
العدد العدد 27
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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

األحد األحد 5  شعبان  شعبان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 24 مايو سنة مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 اHوافق 18 مايـو سنة r2015 يتـضمن اHـوافقـة على جتـديد رخـصة
إقـامة شـبـكـة  عـمـومـيـة لـلمـواصالت الـشـخـصـيـة الـنـقالـة الـعـاHـيـة عـبـر الـسواتـل من نوع GMPCS واسـتـغاللـهـا وتـوفـير
خدمات اHواصالت الالسلكية للجمهورr الـممنوحة لـشركة "اتصـاالت اجلـزائرr شركة ذات أسهم"............................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 اHوافق 18 مايـو سنة r2015 يـتضمن اHوافـقة على  جتـديد رخصة
إقـامـة  شـبـكـة عـمـومـيـة  لـلـمواصـالت الالسـلـكـيـة عبـر الـسـاتل مـن نوع V.SAT واسـتـغاللـهـا وتـوفـيـر خـدمات اHـواصالت
الالسلكية للجمهورr الـممنوحة لـشركة "اتصـاالت  اجلـزائر الفضائيةr شركة  ذات  أسهم".....................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 28 رجب عـام 1436 اHـوافق 17 مــايـو ســنـة r2015 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام مــكـلـف �ـهــمـة لــدى رئـيس
أركان اجليش الوطني الشعبي......................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

Yيتـضمنـان جتديـد انتداب قـاضي r2015 وافق 30 أبريل سـنةHقـراران وزاريان مـشتركـان مؤرخان في 11 رجب عام 1436 ا
.........................................................Yدائمت Yعسكريت Yلدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمت

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قـرار مؤرّخ في 22 جمـادى الـثانـيـة عام 1436 اHـوافق 12 أبـريل سـنـة r2015 يـعـدّل القـرار اHؤرّخ في 21 ربـيع األول عام 1436
اHوافق 12 يناير سنة 2015 الذي يـحدد تشكيلة اللّجان اHتـساوية األعضاء اخملتصة باألسالك الدبـلوماسية والقنصلية
لدى وزارة الشّؤون اخلارجية........................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 22 جـمادى الـثـانـية عـام 1436 اHـوافق 12 أبـريل سـنـة r2015 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 21 ربـيع األول عام 1436
اHـوافق 12 يـنـايـر سـنة 2015 الـذي يـحـدّد تـشـكـيـلة الـلّـجـان اHـتـسـاويـة األعـضاء اخملـتـصـة بـاألسالك اHـشـتـركـة ومـهـندسي
السـكن والـعـمـران واHهـنـدسـY اHعـمـاريـY واHسـاعـدين االجـتمـاعـيـY والـعمـال اHـهـنيـY وسـائـقي السـيـارات واحلـجاب
واألسالك التقنية للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.....................................

قـرار مؤرّخ في 23 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 13 أبـريل سـنـة r2015 يـحـدّد تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن لـدى وزارة الـشّـؤون
اخلارجية....................................................................................................................................................

وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـرار مؤرّخ في 2  رجب عام 1436 اHوافق 21  أبريـل سـنة r2015 يتـعلّق بـتعيـY أعضاء الـلجـنة القـطاعيـة اHشـتركة Hـساعدة
اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.............................................................................................................

وزارة اMاليةوزارة اMالية

قرار مؤرخ في 10 صفر عـام 1436 اHوافق 3 ديسمـبر سنة r2014 يتـضمن جتديد تشكـيلة اللجان اإلداريـة اHتساوية األعضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اHـفتشية العامة للمالية..............................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 15-129 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 رجب عــام رجب عــام
1436  اHـوافق اHـوافق 18 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضـمن اHـوافـقةr يـتـضـمن اHـوافـقة

عـــــلى جتـــــديــــدعـــــلى جتـــــديــــد رخـــــصـــــة إقــــامـــــة شـــــبــــكـــــة  عـــــمــــومـــــيــــةرخـــــصـــــة إقــــامـــــة شـــــبــــكـــــة  عـــــمــــومـــــيــــة
لـــلـــمــواصالت الـــشـــخــصـــيـــة الــنـــقـــالــة الـــعـــاHــيـــة عـــبــرلـــلـــمــواصالت الـــشـــخــصـــيـــة الــنـــقـــالــة الـــعـــاHــيـــة عـــبــر
الـــســواتـل من نــوع الـــســواتـل من نــوع GMPCS واســـتــغاللـــهـــا وتــوفـــيــر واســـتــغاللـــهـــا وتــوفـــيــر
خدمـات اHواصالت الالسلـكية للـجمهورr الــممنوحةخدمـات اHواصالت الالسلـكية للـجمهورr الــممنوحة

لـشركة "اتصـاالت اجلـزائرr شركة ذات أسهم".لـشركة "اتصـاالت اجلـزائرr شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـاء عـلى تــقـريـر وزيــرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85 -3 و125

 r (الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــتـــضـى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمادى األولـى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اHــتــعـلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

 rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطــــــبق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـها الالسـلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا r واصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHـــــــوافق 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجــراء اHــطــبق عــلى اHــزايــدة بــإعالن
اHـــــنـــــافـــــســــة مـن أجل مـــــنـح رخص فـي مــــجـــــال اHـــــواصالت

 rالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 05-33 اHـؤرخ
في 14 ذي احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2005
واHـتــضـمن اHـوافــقـةr عــلى سـبــيل الـتـســويـةr عــلى رخـصـة
إقـامـة شــبـكــة عـمــومـيـة لــلـمــواصالت الـشــخـصـيــة الـنــقـالـة
الـــعــاHـــيـــة عـــبـــر الــســـواتل مـن نــوع GMPCS واســـتـــغاللـــهــا

rواصالت الالسلكية للجمهورHوتوفير خدمات ا
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحـــدد صالحــيــات وزيــر الـــبــريــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 15-62 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنــة
2015 واHـــتــضـــمن اHـــوافـــقــة عـــلى تـــعـــديل دفــتـــر الـــشــروط

اHلحق بـاHرسوم التـنفيذي رقم 05- 33 اHؤرخ في 14 ذي
احلــجـة عـام 1425 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنـة 2005 واHــتـضـمن
اHـوافـقـة عـلى سـبـيل الـتـسـويـةr عـلى رخـصـة إقـامـة شـبـكة
عـمــومـيـة لــلـمـواصالت الـشــخـصـيــة الـنـقـالــة الـعـاHــيـة عـبـر
الــسـواتل من نـوع GMPCS واسـتــغاللـهـا وتــوفـيـر خـدمـات

rواصالت الالسلكية للجمهورHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـــيـس مــــجـــلـس ســـلــــطــــة الـــضــــبـط لـــلــــبــــريـــد واHــــواصالت

rالسلكية والالسلكية
-  و�ـــقــــتـــضـى تـــوصــــيـــة ســـلــــطـــة الــــضـــبـط لـــلــــبـــريـــد

rواصالت السلكية والالسلكية بتجديد الرخصةHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHرسـوم إلى اHـوافقـة على
جتـــديــد رخـــصـــة  إقــامـــة  شــبـــكــة  عـــمــومـــيـــة  لــلـــمــواصالت
الـــشــخـــصــيـــة  الــنــقـــالــة الـــعــاHــيـــة عــبـــر الــســـواتل من نــوع
GMPCS  واســـــتـــــغـاللـــــهـــــا وتـــــوفـــــيـــــر خـــــدمـــــات اHـــــواصالت

rمنوحة  لشركة "اتصاالت  اجلزائرHالالسلكية للجمهورا
شركة  ذات  أسهم". 

2 :  : يـرخص  لـشـركة اتـصـاالت  اجلزائـرr شـركة اHاداHادّة ة 
ذات  أسـهمr اHــســتـفــيـدة مـن الـرخــصـة اHــذكــورة في اHـادة
rذكـورة أعالهHبـأن تـقـيم وتـسـتـغل الـشـبـكـة ا rاألولى أعاله
وبـــأن تــــوفـــر خــــدمـــات اHــــواصالت الالســــلـــكــــيـــة عــــلى هـــذه
الشـبكـة ضمن الـشروط الـتقـنيـة والتنـظيـميـة احملددة في

دفتر الشروط اHلحق بهذا اHرسوم. 

rـادة األولى أعالهHــذكـورة فـي اHـادّة ة 3 : : الـرخــصـة اHـاداHا
شخـصـية وال �ـكن التـنازل عـنهـا أو حتويـلهـا إالّ في إطار
rـعــمـول بــهـاHووفق األحــكــام الـتــشـريــعـيــة والـتــنــظـيــمـيــة ا

ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.

اHاداHادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 18
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  اHصطلحات

1.1 تعريف اHصطلحات تعريف اHصطلحات

rعـالوة عــــــلى الـــــــتــــــعــــــاريـف الــــــواردة فـي الــــــقــــــانــــــون
تـســتـعــمل في دفـتــر الـشــروط هـذا مــصـطــلـحــات يـجب أن

تفهم كاآلتي :

"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" "اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : يـــعـــني مـــتــــعـــامل اHـــواصالت
الــــســــلــــكـــيــــة والـالســــلــــكـــيــــة الــــذي حــــولـت إلـــيـه نــــشــــاطـــات
اHواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة

البريد واHواصالتr تطبيقا للمادة 12 من القانون.

"ســــلـــطـــة الــــضـــبط" :"ســــلـــطـــة الــــضـــبط" : يــــعـــني ســــلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي
أنشئت �وجب اHادة 10 من القانون.

"اHــــــلـــــحق" :"اHــــــلـــــحق" : يـــــعـــــنـي أحـــــد اHالحـق الـــــثالثـــــة لـــــدفـــــتـــــر
الشروط.

اHلحق األول : اHلحق األول : األسهمية.

اHلحق اHلحق 2 :  : التغطية اإلقليمية.

اHلحق اHلحق 3 :  : اHنظومات والذبذبات اHستعملة.

