـقانون" يعـني القـانون رقم 2000 - 03 اIؤرخ في
5 جــــمــــادى األولى عـــام 1421 اIــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اIتـعلقة بالـبريد وباIواصالت

السلكية والالسلكية.

"الــــوزيــــر"  "الــــوزيــــر"  يــــعــــنـي الــــوزيــــرة اIـــــكــــلــــفــــة  بـــــالــــبــــريــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

"الــــعــــرض" "الــــعــــرض"  يــــعــــني الـــــعــــرض الــــذي يــــقــــدمـه صــــاحب
الـــرخــصــة ردا عــلـى طــلب الــعـــروض الــذي أعــلــنـــته ســلــطــة
الـضـبط في 27 ديـســمــبـر ســنـة 2003 من أجل مــنح رخص

.V.SAT

"اIــــتـــــعــــامـل اIــــرجـــــعي"  "اIــــتـــــعــــامـل اIــــرجـــــعي"  يــــعـــــني شــــركـــــة "اتــــصــــاالت
اجلــزائــر"s شــركــة خـاضــعــة لــلــقــانـون اجلــزائــري بــرأســمـال
قـدره  واحـد وسـتـون مـلـيـارا ومـائـتـان وخـمـسـة وسـبـعون
s(61.275.800.000 دج) مـــلــــيـــونـــا وثــــمـــا©ـــائــــة ألف  ديـــنـــار
sالـديـار اخلمس s5 الـكـائن مـقـرهـا بالـطـريق الـوطـني رقم
احملــمـديـةs مــديـنـة اجلــزائـرs اIــقـيـدة في الــسـجل الــتـجـاري

.02 sحتت الرقم 18083 ب

" اIــــتــــعـــامل" اIــــتــــعـــامل"  يــــعـــنـي صـــاحـب رخـــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
و/أو اســتـغالل خـدمــات هـاتـفــيـة في اجلــزائـرs �ـا في ذلك

"اتصاالت اجلزائر".

"رقم أعـــمـــال اIـــتـــعـــامل" "رقم أعـــمـــال اIـــتـــعـــامل"  يـــعـــني رقـم األعـــمـــال الــذي
يـحــقـقـه صـاحب الــرخـصــة خـارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
والــــصـــافـــي من كــــلـــفـــة كل خـــدمــــات الـــتـــوصـــيـل الـــبـــيـــني
واسـتئجار الـدارات وكلفة اخلـدمات األخرى التي يـقدمها
اIــتــعــامـــلــون اآلخــرون فـي شــبــكــات وخـــدمــات اIــواصالت
الـــســلــكـــيــة والالســلـــكــيــة الــعـــمــومــيــة وكـــذلك من الــرســوم
التحاسبية الدوليةs احملققة خالل السنة اIدنية السابقة.

"اخلــدمــات" : "اخلــدمــات" : يــعــني خــدمـــات اIــواصالت الالســلــكــيــة
التي تشكل موضوع الرخصة.

"شـــــبـــــكـــــة "شـــــبـــــكـــــة V. SAT " " يـــــعـــــني شــــــبـــــكـــــة لـــــلـــــمـــــواصالت
الـالسـلــكــيــة عــبــر الــسـواتـل الـثــابــتــة اIــدار والــتي تــســيـر
مـــحـــطــة HUB الـــنـــفــاذ إلــى الــســعــة الـفــضــائـيــة حملــطـات

.V. SAT

"احملـــطـــة "احملـــطـــة HUB " مـــحـــطـــة أرضـــيــــة ثـــابـــتـــة مـــســـؤولـــة
مــــبــــاشــــرة عن اســـــتــــعــــمــــال ذبــــذبــــات اإلرســــال في األرض
وانـطالقـا من الـساتل ومـسـؤولـة أيضـا عن مـراقـبة الـنـفاذ

إلى الساتل وعن تشوير الشبكة. 
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"مــــحــــطـــة  "مــــحــــطـــة  V .SAT" هي مــــحــــطــــات أرضـــيــــة ثــــابــــتـــة
لـإلرســال واالســتـــقــبـال أو االســتــقــبـــال فـقـط وتـــتــشـكل

�ا يأتي :

sهوائي

sوحدة السلكية خارجية

وحدة السلكية داخلية.

"اIقـطع الفـضائي" "اIقـطع الفـضائي" يعـني سعـات فضـائيـة مسـتأجرة
أو مــقــامــة من قــبل صــاحب الــرخـصــة لــتــوصــيل اIــكــاIـات

عبر شبكته.

"مـركز مـراقبـة الشـبكة" "مـركز مـراقبـة الشـبكة" :  يـعني جـميع الـتجـهيزات
والـبرمجيـات اIوصولـة بينيـا �حطة HUB والتي تـسير

وتراقب حسن سير الشبكة.

"شـبـكة "شـبـكة V .SAT  اخلـاصة بـصـاحـب الـرخـصة":  اخلـاصة بـصـاحـب الـرخـصة": يـعـني
اIنشـآت األساسيـة التي يستـغلهـا صاحب الرخصـة (القطاع
V. . SAT وكـــــذلك مـــــحــــطــــات ( HUB ) الــــفـــــضــــائي ومـــــحــــطــــة
اخلـاصة بـاIـشتـركـX اIـوصولـX بـهذه اIـنـشآت األسـاسـية

وشبكة اإلرسال اخلاصة بصاحب الرخصة.

�ــكنs عـــنــد االقــتــضــاءs أن تـــســتــعــمـل هــذه الــشــبــكــة
خــطـوطــا مــسـتــأجــرة لـدى مــســتـغــلي اIــواصالت الــسـلــكــيـة

.Xوالالسلكية العمومي

"مـــــشــــتــــرك في شــــبــــكــــة "مـــــشــــتــــرك في شــــبــــكــــة V. SAT اخلــــاصــــة بــــصــــاحب اخلــــاصــــة بــــصــــاحب
الـرخصة"الـرخصة":  يعـني كل شخص طـبيـعي أو معـنوي يـستـعمل
اخلـدمــات الــتي تــقـدمــهــا شـبــكـة V. SAT اخلـاصــة بــصـاحب
الرخـصة في إطـار عقد يـبرم مع هـذا األخيـر أو مع شركة

تسويق خدماته ضمن نظام اIناولة.

"صـــاحب الــــرخـــصـــة" "صـــاحب الــــرخـــصـــة"  يـــعـــنـي صـــاحب الــــرخـــصـــةs أي
s"شـركــة "اتــصــاالت اجلـزائــرالــفـضــائــيـة شــركــة ذات أسـهم
شركة خـاضعة لـلقـانون اجلزائـريs برأسـمال قدره مـليارا
ديـــــنـــــار جـــــزائــــري (2.000.000.000 دج)s الـــــكـــــائـن مـــــقـــــرهــــا
بـالـطـريـق الـوطـني رقم s36 بن عـكـنـون-اجلــزائـرs اIـقـيـدة

في السجل التجاري حتت رقم 16/ 0972685-00  ب 06.

"االحتاد" "االحتاد" يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"مــنــطـقــة الــتـغــطــيـة""مــنــطـقــة الــتـغــطــيـة"  تــعــني الـفــضــاءات اجلـغــرافــيـة
الـــتي تـــنــتـــشـــر فــيـــهـــا شــبـــكــة V. SAT الـــتــابـــعــة لـــصــاحب

الرخصة.

1-2 الــتـــعـــاريف الـــواردة في لـــوائـح االحتــاد الـــدولي الــتـــعـــاريف الـــواردة في لـــوائـح االحتــاد الـــدولي

لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اIـصـطلـحـات األخرى اIـسـتعـمـلة في
دفتر الشروط هذاs مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح

االحتادs ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.

اIادة اIادة 2 : موضوع دفتر الشروط : موضوع دفتر الشروط

1.2  تعريف اIوضوع  تعريف اIوضوع

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة أن يـسـتـغل عـلـى الـتراب
اجلــزائـري شــبــكـة عــمـومــيــة لـلــمــواصالت الالسـلــكــيـة عــبـر
الــسـاتل من نـوع V. SAT مـفـتــوحـة لـلـجــمـهـور وأن يـركب
على الـتراب اجلزائـري احملطـات والتـجهـيزات الـضرورية

لتوفير اخلدمات للجمهور.

2.2  اإلقليمية  اإلقليمية

تشمل الرخـصة كل امتداد التـراب اجلزائري مياهه
sاإلقـلـيمـيـة وجـمـيع منـافـذه الـدوليـة بـرا وبـحرا وسـاتـلـيا
وفق االتفـاقات واIـعاهدات مـا بX احلـكومات واالتـفاقات

واIعاهدات الدولية.

 3.2  فترة التحفظ  فترة التحفظ

ابتداء من االنـطالق في إجراء إعالن طـلب العروض
اIــتـــعــلـق �ــنح الـــرخــصـــة وخالل فـــتــرة ثالث (3) ســـنــوات
الـــتي تـــلي ســـريـــان مــفـــعـــول الـــرخـــصـــة أو طــاIـــا لم يـــصل
مـجـمـوع اIـتـعـامـلـX أصـحـاب الـرخـصة sV. SAT �ـا فـيهم
اIـــتـــعــــامل الـــتــــاريـــخيs إلـى ســـتـــة آالف (6.000) مـــطـــراف
V. SAT مــــركبs لن تــــمـــنـح أيـــة رخــــصـــة جــــديــــدة تـــتــــعـــلق

بـــإقـــامـــة و/أو اســــتـــغالل شـــبـــكـــة عـــمــــومـــيـــة لـــلـــمـــواصالت
الالســـلــكـــيــة عــبـــر الــســـاتل من نــوع V .SAT وال �ـــنع هــذا
الــتــرتـــيب تـــســويــة أو تـــســلـــيم أو تــوســـيع رخص تــتـــعــلق
V. SAT  بـالشبـكة الـعمومـية للـمهـاتفة عـبر الـساتل من نوع
تـــســــتـــغـــــلـــهـــا "اتــــصــــاالت الــــجـــزائــــر" عـــنـــد تــــاريخ دفـــتـــر

الشروط هذا.

اIادة اIادة 3 : : النصوص اIرجعيةالنصوص اIرجعية

يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اIـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاs وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واIــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اIعمول بهاs ال سيما منها :
- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اIـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اIـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اIـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاIواصالت الـسـلـكـية

sوالالسلكية
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- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 123 اIــؤرخ في 15
صفر عام 1422 اIوافق 9 مايـو سنة 2001 واIتـعلق بنظام
االســتـغالل اIــطـبق عــلى كل نــوع من أنـواع الــشـبــكـات �ـا
فـــيــهــا الالســلــكــيــة الــكــهــربــائــيــةs وعــلى مــخــتــلف خــدمــات

sتممIعدل واIاsواصالت السلكية والالسلكيةIا

- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 124 اIــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اIــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واIـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اIـطـبق عـلى اIـزايـدة بـإعالن اIـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اIـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

sوالالسلكية

- اIقاييس احملـددة أو اIقاييس التي ª الـتذكير بها
sفي دفتر الشروط هذا

- لـوائح االحتـادs ال سـيـمـا تـلك اIـتـعـلـقـة بـاIـواصالت
الالسلكية.

اIادة اIادة 4 : موضوع الرخصة : موضوع الرخصة

يــــجب عــــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يــــوفـــر اخلــــدمـــات
اآلتية كحد أدنى :

sالنفاذ إلى األنترنت عبر الساتل -

- تـــــراسل اIــــعـــــطــــيــــات فـي احلــــزم الــــواســــعــــة  (≥ 64
s(كيلوبتة

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
sمستقلة

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
sعمومية

sاإلسعاف في حالة كارثة طبيعية -

- كل اخلـــدمـــات اإلضـــافـــيـــة الـــتـي يـــعـــرضـــهـــا صـــاحب
الـرخـصـة في عـرضه كـمـا هـو وارد في اIـلـحق 3 من دفـتـر
الشروط هذاs �ا فيها كل اخلدمات الصوتية والتلكسية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 V.SAT نشآت األساسية لشبكةIنشآت األساسية لشبكة   : اIادة 5  : اIادة اIا

1.5 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحـب الرخـصـةs في حـدود احتـرام أحـكام
القـانون ونـصوصه الـتطـبيـقيـةs إقامـة منـشآته األسـاسية
وسـعـاته الــتـراسـلـيــة اخلـاصـة به من أجـل تـلـبـيــة حـاجـيـات

.V.SAT شبكة

�ـكــنه فـي هــذا الـصــدد إقــامــة وصالت ســلــكــيـة و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةs ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
شـــريـــطـــة تـــوفـــر الـــذبــــذبـــات لـــضـــمـــان وصالت الـــتـــراسل.
و�كـنه كـذلك أن يـستـأجـر لدى الـغـير وصالت أو مـنـشآت

أساسية لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.

2.5  األخذ بعX االعتبار التكنولوجيات اجلديدة  األخذ بعX االعتبار التكنولوجيات اجلديدة

يـــجـب إقـــامـــة شــــبـــكــــة صـــاحب الــــرخـــصـــة بــــواســـطـــة
جتهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.

3.5  احترام اIقاييس  احترام اIقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واIـقــايـيس
اIطـبقة في اجلـزائرs ال سـيما في مـجال األمن واستـعمال

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اIدنية.

4.5  هيكلة الشبكة  هيكلة الشبكة

إن مـــنــظـــومــة اIـــواصالت الالســلـــكــيـــة عــبــر الـــســاتل
اIستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة اIدار.

HUB ـــراقـــبــة ومـــحـــطــةIيـــجب تـــركـــيب مـــنـــظــومـــة ا
ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب اجلزائري.

5.5  منظومات ذات سواتل  منظومات ذات سواتل

يجب أن تكون اIنـظومات ذات السواتل اIـستعملة
مــنــظــومـــات مــبــلــغــة إلى االحتـــاد الــدولي لالتــصــاالت وأن
تـكــون قــد حتـصــلت عــلى مــوافــقـة اإلدارة اجلــزائــريـة خالل

التنسيق.

تــعــلـم ســلــطــة ضــبـط الــبــريــد واIــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسـلــكـيــة بـتــطـور اخلــصـائـص الـتــقـنــيـة والــسـعــة الـتي

توفرها اIنظومات ذات السواتل اIستعملة.

اIادة اIادة 6 : : النفاذ اIباشر إلى الدوليالنفاذ اIباشر إلى الدولي

1.6 اIنشآت األساسية الدولية اIنشآت األساسية الدولية

يــــرخص لــــصـــاحب الــــرخـــصــــة بـــاســــتـــغـالل مـــنــــشـــآته
sاألســاســيــة الــدولــيــة اخلــاصـــة به عــلى الــتــراب اجلــزائــري

بهدف توصيل اIكاIات الدولية Iشتركيه.