"دفــتــر الــشــروط" :"دفــتــر الــشــروط" : يــعــني هــذه الــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
مالحـقـها) الـتي تـشـكل دفـتـر شـروط الـرخـصـة وفق أحـكام

القانون.

"ETSI" : يــــــعـــــــنـي اHـــــــعـــــــهـــــــد األوروبي لـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيس
االتصاالت.

"يـــــــوم عـــــــمل" : "يـــــــوم عـــــــمل" : يــــــعـــــــني يـــــــومــــــا مـن أيــــــام األســـــــبــــــوع
(بــاسـتـثـنــاء اجلـمـعـة والــسـبت) الـذي ال يــعـتـبـر يــوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.

"الـــرخــصــة" :  "الـــرخــصــة" :  تــعــني الــرخــصــة الـــتي تــســلم �ــوجب
مــــرســـوم تــــنــــفـــيــــذي والـــتـي تـــســــمح لــــصـــاحــــبـــهــــا بـــإقــــامـــة
واستـغالل شبكة عمـومية للمـواصالت الشخصيـة النقالة
الــعـــاHــيـــة عــبـــر الــســـواتل من نــوع GMPCS عـــلى الـــتــراب
اجلـزائري وتـوفـير اخلـدمـاتr ذلك اHـرسوم الـذي يـلحق له

دفتر الشروط هذا.

"الـقانون" : "الـقانون" : يعـني القـانون رقم 2000-03 اHؤرخ في
5 جــــمـــادى األولـى عـــام 1421 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2000
الذي يـحدد القواعـد العامة اHتـعلقة بالـبريد وباHواصالت

السلكية والالسلكيةr اHعدل واHتمم.

"الــــــوزيـــــر" : "الــــــوزيـــــر" : يــــــعـــــني الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلـف بـــــالــــــبـــــريـــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

"الــــعـــرض" : "الــــعـــرض" : يــــعــــني الــــعــــرض الــــذي يــــقــــدمه صــــاحب
الــرخــصـــة ردا عــلى طــلـب الــعــروض الـــذي أعــلــنــتـه ســلــطــة
الضـبط في أول سـبتـمـبر سـنة 2004 من أجل مـنح رخص

 .GMPCS

"اHــــتــــعــــامل" : اHــــتــــعــــامل" : يــــعــــني صــــاحـب رخــــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عمـومية للمواصالت السلكية والالسلكية
و/أو اسـتــغالل خـدمـات هــاتـفــيـة في اجلـزائــرr �ـا في ذلك

"اتصاالت اجلزائر".

"OSG" : يعني مدار السواتل الثابتة.

"رقم أعــمـــال اHــتـــعــامل" :"رقم أعــمـــال اHــتـــعــامل" : يــعـــني رقم األعـــمــال الــذي
يـحــقـقه صــاحب الـرخــصـة خــارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
اHـقــدمـة فـي إطـار رخــصـة  r GMPCS والــصـافي مـن كـلــفـة
كل خـدمات التوصيـل البيني الـتي ¡ حتقيقـها في السنة

اHدنية السابقة.

"اخلــدمــات" : "اخلــدمــات" : تــعــني خــدمــات اHـــواصالت الالســلــكــيــة
التي تشكل موضوع الرخصة.

GMPCS" : " :  تـعني كـل منـظومـة ذات سواتل "شـبكة "شـبكة 
ثـــابـــتـــة اHـــدار أو غـــيـــر ثـــابـــتـــة اHـــدارr عـــاHـــيـــة أو جـــهـــويـــة
يـسـتـأجرهـا أو يـقـيـمـها صـاحب الـرخـصـة وكـفيـلـة بـتـوفـير
خـــــدمـــــات نــــقـــــالـــــة لـــــلــــمـــــواصـالت الالســـــلـــــكــــيـــــة مـــــبـــــاشــــرة

.Yالنهائي Yللمستعمل

"احملــطـة األرضــيــة اHــمـررة (مــحــطـة "احملــطـة األرضــيــة اHــمـررة (مــحــطـة HUB )" : )" : تــعــني
مـحـطة مـركـبة عـلى األرض ومـخـصصـة لـضمـان االرتـباط
الالسـلـكـي الـكـهــربـائي مع الــسـواتل ومــراقـبـة الــنـفـاذ إلى
الساتل وتشوير الشبكة بواسطة جتهيزات وبرمجيات.

"جتــــهـــــيــــز مــــطــــرفي "جتــــهـــــيــــز مــــطــــرفي GMPCS" : " : يــــعــــنـي كل جتــــهــــيــــز
الســلــكي كــهــربــائي لإلرســال واالســتــقــبــال أو لالســتــقــبـال
فــقطr يــســتـعــمـلـه اHـشــتــركـون من أجـل الـنــفـاذ إلـى شـبــكـة

GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.

"اHقـطع الفضائي" :  "اHقـطع الفضائي" :  يـعني سعـة فضائـية مسـتأجرة
أو مقامة من قبل اHتعامل لتوصيل حركته.

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

وتراقب حسن سير الشبكة.
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"شـبكة "شـبكة GMPCS اخلـاصة بـصـاحب الرخـصة" : اخلـاصة بـصـاحب الرخـصة" : تـعني
مجمل اHنشآت األسـاسية التي يستغلها صاحب الرخصة
HUB ومـــــحـــــطـــــة HUB الـــــقـــــطـــــاع الـــــفـــــضــــــائي ومـــــحـــــطـــــة)
YـــشــــتــــركـــHــــطـــاريـف اخلـــاصــــة بــــاHالــــصـــغــــيــــرة) وكـــذلـك ا
اHــوصــولـY بــهــذه اHــنــشــآت األســاســيـة ووصـالت اإلرسـال
اخلــاصـة بــصـاحب الــرخـصــة أو اHـســتـأجــرة لـدى مــسـتــغـلي
اHواصالت الـسلكيـة والالسلكـية العـموميـY والتي تربط

احملطات على األرض.

"مــــشـــتــــرك في شــــبـــكـــة "مــــشـــتــــرك في شــــبـــكـــة GMPCS اخلــــاصـــة بــــصـــاحب اخلــــاصـــة بــــصـــاحب
الرخصة" :  الرخصة" :  يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل
اخلــدمـات الــتي تـقـدمــهـا شــبـكـة GMPCS اخلـاصــة بـصـاحب
الرخـصة في إطـار عقد يـبرم مع هـذا األخيـر أو مع شركة

تسويق خدماته ضمن نظام اHناولة.

"مــرتـفـق زائـر" :"مــرتـفـق زائـر" : يــعـنـي اHـشــتـركــY غـيــر مـشــتـركي
صـــاحب الــــرخـــصـــةr اHـــشــــتـــركـــY فـي شـــبـــكـــات الســــلـــكـــيـــة
rكهربـائية متـنقلة أرضـية مفتـوحة للجمـهور في اجلزائر
وكـــذا مــشـــتــركي الـــشـــبــكـــات الــســـاتــلـــيــة األخـــرى من نــوع
GMPCS اHـــزودين �ـــطــــاريف مـــوائـــمــــة خلـــدمـــات صـــاحب

الرخصة والراغبY في استعمال شبكته.

"صـــاحب الـــرخـــصـــة" :"صـــاحب الـــرخـــصـــة" : يـــعـــني صـــاحـب الـــرخـــصــةr أي
شـــركـــة "اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر"r شـــركـــة خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانـــون
اجلزائـري بـرأسمـال قـدره واحد وسـتـون ملـيـارا ومائـتان
وخــــمــــســــة وســــبـــعــــون مــــلــــيــــونـــا وثــــمــــا¢ــــائــــة ألف ديــــنـــار
(61.275.800.000 دج) الــكــائن مـــقــرهــا بــالــطـــريق الــوطــني
رقم r5 الـديـار اخلـمسr احملـمـديـةr مـديـنـة اجلـزائـرr اHـقـيـدة

في السجل التجاري حتت الرقم 02 ب 18083.

"الـفــائـز اHــؤقت بــالـرخــصـة" :الـفــائـز اHــؤقت بــالـرخــصـة" :  يــعـني اHــتــعـهــد الـذي
ينتقى أوليا إثر إجراء اHزايدة من أجل منح الرخصة.

"االحتاد" : "االحتاد" : يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"مـنــطـقـة الــتـغــطـيـة" :"مـنــطـقـة الــتـغــطـيـة" : يـعــني الـفـضــاءات اجلـغــرافـيـة
التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة.

rحــالـة الــقــوة الــقــاهـرة" : "حــالـة الــقــوة الــقــاهـرة" : تـعــنـي كل حــادث ال يــقـاوم"
غير متـوقع وخارج عن إرادة األطرافr ال سيما الكوارث

الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات. 

2.1  الـــتــعـــاريف الــواردة فـي لــوائح االحتـــاد الــدولي  الـــتــعـــاريف الــواردة فـي لــوائح االحتـــاد الــدولي

لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اHـصطـلـحـات األخرى اHـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابقـة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتادr ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.

اHاداHادّة ة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

1.2 تعريف اHوضوع تعريف اHوضوع

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة أن يـسـتـغل عـلى الـتـراب
اجلـزائـري شـبـكـة عـمـومـيـة واحـدة لـلـمـواصالت الـالسـلـكـية
عــبـر الــســاتل من نـوع GMPCS مــفـتــوحــة لـلــجـمــهـورr وأن
يـــركب عـــلى الـــتــراب اجلـــزائــري احملـــطـــات والــتـــجــهـــيــزات

الضرورية لتوفير اخلدمات للجمهور.

2.2  اإلقليمية  اإلقليمية

  تـــشـــمـل الـــرخـــصـــة كل امــــتـــداد الـــتـــراب اجلـــزائـــري
ومــيـاهه اإلقـلــيـمـيــة وجـمـيـع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وسـاتـلــيـاr وفق االتـفـاقــات واHـعـاهـدات مــا بـY احلـكـومـات

واالتفاقات واHعاهدات الدولية.