 2.6 االتفاقات مع اIتعاملX األجانب االتفاقات مع اIتعاملX األجانب

XــتــعـامــلـIيــتــفـاوض صــاحب الــرخـصــة بــحـريــة مع ا
األجــانب اIـــعــتــمــدين من ســلــطــات بــلــدانــهمs حــول مــبــاد¦
وكــيـفــيـات دفع أجــر الـوصالت والــتـجــهـيــزات اIـســتـعــمـلـة
بــصـفـة مـشـتـركـةs وذلك وفق قــواعـد وتـوصـيـات الـهـيـئـات

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.
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اIادة اIادة 7 : : انتشار منطقة اخلدمةانتشار منطقة اخلدمة

يـــنـــشــر صـــاحب الـــرخـــصــة خـــدمـــاته وفق الـــرزنـــامــة
اIبينة أدناه كحد أدنى :

sبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط sيـبــلّغ صـاحـب الـرخــصـة
مخططات استعمال الذبذبات اخملصصة له.

فـي حــالــة عــدم اســـتــغالل صــاحب الـــرخــصــة ذبــذبــات
السلـكية كـهربائيـة مخصـصة له في أجل سـنةs ابتداء من
تـــاريخ تـــخــصـــيــصـــهــاs يـــخــول لـــســلـــطــة الـــضــبط صـالحــيــة
مـبـاشـرة إجراء إلـغـاء الـتـخـصـيص وفق الـشـروط اIـقررة

في التنظيم اIعمول به.

3.9  التشويش  التشويش

تــكـــون كــيــفــيـــات اإلقــامــة واالســتـــغالل وكــذا طــاقــات
اإلشـــعــاع حـــرةs شـــريــطـــة احـــتــرام الـــتـــنــظـــيم اIـــعـــمــول به
ومـقــتـضـيـات الـتـنـسـيق الــوطـني والـدولي وشـريـطـة عـدم

التسبب في تشويشات مضرة.

Xقــنـوات مــتـعــامـلـ Xوفي حــالـة حــدوث تـشــويش بـ
اثــنـــsX عــلى هـــذين اIــتــعـــامــلــX الـــقــيــامs فـي أجل أقــصــاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اIـعاينةs بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية
فـي اســــتـــــغـالل الــــقـــــنـــــوات مـــــحل الـــــتـــــشــــويـش. ويـــــعــــرض
اIـــتــعــامـالن عــلى ســـلــطـــة الــضـــبطs في أجـل أقــصـــاه شــهــر
sتـفق عـلـيـهـا إلزالـة هذه الـتـشـويـشاتIاإلجـراءات ا sواحـد

قصد اIوافقة.

اIادة اIادة 10 : مجموعات الترقيم : مجموعات الترقيم

1.10  منح مجموعات الترقيم  منح مجموعات الترقيم

حتدد سلطة الـضبط مجموعات الـترقيم الضرورية
V. SAT لــــصــــاحب الــــرخــــصــــة من أجـل اســــتـــغـالل شــــبــــكـــة

وتوفير اخلدمات اخلاضعة للرخصة.

سيـضمن صـاحب الرخصـة مجـانا توصـيل النداءات
اIــوجـــهــة إلى خــدمـــات الــطــوار¦ (يــســتـــكــمل هــذا اإلجــراء

.(XتعاملIباستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل ا

عـالوة عـــلى ذلـكs �ـــكـن صـــاحب الــــرخـــصــــة أن يـــقـــدم
لـزبائـن شبـكـته خـدمات مـسـاعـدة أو خـدمات إضـافـيـة يتم
sXYZ الــنــفــاذ إلــيـهــا بــواســطــة أرقـام قــصــيــرة من صــيــغـة

شريطة إعالم سلطة الضبط بذلك.

2.10  تعديل مخطط الترقيم الوطني  تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حــالــة تـعــديل مــخـطـط الـتــرقـيـم الـوطــني تــعـديال
جـــــذريــــاs تــــخــــطـط ســــلــــطــــة الــــضـــبـط هــــذه الــــتــــغــــيــــيـــرات
بـــالــتــشـــاور مع اIـــتــعـــامــلـــsX وفق الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم

اIعمول بهما.

السنة الثالةالسنة األولى السنة الثانية

 36 والية 48 والية 24 والية

يــقــصــد بــالــســنــة األولى والــســنــة الــثــانــيــة والــســنــة
الـــثـــالـــثــة نـــهـــايـــة كل فـــتــرة 12 شـــهــرا تـــلي تـــاريخ تـــبـــلــيغ

مرسوم منح الرخصة.

عالوة عــــلـى ذلكs يــــجـب عــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة أن
يـحـتـرم االنـتـشـار اIـبـX في عـرضه اIـذكـور في اIـلـحق 3
من نـظـام إعالن طـلب الـعـروض. فـفي حـالـة مالحـظـة تـأخر
يـفوق 6 أشهـر مقارنـة مع العـرضs �كن تـطبيق عـقوبات
كما هي محددة في إطار اIادة 36 من دفتر الشروط هذا.

اIادة اIادة 8 : اIقاييس واIواصفات الدنيا : اIقاييس واIواصفات الدنيا

1.8 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

يـجب أن تـكـون الــتـجـهـيــزات واIـنـشـآت اIـســتـعـمـلـة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اIـعـمول
بــــهــــا. وعــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلـى أن تــــكـــون
الــتـجــهـيــزات اIـوصـولــة بـشــبـكــتهs ال سـيــمـا الــتـجــهـيـزات
اIطـرفيـةs مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اIعمول بها.

2.8  وصل التجهيزات اIطرفية  وصل التجهيزات اIطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخــصـة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشـبـكتـه جتهـيـزا مـطـرفـيـا مـعـتـمـدا وفق الـشـروط احملددة

في التنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 9 : الذبذبات الالسلكية الكهربائية : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.9 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

بطلب من صاحب الـرخصةs تخصص سلطة الضبط
لــصـاحب الــرخـصـة الــذبـذبــات الـضـروريــة إلقـامـة وصالت
اIـنــشــآت األســاســيــة لـلــشــبــكــةs وذلك مع مــراعــاة األحــكـام
األخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم اIعمول به.

2.9  شروط استعمال الذبذبات  شروط استعمال الذبذبات

تــــقـــوم ســــلـــطــــة الــــضـــبط بــــتــــخـــصــــيص ذبــــذبـــات في
مـــخـــتــلـف احلــزم وفـق الــتـــنـــظــيـم اIــعـــمـــول به وحـــسب مــا

يتوفر من الطيف.
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اIادة اIادة 11 : التوصيل البيني: التوصيل البيني

1.11  حق التوصيل البيني  حق التوصيل البيني

�ــــوجـب اIـــادة 25 مـن الـــقــــانـــون و�ــــوجب اIــــرســـوم
s2002 ــؤرخ في 9 مــايــو ســنــةIالــتــنـفــيــذي رقم 02 - 156 ا
يــسـتــجــيب مـتــعـامــلـو الــشـبــكـات الــعـمــومـيــة لـلــمـواصالت
الـسـلــكـيـة والـالسـلـكــيـة لـطــلـبــات الـتـوصــيل الـبـيــني الـتي
يتقدم بهـا صاحب الرخصةs وذلـك ضمن الشروط اIقررة
في الـقـانـون والتـنـظـيم اIـعمـول بـهـمـا. ويسـتـفـيـد صاحب
الــــرخــــصــــة من عــــرض الــــتــــوصـــيـل الــــبــــيـــنـي لـ"اتــــصـــاالت

اجلزائر" ضمن الشروط اIقررة في اIلحق 2 .

sحـسب احلاجة sيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اIـتـعـامـلX اIـوصـولـX بـينـيـاs مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكX هؤالء
اIـتـعـامـلـX من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بــالــوصل مع شـبــكــتهs وفق الـشــروط اIــقـررة في فــهـرسه

للتوصيل البيني.

2.11  عقود التوصيل البيني  عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واIـالــيـة
Xبـ sبــحـريـة sواإلداريـة في عــقـود يـتم الــتـفـاوض بــشـأنـهـا
اIــتـعـامـلـX مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اIـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.

فـي حــــــالـــــــة حــــــدوث خـالف بـــــــX صــــــاحـب الــــــرخـــــــصــــــة
ومتعامل آخرs يـتم اللجوء إلى حتكيم سلطة الضبطs وفق

الشروط اIقررة في القانون والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 12 : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسيةاألساسية

1.12  تأجير سعات التراسل  تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صـاحب الرخـصـة من حق استـئـجار سـعات
الـتـراسل لـدى اIـتـعـاملـX اآلخـريـن (الـذين يـعـرضـون هذه
اخلـــدمـــات). وعـــلــيـهs هــو كـــذلكs أن يـــســـتـــجــيـب لــطـــلـــبــات
اسـتــئـجـار سـعـات الـتـراسـل الـتي يـتـقـدم بــهـا اIـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلـمواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

2.12  تقاسم اIنشآت األساسية  تقاسم اIنشآت األساسية

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
Xالـتـابعـة لـلـمتـعـامـل V. SAT ـنـشـآت األساسـيـة لـشـبـكةIا
اآلخـرين. وعـلـيهs هـو كـذلـكs أن يـضع اIـنـشـآت األسـاسـيـة

لـشـبـكـة V. SAT حتت تـصـرف اIـتـعـامـلـX الـذين يـطـلـبون
مـــنه ذلـك. وســـيـــتم الـــرد عـــلى طـــلـــبـــات تـــقـــاسـم اIـــنـــشــآت
األســـاســــيـــة ضــــمن شـــروط مــــوضـــوعـــيــــة وشـــفـــافــــة وغـــيـــر
تمييزية. ويجب أن تـعتمد منهجيـة حتديد أسعار تأجير

اIنشآت األساسية على الكلفة.

ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اIـنـشـآت األسـاسـيـة إالّ
بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.

3.12  اIنازعات  اIنازعات

Xتـعـرض علـى حتـكـيم سـلـطـة الضـبـط كل مـنـازعـة ب
صـاحـب الـرخــصــة ومـتــعــامل واحــد أو أكـثــر فــيـمــا يــتــعـلق

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اIنشآت األساسية.

اIــــادة اIــــادة 13: صـالحــــيـــــات من أجـل اســــتـــــعــــمـــــال األمالك: صـالحــــيـــــات من أجـل اســــتـــــعــــمـــــال األمالك
العمومية أو األمالك اخلاصةالعمومية أو األمالك اخلاصة

1.13  حق اIرور واالرتفاقات  حق اIرور واالرتفاقات

تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونs يــسـتــفـيــد صـاحب
الــرخـصـة من أحــكـام اIـادة 43 من الــقـانــون ومـا يـلــيـهـا من
اIــواد اIــتــعـلــقــة بــحــقــوق اIــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واIـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اIـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.13  احترام التنظيمات األخرى اIطبقة  احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســتـــغالل شـــبـــكــة V. SAT وتـــوســـيـــعــهـــا. وعـــلـــيه احـــتــرام
الــتـــشــريع والــتــنـــظــيم اIــعـــمــول بــهــمــاs ال ســـيــمــا األحــكــام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطـــني والــصـــحــة الـــعــمــومـــيــة وتـــنــظـــيم اIــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.

3.13 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اIـــواقع الالســلــكــيــة الــكــهــربــائــيــةs ال ســيــمــا مــنــهــا الــنــقط
الــعــلــيــاs الــتي يــســتـعــمــلــهــا مــتــعـامــلــون آخــرونs شــريــطـة
احترام االرتفاقات الالسـلكية الكهربـائية وتوفر اIساحة
الـضـروريـة والـتـكـفل بـقــسط مـعـقـول من تـكـالـيف احـتالل
األمـاكن. ومع مراعـاة نـفس الـتـحفـظـات والـشـروطs يجب
Xأيــضـا عــلـى صـاحـب الــرخـصــة فــسح الــنــفــاذ لــلــمــتــعــامــلـ
اآلخــــريـن إلى اIــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـسـتـعـمـلهـا حلـاجـيـات شـبـكة V. SAT ويـتـحـقق الـنـفاذ إلى
اIـواقع الالسلكية الـكهربائيـة فيما بX اIتـعاملsX ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
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تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اIــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اIــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةs وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اIــطــبــقــة عــلى

تقاسم اIنشآت األساسية.

اIـادة اIـادة 14 : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر
اخلدماتاخلدمات

XـستـخدمIيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اIنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اIـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والــــعـــتـــاد إلقـــامـــة واســـتــــغالل شـــبـــكـــة V. SAT ولـــتـــوفـــيـــر
اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةs ال سـيـمـا بـهـدف اسـتـيـفاء
شـــــروط الــــدوام والـــــنـــــوعــــيـــــة واألمن اIـــــقـــــررة في دفـــــتــــر

الشروط هذا.

اIادة اIادة 15 : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

1.15 االستمرارية االستمرارية

ال يــــســـتــــطـــيـع صـــاحـب الـــرخــــصـــة تــــوقـــيـف تـــوفــــيـــر
اخلـدمـات دون ترخـيص مـسـبق من سلـطـة الـضبطs إالّ في
حـــالـــة قــوة قـــاهــرة تـــعــايـن قــانـــونــاs وذلـك احــتـــرامــا Iـــبــدأ

االستمرارية.

 2.15 النوعية النوعية

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــدولــيــةs ال ســيــمــا مــنــهــا مـــقــايــيس االتـــحـــاد. ويــجب أن
تـكــون نــسـبــة ضـيـــاع اIــكـاIــات الــداخـلــيـة لــشــبـكــة صـاحب

الرخصة أدنى من 1 %.

3.15  التوفر  التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
على 24 ساعة و7 أيام على 7 أيام.

وينـبغي أال تتـجاوز اIدة اIـتراكمـة النعدام شـاغلية
مـحطة HUB 72 سـاعة في السـنةs باسـتثنـاء حاالت القوة

القاهرة.

يــلـــزم صـاحب الـــرخــصـــة نـفـــسه بـــاتــخــاذ الـتــدابــيـر
الـضرورية من أجل ضمـان سير مـنتظم ودائم لتـركيبات
شــبــكــة V. SAT وحــمــايـــتــهــا. ويـــجب عــلــيـه أن يــرصــد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو هدمها.

4.15  تواتر التجهيزات  تواتر التجهيزات

يـــجـب عــلـى صــاحـب الـــرخــصـــة ضـــمـــان تـــواتــر كـــامل
لـتـجـهــيـزات مـحـطـة HUB من أجل ضـمـان تـأمـX الـشـبـكـة
واسـتـمـراريـة اخلـدمـة. و�ـكن صـاحب الـرخـصـة اسـتـعـمـال
مـحطة HUB مركبة خـارج التراب الوطني Iـدة متراكمة
قـدرهـا أسـبـوع في الـسـنـة في حـالـة وجـود مـشـاكل تـقـنـية
قـاهـرةs وذلك شـريـطـة احلـصـول عـلى مـوافـقـة مـسـبـقـة من

سلطة الضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIادةاIادة 16: اIنافسة اIشروعة: اIنافسة اIشروعة

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIــتــعــامــلــX اIــنــافــســX لهs خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
�ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اIسموح به على
وجه اخلـصـوص (سـيمـا في مـجـال التـعـريـفة) أو الـتـعسف

في استعمال وضعيته اIسيطرة.

XرتفقIساواة في معاملة اIا : XرتفقIساواة في معاملة اIادة 17 : اIادة اIا

يعـــامــل اIـرتـفـقـــون بـطـريقــة مـتـسـاويـــةs ويـضمن
نـــــفــــــاذهـم إلى شــــــبـــــكـــــة V. SAT وإلـى اخلـــــدمـــــــاتs وفـــــقــــــا
للقانـون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مـفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا لـذلـكs شـريـطة أن
تــتــوفــر فــيــهم الــشــروط الــتي يــحــددهــا صــاحب الــرخــصـة
sوتــوافق عـــلــيــهـــا ســلــطـــة الــضــبـط (تــســديـــد إيــداع ضــمــان

تسوية اIتأخراتs إلخ...).

اIادة اIادة 18 : : مسك محاسبة حتليليةمسك محاسبة حتليلية

�ــسك صــاحب الـرخــصـة مــحـاســبــة حتـلــيـلــيـة تــسـمح
بـتــحـديـد الـكــلـفـة احلـقــيـقـيـة والــعـائـدات والـنــتـائج اخلـاصـة

بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من اخلدمات اIوفرة.

اIادة اIادة 19 : حتديد التعريفات والتسويق : حتديد التعريفات والتسويق

1.19  حتديد التعريفات  حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اIـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واIمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةs يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوص من :

- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اIـــــقــــدمــــة
sشتركيهI
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- احلــريــة في ضـبـط اIـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةs هـذه اIـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

sتخفيضات تبعا حلجم احلركة

- احلرية في حتديد سياسته للتسويق.

تقدم اIعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

2.19 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

عــلى صـاحب الـرخـصـة أن يــحـرص في إطـار عالقـاته
التـعاقدية مع مـناولX مـحتملـsX على احتـرام التزامات

هؤالء اIناولX بالنسبة إلى ما يأتي :

sXرتفقIساواة في النفاذ وفي معاملة اIا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اIــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
.XرتفقIا

sفي جــــمــــيع األحــــوال sيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
�سؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اIادة اIادة 20 : مباد¦ الفوترة وحتديد التعريفة : مباد¦ الفوترة وحتديد التعريفة

1.20  مبدأ حتديد التعريفة  مبدأ حتديد التعريفة

تكون كلفة النداء Iشترك هاتفي - في شبكة ثابتة
أو نــقـالـة - مــقـيـدة كــلـيــة عـلى جـهــاز اIـنـادي داخـل اإلقـلـيم

اجلزائري.

تــــطـــبـقs خـــارج اإلقــــلـــيـم اجلـــزائــــريs مـــبــــاد¦ حتـــديـــد
الــتـــعـــريـــفــة والـــفـــوتــرة اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اتـــفـــاقــات

التجوال الدولية.

بالـنسـبة خلـدمـة اIعـطيـاتs لصـاحب الرخـصة حـرية
حتديـد هـيكـلـة عرض تـعـريفـاته في حـدود احتـرام اIادة 18

من دفتر الشروط هذا.

2.20  جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير

يفـوتـر صـاحب الـرخـصـة اخلـدمـات اIـوفـرة بـتـطبـيق
التـعريـفـات اIنـشورة تـطـبيـقا دقـيـقا. ولـهذه الـغـاية يـقوم

صاحب الرخصة �ا يأتي :
s(أ) يـراقب مـوثـوقـيـة مـنـظـومـة الـتـسـعـير ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلs مـن جتـــــهـــــيــــــزات اIـــــراكـــــز
اIــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اIـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

sوتسجيل التسعير
(ب)  يــــضـعs في إطـــــار بــــرامـج عــــصـــــرنــــة وتـــــوســــيع
جتـهـيـزاتهs أجــهـزة لـلـتـسـعــيـر من شـأنـهـا الــسـمـاح �ـعـرفـة

sطبقةIسعرة لكل فئة من فئات التعريفات اIبالغ اIا

(ج) يـــضع مـــنـــظــومـــة تـــبـــريـــر لــلـــفـــواتـــيــر بـــتـــوفـــيــر
sات الدولية جلميع مشتركيهIكاIتفاصيل عن ا

(د) يـــوفــرs كــتـــبــريـــر لــلــفـــواتــيــر الـــتي تــلـي ســريــان
مـفـعـول الـرخـصـةs تـفـاصـيل كـامـلـة عن اIـكـاIـات الـهـاتـفـيـة
جلـمـيع مـشـتركـيه الـذين يـتـقـدمـون بطـلب لـلـحـصـول على
sذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية

(هـ) يــحـتــفظ Iــدة ســنــتـX (2) عــلـى األقلs بــعــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اIــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.

3.20  محتوى الفواتير  محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتs على األقلs ما يأتي :

sاسم الزبون وعنوانه البريدي -
sفوترةIمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

sفترة الفوترة -
sسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(ii) سعر تأجـير اIطاريفs عـند االقتضاء و(iii) الكـميات
اIـــفــوتـــرة ( مـــدة أو عـــدد الــرســـوم الـــقــاعـــديـــة)  وتــعـــريـــفــة

sالرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.20  تفريد اخلدمات اIفوترة  تفريد اخلدمات اIفوترة

تـعـد فوتـرة كل خـدمة بـصـفة مـنـفصـلة عـن غيـرها أو
تــكــون عـلى األقـل مـفــردة بــكل وضـوحs مــقــارنـة بــفــوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

5.20  االحتجاجات  االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطs إن طـــلــبـت مــنـه ذلكs االحـــتــجـــاجـــات اIــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اIقدمة عن هذه
االحـتــجـاجـات. ويــبـلغ ســلـطـة الــضـبطs خالل الــشـهـر األول
من كـل سـنــة جــبــائـيــةs بــتــحــلـيـل إحـصــائي لالحــتــجــاجـات
اIـــســــتـــلـــمـــة واألجـــوبـــة اIــــعـــطـــاة خالل الـــســــنـــة اجلـــبـــائـــيـــة

اIنصرمة.

6.20  معاجلة اIنازعات  معاجلة اIنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Iـــعـــاجلــة
اIــنــازعــات الــقــائـــمــة بــX صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطs حـــX مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
sأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق sالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
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sبـــقــرار مــســبب sفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةs كـمـا أنـها
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.20  منظومة التوثيق  منظومة التوثيق

sV. SAT فور تشـغيل شبكته sيضع صاحب الرخـصة
مــنــظــومــة مــعـــلــومــاتــيــة لــتـــخــزين اIــعــطـــيــات الــتــجــاريــة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIادة اIادة 21 : إعالن التعريفات: إعالن التعريفات

1.21 إعالم اجلمهور ونشر التعريفاتإعالم اجلمهور ونشر التعريفات

علـى صاحـب الرخـصـة أن يـعـلم اجلـمـهـور بـتـعـريـفاته
وبشروطه العامة اخلاصة بعرض اخلدمات.

على صاحب الرخصـة أن ينشر تعـريفات توفير كل
فـــئــــة من فـــئــــات خـــدمـــة وصـل أو صـــيــــانـــة أو تـــكــــيـــيف أو

تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

2.21  شروط اإلعالن  شروط اإلعالن

تـــعــــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

sــذكـــرة إلى ســلـــطــة الـــضــبطIأ) تــرسل نـــســخـــة من ا
ثالثX (30) يــــومــــا عــــلى األقـل قـــبـل ســــريــــان مـــفــــعــــول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطة الـضـبـط أن تفـرض عـلى
صـاحب الرخصة تـبديل كل تغيـير في تعريـفة خدماته أو
تــغــيــيــر في شــروط بـيـع هـذه اخلــدمــاتs إن تــبــX أن هـذه
الـتـغــيـيـرات ال حتــتـرم خـاصــة قـواعـد اIــنـافـســة اIـشـروعـة
ومـبـاد¦ توحـيـد التـعـريفـات الـوطنـية خلـدمـات اIواصالت

السلكية والالسلكية.

ويـــقـــلص في هـــذه احلـــالـــة أجل اإلرســـال إلـى ســـلـــطــة
الــضـبط من ثالثـX (30) يــومـا إلـى أجل أدنـاه ثــمـانــيـة (8)

أيام.

ب) توضع نسخـة من اIذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمــهـور في كل وكــالـة جتـاريــة قـصـد االطـالع عـلـيــهـا بـكل

حرية.

sج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك
نسخة من اIذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.

د)  تــــبـــX الــــتــــعـــريــــفــــات اجلـــديــــدة وتــــاريخ ســــريـــان
مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقIحماية ا : XرتفقIادة 22 : حماية اIادة اIا

1.22  سرية اIكاIات  سرية اIكاIات

يـتخـذ صـاحب  الـرخـصة اإلجـراءات الـتي من شـأنـها
أن تـضـمن سـريـة اIـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شــبــكـة  sV. SAT مع مــراعــاة الـتــعــلــيـمــات الــتي يـفــرضــهـا
الـــدفــاع الــوطــني واألمـن الــعــمــوميs ومـــراعــاة صالحــيــات

السلطة القضائية والتنظيم اIعمول به.

2.22  الــــعـــــقــــوبــــات فـي حــــالــــة عــــدم احـــــتــــرام ســــريــــة  الــــعـــــقــــوبــــات فـي حــــالــــة عــــدم احـــــتــــرام ســــريــــة

اIكاIاتاIكاIات

عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاs وعـلى الــعـقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اIكاIات.

3.22  سرية اIعلومات االسمية وحمايتها  سرية اIعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اIـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اIــــشـــــتــــركـــــsX وذلك مـع احــــتـــــرام األحــــكـــــام الــــقـــــانــــونـــــيــــة

والتنظيمية اIعمول بها.

يــجـب عــلـى كل زبـــون مــشـــتـــرك أن يــكـــون مـــوضــوع
تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :

sاالسم واللقب -

sالعنوان -

- نسخة طبق األصل لبطاقة تعريف رسمية.

يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب االشتراك.

4.22  التعرف  التعرف

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـمــيـد الـتـعــرف عـلى رقـمه مـن اجلـهـاز اIـطــلـوب ويـشـغل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

5.22  حياد اخلدمات  حياد اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اIــعــلــومـات اIــرســلــة عـلـى شـبــكــته. ويــلــزم نـفــسه بــاتــخـاذ
جـمـيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
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إزاء مـحـتوى الـرسـائل اIـرسلـة عـلى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الـغاية اخلدمات دون تـمييزs مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اIـــرســلـــةs ويــتـــخــذ الـــتــرتـــيــبـــات الــنـــاجــمـــة لــيـــضــمـن لــهــا

السالمة.

6.22  سالمة شبكات الزبائن  سالمة شبكات الزبائن

يـلــتـزم صـاحب الـرخــصـة بـالــضـمـان لـزبــائـنه سالمـة
وصالته جتـاه شــبـكـتـهم الـداخــلـيـة. ويـضـمـن خـاصـة حـمـايـة
الـنـفـاذ إلى مـخـتـلف مـواقع شـبـكـتـهم عن طـريق أي مـورد

خارجي.

اIــــادة اIــــادة 23 : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع
الوطني واألمن العموميالوطني واألمن العمومي

يــجب عــلـى صـاحـب الــرخــصــة أن يـســتــجــيـب ألوامـر
الـــســـلـــطـــات اخملـــتــصـــة فـي أقــرب اآلجـــال مـن أجل احـــتــرام
الـــتــــعـــلـــيــــمـــات الــــتي يـــفــــرضـــهـــا الــــدفـــاع الـــوطــــني واألمن
الــعــمــوميs وصالحــيــات الـســلــطــة الـقــضــائــيـة بــاســتــخـدام

الوسائل الضروريةs خاصة فيما يتعلق �ا يأتي :

- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية
sنكوبةIناطق اIفي مناطق العمليات أو في ا

- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في
s¦حالة نزاع أو في حاالت الطوار

- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باIـصالح
sكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميIا

- تـــســـخـــيـــر اIــــنـــشـــآت األســـاســـيــــة حلـــاجـــيـــات األمن
sالداخلي

- تـــقــد¡ عـــونه لـــلـــهـــيــئـــات اIـــهـــتــمـــة عـــلى اIـــســـتــوى
الــوطـــنـي �ــســـائل حـــمـــايـــة وأمن مـــنـــظـــومــات اIـــواصالت

sالسلكية والالسلكية

- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةs شـريطـة دفـع تعـويض

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

اIادة اIادة 24 : الترميز والشفرنة : الترميز والشفرنة

�ــكـن صــاحـب الــرخـــصـــة أن يــقـــوم لـــصــالـح إشــاراته
اخلـاصة و/أو أن يـقتـرح على مـشـتركـيه خدمـة ترمـيز في

احترام األحكام القانونية والتنظيمية اIعمول بها.

وعـلـيـهs مع ذلك أن يـودع لـدى سـلـطـة الـضـبطs طـرق
ووسـائل شـفـرنــة اإلشـارات وتـرمـيـزهـا قــبل تـشـغـيل هـذه

اIنظومات.

اIــادة اIــادة 25 : إلـــزامــيـــة اإلســهـــام في الــنـــفــاذ الـــعــام إلى : إلـــزامــيـــة اإلســهـــام في الــنـــفــاذ الـــعــام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئةاخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

1.25 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةs تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصه الـــتــطــبـــيــقـــيــةs في أعـــبــاء الـــنــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اIـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـةs كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.25 اIشاركة في حتقيق النفاذ العام اIشاركة في حتقيق النفاذ العام

حتــدد مـســاهــمــة صــاحب الــرخـصــة في مــهــام وأعــبـاء
الــنـفـاذ الـعـام وتـهـيــئـة اإلقـلـيم وحـمـايـة الــبـيـئـة (مـسـاهـمـة

SU) بـ (3 %) من رقم أعمال اIتعامل.

�ــكن صـاحب الــرخــصـة أن يــسـاهم فـي عـمــلـيــة طـلب
الـــــعــــروض أو فـي االســـــتــــشـــــارات الـــــصـــــادرة عن ســـــلـــــطــــة

الضبطs ليشارك في إجناز مهام النفاذ العام.

اIادة اIادة 26 : : الدليل وخدمة اإلرشاداتالدليل وخدمة اإلرشادات

1.26  دليل اIشتركX العام  دليل اIشتركX العام

sيبـلغ صاحب الـرخصة sوفقـا للـمادة 32 من الـقانـون
Xـكلـفـة بـإجنـاز الدلـيل الـعـام لـلمـشـتـركIالـهيـئـة ا sمـجـانـا
في اخلـدمـات الـصـوتـيـة أو التـلـكـسـيـةs في أجـل أقـصاه 31
أكــــتــــوبــــر اIـــنــــصــــرم من ســــنــــة إجنــــاز الـــدلــــيلs بــــقــــائــــمـــة
مــــشــــتــــركــــيـه في اخلــــدمــــات الــــصــــوتــــيــــة أو الــــتــــلــــكــــســــيــــة
sبوظـائـفهم sوعـند االقـتـضـاء sوبـعنـاويـنـهم وأرقام نـدائـهم
قصـد إنـشاء دلـيل عـام ومـصلـحـة إرشادات يـوضـعان حتت

تصرف اجلمهور.