اHاداHادّة ة 3 : : النصوص اHرجعية

يــجب أن تـنــفـذ الــرخـصــة اHـمــنـوحــة لـصــاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنـــظــيــمــيــة واHــقــايــيس
اجلـزائرية والـدوليـة اHعمـول بهاr ال سـيما مـنها اHـقاييس
احملـــــددة أو اHــــذكــــر بـــــهــــا في دفـــــتــــر الــــشـــــروط هــــذاr وكــــذا

النصوص اآلتية :

- الــــــقـــــانــــــون رقم 2000 - 03 اHـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اHـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد العـامـة اHـتـعـلقـة بـالـبـريـد وباHـواصالت الـسـلـكـية

rتممHعدل واHا rوالالسلكية

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 01 - 94 اHـــــؤرخ في 21
مـحـرم عام 1422 اHـوافق 15 أبــريل سـنـة 2001 واHــتـضـمن
تــعـــريف الــنـــقــاط الـــعــلـــيــا وحتـــديــد كـــيــفـــيــات تـــســيـــيــرهــا

rوحمايتها

- اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 123 اHــؤرخ في 15
صفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHتـعلق بنظام
االســتـغالل اHــطـبق عــلى كل نـوع مـن أنـواع الــشـبــكـات �ـا
فــيــهــا الالســلــكــيــة الــكــهـــربــائــيــةr وعــلى مــخــتــلف خــدمــات

rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHا

- اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 124 اHــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واHـــتــضـــمن
حتـديـد اإلجـراء اHـطبـق عـلى اHـزايـدة بإعـالن اHـنافـسـة من
أجـل مـــــــنح رخـص فـي مـــــــجـــــــال اHــــــواصـالت الـــــــســـــــلـــــــكـــــــيــــــة

rوالالسلكية
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- اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-141 اHــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اHـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
الـقــواعـد الــتي يــطـبــقــهـا مــتـعــامــلـو الــشـبــكــات الـعــمـومــيـة
للـمواصالت الـسلـكيـة والالسلـكيـة من أجل حتديـد تعـريفة

rقدمة للجمهورHاخلدمات ا

- اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-156 اHــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـنـي لـشـبـكات اHـواصـالت الـسـلـكـية

rوالالسلكية وخدماتها

- اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-366 اHــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام 1423 اHــوافق 5  نـــوفــمــبـــر ســنــة 2002 الــذي
يحـدد االرتفـاقات اHـتعـلقـة بتـركيب جتـهيـزات اHواصالت

rالسلكية والالسلكية و/أو استغاللها

- اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-232 اHــؤرخ في 23
ربيع الـثاني عام 1424 اHوافق 24 يونـيو سنة 2003 الذي
يـــحــــدد مـــضـــمـــون اخلـــدمــــة الـــعـــامـــة لـــلــــبـــريـــد واHـــواصالت
السلـكية والالسـلكـية والتـعريـفات اHطـبقة عـليـها وكيـفية

rتممHعدل واHا rتمويلها

- اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-158 اHــؤرخ في 11
ربـيع الــثـاني عـام 1425 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة 2004 الـذي
يـــحـــدد مــــبـــلغ أتـــاوى تــــخـــصـــيص الــــذبـــذبـــات الالســــلـــكـــيـــة

rالكهربائية

- اHــرســــوم الــــتـــنـــفــيـــذي رقم 05-33  اHــؤرخ في 14
ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2005 الــذي
يتضمن اHوافقـة على سبيل التسـويةr على رخصة إقامة
شـبـكة عـمـومـيـة للـمـواصالت الـشـخـصيـة الـنـقـالة الـعـاHـية
عـــبـــر الــســـواتل مـن نــوع GMPCS واســتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيــر

  rواصالت الالسلكية للجمهورHخدمات ا

- اHقاييس احملددة أو اHـقاييس التي ¡ الـتذكير بها
فـي دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا ولـــوائح االحتـــادr ال ســـيـــمـــا تـــلك

اHتعلقة باHواصالت الالسلكية.

اHاداHادّة ة 4 :  : موضوع الرخصة

1.4  يــهـدف مــوضـوع الــرخـصــة اHـمــنـوحــة لـصــاحـبــهـا

إلـى إقــــامـــة واســــتــــغالل شــــبــــكــــة عـــمــــومــــيــــة لــــلـــمــــواصالت
(GMPCS) ــيــة عــبــر الــســواتلHالــشــخــصــيــة الــنـــقــالــة الــعــا
وتـوفـير خـدمـات اHـواصالت الالسلـكـيـة للـجـمـهور في ظل
احـترام اHباد� والـشروط احملددة في الـتشريع والـتنظيم

اHعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا.

تنحصر اخلدمات موضوع هذه الرخصة في :

- اHهاتفةr �ا في ذلك الغرف الهاتفية العموميةr و

-  تراسل اHعطيات بالتدفق العالي.

غــيـــر أنه يــبــقى صــاحب الـــرخــصــة حــرا في تــســويق
جميع خدماته خارج التراب الوطنيr في إطار شبكته.

2.4  وعــــــلـى وجـه اخلــــــصـــــــوصr يــــــجـب عـــــــلى صـــــــاحب

الـــــرخــــــصـــــة أن يــــــقـــــوم بــــــاآلتي فـي ظل احــــــتـــــرام اHــــــبـــــاد�
األساسية لالستمرارية واHساواة واHواءمة :

- ضـمان خـدمـات اHـواصالت الالسـلكـيـة من احملـطات
النقالة وإليها مع :

YـشـتـركـHبـاسـتـثـنــاء ا rأ)  كل مـشــتـرك في شـبـكــته
الذين تقصيهم احلكومة اجلزائريةr و

ب)  كل مــشـــتـــرك في شــبـــكـــته الــهـــاتـــفــيـــة احملــمـــولــة
rفي اجلزائر وفي اخلارج (RTPC)

ج)  كل مــشــتـرك فـي شـبــكــات اHــهــاتـفــة الــنــقــالـة في
rاجلزائر وفي اخلارج

- اقــــتـــنــــاء وصــــيــــانـــة وجتــــديــــد عــــتـــاد شــــبــــكــــته وفق
اHقاييس الدولية اHعمول بها أو اHستقبليةr و

- ضــمــان مــراقــبـة شــبــكــته من أجل ســيــرهــا الــعـادي
والدائم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

GMPCS نشآت األساسية لشبكةHادّة ة 5 :  : اHاداHا

1.5 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحب الـرخـصـةr في حدود احـتـرام أحـكام
القانون ونصوصه التـطبيقيةr بإقـامة منشآته األساسية
وسـعــاته الـتــراسـلـيـة اخلــاصـة به من أجل تــلـبـيــة حـاجـيـات

.GMPCS شبكة

�ــكـنـه في هـذا الــصـددr إقــامـة وصالت ســلـكــيـة و/أو
الســلــكــيــة كــهــربــائــيــة شــريــطــة تــوفــر الــذبــذبــات لــضــمـان

وصالت التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط.

�ـــكـــنـه كـــذلك أن يـــســـتـــأجـــر لـــدى الـــغـــيـــر وصالت أو
منـشـآت أساسـية لـضمـان ربط مبـاشر بـY جتهـيزاته في

ظل احترام التنظيم اHعمول به.
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rعـنـد االقتـضـاء عـلى سـبـيل اإلعالم rيجـب أن تـرسل
إلى ســــلــــطــــة الــــضـــبـط الــــكـــيــــفــــيــــات الــــتــــقـــنــــيــــة واHــــالــــيـــة

والتنظيمية الستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 

2.5  األخذ بعY االعتبار التكنولوجيات اجلديدة  األخذ بعY االعتبار التكنولوجيات اجلديدة

يـــجـب إقـــامــــة شـــبــــكـــة صـــاحـب الـــرخــــصـــة بــــواســـطـــة
جتهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.

3.5  احترام اHقاييس  احترام اHقاييس

عـلى صــاحب الـرخــصـة احــتـرام الــقـواعــد واHـقــايـيس
اHطـبقة في اجلـزائرr ال سيـما في مـجال األمن واستـعمال

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اHدنية.

4.5  هيكلة الشبكة  هيكلة الشبكة

إن مــنــظــومــة اHـواصـالت الالســلـكــيــة عــبــر الــسـواتل
اHـسـتـعـمـلـة هي شـبـكة GMPCS كـمـا هي مـعـرفة فـي اHادة

األولى أعاله.

إن تــــعـــذر عــــلـى صـــاحـب الـــرخــــصــــة إقــــامـــة اHــــنــــشـــأة
األسـاسية الضـرورية لتركـيب احملطة األرضـية اخلاصة به
rيـجب عـلـيـه أن يـضـمن انـطالقـا من اجلـزائـر rفي اجلـزائـر
(تـــــركــــيـب جتــــهـــــيــــزات فـي اجلــــزائــــر) خـــــدمــــات الـــــفــــوتــــرة

واHراقبة واإلشراف اخلاصة �ختلف أنواع اHكاHات.

يــسـتــحــسن لــلـغــايــة إقـامــة مــحـطــة أرضــيـة (HUB أو
HUB صغير).

5.5  منظومات ذات سواتل  منظومات ذات سواتل

يـــــــجب أن تـــــــكــــــون اHــــــنـــــــظــــــومــــــات ذوات الـــــــســــــواتل
اHـسـتـعمـلـة مـنـظومـات مُـبـلّغـة لالحتـاد الـدولي لالتـصاالت
(UIT)  وأن تـــــكـــــون قـــــد حتـــــصّـــــلـت عـــــلى مـــــوافـــــقـــــة اإلدارة

اجلزائرية خالل التنسيق. 

تــعــلم ســلــطـة الــضــبط بــتــطــور اخلـصــائص الــتــقــنــيـة
والسعة التي توفرها اHنظومة ذات السواتل اHستعملة.