2.26  خدمة اإلرشادات الهاتفية  خدمة اإلرشادات الهاتفية

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
خـدمة إرشـادات هـاتفـيـة وتـلكـسـية مـدفـوعة األجـرs تـسمح

باحلصول كحد أدنى على ما يأتي :

- أرقــام هــواتف اIــشــتــركــX في اخلــدمــات انــطالقــا
sمن أسمائهم وعناوينهم

- رقـم هـــــاتـف خـــــدمـــــة إرشــــــادات كل مــــــتـــــعـــــامـل من
مــتــعـــامــلي الــشـــبــكــة الـــعــمــومـــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكــيــة

.V. SAT وصولة بينيا بشبكةIوالالسلكية ا

تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اIـتـعـامـلـX �ا في ذلك
أولـئك اIقـيمون في اخلـارجs وذلك من أجل إجناح طـلبات

.XتعاملIات الصادرة عن شبكات هؤالء اIكاIا
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يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلX اآلخرين
مــنـافـذ إلى مــصـلـحـتـه اخلـاصـة بـاإلرشــادات في إطـار عـقـد

التوصيل البيني اIبرم بينهم.

3.26  سرية اIعلومات  سرية اIعلومات

على اIـشتـركX في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمـشـتـركX وفـي خدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا
عن ذلك كـتـابةs و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسـل آنـذاك اIـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اIـشــتـركـX إلى

.Xكلفة بإجناز الدليل العام للمشتركIالهيئة ا

اIادة اIادة 27 : نداءات الطوار¦ : نداءات الطوار¦

1.27 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار¦ التوصيل اجملاني لنداءات الطوار¦

تــــبـــعـــا لــــلـــمـــعـــلــــومـــات اIـــرســــلـــة من طــــرف اIـــصـــالح
الــعــمـومــيــة اIـعــنــيـةs تــوصل مــجــانـا إلـى اIـركــز اIــنـاسب
األقـــــــرب من اIـــــــنـــــــاديs نــــــداءات الـــــــطــــــوار¦ الـــــــواردة من
مـرتـفقي شـبـكـة صاحب الـرخـصة أو من مـرتـفقي شـبـكات

أخرى واIوجهة إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي :

sاحلفاظ على األرواح البشرية -

sتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.27  مخططات الطوار¦  مخططات الطوار¦

يـعـد صـاحب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اIـسـؤولـX عن
الـهيئات اIكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةs مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعجـاليـة من خـدمات اIـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشـغيـلهـا السـريع وينـفذ كل ذلك �ـبادرة منه أو

بطلب من السلطات اخملتصة.

3.27  اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل  اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنــدمــا يـــنــقــطع تــوفــيــر اخلــدمــاتs ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةs يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجل إعــادة تــشـــغــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح
في هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تـــشــغــيل الــوصالت الــتي
تــسـاعــد مــبـاشــرة في تــنـفــيــذ مـهــام الــهـيــئـات أو اإلدارات

اIلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوىاألتاوى 

اIــادة اIــادة 28 : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتهاالالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

1.28  مبدأ األتاوى  مبدأ األتاوى

وفـــقــا لـــلـــقــانـــون وفي مـــقــابـل تــخـــصـــيص وتـــســيـــيــر
ومراقبة الذبذبات الالسلكية الكهربائيةs يخضع صاحب
الــــرخـــصـــة إلـى تـــســـديــــد اإلتـــاوة اIـــتــــعـــلـــقــــة بـــتـــخــــصـــيص

الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

2.28 اIبلغ اIبلغ

يـحـتـوى مبـلغ اإلتـاوة اIـشار إلـيـها فـي النـقـطة 1.28
sـتعلقة بتـخصيص الذبذبـات وتسييرهـــا ومراقبتهــاIوا

علـى ما يأتي :
 sإتاوة سنوية الستعمال ومراقبة الذبذبات -

- إتــــاوة ســـنــــويــــة لـــتــــســــيـــيــــر ومـــراقــــبــــة اIـــنــــشـــآت
األساسية الالسلكية الكهربائية.

�كن مراجعـة مبلغ هذه األتاوى عن طـريق التنظيم
وفي احتـرام مـباد¦ اIـسـاواة بX مـتـعامـلي الـقطـاع دو©ا

تمييز.

اIادة اIادة 29 : اإلتاوة اIـتعلـقة بتـسييـر مخطط الـترقيم : اإلتاوة اIـتعلـقة بتـسييـر مخطط الـترقيم
واIـسـاهـمـة في الـبـحث والــتـكـوين والـتـقـيـيس في مـجـالواIـسـاهـمـة في الـبـحث والــتـكـوين والـتـقـيـيس في مـجـال

اIواصالت السلكية والالسلكية.اIواصالت السلكية والالسلكية.

1.29  اIبدأ  اIبدأ

يـــــخـــــضـع صــــاحـب الـــــرخـــــصـــــة إلى تـــــســـــديـــــد اإلتــــاوة
: Xساهمة اآلتيتIوا

- إتـاوة مـتــعـلـقـة بـتـسـيـيـر مـخـطط الـتـرقـيم إذا كـان
sصاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية وتلكسية

- مــســاهـمــة في الــبـحث والــتــكـويـن والـتــقــيـيس في
مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

2.29  كيفيات التسديد  كيفيات التسديد

فـيــمـا يــتـعــلق بـهــذه اإلتـاوة وهــذه اIـســاهـمـةs تــعـطى
لصاحب الرخصة الضمانات اآلتية :

- لن يفوق اIبـلغ السنوي اإلجمالي الذي يخضع له
صـــاحب الـــرخــصـــة في بـــاب اإلتـــاوة اIـــتــعـــلـــقـــة بــتـــســـيـــيــر
مـخـطط الـتـرقيم 0,2 % من رقم أعـمـال اIتـعـاملs وتـشمل
هــذه اإلتــاوة أجــر خــدمــات الــضــبط الــتي تــقــدمــهــا ســلــطــة

sالضبط
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- ولن يـفوق اIـبـلغ الـسـنوي اإلجـمـالي الـذي يـخضع
له صــــاحب الــــرخــــصــــة فـي بــــاب اIــــســــاهــــمــــة في الــــبــــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اIــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية 0,3 % من رقم أعمال اIتعامل.

ويسدد هـذه اإلتاوة وهـذه اIسـاهمـة جمـيع متـعاملي
قـطاع اIواصالت الـسلكيـة والالسلكـية في اجلزائـرs وذلك
في احتـرام مـباد¦ اIـسـاواة بX مـتـعامـلي الـقطـاع ودو©ا

تمييز.

اIــادة اIــادة 30 : : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واIـــســاهــمــاتكــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واIـــســاهــمــات
اIالية الدوريةاIالية الدورية

1.30 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتسدد مسـاهمات صاحب الـرخصة اIسـتحقة
�ــوجب دفـتــر الــشـروط هــذاs وفــقـا لــلـتــشــريع والـتــنــظـيم

اIعمول بهما.

2.30  التحصيل واIراقبة  التحصيل واIراقبة

تكلف سلطـة الضبط بتحصيل هذه اIساهمات لدى
صاحب الرخصـة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي
بــهــا صــاحب الــرخـصــة في هــذا الــصــدد وحتــتـفـظ لـنــفــســهـا
بــاحلق في الــقــيــام بـكـل تـفــتــيش فـي اIـوقـع وبـكـل حتـقــيق
تراهـما الزمsX وذلك بـاالستعـانة عنـد الضرورة بـشرطة
البريد واIواصالت السـلكية والالسلكيـة اIنصوص عليها
في اIـــــادة 121 ومــــا يـــــلــــيــــهـــــا من مـــــواد الــــقــــانـــــون. وعــــنــــد
االقـــتــضـــاءs تــقــوم ســـلــطـــة الــضــبـط بــتــعـــديالت بــعـــد جــمع

توضيحات صاحب الرخصة.

3.30  كيفيات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل  كيفيات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل

سلطة الضبطسلطة الضبط

يـــجــــرى تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اIــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الــكـــهـــربــائـــيــة اIـــذكـــورة في اIــادة 28 أعالهs وتـــســيـــيـــرهــا

ومراقبتها.

يـحدد مـبلغ األتـاوى علـى أساس سـنوي لـفتـرة تمـتد
من أول يـــنـــايـــر إلى 31 ديـــســـمـــبـــر وتـــكـــون مـــحل تـــعـــديل
يـــتـــنـــاسب مع اIـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

sواليةIفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا
- اIـــســـاهـــمـــة في الـــنـــفـــاذ الــعـــام إلـى اخلــدمـــات وفي
تهـيـئة اإلقـليم وحـمايـة البـيئـة واإلتاوة اIـتعـلقـة بتـسيـير

مـــخـــطط الـــتــــرقـــيم واIـــســـاهــــمـــة في الـــبـــحـث والـــتـــكـــوين
sـواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـةIوالـتـقـيــيس في مـجــال ا

اIذكورة في اIادتX 25 و29 أعاله.

يجري تـسديـد هذه اإلتـاوة وهذه اIـساهـمات سـنويا
في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اIوالية.

اIادة اIادة 31 : الضرائب واحلقوق والرسوم : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اIـعـمول
بـــهـــا. وعـــلــيـه بــالـــتـــاليs تـــســديـــد كل الـــضـــرائب واحلـــقــوق

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الفصل السادسالفصل السادس
اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIادة اIادة 32 : : اIسؤولية العامةاIسؤولية العامة

إن صــــاحب الـــرخـــصـــة مـــســـؤول عـن حـــسن اشـــتـــغـــال
شبكة V. SAT وعن احترام االلـتزامات الواردة في دفتر
الشـروط هذاs وفي الـعـرضs كمـا أنه مـسؤول عن احـترام

اIباد¦ واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIادة اIادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 

1.33  اIسؤولية  اIسؤولية

sإن صــاحـب الـــرخــصـــة مـســؤول وحـده جتــاه الـغــيـر
�ــا في ذلك الــوزيـر وســلـطـة الــضـبـطs وذلك وفـقــا ألحـكـام
s2000 ـؤرخ في 5 غــشت ســنـةIالــقــانـون رقــم 2000 - 03 ا
فـيــمـا يــخص إقـامــة شـبــكـة V. SAT وتـشــغـيــلـهــا. وتـوفــيـر
اخلــدمـــاتs وفـــيــمـــا يـــخص األضـــرار الــتـي من احملـــتــمل أن
تـنـجم خـاصـة عن نـقـائص صـاحب الـرخـصـة أو عن نـقـائص

.V. SAT مستخدميه أو عن نقائص شبكة

Xإلزامية التأم  X2.33  إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاs يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اIـدنـيـة
واIــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــضــروريــة إلقــامـة واســتــغالل شــبــكـة V. SAT ولـتــوفــيـر
اخلـــــــدمـــــــاتs �ـــــــا فـي ذلـك اIـــــــنـــــــشـــــــآت اجلـــــــاري إجنـــــــازهــــــا
والتجهيزات اجلاري تركيبهــاs وذلــك عن طريــق عـقــود

تأمـX لـدى شركـات تأمـX مقيمـة في اجلزائر.

اIادة اIادة 34 : اإلعالم واIراقبة : اإلعالم واIراقبة

1.34 اIعلومات العامة اIعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اIعلومـات والوثائق اIالـية والتـقنية والـتجارية
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الالزمــة لـهــا لـلــتـأكــد من احــتـرامه االلــتـزامــات اIـفــروضـة
عـليه �ـوجب الـنصـوص التـشريـعيـة والتـنظـيمـية ودفـتر

الشروط هذا.

2.34  اIعلومات الواجب تقد�ها  اIعلومات الواجب تقد�ها

يـلتـزم صـاحب الـرخصـة بـتـبلـيغ اIـعـلومـــات اآلتـيــة
لـــســــلـــطــــة الـــضـــــبط والــــوزارةs فـي األشــكـــــال واآلجــــال
احملـــددة في الـنصـوص التـشريـعيـة والـتنـظيـميـة اIعـمول

بها وفي دفتر الشروط هذا : 
- كل تـعـديل مـبـاشـر فـي تـشـكـيـلـة رأسـمـال الـشـركـة

sوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
- وصف مــــجــــمـــوع اخلــــدمــــات اIـــوفــــرةs �ــــا في ذلك

sنطقة اجلغرافية حيث تعرض هذه اخلدماتIا
- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر

sاخلدمات
sمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

sمنوحةIمـعـلـومـات حــول اسـتـعـمـال الـمـوارد ا -
sال سيما الذبذبات واألرقام

- أيـة مـعــلـومــة أخـرى أو وثـيــقـة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
دفـتر الشـروط هذا والـنصوص الـتشـريعيـة والتـنظيـمية

sعمول بهاIا
sمعطيات معدل احلركة الشهرية عن كل محطة -

sفي نهاية كل شهر XشتركIعدد ا -
- احلجم اإلجمالي الشهري للمعطيات احملولة.

3.34  التقرير السنوي  التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
sسـلطـة الضـبط والـوزارة في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشـهر
ابتداء من نهاية كـل سنة اجتماعيةs تقريرا سنويا في 8

نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.

يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية:

- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
sاضيةIالسنة ا

- شــــروح حــــول كل خــــلـل في تــــنــــفــــيــــذ االلــــتــــزامــــات
اIقـررة في دفتـر الشـروط هذاs وكـذلك تقـدير حول وقت
تـــصـــحــــيح اخلـــلـل. وإذا كـــان هـــذا اخلـــلـل نـــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةs فيـجب علـيه أن يدرج

sكل مستند يبرر ذلك

- مخـطط تنـفيـذ استـغالل شـبكة V. SAT واخلـدمات
sقبلةIبالنسبة للسنة ا

- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
sتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الــبـــورصــةs يـــذكــر كـل اجــتـيــاز يـســجـله كل مــسـاهمs في
حـد امـتالك رأسـمـال صـاحب الــرخـصـةs يـكـون مـضـاعف 5
(s% 10 s% 5 15 % إلـخ ...)s وذلـك تــــــنــــــفــــــيــــــذا لــــــتــــــنــــــظــــــيم

البورصة اIطبق.

4.34  اIراقبة  اIراقبة

�كن سـلطـة الضـبط أن جتـري لدى صـاحب الرخـصة
حتـقـيـقاتs �ـا فـيـهـا تـلك الـتي تـسـتـلـزم تـدخالت مـبـاشرة
sأو تـستـلزم ربط جتـهيـزات خارجـية عـلى شبـكته اخلـاصة
إمـا عن طـريق أعوانـهـا اIكـلـفX بـذلكs وإمـا عن طريق أي
شــخص مــؤهل قــانــونــا من طــرفــهــاs وذلك وفـق الـتــشــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 35 : : اإلخالل باألحكام اIطبقةإلخالل باألحكام اIطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIتـعلـقـة باسـتـغالل شبـكة V. SAT وخـدماتـهs وفقـا لدفـتر
الـــشــــروط هـــذا ولـــعــــرض صـــاحـب الـــرخـــصــــة ولـــلـــتــــشـــريع
والــتـــنــظــيـم اIــعـــمــول بــهـــمــاs يـــتــعـــرض صــاحب الـــرخــصــة
للعـقوبـات ضمن الشـروط اIقـررة في النصـوص السـالفة

الذكرs دون اIساس باIتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اIــــادة اIــــادة 36 : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدهاوجتديدها

1.36  سريان اIفعول  سريان اIفعول

sبـعــد تـوقــيع صــاحب الـرخــصـة عــلى دفــتـر الــشـروط
يـــدخل هـــذا الــدفـــتــر حـــيـــز الــتـــنــفـــيــذ فـي الــتـــاريـخ الــــذي
يـنــشــر فــيـه في اجلــريــدة الـرســمــيـة اIــرسـوم الــتــنـفــيـذي
الــــذي تـــتـم �ـــوجــــبه اIـــوافــــقـــة عــــلى مــــضـــمـــونـه وتـــســــلـــيم

الرخصة لصاحبها.

2.36 اIدة اIدة

تــمـنح الــرخـصــة Iـدة عــشـر (10) سـنــواتs ابــتـداء من
تاريخ سـريان مـفعـــول اIرســـوم التـنفـيــذي رقــم 306-04
اIـــؤرخ في أول شــعــبــان عـام 1425 اIــوافق 16 ســبــتــمــبـر
سنة 2004 واIتضمن اIـوافقةs على سبيـل التسويةs على
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رخصة إقـامة شبـكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكيـة عبر
الـــســاتـل من نــوع V.SAT واســـتــغاللـــهــا وتـــوفــيـــر خــدمــات

اIواصالت الالسلكية للجمهور.

3.36  التجديد  التجديد

يــمـكـن جتـديـد الرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتs وذلك بـطـلب
يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على األقل

قبل نهاية صالحية الرخصة.

(أ) يـتم جتـديد الـرخـصـة ضمن الـشـروط الـتي أعدت
sعمول بهIوفق التشريع ا sفيها وصودق عليها

(ب) يــتم الــتــجـديـد بـقــوة الـقـانـون طـاIــا يـسـتـجـيب
صـاحب الـرخـصــة جلـمـيع االلـتــزامـات اIـتـعـلــقـة بـاسـتـغالل
شــبــكــــة V. SAT وبـــتــوفـــيــر اخلـــدمــات اIـــقــررة فـي دفــتــر
sالــشــروط. ويــجب أن يـــكــون كل رفض لــكـل طــلب جتــديــد
مـسـببـا قـانـونـا ومتـرتـبـا على قـرار يـتـخذه الـوزيـرs بـناء
عـلى اقـتـراح من سـلـطـة الضـبـط وال يـترتـب عن الـتـجـديد

حتصيل مقابل مالي.

اIادة اIادة 37 : طبيعة الرخصة : طبيعة الرخصة

1.37 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

2.37  التنازل والتحويل  التنازل والتحويل

مع مــــراعــــاة أحــــكــــام دفــــتــــر الــــشــــروط هــــذاs ال �ــــكن
الــتـنـازل عن الـرخـصـة أو حتـويـلــهـا لـفـائـدة الـغـيـر إالّ وفق
الـــشـــروط واإلجـــراءات احملـــددة في اIـــادة 19 من اIـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 01 - 124 اIــؤرخ في 15 صــفــر عــام 1422
اIــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2001 واIـــتـــضــــمن حتـــديـــد اإلجـــراء
اIطبق على اIـزايدة بإعالن اIنافسة من أجل منح رخص

في مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

sـــادة 38 أدنــــاهIــــذكـــورة فـي اIمع مــــراعــــاة األحـــكــــام ا
يـــعـــتـــبــــر �ـــثـــابـــة تــــنـــازل عن الـــرخــــصـــة تـــغـــيــــيـــر الـــوضع
الــقـانــوني لـصــاحب الـرخــصـةs ال ســيـمــا بـإنــشـاء مــؤسـسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اIــــادة اIــــادة 38 : : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــةالــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهميةواألسهمية

1.38 الشكل القانوني الشكل القانوني

يــجب عـلـى صـاحب الــرخـصــة أن يـتـشــكل في صــيـغـة
شــركـــة خــاضــعـــة لــلــقـــانــون اجلــزائـــري وأن يــظل عـــلى تــلك

الصورة.

2.38  تعديل أسهمية صاحب الرخصة  تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبX في
اIلحق األول اIرفق.

(أ) يـجب أن يكـون ما يأتي مـحل إخطـار مسبق إلى
سلطة الضبط قبل إجناز التعديل اIقرر:

(i)  كل تــــعــــديل �س مــــبــــاشــــرة أكـــثــــر من 10 % من
sتوزيع أسهمية صاحب الرخصة

(ii)  كل تـعديل �ـس مسـتـوى اIـسـاهمـة اIـبـاشرة أو
غــيــر اIـبــاشــرة لـلــمـتــعــامل اIـرجــعي في رأســمــال صـاحب

الرخصة.

(ب) مع مـراعاة االسـتثنـاءات الواردة أدنـاهs تخضع
العـمليـات اIذكـورة أعالهs إلى ترخيـص مسبق من سـلطة
الـضـبط الـتي لن تـرفض هـذا الـتـرخـيص بـدون تـبـريرات
شـــرعــيـــة. ويــعـــتـــبــر ســـكــوت ســـلـــطــة الـــضــبـط مــدة تـــفــوق

شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصs �ثابة قبول.

sاسـتــثــنـاء لـألحــكــام الـواردة في الـفـقرة (ب) أعاله
ال تـخـضع الـعــمـلـيـات اآلتـيـة لـتـرخــيص مـسـبق من سـلـطـة

الضبط : 

sــذكــورة في الـــفــقــرة 2.38 (أ) أعالهIالــعـــمــلــيـــات ا (i)
والـتـي تـرمي إلى إدراج كـل سـنـدات صــاحب الــرخـصـة أو

sجزء منها في سوق منظمة

(ii) (أ) ــذكـــورة في الــفــقــرة 2.38Iوالــعـــمــلــيــات ا  (ii)
أعالهs عــنــدمـا ال يــتــرتب عــلـيــهــا تـقــلــيص مــبـاشــر أو غــيـر
مــبــاشـــر Iــســاهــمـــة اIــتــعـــامل اIــرجــعـيs إلى حــد أدنى من
أغـلبـيـة رأسمـال وإلى حـد أدنى من حـقوق الـتـصويت في

رأسمال صاحب الرخصة.

(ج) تـخـضع للـمـوافقـة اIـسبـقـة لسـلطـة الـضبط وفق
األشـــكــــال والـــشـــروط اIـــقـــررة في الــــفـــقـــرة (ب) أعالهs كل
مسـاهـمـة لصـاحب الـرخـصة في رأسـمـال و/أو في حـقوق
التـصـويت Iـتـعامـل حائـز رخـصـة إقـامة واسـتـغالل شـبـكة
عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة و/أو تـوفـير

خدمات اIواصالت السلكية والالسلكية في اجلزائر.

(د)  �ــكن أن يــؤدي اإلخالل بــاألحـــكــام أعاله من قــبل
صـاحب الــرخـصـة أو أصــحـاب أسـهم اIــتـعــامل اIـرجـعي أو

أصحاب أسهم صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.

(هـ) يـكـون الغـيـا كل أخـذ مـسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غـير
مــبـــاشــرة يــقــوم به مـــتــعــامل في اجلـــزائــر ضــمن رأســمــال

صاحب الرخصة.
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اIادة اIادة 39 : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي: االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.39 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عــــــلى صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة احــــــتــــــرام االتــــــفــــــاقــــــيـــــات
واالتـــفـــاقـــات الـــدولــــيـــة في مـــجـــال اIـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالسلكيةs وال سـيما اتفاقات ولوائح وترتيبات االحتاد
واIــنــظــمـات احملــدودة أو اجلــهــويــة لــلــمــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكية التي تنتمي إليها اجلزائر.

يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةs بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةs ســلــطــة
الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.

2.39  مساهمة صاحب الرخصة  مساهمة صاحب الرخصة

يـــرخص لـــصـــاحب الــرخـــصـــة اIــســـاهــمـــة في أشـــغــال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاIسـائل اIتعـلقـة بشـبكات

اIواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ــكن الــوزيـــر أن يــعــلن صـــاحب الــرخــصـــة مــتــعــامال
مــعـــتــرفــا بـه لــدى االحتـــادs بــنــاء عـــلى اقـــتــراح من ســـلــطــة

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
األحكام اخلتاميةاألحكام اخلتامية

اIادة اIادة 40 : تعديل دفتر الشروط : تعديل دفتر الشروط

تـطـبـيـقا لـلـتـنـظـيم اIـعمـول بـه ووفــقـا ألحــكـام اIادة
22 من اIـرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم 01 - 124 اIــؤرخ فـي 15

صـــفــــر عــام 1422 اIــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واIـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اIـطـبق عـلى اIـزايـدة بـإعالن اIـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اIـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة
والـالســلـــكــيـــةs �ــكـن تــعـــديل دفـــتــر الـــشــروط هـــذا بــصـــفــة
استثنائـية بناء على رأي مبرر مـن سلطة الضبط وفقط
في حـالـة مـا إذا اسـتــدعى الـصـالح الـعـام ذلكs أي ألسـبـاب

األمن الوطني أو النظام العام.

اIادة اIادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يــخـضع دفـتــر الـشـروط هــذاs ومـدلـولـه وتـأويـله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اIــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اIادة اIادة 42 : لغة دفتر الشروط : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفــتـــر الـــشـــروط هــذا بـــالـــلــغـــتـــX: الــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIادة اIادة 43 : اختيار اIوطن : اختيار اIوطن

sيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الكائن بالطريق الوطني رقم s36 بن عكنون - اجلزائر.

اIادة اIادة 44 : اIالحق : اIالحق

تشكل اIالحق الثالثة (3) اIرفقة جزءا ال يتجزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في 25 يونيو سنة 2014.

في خمس (5) نسخ أصلية.

وقعه :

رئيس سلطة ضبطرئيس سلطة ضبط
البريد واIواصالتالبريد واIواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
زهرة دردوريزهرة دردوري

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اIدير العامالرئيس اIدير العام

احميدة بلغيثاحميدة بلغيث

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق األولاIلحق األول
األسهميةاألسهمية

مـــــــجــــــمـل رأســــــمــــــال شـــــــركــــــة "اتــــــصـــــــاالت اجلــــــزائــــــر
الفضائية" حتوزه شركة اتصاالت اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق الثانياIلحق الثاني
كيفيات التوصيل البينيكيفيات التوصيل البيني

مع الشبكات الثابتة لـ "اتصاالت اجلزائر"مع الشبكات الثابتة لـ "اتصاالت اجلزائر"

1. عموميات. عموميات

يـــســـتــفـــيـــد صـــاحب الـــرخــصـــة من عـــرض الـــتـــوصــيل
الـبــيـني لـ "اتــصــاالت اجلـزائــر" كـمــا هـو مــوافق عــلـيه من
طـــرف ســـلـــطـــة الـــضـــبـطs ويـــجب أن يـــســـمح هـــذا الـــعـــرض
لصاحب الرخصـة بأن يستفـيدs على األقلs من اإلمكانات

اآلتية :

- النفاذ إلى الشبـكة العموميـة احملولة والثابتة عن
طريق الـتـوصـيل الـبـيني عـلى مـسـتـويات مـراكـز الـعـبور
الـوطــنــيـة s(CTN) حــيث أن نــقـاط الــتــوصــيل الــبــيـني أي
الــســطـح الــبــيـــني بــX شــبـــكــة صــاحـب الــرخــصـــة وشــبــكــة
"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر"s تــــتـــكـــون من اIــــوزعـــات الـــرقـــمـــيـــة
لـلــمــراكــز اIـذكــورة أعاله. وتــكـون رمــوز الــتـشــويــرs رمـز

sالرقمي إن تعذر ذلك R2 أو رمز s7 رقم CCITT
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- الـــــنـــــفـــــاذ إلـى اIـــــنـــــشـــــآت األســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــتـــــراسل
بـاستئجار سعـات الشبكة الـوطنية. وسيـكون هذا النفاذ
مضـمونا عـلى جميع اIـسالك ذات األليـاف البصـريةs كما
ســيــكـون مــوفــرا حـسب الــطــاقـات اIــتــوفـرة عــلى اIــسـالك
ذات احلـــزم الـــهــــرتـــزيــــة. وعـــلى "اتــــصـــاالت اجلــــزائـــر"s في
جـمـيـع األحـوالs أن تـلـبي الـطـلـبـات اIـعـقـولـة الـتي يـتـقـدم
بــهــا صـاحب الــرخــصــة والـتي تــتــعـلـق بـاســتــئـجــار ســعـات

sلربط مقرات الواليات
- حتدد قواعد توصـيل احلركة في اتفـاقية التوصيل

sالبيني
- يــفــرض الـتــنــظـيـم أن تـكــون تــعــريـفــات الــتــوصـيل
الـبيني مـحددة وفق أحكام اIـرسوم التـنفيذي رقم 02 - 156
اIؤرخ في 9 مايـو سنة 2002 فـإن لم توجـد هنـاك عنـاصر
كـافيــة لـتـقـدير الـكـلـفةs �ـكن سـلـطـة الضـبط أن تـسـتـخدم
مــــقــــارنـــــات دولــــيـــــة لــــتــــأطــــيـــر تــــعــــريـــــفـــــات الــــتـــوصــــيـل
الــــبــــيـــــنـي. وتــــصـــبح هــــذه األحـــكــــام نـــافــــذةs عـــقـب فـــتـــرة
انــتــقــالـــيــة تــمـــتــد عــلى ثالث (3) ســنــواتs تــؤطـــر خاللــهــا
تــعــريـفــات الــتـوصــيل الــبـيــني وفــقـا لألحــكــام الـواردة في

sلحقIالفصل 2 أدناه من هذا ا
- تراقب سلطة الـضبط تعريفـات تأجير سعات من
طرف "اتـصاالت اجلـزائر" وتتـأكد مـن أن هذه الـتعـريفات
مــبـــيــنــة حــقــا عــلـى الــكــلــفــة االقــتــصـــاديــة إلقــامــة وصــيــانــة
اIـنــشـآت األســاسـيــة أو - إن تـعــذر ذلك - تـتــأكـد مـن أنـهـا

sمارسات الدوليةIمتطابقة مع أفضل ا

- سـتـحـدد الـكـيـفـيـات الــعـامـة واIـمـارسـات اIـتـعـلـقـة
بــالــتـوصــيل الــبــيــني عن طــريق اتــفــاقــيــة تــوصـيـل بـيــني
مــــبـــرمــــة بــــX "اتـــصــــاالت اجلـــزائــــر" وصـــاحـب الـــرخــــصـــة.

sوتخضع هذه االتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط

- وتـخــضع جــمــيع اIــنـازعــات اIــتـعــلــقـة بــالــتــوصـيل
الـــبـــيـــنـي والـــقـــائـــمـــة بـــX "اتــــصـــاالت اجلـــزائـــر" وصـــاحب
الرخصةs إلى حتكيـم سلطة الضبط التي سـتسهرs بصفة

خاصةs على احترام التنظيم.