اHاداHادّة ة 6 : : اHقاييس واHواصفات الدنيا

1.6  احترام اHقاييس واالعتمادات  احترام اHقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكـون الـتــجـهـيـزات واHــنـشـآت اHـســتـعـمـلـة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اHـعـمول
بـــــهــــا. وعــــلى صــــاحـب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلى أن تــــكــــون
الـتــجـهــيـزات اHــوصـولــة بـشــبـكـتـهr ال سـيــمـا الــتـجــهـيـزات
اHـطـرفيـةr مـعتـمدة وفق األحـكـام القـانـونيـة والـتنـظـيمـية

اHعمول بها.

يـجب على صاحب الـرخصة أن يبـلغ لسلـطة الضبط
األرقــــام الـــتــــســـلـــســــلـــيـــة اخلــــاصـــة بــــكل مـــطــــراف مـــوصـــول

بشبكته.

2.6  وصل التجهيزات اHطرفية  وصل التجهيزات اHطرفية

ال �ـكن صـاحب الـرخـصـة االعـتـراض عـلى أن يـوصـل
بشبكته جتهـيزا مطرفيا معتمدا وفـــق الشروط احملــددة

فـــي التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 7 : : منطقة التغطية

يـبــسط صــاحب الــرخــصـة شــبــكـتـه ويـعــرض خــدمـاته
من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني.

اHاداHادّة ة 8 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.8  الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة  الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

بطلب من صاحب الـرخصةr تخصص سلطة الضبط
لـصــاحب الـرخــصـة الــذبـذبـات الــضـروريــة إلقـامـة وصالت
اHــنــشــآت األســاسـيــة لــلــشــبــكــةr وذلك مع مــراعــاة األحــكـام
األخــرى الــواردة فـي دفــتــر الــشـــروط هــذا وفي الــتـــنــظــيم

اHعمول به.

2.8  شروط استعمال الذبذبات  شروط استعمال الذبذبات

تــــقـــوم ســــلــــطـــة الــــضــــبط بــــتـــخــــصــــيص ذبــــذبـــات في
مــخـــتـــلف احلـــزم وفق الـــتـــنــظـــيم اHـــعـــمــول بـه وحــسـب مــا

يتوفر من الطيف.

�ـكن كـذلك سـلـطــة الـضـبط أن تـفـرضr إن اسـتـدعت
الــضـرورة ذلـكr شـروط الــتـغــطــيـة وحــدود طــاقـة اإلشــعـاع

على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة.

rبـطــلب من سـلــطـة الــضـبط rيـبــلغ صـاحب الــرخـصــة
مخطط استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.

إن الــذبـذبــات مـتــوفـرة عــبـر كــامل إقـلــيم الــتـغــطـيـة.
و�ــكـن تــخـــصــيص ذبـــذبــات إضـــافــيـــة لــصـــاحب الـــرخــصــة

حسب التوفر ووفقا للتنظيم اHعمول به.

في حــالـــة عــدم اســتــغـالل صــاحب الــرخـــصــة ذبــذبــات
السـلـكيـة كـهربـائـية مـخـصـصة له في أجل سـنـة واحدة (1)
ابــتــداء من تــاريخ تــخــصـيــصــهــاr يــخـول لــســلــطــة الــضـبط

صالحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص. 
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3.8  التشويش  التشويش

في حــالـة حــدوث تـشــويــشـات تــسـبــبت فــيـهــا شـبــكـة
صـــاحب الـــرخـــصـــة لـــذبـــذبـــات غـــيـــر مـــخـــصـــصـــة لـــصـــاحب
الـرخصـة في اجلزائـرr يتـعY عـلى صاحب الـرخصـة اتخاذ
كل الـتـدابـيـر من أجل إزالـة هـذه الـتـشـويـشـات في أقـرب

اآلجال.

  بالـنـسبـة للـمـنظـومـات التي تـطـبق علـيـها الالئـحة
S 9.11A والالئـحـة r46 يـطـبق الـتـنـســيق عـلى اHـنـظـومـات

Yويـــتـم الـــتــــنــــســـيـق بـــ .OSG ــــنــــظـــــومــــات غــــيــــرHوا OSG

احملـــطـــات الــــفـــضـــائـــيــــة خملـــتـــلف الــــشـــبـــكـــات بـــY اإلدارات
صاحبة التبليغات عن طريق مسار االحتاد.

�ــكـن أن يــكـــون الـــتــنـــســـيق بـــY احملــطـــات األرضـــيــة
ضــــروريــــا في احلــــزم اHـــســــتـــعــــمــــلـــة لــــلـــوصـالت الـــصــــاعـــدة
والـــنـــازلـــةr  ولـــكن هـــذا الـــتــنـــســـيق يـــتـــوجب أن يـــقـــوم به

اHتعاملون اHعنيون. 

اHاداHادّة ة 9 :  : مجموعات الترقيم

يـجب على صاحب الـرخصة أن يبـلغ لسلـطة الضبط
مجموعات الترقيم اخملصصة لزبائنه.

rــوجــودةHفي حــالــة مــراجــعــة مــخـــطــطــات الــتــرقــيم ا
يجب على صاحب الرخـصة كذلك أن يبلغ لسلطة الضبط
مـــــجــــمـــــوعـــــات الـــــتـــرقــــيم اجلــــديــــدة في أجل ال يــــتــــجـــاوز

شهرين (2).

بـــالـــنــســـبـــة لـــلـــنــفـــاذ إلـى الــدولـيr تــتـــصـــرف ســـلـــطــة
الضبط وفق صالحيات وتوصيات االحتاد حول دالة البلد
rتــقـاســمــهـا GMPCS الـتي عــلى مــتـعــامـلي (ICC) الــدولــيـة
مـــتــبـــوعـــة بــــمــحـــدد فــــريــد لــلـشــبـكــة حـسـب الـتــوصـيـة

.T - UIT E164

اHادة اHادة 10 :  : التوصيل البيني

1.10  حق التوصيل البيني  حق التوصيل البيني

�ــــوجب اHــــادة 25 من الــــقـــانــــون و�ــــوجب اHــــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 156 اHــؤرخ في 26 صـــفـــر عــام1423
اHوافق 9 مايـو سنة r2002 يـستـجـيب متـعامـلو الـشبـكات
الـعــمـومــيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالســلـكــيـة لــطـلــبـات
التوصيل البـيني التي يتقدم بها صاحب الرخصةr وذلك
ضـمن الــشـروط اHـقـررة في الــقـانـون والـتـنــظـيم اHـعـمـول

بهما.

يـجب عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضعr حـسب احلـاجة
حتت تـصـرف اHـتـعـاملـY اHـوصـولـY بيـنـيـاr مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكY هؤالء
اHـتـعـامـلـY من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـية الـتـي تسـمح
بــالــوصـل مع شــبــكــتـه وفق الــشــروط اHـــقــررة في فــهــرس

التوصيل البيني لصاحب الرخصة.

2.10  اتفاقيات التوصيل البيني  اتفاقيات التوصيل البيني

حتـدد شــروط الــتـوصــيل الــبـيــني الـتــقــنـيــة واHـالــيـة
Yواإلدارية في اتفاقيـات يتم التفاوض بشـأنها بحرية ب
اHـتـعـامـلـrY مع احـتـرام دفـتـر الـشـروط اخلـاص بكـل منـهم
واحترام التنـظيم اHعمول به. وتبلغ هذه االتفاقيات إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.

في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بــــــY صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
ومــتــعــامل آخــرr يـتـم الـلــجــوء إلى حتــكــيم ســلــطــة الـضــبط
وفـق الـشــروط اHــقـررة في الــقــانــون والـتــنــظـيم اHــعــمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 11 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اHـنشآت
األساسية

 1.11  تأجير سعات التراسل  تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صاحـب الرخـصة مـن حق استـئـجار سـعات
الـتـراسل لـدى اHـتـعـامـلـY اآلخـرين (الـذيـن يـعـرضـون هذه
اخلــــدمـــات). وعـــلـــيه هـــو كـــذلـكr أن يـــســـتـــجـــيب لـــطـــلـــبـــات
اسـتـئـجـار ســعـات الـتـراسل الــتي يـتـقـدم بـهــا اHـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلمـواصالت الـسـلكـيـة والالسـلكـيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

2.11  تقاسم اHنشآت األساسية  تقاسم اHنشآت األساسية

يــــســــتــــفــــيــــد صـــاحـب الــــرخـــصــــة مـن حق اســــتــــئــــجـــار
Yالـتـابعـة لـلمـتـعامـل GMPCS ـنـشـآت األساسـيـة لشـبـكةHا
اآلخــرين. وعـلــيه هـو كــذلكr أن يـضـع اHـنــشـآت األســاسـيـة
لشـبـكة GMPCS حتت تـصرف اHـتـعـاملـY الـذين يطـلـبون
مـــنـه ذلك. وســـيـــتم الـــرد عـــلـى طـــلـــبـــات تـــقـــاسم اHـــنـــشـــآت
األســــاســـيـــة ضــــمن شــــروط مـــوضــــوعـــيـــة وشــــفـــافــــة وغـــيـــر
تمييزية. ويجب أن تـعتمد منهجيـة حتديد أسعار تأجير

اHنشآت األساسية على الكلفة.

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

Yتـعـرض عـلى حتـكـيم سـلـطـة الـضـبط كـل مـنـازعـة ب
صــاحب الـرخــصـة ومــتـعــامل واحـد أو أكــثـرr فــيـمــا يـتــعـلق

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اHنشآت األساسية.