2. كـيـفـيـات الــتـأطـيـر اIــؤقت لـتـعـريــفـات الـتـوصـيل. كـيـفـيـات الــتـأطـيـر اIــؤقت لـتـعـريــفـات الـتـوصـيل
البينيالبيني

ســـــتـــــخـــــضـع "اتـــــصـــــاالت اجلـــــزائـــــر" خالل الـــــفـــــتـــــــرة
االنـــتـــقـــالـــيــة إلـى حتـــديــد ســـقف تـــعـــريـــفـــــات الـــتــوصـــيــل
البـينــي اIطبـقــة في اIكـاIات اIتـأتية من شـبكة صاحب
الــــرخـــصــــةs وفــــقـــا لــــلــــجـــدول أدنــــاه. والبــــد من أن حتــــتـــرم
تـعريفات التـوصيل البيني اIـطبقةs بالـفعلs هذا السقف.
وستـلحق هـذه التـعريـفات بـاتفـاقيـات التوصـيل البـيني.
ويـــتم تــغـــيــيـــر تــعــريـــفــات الــتـــوصــيل الـــبــيــنـي عن طــريق

ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.

�ـكن "اتـصــاالت اجلـزائـر"s مـن جـهـة أخــرىs حتـصـيل
أتاوى مستقـلة عن احلركة اIمررة من أجل إقامة وتوفير
ســعـات انــتـهــائــيـة لــوصالت الــتـوصــيل الــبـيــني. وتــخـضع

هذه األتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.

تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية لـ "اتصاالت اجلزائر"تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية لـ "اتصاالت اجلزائر"

مالحظاتمالحظاتطبيعة احلركةطبيعة احلركة سقف األسعار (حصة "اتصاالت اجلزائر")سقف األسعار (حصة "اتصاالت اجلزائر")

 توصـيـل بيـني وطـنـي أو توصـيل
بيني للعبور

 توصيل بيني دولي

ال يـشـمل تـســديـد أداءات اIـتـعـامل
اIرسل إليه

على أساس الـتعريفـة التي تطبق
عــــــلى مــــــشــــــتــــــرك ثـــــابـت مــــــوجـــــود

بنقطة التوصيل البيني 

2,4 دج للدقيقة الواحدة

80% من تعريفة النداء اIطبقة على اجلمهور

تـؤخـذ بعـX االعـتـبـار الـتـوضـيحـات اآلتـيـة لـتـفـسـير
اجلدول أعاله :

- الـتوصـيل البـيني الـوطني يـطابق تـوصيال بـينـيا
�ـركــز عــبـور وطــني أو جــهـويs من أجـل تـوصــيل نـداءات
موجهـة إلى مشـتركـX ثابتـX موجـودين في منـطقة ذات

sركز العبور هذاI استقاللية التوصيل تابعة مباشرة

- الـــتـــوصـــيل الــــبـــيـــني لــــلـــعـــبـــورs يـــطـــابـق تـــوصـــيل
الــــنــــداءات اIــــوجـــهــــة إلـى مــــشــــتــــركي مــــتــــعــــامل آخــــر في

sواصالت السلكية والالسلكية في اجلزائرIا
- الـتوصيل الـبيني الـدولي يطابق تـوصيل نداءات
موجهـة إلى مشتـرك واحد في شـبكة أجـنبـيةs باسـتخدام

اIنشآت األساسية لشبكة "اتصاالت اجلزائر".
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�ــكن ضــبـط اIــبــالغ الــواردة بــالــقـــيــمــة اIــطــلــقــة في
اجلــدول الــســابقs ســنـويــا وبــصــفــة تـتــنــاسب مع تــقــلــبـات

مؤشر األسعار عند االستهالك.

 3. األحـكـام اIـطـبـقـة لـلـنـداءات اIـتـأتـيـة من شـبـكـات. األحـكـام اIـطـبـقـة لـلـنـداءات اIـتـأتـيـة من شـبـكـات

اIــواصالت الــســلــكـيــة والالســلــكــيـة لـ "اتــصــاالت اجلــزائـر"اIــواصالت الــســلــكـيــة والالســلــكــيـة لـ "اتــصــاالت اجلــزائـر"
نحو شبكة صاحب الرخصةنحو شبكة صاحب الرخصة

تطبق "اتـصاالت اجلـزائر" عـلى زبائنـها الـتعـريفات
.V.SAT اخلاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة

وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حــصـة "اتـصـاالت اجلـزائــر" الـتي تـغـطي تــكـالـيـفـهـا

sاخلاصة بالتوصيل والتحصيل
- حـــــصــــة صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة الـــــتي تـــــغــــطـي رســــوم
التوصيل اIطرفي للمكاIات من طرف صاحب الرخصة.

تخـضع هاتان احلصـتانs مدة الـفترة االنـتقالـية اIشار
إليها في الفقرة األولى أعالهs إلى قواعد التأطير اآلتية : 

1.3. حتـــــديــــد ســــقـف حــــصــــة اتــــصـــــاالت اجلــــزائــــر في. حتـــــديــــد ســــقـف حــــصــــة اتــــصـــــاالت اجلــــزائــــر في

التـعـريـفــات اIـتـأتـيــة مـن شبـكــات اIـواصـالت السـلـكـيـةالتـعـريـفــات اIـتـأتـيــة مـن شبـكــات اIـواصـالت السـلـكـيـة
والـالسـلــكــيـــة لـ "اتـصــاالت اجلــزائــر" نـحــو شــبــكــة صـاحبوالـالسـلــكــيـــة لـ "اتـصــاالت اجلــزائــر" نـحــو شــبــكــة صـاحب

الرخصة :الرخصة :
-  ســـيـــســـاوي مـــبـــلغ احلـــد األعـــلى حلـــصـــة "اتـــصــاالت
اجلـــزائــر" 5 دج لــلـــدقـــيــقـــة الــواحـــدةs بـــالــنـــســبـــة لـــلــحـــركــة

الصوتية أو التلكسية.

 2.3. احلد األدنى حلصة صاحب الرخصة :. احلد األدنى حلصة صاحب الرخصة :

إن احلـــد األدنى حلــصـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــالــنـــســبــة
لـلــنــداءات اIــتـأتــيـــة من شــبـكــــات اIـواصـالت الــسـلــكـيــة
والـالسـلــكــيـــة لـ "اتـصــاالت اجلــزائــر" نـحــو شــبــكــة صـاحب

الرخصةs سيساوي على األقل 10 دج  للدقيقة الواحدة.

تــضــبط اIــبــالغ الــواردة بــالــقــيــمــة اIــطــلـقــة فـي هـذا
اIــلــحقs ســـنــويــا وبــصــفــة تـــتــنــاسب مع تـــقــلــبــات مــؤشــر

األسعار عند االستهالك.

بــالـرغم مـن كل مـا تــقـدمs فـإنـه �ـكن ســلـطـة الــضـبط
أن تــقـومs قــبل نـهـايــة الـفــتـرة االنـتــقـالـيــةs بـضـبـط اIـبـالغ
ذات احلــد األعـــلى واIــبــالغ ذات احلــد األدنـى اIــشــار إلــيــهــا
Xمن أجـل ضـــمــــان إطـــار مـــشــــروع لـــلــــمـــنـــافــــســـة بـــ sأعاله

اIتعاملX بعد التشاور مع األطراف اIعنية.

4. األحـــكــام اIـــتـــعـــلــقـــة بـــالـــتــوصـــيل الـــبـــيـــني حلـــركــةاألحـــكــام اIـــتـــعـــلــقـــة بـــالـــتــوصـــيل الـــبـــيـــني حلـــركــة
"اIعطيات" :"اIعطيات" :

حتدد شروط هذا الـتوصيل البـيني بX األطراف في
إطار تعاقديs وفق اIادة  2.11 من دفتر الشروط هذا.

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
عرض خدماتعرض خدمات

1. اخلدمات الدنيا اإللزامية. اخلدمات الدنيا اإللزامية
 sالنفاذ إلى األنترنت عبر الساتل -

s(64 كيلوبتة ≤) عطيات على شريط واسعIتراسل ا -
- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات

sمستقلة
- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات

sعمومية
- اإلغاثة في حالة حدوث كوارث طبيعية.

2. اخلدمات اإلضافية. اخلدمات اإلضافية
sعطيات ذات السعة الضيقةIإرسال ا -

sمحاضرة بصرية -
sالطب عن بعد -

- التدريس عن بعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14-221 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 شـــوال عــام شـــوال عــام
1435 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 11 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــة s2014 يـــــــتــــــــضـــــــمنs يـــــــتــــــــضـــــــمن

اIـــصــادقــة عـــلى مــخـــطــطـــات الــتــهـــيــئـــة  الــســيـــاحــيــةاIـــصــادقــة عـــلى مــخـــطــطـــات الــتــهـــيــئـــة  الــســيـــاحــيــة
Iناطق التوسع واIواقع السياحية بوالية بجاية.Iناطق التوسع واIواقع السياحية بوالية بجاية.

ـــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة
 sالتقليدية

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــقـــانــون رقم 02- 02 اIــؤرّخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اIـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002

sتعلق بحماية الساحل وتثمينهIوا
- و�ـــقــــــتـــضى الـــقـــانــون رقم 03-03 اIــؤرّخ في 16
ذي احلـجـة عام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـعلق
sادة 12 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIناطق التوسع وا�

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 88-232 اIــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدّلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرّخ
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في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق

sواقع السياحيةIالتوسع وا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 12 من الـقـانون
رقم 03 - 03 اIــــؤرّخ في 16 ذي احلـــجـــة عـــام 1423 اIــــوافق
17 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2003 واIــــذكـــــور أعالهs يــــصـــــادق عــــلى

مخـطـطي التـهـيئـة الـسيـاحـيـة Iنـطـقتي الـتـوسع واIواقع
السياحية اIبينتX أدناهs اIلحقX بأصل هذا اIرسوم :

sوالية بجاية sشاطئ أوقاس" بلدية أوقاس" -
- "أقريون" بلدية سوق االثنsX والية بجاية.

اIادة اIادة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 11
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 14-109 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 جــمــادى جــمــادى
s2014 ــــــوافق 12 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يـــــعــــــدل  ويـــتــمــم الــمـــرســـوم الـتـــنـــفـــيــذي رقــميـــــعــــــدل  ويـــتــمــم الــمـــرســـوم الـتـــنـــفـــيــذي رقــم
04-414 الـــمـــؤرخ فـي  الـــمـــؤرخ فـي 8 ذي الـــــقــــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــــعـــــدة عــــام 1425

والـــــمــــتـــعــــــلق اIـــــوافق اIـــــوافق 20 ديــــســـــمــــبـــــر ســـــنـــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســـــنـــة 2004 والـــــمــــتـــعــــــلق 
بــــشــــــروط وكــــــيــــفــــــيــــات مــــــمــــارســـة الـــوظـــائفبــــشــــــروط وكــــــيــــفــــــيــــات مــــــمــــارســـة الـــوظـــائف
الــــتي يــــقــــوم بــــهــــا مــــســــتــــخـــدمــــو الــــطــــيــــران اIــــدنيالــــتي يــــقــــوم بــــهــــا مــــســــتــــخـــدمــــو الــــطــــيــــران اIــــدني

(استدراك).(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الـرسـميـة - الـعدد 17 الـصادر في 24 جـمادى
األولى عام 1435 اIوافق 26 مارس سنة 2014.

الصفحة 10 : - ©وذج اإلجازة األول -

« AIR TRAFFIC CONTROLLER�S » - : بدال من :بدال من

.« AIR TRAFFIC CONTROLLER�S LICENCE »- : يقرأ يقرأ

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 9 شـوال عـام  شـوال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 5 غــشت سـنـة غــشت سـنـة
s2014 يــتـــضــمن اعــتــمــاد احلــزب الــســيــاسي اIــســمىs يــتـــضــمن اعــتــمــاد احلــزب الــســيــاسي اIــســمى

"حركة البناء الوطني"."حركة البناء الوطني".
ــــــــــــــــــــــــــــ

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sإن وزير الدولة
- �ـقتـضى القـانون الـعضوي رقم 12-04 اIؤرخ في
18 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واIــتــعـلق

sواد من 27 إلى 32 منهIال سيما ا sباألحزاب السياسية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اIؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبـنـاء على الـقــــرار اIؤرّخ في 13 فـبـرايـر سـنـــة
2013 واIــتــضــمن الــتـرخــيص بــعــقــد اIــؤتـمــر الــتــأســيـسي

s"سمى "حركة البناء الوطنيIللحزب السياسي ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIاIـادة األولى: ادة األولى: يـعتـمـد احلـزب الـسيـاسي اIـسـمى "حـركة
البناء الوطني" الكائن مقره برقم 521- درارية (اجلزائر).

اIـادة اIـادة 2 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر  بــــاجلــــزائــــر في 9 شــــوال عــــام 1435 اIــــوافق 5
غشت سنة 2014.

عن وزير الدولةs وزير الداخلية واجلماعات احمللية عن وزير الدولةs وزير الداخلية واجلماعات احمللية 
األمX العاماألمX العام
أحمد عدليأحمد عدلي

وزارة اEاليوزارة اEاليّة
ديـســمــبـر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 13 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 16 ديـســمــبـر 
ربــــيع ســــنــــة ســــنــــة s2013 يـــــعــــدs يـــــعــــدّل الــــقـــــرار اIــــؤرل الــــقـــــرار اIــــؤرّخ في خ في 18 ربــــيع 
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1432 اIــــوافق  اIــــوافق 23 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2011
واIـــتـــضــــمواIـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلـــجـــنــــة الـــوطـــنـــيـــةن تـــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلـــجـــنــــة الـــوطـــنـــيـــة

لصفقات اللوازم.لصفقات اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 13 صــفـر عـام 1435 اIـوافق
16 ديسـمبـر سنة s2013 يعـدّل القـرار اIؤرّخ في 18 ربيع

الـثاني عام 1432 اIوافق 23 مـارس سنة 2011 واIـتضمّن
sأعــضـــاء الــلــجـنـــة الــوطــنـــيــة لـصــفــقـــات الــلــوازم Xتــعـيــ

اIعدّلs كما يأتي :
.................................(بدون تغيير حتى)
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : يـفـوّض إلى الـسّيد عمـر لقـدرs نائب
مدير بالصنـدوق اخلاص �عاشات تقـاعد اإلطارات العليا
sـالـيةIبـاسم وزيـر ا sاإلمـضاء في حـدود صالحـيـاته sلألمـة

على جميع الوثائق واIقرراتs باستثناء القرارات.

اIــــــادة اIــــــادة 2 :  : يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلـزائـريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 30
يوليو سنة 2014.

محمد جالبمحمد جالب

وزارة وزارة النقـلالنقـل
قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 18 ج جــــــــمــــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1435 اI اIــــــــوافق وافق 20
مارس سنة مارس سنة s2014 يحدs يحدّد شد شـروط تنظيم االمتحاناتروط تنظيم االمتحانات
اIاIــــــهــــنــــــيــــــة من أجة من أجـل احلل احلــــصــــــول عول عــــــلى شلى شــــــهــــــادات الادات الــــــكــــــفــــاءةاءة

والشهادات اخلاصة باIالحة التجارية وكيفياته.والشهادات اخلاصة باIالحة التجارية وكيفياته.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير النّقـل
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافـق 11 سبتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اIؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اIوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

sيحدّد صالحيات وزير النّقـل
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-143 اIؤرّخ
في 3 صــفــر عـام 1423 اIــوافق 16 أبــريل ســنــة 2002 الـذي
يـــحـــدّد الــــشـــهـــادات وشـــهـــادات الـــكـــفـــاءة اخلـــاصـــة بـــاIالحـــة

sادّة 88 منهIال سيّما ا sالبحرية وشروط إصدارها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-275 اIؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1430 اIــــوافـق 30 غــــشت ســــنــــة 2009
واIــتــضـمّـن حتــويل اIــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

sتمّمIعدّل واIا sخارج اجلامعة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-98 اIـؤرّخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اIوافق 18 مارس سنة 2010
sــركـــزيـــة في وزارة الـــنّــقلIـــتــضـــمّن تـــنـــظــيـم اإلدارة اIوا

sتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقـــــــرار اIــــؤرّخ في 3 ربــــــيع األوّل
عــــــام 1421 اIـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2000 الــــذي يـــــحــــدّد
شـــروط تــنــظـيـم االمـتــحــانــات اIـهــنــيــة من أجـل احلــصـول
عــــلـى شـــهــــادات الــــكــــفــــاءة والـــشــــهــــادات اخلــــاصــــة بـــاIـالحـــة

sالتجارية وكيفياته
- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1426 اIـوافق 31 يـولـيـو سـنة 2005 الـذي يـحدّد قـائـمة

- اآلنــــســــة أمـــــيــــمــــة ربــــحيs �ـــــثــــلــــة وزيــــر اIــــالــــيــــة
(اIــديـريـة الــعـامــة لـلــمـحــاسـبــة)s عـضـوا مــسـتــخـلــفـاs خــلـفـا

للسيد توفيق خوني.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 10 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 12
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة s2014 يـــعـــدs يـــعـــدّل الــــقـــرار اIـــؤرل الــــقـــرار اIـــؤرّخ في خ في 18
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2011   واIـتـضـم واIـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيةن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـية

لصفقات األشغـال.لصفقات األشغـال.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 10 ربــــيـع األوّل عـــام 1435
اIـوافق 12 يـنـايـر سـنة s2014 يـعـدّل الـقـرار اIؤرّخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واIــتــضـمّـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

األشغـالs اIعدّلs كما يأتي :
.................................(بدون تغيير حتى)

- الــســيــد عـمــر بــلــحــاج وبــراهــيم عــامــرs �ــثـال وزيـر
األشــغـال العمـوميةs على الـتواليs عضوا أسـاسيا وعضوا

مستخلفاs خلفا للسيدين بوسعد ليماني وفاروق طلعة.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 3 ش شـوّال عام ال عام 1435 اIوافــق  اIوافــق 30 يول يولـيو سنةيو سنة
s2014 يتضمs يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نائب مديـر.ن تفويض اإلمضاء إلى نائب مديـر.

ــــــــــــــــــــــــ
sاليةIإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

sتمّمIعدّل واIا
- وبــــمــــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 155-14
الـــمـــؤرّخ فـي 5 رجـب عــام 1435 الـــمــوافق 5 مـايــو ســنـة
s2014 الـذي يـرخّص ألعـضاء احلكومة تـفـويـض إمضائهم

- وبــعـــد االطالع عــلى اIــرســوم الــرئــاسي اIــؤرّخ في
13 رجـب عـــــــام 1422 اIـــــــوافـق أوّل أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنـــــــة 2001

واIــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــX الــــسّــــيــــد عــــمــــر لــــقــــدرs نـــائـب مــــديـــر
sبالصندوق اخلاص �عاشات تقاعد اإلطارات العليا لألمة
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الـنـشـاطات واألشـغـال واخلـدمـات الـتي �ـكـن أن يـقـوم بـها
اIـعــهــد الــعـالي لــلــبــحـريــة زيــادة عـلـى مـهــمــته الــرئـيــســيـة

sوكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 88 من اIـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02-143 اIــــؤرّخ في 3 صــــفــــر عــــام 1423
اIــوافق 16 أبــريل ســنــة 2002 واIـــذكــور أعالهs يــحــدّد هــذا
الـــقـــرار شـــروط تــنـــظـــيم االمـــتـــحـــانـــات اIــهـــنـــيـــة من أجل
احلـــصــــول عـــلى شــــهـــادات الــــكـــفــــاءة والـــشــــهـــادات اخلــــاصـــة

باIالحة التجارية وكيفياته.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــجب أن يـكـون اIــتـرشــحـون لالمـتــحـانـات
اIهنية اIذكورة أعالهs من جنسية جزائرية.

sــــكن أن يـــــشــــارك أيـــــضـــــا في هــــذه االمـــــتــــحـــــانــــات�
اIـــتـــرشــــحـــون األجــــانب اIــــقـــبــــولـــون �ــــوجب االتــــفـــاقـــات

الدولية التي صادقت عليها اجلزائر.

اIــادة اIــادة 3 :  : يـــجـب عـــلى أصـــحـــاب الـــطـــلب إيـــداع مـــلف
تسـجـيلـهم لـدى اIصـالح اخملـتصـة الـتابـعـة للـوزارة اIـكلـفة

بالبحرية التجارية واIوانىء.
يتضمن اIلف الوثائق اآلتية :

- طـلب اIــشــاركــة في االمـتــحــان اIـهــنيs يــذكــر فـيه
sشاركة فيهIطبيعة االمتحان الذي يلتمس ا

sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادقا عليها -
- سجل التكوين عـلى م° السفينة تسلّمه مؤسسة

sالتكوين للمترشح التلميذ
- كـــشف اIـالحــة تـــســلّـــمه اإلدارة الـــبــحـــريـــة احملــلـــيــة

sترشحIكان تسجيل اI
- شــهـادة الــلــيـاقـــة الــبـدنـــيـة لــلــقـيـــام بـاIـالحــةs تــعـد
طــبــقـــا لألحــكــــام الـتــنــظـيــمــيــة اIــعـمـــول بــهــاs يــســلّـمــــهـا

sطبيب رجـال البحر
- نــســخــة مــصــادقــا عــلــيـهــا لــلــدبــلــومــات أو شــهـادات
الــكـفــــاءة اخلــاصــة بــاIالحــة الــتـجــاريـــة وشـهــادات األمـن

sقيـد الصالحية
sصورتان (2) شمسيتان -

Xشـهـادة النـجـاح في اختـبـار التـأهـيل للـمـترشـح -
الـــذين ال تـــتــوفـــر فـــيـــهم شـــروط إعــادة تـــصـــديق شـــهــادات

كفاءتهمs طبقا للتنظيم اIعمول به.
يـــعــــفى اIـــتـــرشـــحــــون الـــذين ªّ تـــأجــــيـــلـــهم إلى دورة

معنيةs من جتديد ملف تسجيلهم في الدورة اIوالية.
Xيـــجب عـــلــيـــهم تـــأكـــيــد تـــرشــحـــهم وحتـــيــ sغــيـــر أنه

الوثائق التي انتهت مدة صالحيتهاs عند االقتضاء.

XـتــرشـحـIـادة 4 :  : يــجب أن يـقـدّم طــلب تـســجـيل اIـادة اIا
األجانب من طرف التمثيلية الدبلوماسية لبلدهم.

اIــــادة اIــــادة 5 :  : تــــنــــظــم االمــــتــــحـــــانـــــات اIــــهــــنـــــيــــة جلــــنـــــة
امـــتــــحـــــان تــــوضع لــــدى الـــوزارة اIــــكــــلّـــفــــــة بــــالـــبــــحـــــريـــة

التجـاريـة واIوانىء.
يــحـــدّد تـــنـــظــيـم هــذه الـــلـــجـــنــة وســـيـــرهـــا �ــقـــرّر من

الوزير اIكلّف بالبحرية التجارية واIوانىء.
اIـادة اIـادة 6 :  : تـنـظم االمـتـحـانـات اIـهـنـيـة بـوقع ثالث (3)

دورات عادية في السنة.
و�ــكن أن تــنــظم دورات غــيــر عــاديــة عــنــدمـــا يــبـرر

عدد اIترشحX ذلك.
يـــجب أن تـــضم كـــل دورة عــشــــرين (20) مـــتـــرشـــحـــا

عـلى األقــل.
اIادة اIادة 7 :  : تتـضمن االمـتحانـات اIهـنيةs مـوضوع هذا
الــــقـــــرارs اخــــتــــبـــــارات كــــتـــــابــــيــــة واخـــــتــــبــــارات شـــــفــــويــــة

واختبارات تطبيقية.
تـختلف االخـتبـارات اIذكورة أعالهs حـسب شهادات

الكفـاءة والشهادات.
حتـــــدّد جلــــنـــــة االمــــتــــحــــــان قــــــائــــمـــــــة االخــــتــــبـــــارات

الكتـابـية ومعاملها.
اIـــــادة اIـــــادة 8 :  : يـــــنـــــقّـط كـل اخـــــتــــــبـــــار من صـــــفــــــر (0) إلى

عشرين (20) ويخصص له معامل خاص بكـل مادة.
كل نــقـطــة أقل من 20/8 في إحـدى اIــواد الــتي حتـدد

قائمتها جلنة االمتحان تعتبر مقصية.
تكـون أوراق االمـتـحانـات الـتي حتـصلت عـلى نـقـطة

مقصية موضوع تصحيح ثـان.
اIـــــادة اIـــــادة 9 :  : يـــــحـــــدّد مــــــبـــــلــغ مــــــصــــــاريـف االمـــــتـــــحـــــان
وكــيــفــيـات دفــعــهــا �ــقـرّر من الــوزيــر اIــكــلّف بـالــبــحــريـة

التجـارية واIوانىء.
10 :  : يـــحـــدّد تـــنـــظـــيـم جلـــنـــة االمـــتـــحـــان وســـيــر اIــادة اIــادة 
أشــــغــــالــــهــــا فـي الــــنــــظــــــام الــــداخـــــلـي الــــذي تــــعـــــده جلــــنــــــة

االمتحـان اIذكـورة أعاله.
11 :  : تـضم جلـنة االمـتـحان الـتي يـرأسهـا اIـدير اIادة اIادة 

اIكلّف بالبحرية التجارية واIوانىءs مـا يأتي :
- ثالثـة (3) �ـثــلـX عن اIـديــريـة اIـكـلّــفـة بـالــبـحـريـة

sوانىءIالتجارية وا
sثال (1) عن مديرية اإلدارة العامة� -

sرئيس اللجنة التقنية -
- �ـتــحــنـs(2) X فـي الــســـطح وفي غـــرفــة اIـــاكــنــات

sيختارهما رئيس اللجنة التقنية
- �ــــثال (1) عن وزارة الــــصــــيــــد الــــبــــحــــري واIـــوارد

الصيديةs عند احلاجة.
تـــتـــولى اIـــديـــريــة اIـــكـــلّـــفـــة بــالـــبـــحـــريــة الـــتـــجـــاريــة

واIوانىء أمانة اللجنة.
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- الــربـــابـــنــة واIـــيـــكــانـــيـــكــيـــX الـــرئــيـــســـيـــX الــذين
مـــــارســــوا وظـــــائف الـــــقـــــيـــــادة أو مــــيـــــكـــــانــــيـــــكـي رئــــيـــــسي
بــالـوحــدات الــتـابــعــة لـلــبـحــريــة الـتــجـاريــة Iــدة خـمس (5)

sسنوات على األقـل
- ربـــابـــنـــة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري الـــذيـن مـــارســـوا هــذه

الوظيفة Iدة خمس (5) سنوات.

�ـكـن الــلـجـنـــة أن تـسـتــعــX بـكـل شــخص من شـأنـه
أن ينيرها في أشغالها بحكم كفاءاته.

اIـادة اIـادة 18 :  : تــرسل الــلـجــنــة الـتــقـنــيــةs عـقب كـل دورة
sوفي أجــل أقــصـــاه خـمــســـة عــشــر (15) يـــومـــا sامــتــحـــان
إلى جلنة االمتحـان محضرا تدوّن فيه نتائج االمتحانات
وكذا كـيفيـة إجرائهـاs وعند االقـتضاءs العـوارض التي قد
حــــدثت أثــــنـــاء إجــــراء االخــــتـــبــــارات وكـــذا االحــــتـــجــــاجـــات

.XترشحIقدّمة من طرف اIا
يجب أن يـكــون احملـضـر اIـوقــع من طـــرف أعـضــاء
الــلـــجـــنـــة الـــتـــقــنـــــيـــة مـــرفـــقـــــا �ــواضـــــيع االخـــتـــبــــارات

(سـؤال/ جــواب).

sـــداوالتIبـــعـــد ا s19 :  : تـــعـــلن جلـــنـــة االمـــتـــحـــان اIــادة اIــادة 
نـتـائج االمـتـحـانـات من أجل إصـدار شـهـادة الـكـفـاءة و/ أو

.XقبولIا Xطابقة للمترشحIالشهادة ا

20 : : ال يـــتم قـــبـــول ســـوى اIـــتـــرشـــحـــX الـــذين اIــادة اIــادة 
حتصلوا على معدل عامّ يساوي 20/10.

يسـلم اIـدير اIـكلّف بـالـبحـرية الـتـجاريـة واIوانىء
شهادات الكفاءة و/ أو الشهادات.

يجب أن تـقيّـد إشارة شـهادة الـكفـاءة و/ أو الشـهادة
في الــــســــجــل اIــــفــــتـــــوح لــــهـــــذا الــــغــــــرض لــــدى اIــــصـــــالح
اخملـــتــــصــــة الــــتـــابــــعـــة لــــلـــــوزارة اIــــكـــلــــفـــــة بــــالـــبــــحـــــريــــة

التجـاريـة واIوانىء.

sــتـرشـحـونIـادة 21 :  : تـتم الـطــعـون الـتي يــقـدّمـهـا اIـادة اIا
وفــقــا ألحـكــام الــنـظــام الــداخـلـي اIـتــعــلق بــتـنــظــيم وإجـراء

االمتحانات اIهنية.

اIــــادة اIــــادة 22 :  : تـــــلــــــغـى أحــــكـــــــام الـــــقــــــرار اIـــــؤرّخ في 3
ربــــــــيع األوّل عـــــام 1421 اIـــــوافق 6 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2000

واIذكـور أعاله.

اIـادة اIـادة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 20 مارس سنة 2014.

عمار غولعمار غول

اIــادة اIــادة 12 :  : حتـــدّد الـــقــائـــمـــة االســمــــيـــة ألعــضـــاء جلـــنــة
االمــتـــحـــان اIـــعـــيــنـــsX بـــنـــاء عـــلى اقـــتـــراح من هـــيـــاكــلـــهم
ومـــؤســــســـاتـــهـم اIـــتــــتـــالـــيــــةs �ـــقـــرّر مـن الـــوزيـــر اIــــكـــلّف
بـالــبــحــريــة الــتــجــاريـة واIــوانىءI sــدة ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد.
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءs يـتم استخالفه
حـسـب األشـكــال نـفـسـهـا. ويـخـلـفـه الـعـضــو اجلــديـد اIـعـيّن

إلى غاية انقضاء العهدة.

13 :  : جتـــــتــــمـع جلـــــنــــة االمـــــتــــحـــــانs بـــــنــــاء عـــــلى اIــــادة اIــــادة 
استدعاء من رئيسها عقب كل دورة امتحان.