اHاداHادّة ة 12 : : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

1.12  حق اHرور واالرتفاقات  حق اHرور واالرتفاقات

تـطــبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الــقــانـونr يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخــصـة من أحــكـام اHـادة 43 من الــقـانـون ومــا يـلــيـهـا من
اHــواد اHــتــعــلــقــة بــحــقــوق اHــرور عـلـى األمالك الــعــمــومــيـة
واHتـعـلقـة كـذلك باالرتـفاقـات عـلى اHلـكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.12  احترام التنظيمات األخرى اHطبقة  احترام التنظيمات األخرى اHطبقة

يـحـق لـصـاحب الـرخـصــة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســتـــغالل شــبـــكــة GMPCS وتــوســـيــعـــهــا. وعـــلــيـه احــتــرام
الـــتــشــريع والـــتــنــظــيـم اHــعــمــول بـــهــمــاr ال ســيـــمــا األحــكــام
اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاHالحــــة اجلـــويــــة واألرصـــاد اجلــــويـــة والــــدفـــاع
الــوطـــني والـــصــحـــة الــعــمـــومــيـــة وتــنـــظــيـم اHــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.

3.12  النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية  النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحب الــرخــصـــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اHــواقع الالســلــكـيــة الــكــهـربــائــيـةr ال ســيــمـا مــنــهـا الــنــقـاط
الـــعــلــيــا الــتي يــســتــعــمـــلــهــا مــتــعــامــلــون آخــرونr شــريــطــة
احترام االرتفاقات الالسـلكية الكهربـائية وتوفر اHساحة
الــضـروريـة والـتـكـفل بـقـسط مــعـقـول من تـكـالـيف احـتالل

األماكن.

ومع مـــراعــاة نـــفس الـــتــحـــفـــظــات والـــشـــروطr يــجب
Yأيــضــا عــلى صــاحب الــرخــصــة فــسح الــنــفــاذ لــلــمــتــعــامــلـ
اآلخــــريـن إلى اHــــواقـع الالســــلــــكــــيــــة الــــكـــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يستعـملها حلاجـيات شبكة GMPCS . ويتـحقق النفاذ إلى
اHواقع الالسـلكية الكـهربائية فـيما بY اHتـعاملrY ضمن
شروط شـفافـة وموضـوعيـة وغيـر تمـييـزية. وتـرسل هذه

االتفاقات إلى سلطة الضبط لإلعالم.

تـعـالج طــلـبـات الـنــفـاذ إلى الـنــقط الـعـلــيـا واخلالفـات
اHـتعـلقـة بالـنـفاذ إلى اHـواقع الالسلـكـية الـكهـربائـيةr وفق
الــكـــيـــفـــيــات والـــشـــروط اHــطـــبـــقـــة عــلـى تــقـــاسم اHـــنـــشــآت

األساسية.

اHـاداHـادّة ة 13 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر
اخلدمات

YـستـخدمHيـخصص صـاحب الرخـصة مـا يلـزم من ا
ويرصد مـا يلزم مـن األمالك اHنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اHــنـشــآت األسـاســيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والـالسـلــكـيـة)
والـــعـــتــــاد إلقـــامـــة واســـتـــغالل شـــبـــكـــة GMPCS ولـــتـــوفـــيـــر
اخلـــــدمــــاتr ال ســــيــــمــــا بــــهـــــدف اســــتــــيــــفــــاء شــــروط الــــدوام

والنوعية واألمن اHقررة في دفتر الشروط هذا.

اHاداHادّة ة 14 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

1.14  االستمرارية  االستمرارية

ال يــــســـتــــطــــيع صــــاحب الــــرخـــصــــة تــــوقـــيـف تـــوفــــيـــر
اخلـدمـات دون تـرخـيص مـسـبـق من سـلـطـة الـضـبط إالّ في
حــالـــة قـــوة قــاهـــرة تــعـــاين قـــانـــونــاr وذلك احـــتـــرامــا Hـــبــدأ

االستمرارية.

 14. . 2 النوعية النوعية

يـلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خـدمـات بنـوعيـات تـكون مـستـويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الدولـيةr ال سـيمـا منـها مـقايـيس االحتاد في كـامل منـطقة

التغطية.

 3.14  التوفر  التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ تـتــجـاوز
اHـدة اHتـراكمـة النعـدام توفـر اخلدمـات اHقـترحة 12 سـاعة

في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

يــلـزم صـاحـب الـرخـصــة نـفـسـه بـاتـخــاذ كل الـتــدابـيـر
الــــــضــــــروريــــــة  مـن أجل ضــــــمـــــــان ســــــيــــــر مــــــنــــــتــــــظـم ودائم
لـتــركــيـبــات شـبــكـة GMPCS وحـمــايـتــهــا. ويـجب عــلـيه أن
يــرصــد فـي أقــرب اآلجــال الــوســائل الــتــقــنــيــة والــبــشــريــة
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــاســـتـــدراك الـــعـــواقـب الـــنـــاجـــمـــة عن نـــقـــائص

تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

YرتفقHادّة ة 15 :  : استقبال اHاداHا

�ــــــكـن صـــــــاحـب الــــــرخـــــــصـــــــة أن يــــــبـــــــرم فـي أي وقت
اتـــفـــاقـــات جتــوال (roaming) مع اHـــتــعـــامــلـــY اآلخــرين في
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الـشبـكـات الالسلـكـية الـكـهربـائـية اHـفـتوحـة لـلجـمـهور في
اجلـزائـرr تـتــعـلق بـكـيـفـيـات اسـتـقــبـال مـشـتـركي كل مـنـهم
فـي الـــــشــــــبــــــكـــــات اخلــــــاصـــــة بــــــكـل مـــــنــــــهمr إذا رغـب هـــــؤالء

اHتعاملون في ذلك.

تـخــضع هـذه االتـفــاقـات لـلــمـوافـقــة اHـسـبــقـة لـســلـطـة
الـــــضــــبط. وفـي غــــيــــاب رد مـن ســــلــــطـــــة الــــضــــبـط في أجل
شـهرين (2) ابـتـداء من تـاريخ تـبـليـغ االتفـاقr يـعـتـبـر هذا

األخير مقبوال.

يـعــلم صـاحب الــرخـصــة دوريـا جـمــيع مـشـتــركـيه في
اHناطق اHغطاةr باتفاقاته اخلاصة بالتجوال الوطني.

اHاداHادّة ة 16 : : استقبال اHرتفقY الزائرين

�ـــكن صــاحب الـــرخــصــة أن يـــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اHـرتفقـY الزائرين الـتابعـY للمـتعامـلY الذين يـطلبون
Yذلك تـطـبـيقـا التـفـاقـات الـتجـوال الـتي تـبـرم بـيـنـهم وب

صاحب الرخصة.

rتعـلقةHتــحـدد اتـفاقات الـتجـوال بحريـة الشـروط ا
ال ســـيــمـــا بــتـــحــديــد الـــتــعـــريــفــة وبـــالــفـــوتــرة والـــتي �ــكن
�ــوجــبــهــا Hــشــتــركي الــشــبــكــات الالســلــكــيــة الــكــهــربــائــيـة
األجنبية عـلى التراب اجلزائري النـفاذ إلى شبكة صاحب

الرخصة والعكس صحيح.

تخـضع هذه االتـفاقـات للـموافـقة اHـسبـقة من سـلطة
الضبط.

�كن سلطـة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه
االتفاقات أو إلغائـها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة

لألحكام القانونية أو التنظيمية.

اHاداHادّة ة 17 :  : اHنافسة اHشروعة 

يـلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اHــتــعـــامــلــY اHــنــافــســY لهr خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
»ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اHسموح به على
وجه اخلـصـوص (سيـمـا في مـجال الـتـعـريفـة) أو الـتـعسف

في استعمال وضعيته اHسيطرة.

YرتفقHساواة في معاملة اHادّة ة 18 : : اHاداHا

يــعـــامل اHــرتـــفــقـــون بــطـــريــقـــة مــتــســـاويــةr ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبـكة GMPCS وإلى اخلـدمـات وفـقـا لـلـقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحب الـــرخـــصـــة
مـفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا لـذلكr شـريـطـة أن
تــتــوفــر فـيــهـم الــشــروط الـتـي يــحــددهــا صـاحـب الــرخــصـة

وفقا للتشريع اHعمول به.

تــــخــــضع ¢ــــاذج الــــعــــقــــود الــــتي يــــقــــتــــرحــــهــــا صــــاحب
الــرخــصـــة عــلى اجلــمــهــورH rـــراقــبــة ســلــطـــة الــضــبط الــتي

تتأكد من احترام الشروط اآلتية :

-  يجب أن تـبY في العـقود بـصفة واضـحة ودقـيقة
اخلــدمــات الــتي يــقــدمــهــا صــاحب الــرخــصــة والــتــعــريــفــات

اHناسبة لهاr و

- يـجب أن حتـدد بـوضـوح الـفـتـرة الـتـعـاقـديـة الـدنـيا
الكتتاب العقد وشروط جتديده.

اHاداHادّة ة 19 :  : مسك محاسبة حتليلية

�ـسـك صـاحب الــرخــصـة مــحـاســبـة حتــلـيــلــيـة تــسـمح
بــتـحـديــد الـكـلـفــة احلـقـيــقـيـة والـعــائـدات والـنــتـائج اخلـاصـة
بـكل شـبكـة مـستـغـلة و/أو بـكل فـئـة من اخلدمـات اHـوفرة.
وتـــمــسك هــذه احملـــاســبــة وفــقـــا لــلــقـــوانــY والــتــنـــظــيــمــات

اHعمول بها في اجلزائر.

اHاداHادّة ة 20 :  : حتديد التعريفات والتسويق

1.20  حتديد التعريفات  حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الــــقـــانـــون اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــاألعـــمـــال
واHـمـارسات غـيـر الـتنـافـسيـةr يـستـفـيـد صاحب الـرخـصة

»ا يأتي :

- احلــــريـــــة في حتـــــديــــد أســـــعــــار اخلـــــدمــــات اHـــــقــــدمــــة
r شتركيهH

- احلرية في ضبط اHنظومة اإلجمالية لتحديـــــــــد
الـتـعـريفـةr هـذه اHـنـظومـة الـتي بــــــــإمـكانـهــــا أن حتـتوي

على تخفيضــــات تبعا حلجم احلركةr و

- احلــريــة في حتــديــد ســيــاســته لــلــتــسـويـق وتــنـظــيم
شبكته للتوزيع.

تقدم اHعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

 2.20  تسويق اخلدمات  تسويق اخلدمات

عـلى صـاحب الـرخـصة أن يـحـرصr في إطـار عالقاته
التعـاقدية مع مـناولY مـحتملـrY على احتـرام التزامات

هؤالء اHناولY بالنسبة إلى ما يأتي :
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- اHساواة في النفاذ وفي معاملة اHرتفقrY و

- احــــتـــرام ســـريــــة اHـــعــــلـــومـــات الــــتي يـــحــــوزهـــا عن
.YرتفقHا

rفـي جــــمــــيع األحــــوال rيــــحــــتــــفـظ صــــاحب الــــرخــــصــــة
�سؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اHاداHادّة ة 21 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

1.21  مبدأ حتديد التعريفة  مبدأ حتديد التعريفة

�ــتـلك صـاحـب الـرخـصـة حــريـة حتـديـد هــيـكل عـرضه
اHالي في ظل احترام اHادة 20 من دفتر الشروط هذا.

فـيمـا يـخص اخلـدمـة الـصوتـيـة اHـقـدمـة داخل اإلقـليم
اجلــزائــريr تـــكــون تــكـــلــفــة الـــنــداء بــالـــنــســبـــة لــلــمـــشــتــرك

الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب اHنادي.

2.21  جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير

يـقدم صـاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اHـوفرة
بـتــطـبــيق الـتــعـريــفـات اHــنـشــورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغايةr يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :

rأ)  يـراقب مـوثـوقـيــة مـنـظـومـة الـتـسـعـيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســــــنـــــة عــــــلى األقـلr من جتــــــهـــــيــــــزات اHـــــراكـــــز
اHـــســـتـــخـــدمـــة لــتـــخـــزين اHـــعـــطـــيـــات الالزمـــة لــلـــتـــســـعـــيــر

rوتسجيل التسعير

ب)  يــــــضعr فـي إطـــــار بـــــرامـج عـــــصـــــرنـــــة وتــــــوســـــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلr أجـهزة لـلتـسعيـر من شـأنها
الــســـمـــاح �ــعـــرفـــة اHــبـــالغ اHـــســعـــرة لـــكل فــئـــة من فـــئــات

rطبقةHالتعريفات ا

ج)  يـــضع مـــنـــظـــومـــة تـــبــريـــر لـــلـــفـــواتـــيـــر بـــتـــوفـــيــر
rــــات الـــدولــــيــــة جلــــمــــيع مــــشــــتـــركــــيهHــــكــــاHتــــفــــاصــــيل عن ا

rسبقHباستثناء مستعملي بطاقات الدفع ا

د)  يــوفـرr كــتــبـريــر لــلـفــواتــيـرr تــفــاصـيل كــامــلـة عن
اHـــكـــاHـــات جلـــمـــيع مـــشـــتـــركـــيـه الـــذين يـــتـــقـــدمـــون بـــطـــلب
لــلــحــصــول عــلى ذلك والــذين يــقــبــلــون تــســديــد ســعــر هـذه

rاخلدمة اإلضافية

هـ)  يــحـتــفظH rــدة سـنــتـY (2) عـلـى األقلr بــعــنــاصـر
الــفــوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اHـســجــلــة فـي حـســابــات الــزبــائن

الفردية.

�ــــكـن ســــلــــطــــة الــــضــــبـطr في أي وقـتr أن تــــدقق كل
جتـهـيــزات الـفـوتـرة واHـنــظـومـة اHـعــلـومـاتـيـة والــكـيـفـيـات
الـعـمــلـيــة وبـطــاقـيـات اHــعـطــيـات واHــسـتـنــدات احملـاســبـيـة

اHستعملة في فوترة اخلدمات أو أن تدقق جزءا منها.

3.21  محتوى الفواتير  محتوى الفواتير

rعـلى األقل rتـــتــضـــمـن فـــواتــيـــر صــاحب الــرخـصــة
ما يأتي :

rاسم الزبون وعنوانه البريدي -
rفوترةHمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

rفترة الفوترة -
- عــــــــرض مـــــــــفــــــــصـل عـن الــــــــفــــــــوتـــــــــرة مع (i) ســـــــــعــــــــر
rــطــاريـف عــنــد االقــتــضـاءHســعــر تــأجــيــر ا  (ii)rاالشــتــراك
و(iii) الـكـمـيـات اHـفـوتـرة (مـدة أو عـدد الـرسـوم الـقـاعـدية)

وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدماتr و
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.21  تفريد اخلدمات اHفوترة  تفريد اخلدمات اHفوترة

تـعد فـوتـرة كل خـدمة بـصفـة مـنفـصـلة عـن غيـرها أو
تـكــون عــلى األقل مــفــردة بـكـل وضـوحr مــقــارنـة بــفــوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

 5.21  االحتجاجات  االحتجاجات

يـسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الــضـــبطr إن طـــلـــبت مـــنه ذلكr االحـــتـــجـــاجــات اHـــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اHقدمة عن هذه
االحتـجاجـات. ويـبلغ سـلطـة الـضبطr مـرة في الـسنـة على
األقلr بـتحليل إحـصائي لالحتجـاجات اHستـلمة واألجوبة

اHعطاة خالل السنة اجلبائية السابقة.

6.21  معاجلة اHنازعات  معاجلة اHنازعات

يـــــضع صـــــاحب الـــــرخــــصـــــة إجــــراء شـــــفــــافـــــا Hــــعـــــاجلــــة
اHــنــازعـــات الــقــائــمــة بـــY صــاحب الــرخــصـــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لإلطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحـــظت ســلـــطــة الــضـــبطr حــY مـــعــاجلــة مـــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
rأنّ اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق rالــرخــصــة لــلــتــحــكــيـم
rبــقـــرار مــســبب rفــبــإمــكـــانــهــا أن تـــلــزم صــاحب الـــرخــصــة
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةr كـمـا أنـهـا
بــاســتــطـاعــتــهــا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اHؤسسة أو الناقصة التأسيس.
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7.21  منظومة التوثيق  منظومة التوثيق

يــــضـع صــــاحب الـــــرخــــصــــةr فــــور تــــشــــغــــيـل شــــبــــكــــته
rGMPCS مــنــظــومـة مــعــلــومــاتــيــة لــلــتــخـزيـن اإللــكـتــروني

لــلــمــعــطــيــات الــتــجــاريــة ومـعــطــيــات الــفــوتــرة وتــســجــيل
التحصيالت.

يــجـب عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــة أيــضـــا أن يـــجـــمع من
»ـولي خـدمات GMPCS الـتـابـعـY لهr اHـعطـيـات اHـتـعـلـقة
بـاحلــركــة واHـعــلـومــات األخــرى الالزمـة لــتــعـريف وحتــديـد

موقع نداءات مشتركيه.
يجب أن حتـفظ هـذه اHعـلـومات خالل فـترة 12 شـهرا

على األقل.

اHاداHادّة ة 22 :  : إعالن التعريفات

1.22  إعالم اجلمهور ونشر التعريفات  إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـعـلم اجلـمـهـور بـتـعـريفـاته
وبشروطه العامة اخلاصة بعرض اخلدمات.

على صاحب الرخصـة أن ينشر تعـريفات توفير كل
فـــئــــة من فــــئـــات خــــدمـــة وصل أو صــــيـــانــــة أو تـــكــــيـــيف أو

تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

 2.22  شروط اإلعالن  شروط اإلعالن

تــــعـــد اHـــذكــــرة اHـــتــــضـــمـــنــــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

rــذكــرة إلـى ســلــطــة الــضــبطHأ)  تــرسـل نــســخــة من ا
ثالثY (30) يـــومــــا عــــلـى األقل قــــبل ســــريــــان مــــفــــعــــول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطـة الـضـبط أن تـفـرض عـلى
صاحـب الرخصة تـبديل كل تغيـير في تعريـفة خدماته أو
تــغـيــيــر في شــروط بــيع هــذه اخلــدمــاتr إن تــبــY أن هـذه
الــتـغـيــيـرات ال حتـتــرم خـاصـة قــواعـد اHـنــافـسـة اHــشـروعـة
ومـباد� تـوحـيد الـتـعريـفـات الوطـنـية خلـدمـات اHواصالت
الـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكــــيـــة. ويــــقـــلص فـي هـــذه احلــــالـــة أجل
اإلرســـال إلى ســلـــطــة الـــضــبـط من ثالثــY (30) يـــومــا إلى

rأجل أدناه ثمانية (8) أيام
ب)  تــــوضع نــــســـــخــــة من اHــــذكــــرة الــــنــــهــــائــــيــــة حتت
تـــصـــرف اجلـــمــــهـــور في كل وكـــالــــة جتـــاريـــة قـــصـــد اإلطالع

rعليها بكل حرية
rج)  تــــســــلـم أو تــــبــــعـث إلى كل شـــــخص يــــطـــــلب ذلك

rذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاHنسخة من ا
د)  تــــبــــY الـــتــــعــــريــــفـــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريـــان

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

YرتفقHادّة ة 23 :  : حماية اHاداHا

1.23  سرية اHكاHات  سرية اHكاHات

يـتــخـذ صـاحب الـرخـصـة اإلجــراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومات واHـكـاHات الـتي يحـوزها عن
مــرتــفــقي شــبــكـة rGMPCS مـع مـراعــاة الــتــعــلــيــمـات الــتي
يــفـــرضـــهـــا الــدفـــاع الـــوطـــني واألمن الـــعـــمـــومي  ومـــراعــاة

صالحيات السلطة القضائية والتنظيم  اHعمول به.

2.23  الـــــعــــقــــوبـــــات في حــــالـــــة عــــدم احــــتـــــرام ســــريــــة  الـــــعــــقــــوبـــــات في حــــالـــــة عــــدم احــــتـــــرام ســــريــــة

اHكاHاتاHكاHات

عــــــلى صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة أن يــــــطــــــلـع أعـــــوانـه عــــــلى
االلـتـزامـات الـتـي يـخـضـعـون لــهـاr وعـلى الـعــقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اHكاHات.