ال تـــصح مــداوالت الــلـــجــنــة إالّ بــحـــضــور ثــلــثي (3/2)
أعضائها على األقـل.

فــإن لم يــكــتــمل الــنـصــابs يــعــقــد اجـتــمــاع آخــر بــعـد
انـقضـاء أجـل ثـمـانـية (8) أيـام. و�ـكن الـلـجـنـة أن تـتـداول

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

sـذكــورة أعالهIادة 14 :  : تسـاعــد جلنــة االمتـحــان اIادة اIا
جلنـة تقنـية.

تتمثل مهمة جلنة االمتحان فيما يأتي :
sحتديد تواريخ دورات االمتحانات -

sفحص ملفات الترشحيات ودراستها -
sXقبولIا Xضبط القائمة النهائية للمترشح -
sإلى مركز االمتحان XترشحIإرسال قائمة ا -

- مـــــراقـــــبـــــــة كــــــيـــــفـــــــيـــــة إجـــــــــراء االمـــــتـــــحـــــــانـــــــات
sواإلشــراف عليهـا

- التداول في نتائج االمتحانات واIصادقة عليها.

اIـادة اIـادة 15 :  : تـعــقـــــد الــلـجــنـــــة الــتـقــنـــــيــة اIـذكــــورة
في اIادّة 14 أعالهs اجتـماعا لـدى اIدرسـة الوطنـية العـليا

البحرية لبوسماعيل.
تــــــكــــــلّف �ــــــســــــاعــــــدة جلــــــنــــــة االمـــــتــــــحــــــان فـي إجـــــراء

االمتحانات اIهنية.

16 :  : يعـيّن اIـدير اIـكـلّف بالـبـحريـة الـتجـارية اIادة اIادة 
واIــوانـىء رئــيس الــلــجــنــة الــتــقــنــيـة بــاقــتــراح مـن مــديـر

اIدرسة الوطنية العليا البحرية.

اIـادة اIـادة 17 :  : تـضم الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة جلـان امـتـحـان يـتم
اختيار أعضائها من ضمن مـا يأتي :

- األســـــاتــــذة الــــذين لـــــقــــنــــوا مــــواد عـــــلــــوم اIالحــــة أو
sدة خمس (5) سنوات على األقـلI يكانيكا البحريةIا



24 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3449
20 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 2
شــعــبــان عــام 1426 اIــوافق 6 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2005 الــذي
يـــحــدّد كــيــفــيــات دفع أتــعـــاب الــبــيــاطــرة الــذين �ــارســون
اIــهـــنــة بـــصــفــة خـــواص واIــفــوضـــX واIــســخّـــرين لــلـــقــيــام
بـحــمالت تـلـقــيح احلـيـوانـات ضــد أمـراض اجلـدري واحلـمى
الــقالعــيــة والــكــلب ومــرض احلــمى اIــالــطــيــة وكل األعــمـال
الــوقــائــيـــة األخــرى الــتي تــأمــر بــهــا الـــســلــطــة الــبــيــطــريّــة

sالوطنيّة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اIـــؤرّخ في 28 رمـــضـــان عـــام
1424 اIوافق 30 نوفـمبـر سنة s2003 الذي يـحدّد كيـفيّات

XــمــارسـIمــنح الــتـفــويض الــصّــحي لألطــبـاء الــبــيــاطـرة ا
بــصــفـة خــواص إلجنــاز الـبــرامج الــوقـائــيــة والـقــضــاء عـلى
األمــراض احلـيـوانــيـة الـتي تــأمـر بـهــا الـسـلــطـة الـبــيـطـريّـة

sتمّمIعدّل واIا sالوطنيّة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـقرار الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ في 2 شعـبـان عام 1426

اIوافق 6 سبتمبر سنة 2005 واIذكور أعاله.

2 : : تــعــدل أحــكــام اIـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اIـادة اIـادة 
اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرخ في 2 شـــــعــــبـــــان عــــام 1426 اIـــــوافق  6
سبتمبر سنة 2005 واIذكور أعالهs وحترر كمــا يـأتي :

"اIـادة 2 : حتــدد أتــعــاب الــبــيــاطــرة الـذيـن �ــارسـون
اIهنة بصفة خواص واIفوضX واIسخرين كما يأتي :

- عــــشــــــرون ديــــنــــارا ( 20 دج ) لــــكـــل رأس غــــنـم أو
sمـاعـز ملقح

- خـمـسـون ديـنـارا ( 50 دج ) لـكل رأس بـقـر أو جـمل
sأو خيل ملقح

sستون دينارا ( 60 دج ) لكل رأس كلب أو قط ملقح -
- مــائــة ديــنــار ( 100 دج ) لــكل رأس بــقــر أو غــنم أو

sماعز أو جمل أو خيل أخذت منه عينة
- عشرة دنانير ( 10 دج ) لكل حلقة صحية موضوعة ".

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 19
غشت سنة 2014.

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـــــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 23  شـــوال عـــام   شـــوال عـــام 1435
اIــــــوافق اIــــــوافق 19 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة s2014 يــــــعــــــدل الــــــقـــــرارs يــــــعــــــدل الــــــقـــــرار
الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 2 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1426
اIوافق اIوافق 6 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 2005 الذي يـحد الذي يـحدّد كيـفياتد كيـفيات
دفع أتعاب البيـاطرة الذين �ارسون اIـهنة بصفةدفع أتعاب البيـاطرة الذين �ارسون اIـهنة بصفة
خــواص واIــفـوخــواص واIــفـوّضــX واIــسـخــرين لــلــقـيــام بــحـمالتضــX واIــسـخــرين لــلــقـيــام بــحـمالت
تــلـــقـــيح احلـــيـــوانــات ضـــد أمـــراض اجلــدري واحلـــمىتــلـــقـــيح احلـــيـــوانــات ضـــد أمـــراض اجلــدري واحلـــمى
الـــقـالعــيـــة والـــكـــلب ومـــرض احلـــمى اIـــالـــطــيـــة وكلالـــقـالعــيـــة والـــكـــلب ومـــرض احلـــمى اIـــالـــطــيـــة وكل
األعـمـال الـوقـائـيـة األخـرى الـتي تـأمـر بـهـا الـسـلـطةاألعـمـال الـوقـائـيـة األخـرى الـتي تـأمـر بـهـا الـسـلـطة

البيطرية الوطنيالبيطرية الوطنيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليّةIإنّ وزير ا

sووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 88-252 اIؤرّخ
في 22 جــــمــــادى األولى عـــــام 1409 اIــــوافـق 31 ديــــســــمــــبـــر
ســـنـــة 1988 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط �ـــارســـة أعـــمـــال الـــطب
الـبيطـري وجـراحة احليـوانات في القطــاع اخلاصs اIعدّل

sتمّمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانـيـة عــام 1410 اIـوافق أوّل يـنـايـر سـنـة
sتمّمIعدّل واIا s1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

sاليّـةIالّـذي يحـدّد صالحيـات وزيــر ا

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 119-2000
اIـؤرّخ في 26 صـفـر عام 1421 اIـوافق 30 مايـو سـنة 2000
الـذي يـحـدّد كـيـفـيّـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاصّ
رقم 071-302 الـــذي عـــنـــوانه "صــــنـــدوق تـــرقـــيـــة الـــصّـــحـــة

sتممIعدل واIا s"احليوانية والوقاية النباتية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-173 اIؤرّخ
في 12 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 14 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
يـحـدّد كـيفـيـات جتـنـيد األطـبـاء الـبـياطـرة في حـالـة ظـهور
وبـاء حـيوانـي وأثنـاء الـقـيام بـعـمـليـات الـوقـاية اجلـمـاعـية
من األمراض احليوانية الـتي تأمر بها السلـطة البيطريّة

sادّة 4 منهIال سيّما ا sالوطنيّة
وزير اIاليوزير اIاليّة
محمد جالبمحمد جالب

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري
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عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

األمX العاماألمX العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¡ جوديكر¡ جودي

sإعداد وتقييم الدعائم البيداغوجية والوثائقية -
- الـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــتـــــســـــجـــــيـالت وإعـــــادة الـــــتـــــســـــجـــــيالت
sالبيداغوجية ومسك البطاقية االسمية للتالميذ وحتيينها
- ضمان تقييم التكوين األولي والتكوين اIتواصـل.

: (2) Xوتضم قسم
- قــــسم الــــتــــمــــدرس واالمــــتــــحــــانــــات واIــــســــابــــقـــات

والتربصات. ويشمل مـا يأتي :
sسابقاتIمصلحة التعليم واالمتحانات وا *

* مصلحة التربصات.
- قسم التكوين اIتواصلs ويشمل مـا يأتي :

sتواصل والبيداغوجيةIمصلحة هندسة التكوين ا *
* مصلحة متابعة وتقييم برامج التكوين اIتواصـل.

sـالـيةIـديـريـة الـفرعـيـة لإلدارة واIـادة 4  :   : تـكلّف اIـادة اIا
على اخلصوصs �ا يأتي :

sوارد البشريةIإعداد اخملطط السنوي لتسيير ا -
- ضـــــمـــــان الـــــتـــــســـــيـــــيـــــر اإلداري واآللـي لـــــلـــــوســـــائل

sعمول بهIطبقا للتنظيم ا sاديةIالبشرية وا
sيزانيةIإعداد وتنفيذ ا -

sنقولة والعقـاريـةIضمان تسيير وصيانة األمالك ا -
- ضــمـان تـسـيــيـر األرشـيف والــسـهـر عــلى احملـافـظـة

عليهs طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
: (2) Xوتضم قسم

- قسم اIستخدمX واIاليةs ويشمل مـا يأتي :
sXستخدمIمصلحة تسيير ا *
* مصلحة اIيزانية واحملاسبة.

- قسم الوسائل العامةs ويشمل مــا يأتي :
sمصلحة الوسائل *

* مـــــصـــــلـــــحـــــة اإلعالم اآللـي والـــــســـــمـــــعي الـــــبـــــصـــــري
sوالوثائقي واألرشيف

* مصلحة اإلقامة واإلطعـام.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في  19 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1435
اIوافق 19 فبراير سنة 2014.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اEستشفياتوإصالح اEستشفيات

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 19  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 19  فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة   فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة s2014 يــــــحـــــددs يــــــحـــــدد

التنظيم الداخلي Iعاهد التكوين شبه الطبي.التنظيم الداخلي Iعاهد التكوين شبه الطبي.
ــــــــــــــــــــــــ

إن الـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيـــــر األول اIـــــكـــــلـف بـــــإصالح
sاخلدمـة العمومية

sاليةIووزير ا
sستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اIؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

sدير العام للوظيفة العموميةIيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-319 اIؤرّخ
في 9 شوّال عام 1432 اIوافق 7 سبـتمبر سنة 2011 الذي
يـحول مدارس التـكوين شبه الـطبي إلى معاهـد التكوين

sادّة 23 منـهIال سيّما ا sشبه الطبي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتIا
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 23 من اIـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ  رقـم 11-319 اIــؤرّخ في 9 شـــوّال عـــام 1432
اIــوافق 7 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2011 واIــذكــور أعالهs يــهــــدف
هــــذا الـــقـــــرار إلى حتـــــديــــد الـــتـــنــــظـــيم الـــداخــــلي Iـــعـــاهـــد

التكوين شبـه الطبي.
اIـادة اIـادة 2 :  : يـشـمل الـتـنـظيـم الـداخـلي Iـعـاهـد التـكـوين

شبه الطبيs حتت سلطة اIديرs مـا يأتي :
sديرية الفرعية للبيدغوجيةIا -

- اIديرية الفرعية لإلدارة واIالية.
sـديــريـة الــفـرعــيــة لـلــبـيــداغـوجــيـةIـادة 3 :  : تــكــلّف اIـادة اIا

على اخلصوصs �ا يأتي :
- ضـمـان التـنـظـيم واIتـابـعة الـبـيـداغوجـيـة لـلتـعـليم

sوالتكوين والتربصات



- عــيـــادي عـبـد احلـمــيـد وعـكـريـش كـر¡s �ـثال وزيـر
sعـلى الـتـوالي sـسـتـشـفــيـاتIالــصّـحـة والـسّــكـان وإصـالح ا

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

- عـــــــون مــــــــريـــم  وتــــــــوزالـــــــة فــــــــوزيــــــــةs زوجـــــــة
شـــــريـــــفيs �ــــثـــــلــــتــــا وزيــــر اIـــــالــــيــــة (اIــــديـــــريــــة الــــعــــامــــة
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة) عـــلى الـــتـــواليs عـــضـــوا أســـاســـيـــا وعـــضـــوا

sمستخلفا

- أوديـنــة عـمــر ولــعـنــاني عـادلs �ــثال وزيــر اIـالــيـة
(اIـــديـــريــة الـــعـــامـــة لــلـــمـــيـــزانــيـــة) عـــلى الـــتـــواليs عـــضــوا

sأساسيا وعضوا مستخلفا

- عـــيــــاشي فـــاطــــمـــة وبــــوتي ســـهــــامs �ـــثـــلــــتـــا وزيـــر
الـــــتـــــجـــــارة عــــــلى الــــتـــــواليs عـــــضــــوا أســــاســـــيــــا وعــــضــــوا

مستخلفا.

تـلــغـى أحــكــام الــقــرار الــمـؤرّخ فـي 18 ذي الـقـعدة
عـام 1433 الــمـوافـق 4 أكـتــوبـر ســنـة 2012 الــذي يـحـدّد
تــشــكــيـــلــة الــلــجــنــة الـــقــطــاعــيــة لـــلــصــفــقــات لـوزارة

الصّحة والسّـكان وإصالح اIستشفيات.

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 28   رجب عام  رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 28  ماي  مايـو سنةو سنة
s2014 يـحّـدد تدد تـشـكـيـلـة الة الـلـجـنـة الة الـقـطـاعاعـيـة لة لـلـصـفـقاتقات

لوزارة الصلوزارة الصّحة والسحة والسّـكان وإصالح اIستشفيات.ـكان وإصالح اIستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب قـرار مـؤرّخ فـي 28 رجب عام 1435 اIوافق
28 مـــايـــو ســـنـــة s2014 تــــتـــــشــــكـل الـــــلــــجــــنـــــة الــــقــــطـــــاعـــيـــة

sستشفياتIللصـفـقـات لـوزارة الصحة والسّـكـان وإصالح ا
تطبيقا ألحكام اIادّة  153 من اIرسوم الرّئاسيّ رقم 236-10
اIــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واIــتــضــمّن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةs اIــعـدّل

واIتمّمs من السّيدات والسّادة اآلتية أسماؤهم :

- بن أشـنـهـو فـوزيs �ـثـل وزيـر الـصّـحـة والـسّــكـان
sرئيسا sستشفياتIوإصالح ا

- عـلـي اسمـاعـــيل فـاطمـــة الــزهـــراءs �ثـلـــة وزير
sنائبـة رئيس sستشفياتIالصّحـة والسّـكان وإصالح ا

- دلـــيـج عــبــد الــكــر¡  وفـرحــات ســمــيــرs �ـثـال وزيـر
sعـلى الــتـوالي sــسـتــشـفــيــاتIالـصّــحـة والــسّـــكـان وإصالح ا

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا
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