3.23  سرية اHعلومات االسمية وحمايتها  سرية اHعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخصـة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حــمـايـة وسـريــة اHـعـلـومــات االسـمـيـة الــتي يـحـصل عــلـيـهـا
والــــتـي يـــعــــاجلــــهــــا أو يــــدرجــــهـــا فـي وحــــدة الــــتـــعــــرف عــــلى
اHــــشـــتـــركــــY أو عـــلى زبــــائـــنه أصــــحـــاب بـــطــــاقـــات الـــدفع
اHسبقr وذلك مع احترام األحكـام القانونية والـتنظيمية

اHعمول بها.

يـــجب عـــلى كل زبـــون مـــشـــتــرك أن يـــكـــون مـــوضــوع
تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :

rاالسم واللقب -

rالعنوان -

rنسخة طبق األصل لبطاقة تعريف رسمية -

- نــــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا مـن الـــســـجل الـــتـــجـــاري
(شخص معنوي).

يــجب أن يـتم هــذا الـتـعـرف عــنـد اكـتــتـاب االشـتـراك
أو عند تسليم بطاقة الدفع اHسبق.

يــقـتـرح صـاحـب الـرخـصـة عــلى جـمـيع زبــائـنه الـذين
اكتتبوا في اشتـراك هاتفيr وظيفة جتـميد التعرف على
رقـمــهم من اجلــهـاز اHـطــلـوب ويــشـغـل جـهــازا خـاصــا إللـغـاء

هذه الوظيفة. 
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4.23  حياد اخلدمات  حياد اخلدمات

يـضمـن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اHــعـلــومــات اHــرســلـة عــلى شــبــكــته. ويــلـزم نــفــسه بــاتــخـاذ
جـمــيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اHرسـلـة علـى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الغـاية اخلدمات دون تـمييزr مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اHرسلةr ويتخذ الترتيبات اHفيدة ليضمن لها السالمة.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  : الــــتــــعـــلــــيــــمــــات الالزمــــة من أجـل الــــدفـــاع
الوطني واألمن العمومي

يتعY على صاحب الـرخصة طبقا للتشريع اHعمول
به أن يــســـتــجــيب ألوامــر الــســلـــطــات اخملــتــصــة في أقــرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يفـرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السلطـة القضائية
بـاســتــخــدام الــوســـائـل الـضـروريـةr خـاصـة فــيـمـا يـتـعـلق

�ا يأتي :

- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكـية
rنكوبةHناطق اHفي مناطق العمليات أو في ا

- احتـرام األولـويات بـشـأن استـعـمـال الشـبـكات في
rحالة نزاع أو في حاالت الطوار�

- الـتوصـيل البـيني مع الـشـبكـات اخلاصـة باHـصالح
 rكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميHا

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشـــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــلـي بــنــاء عــلى تــرخــيص مــســبق مــكــتــوب صــادر عن

rالسلطة القضائية

- إعداد وتـنفيذ مـخططات اإلسـعافات االستـعجالية
اHــــســـطــــرة دوريــــاr بـــالــــتـــنــــســــيق مع الــــهــــيـــئــــات اHــــكـــلــــفـــة

rباإلسعافات اإلستعجالية والسلطات احمللية

- تـقــد عـونهr بــنـاء عــلى تـرخــيص مـســبق مــكـتـوب
صــادر عن الــسـلــطــة الــقـضــائــيــةr  لـلــهــيــئــات اHـهــتــمــة عـلى
اHـــســـتـــوى الــــوطـــني �ــــســـائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHواصالت الـسلكـية والالسـلكيـةr بالـسماح (i) بالـتوصيل
الـــــبــــيـــــني والــــنـــــفــــاذ إلـى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيــات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجـودة لــدى صــاحب
rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

- االنقطاع اجلـزئي أو الكلي للخدماتr شريطة دفع
تـعــويض يــتالءم وخـســارة رقم األعــمـال الــنــاجـمــة عن هـذا

االنقطاع.

يـعـوض صـاحب الـرخـصــة عن مـشـاركـته في األعـمـال
اHــبـيــنـة أعاله في حــدود الـشــروط اHـقــررة في الـنــصـوص

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يـــجــــب عـــلــــى صـــاحــــب الـــرخــصـــــــةr بـــاإلضـــافــــــة
إلــــى ذلكr إقــــامــــــــة جــــريــــــــدة األحــــــــداث اHــــتــــعــــلــــقــــــــة
بــــالـــنــــفــــاذ إلى اخلــــدمــــات اHـــوفــــرة إلـى زبـــائــــنه فـي إطـــار
الــرخــصـة. تــســجل هــذه اجلـريــدة حملــة عن الـنــفــاذ بـطــريــقـة
تــضــمن تــتــبــعه خـالل مــدة سـنــة. لــهــذا الــغــرضr يــبــY كل
اHـعـلومـات ذات الـصـلة مـثل عـنـوان بروتـوكـول األنـترنت
rIP الـتعـرف على اHـشـتركr تـاريخ وساعـة الـنفـاذ. ال �كن
االطـالع عـلـى هـذه اHــعــلــومــات إالّ من طــرف مـصــالح األمن

اخملولة قانونا. 

اHاداHادّة ة 25 :  : الترميز والشفرنة

�ــــكن صـــاحـب الـــرخـــصـــة أن يــــقـــوم لـــصــــالح إشـــارته
اخلـاصة و/أو أن يـقتـرح على مـشتـركـيه خدمـة ترمـيز في

ظل احترام األحكام القانونية والتنظيمية اHعمول بها.

وعـلــيه مع ذلكr أن يــودع لـدى ســلـطــة الـضــبط طـرق
ووســائل شـفـرنـة اإلشــارات وتـرمـيـزهـا قـبـل تـشـغـيل هـذه

اHنظومات.

اHــاداHــادّة ة 26 :  : إلــزامـــيــة اإلســـهــام فـي الــنـــفــاذ الـــعــام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

1.26  مبدأ اإلسهام  مبدأ اإلسهام

  يــــســــاهم صــــاحب الـــرخــــصــــةr تـــطــــبـــيــــقـــا لــــلـــقــــانـــون
ولــنـــصــوصـه الــتــطـــبــيـــقــيـــةr في أعــبـــاء الــنـــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اHواصالت الـسـلكـية والـالسلـكيـةr كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.26  اHشاركة في حتقيق النفاذ العام  اHشاركة في حتقيق النفاذ العام

حتــــدد مساهـمــــة صاحــــب الرخـصـــة فـــي مهــــام
وأعــبــاء الــنــفـــاذ الــعــام وتــهــيــئــة اإلقــلــيم وحــمــايــة الــبــيــئــة
(مــســاهــمــة SU) بـ  ثـالثــة في اHــائــة (3 %) من رقـم أعــمـال

اHتعامل.

�ــكــــــن صــاحـــــب الــرخـــصــــــــة أن يــســـاهـــــم فـــــي
عــــمـــــلــــيــــــــــة طـــــلـــــب الـــــعـــــــــروض أو فـي االســــتـــــشــــارات
الـــصــادرة عن ســلــطــة الــضــبطr لــيــشــارك في إجنــاز مــهــام

النفاذ العام.
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اHاداHادّة ة 27 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.27  دليل اHشتركY العام  دليل اHشتركY العام

وفـقـا لـلـمادة 32 من الـقـانـونr يـبلغ صـاحب الـرخـصة
مــجــانــا الــهــيــئـة اHــكــلــفــة بــإجنــاز الــدلــيل الــعــام Hــشـتــركي
خـــدمــات الــصــوتr فـي أجل أقــصــاه 31 من شـــهــر أكــتــوبــر
الذي يسبق سنة إجنـاز الدليلr بقائمـة مشتركي خدمات
rالـصــوت وبــعـنــاويـنــهم وبــأرقـام نــدائـهـم وعـنــد االقـتــضـاء
�ــهــنـهمr قــصـد الــتــمـكــY من  إنـشــاء دلــيل عـام ومــصـلــحـة

إرشادات يوضعان حتت تصرف اجلمهور.

2.27  خدمة اإلرشادات   خدمة اإلرشادات الهاتفيةالهاتفية

يـــوفـــر صـــاحب الـــرخـــصـــة لـــكل مـــشـــتـــرك في خـــدمـــة
الهـاتف خدمة اإلرشـادات الهاتفـية التي تسـمح باحلصول

كحد أدنىr على ما يأتي : 

 - أرقــام هــواتف اHــشـتــركــY في اخلـدمــات انــطالقـا
rمن أسمائهم وعناوينهم

- رقـم هـــــاتـف خـــــدمــــــة إرشـــــادات كـل مـــــتــــــعـــــامـل من
مــتــعـــامــلي الـــشــبــكـــة الــعــمـــومــيــة لـــلــمـــواصالت الــســلـــكــيــة

.GMPCS وصولة بينيا بشبكةHوالالسلكية ا

تــقـدم مـصـلـحــة إرشـادات صـاحب الـرخــصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـية إلـى مصـالح إرشـادات كل اHـتـعـامـلY �ـا في ذلك
أولـئك اHـقيـمـY في اخلـارجr وذلك من أجل إجناح طـلـبات

.YتعاملHات الصادرة عن شبكات هؤالء اHكاHا

يـضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلY اآلخرين
مـنــافـذ إلى مـصــلـحـته اخلــاصـة بـاإلرشـادات فـي إطـار عـقـد

التوصيل البيني اHبرم بينهم.

3.27  سرية اHعلومات  سرية اHعلومات

عـلى اHـشتـركY في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يـــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهـم في الـــــــدلـــــــيل الـــــــعــــــام
لـلـمـشـتركـY وفي خـدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا
عن ذلك كـتابـةr و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسل آنــذاك اHـعـلــومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اHـشــتـركـY إلى

.Yكلفة بإجناز الدليل العام للمشتركHالهيئة ا

اHاداHادّة ة 28 :  : نداءات الطوار�

1.28  التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�  التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــــبـــعـــا لــــلـــمــــعـــلـــومــــات اHـــرســـلــــة من طـــرف اHــــصـــالح
الـعــمــومــيـة اHــعــنـيــةr تــوصل مــجــانـا إلى اHــركــز اHــنـاسب

األقـــــــرب مـن اHــــــنـــــــاديr نـــــــداءات الــــــطـــــــوار� الـــــــواردة من
مـرتـفقي شـبـكة صـاحب الـرخـصة أو من مـرتـفقي شـبـكات

أخرى واHوجهة إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي :

rاحلفاظ على األرواح البشرية -

rتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.28  مخططات الطوار�  مخططات الطوار�

يـعـد صـاحـب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اHـسـؤولـY عن
الهـيئات اHكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملـــلـــيـــةr مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمـــة
اسـتعـجـاليـة من خـدمات اHـواصالت السـلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشغيـلها السريعr ويـنفذ كل ذلك �بادرة منه أو

بطلب من السلطات اخملتصة.

فـي حــــالــــة وقــــوع كــــارثــــةr يـــقــــدم صــــاحـب الــــرخــــصـــة
لإلدارة اجلــــزائـــــريــــةr وفــــقـــــا لــــدفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتـــــعــــلق
بـالـتـرخـيص اHـمـنـوح لـصـاحب الـرخـصـة لـتـوفـيـر خـدمات
GMPCS وفي حــدود قــدراتهr مــسـاعــدة اســتــعـجــالــيــة عـلى

أســاس األحــكــام اHــقــررة في اتــفــاقــيـة  Tampere اHــتــعــلــقـة
بـــوضع مـــوارد اHــــواصالت الـــســـلــــكـــيـــة والالســــلـــكـــيـــة رهن
اإلشـارة من أجل احلد من آثار الـكوارث ولفـائدة عمـليات

اإلسعاف في حالة حدوث الكوارث.

3.28  اإلجــــراءات االســــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل  اإلجــــراءات االســــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنــدمــا يــنــقــطـع تــوفــيــر اخلــدمــاتr ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــنـي وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
استـثنـائيـةr يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجـل إعــادة تــشــغـــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح
فـي هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تــشـــغــيل الــوصالت الــتي
تــســاعــد مـبــاشــرة في تـنــفــيـذ مــهــام الـهــيــئـات أو اإلدارات

اHلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واHقابل اHالياألتاوى واHقابل اHالي

اHــاداHــادّة ة 29 : : األتـــاوى اخلــاصـــة بــتــخـــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

وفــــقــــا لــــلـــــقــــانــــون يــــخــــضـع تــــخــــصــــيـص الــــذبــــذبــــات
الالسـلـكـية الـكـهـربـائـيـة إلى تـسـديـد إتـاوة وفـقـا لـلـتـنظـيم

الساري اHفعول.
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1.29  مبدأ األتاوى  مبدأ األتاوى

وفـــقـــا لــلـــقـــانــون وفـي مــقـــابل تـــخـــصــيـص وتــســـيـــيــر
ومراقبة الذبذبات الالسلكية الكهربائيةr يخضع صاحب
الـــرخــــصـــة إلـى تـــســــديـــد اإلتـــاوة اHــــتـــعــــلـــقـــة بــــتـــخــــصـــيص

الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

2.29  اHبلغ  اHبلغ

يحـدد مبلغ إتـاوة تخصـيص الذبذبـاتr اHشار إلـيها
في النـقـطة 29 .1 أعالهr وفق الـتنـظـيم اHـطـبق. و�كن أن
يكون هذا اHبلغ محل مراجعة وفق التنظيم اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : اHــــــســــــاهــــــمــــــة في الــــــبــــــحث والــــــتــــــكــــــوين
والتقييس في مجال اHواصالت السلكية والالسلكية.

1.30  اHبدأ  اHبدأ

يـخــضع صـاحب الــرخـصــة إلى تـسـديــد مـســاهـمـة في
الــــبـــحث والــــتـــكـــوين والــــتـــقـــيــــيس في مــــجـــال اHـــواصالت

السلكية والالسلكية.

2.30  كيفيات التسديد  كيفيات التسديد

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــهـــذه اHــــســـاهـــمـــةr تـــعـــطى لـــصـــاحب
الرخصة الضمانات اآلتية :

- ال يـفوق اHـبـلغ السـنـوي اإلجـمالي الـذي يـخضع له
صاحب الرخصة في بـاب اHساهمة في الـبحث والتكوين
والــتــقــيــيس في مـجـال اHـواصالت السـلـكـيـة والالسـلـكـية

0,3 %  من رقم أعمال اHتعامل.

ويـــســـدد هــــذه اHـــســـاهـــمــــة جـــمـــيـع مـــتـــعـــامــــلي قـــطـــاع
اHـواصالت الــســلـكــيـة والالســلــكـيــة في اجلــزائـرr وذلك في
ظل احتـرام مـباد� اHـسـاواة بY مـتـعامـلي الـقطـاع ودو¢ا

تمييز.

اHاداHادّة ة 31 : : كيفيـات حتصيل األتاوى واHساهمات من
قبل سلطة الضبط 

يــــجـــرى تــــســــديــــد هــــذه األتــــاوى وهــــذه اHــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتــــاوى عن تــــخــــصـــيـص الـــذبــــذبــــات الالســــلــــكــــيـــة
الكهربائية اHذكورة في اHادة 29 وتسييرها ومراقبتها .

يـحدد مـبلغ األتـاوى على أسـاس سـنوي لـفتـرة تمـتد
من أول يـــنـــايــر إلى 31 ديـــســمـــبـــرr وتـــكـــون مــحـل تــعـــديل
يـــتـــنـــاسب مـع اHــدة الـــزمـــنـــيـــة احملـــتـــســبـــة فـــعال فـي حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجرى تـسديد األتاوى

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اHوالية.

- اHـــســـاهــمـــة فـي الـــنــفـــاذ الـــعـــام إلى اخلـــدمـــات وفي
تــهـيــئــة اإلقـلــيم وحــمـايــة الــبـيــئـة واHــســاهـمــة في الــبـحث
والـــتــكــوين والــتـــقــيــيس فـي مــجــال اHــواصالت الـــســلــكــيــة

والالسلكية اHذكورة في اHادتY 26 و30.

يـجرى تـسديـد هذه اإلتـاوة وهذه اHـساهـمات سـنويا
في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اHوالية.

حتـرر وتـسـدد األتـاوى واHـسـاهـمـات اHـالـيـة الـدورية
اHـسـتــحـقـة عـلى صــاحب الـرخـصـة �ــوجب دفـتـر الـشـروط
هـذاr وفــقـا لــلـتــشـريـع والـتــنـظــيم اHــعـمــول بـهــمـا. وتــكـلف
سـلــطـة الـضـبط بـتـحـصـيل هـذه األتـاوى وهـذه اHـسـاهـمـات

اHالية الدورية لدى صاحب الرخصة.

اHاداHادّة ة 32 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخضع صـاحب الـرخـصـة لألحـكـام اجلبـائـيـة اHـعـمول
بــــهـــا. وعـــلـــيه بـــالـــتـــالي تــــســـديـــد كل الـــضـــرائب واحلـــقـــوق
والرسـوم اHقـررة في التـشـريع والتـنظـيم اHـعمـول بهـما.
وتــطـبق الــســلـطــة اخملــتـصــة ذلك وفق MoU GMPCS الـذي

وقعته اجلزائر.

ومن الـواضح مع ذلكr أن صـاحب الـرخصـة يـستـفـيد
من االمـتـيـازات اHــمـنـوحـة في إطــار اتـفـاقـيــة االسـتـثـمـار
الـتي يـوقـعـهــا مع الـوكـالـة الـوطـنـيـة لــتـطـويـر االسـتـثـمـار

.(ANDI)

الفصل السادسالفصل السادس

اHسؤولية واHراقبة والعقوباتاHسؤولية واHراقبة والعقوبات

اHاداHادّة ة 33 :  : اHسؤولية العامة

إن صـــاحب الـــرخــــصـــة مـــســـؤول عن حــــسن اشـــتـــغـــال
شبكة GMPCS وعن احترام االلتزامات الواردة في دفتر
الــــشــــروط هــــذاr كــــمــــا أنـه مــــســــؤول عن احــــتــــرام اHــــبــــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اHطبقة عليه.

اHاداHادّة ة 34 : : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.34  اHسؤولية  اHسؤولية

إن صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول وحـده جتـاه الـغـيـرr �ـا
في ذلـك الـــوزيــــر وســـلـــطــــة الـــضـــبـطr وذلك وفـــقــــا ألحـــكـــام
الـــقــانـــون رقم 2000-03 اHــؤرخ في 5 جـــمــادى األولـى عــام
1421 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 2000 واHــذكـــور أعالهr فــيـــمــا

rوتشغيـلها وتوفـير اخلدمات GMPCS يخص إقـامة شبكة
وفـيـمـا يـخص األضـرار الـتي من احملـتـمل أن تـنـجم خـاصـة
عن نـقـائـص صـاحب الـرخـصـة أو عن نـقـائص مـسـتـخـدمـيه

.GMPCS أو عن نقائص شبكة
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Yإلزامية التأم  Y2.34  إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعــــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحـيــتـهـاr يـغــطي صـاحب الــرخـصـة مــسـؤولـيـتـه اHـدنـيـة
واHــهـنــيــة ومــســؤولـيــته عـن األخـطــار الــتي تــمس األمالك
الــضــروريــة إلقـامــة واســتـغالل شــبــكـة GMPCS ولــتــوفــيـر
اخلـــــــدمـــــــاتr �ـــــــا فـي ذلـك اHـــــــنـــــــشـــــــآت اجلـــــــاري إجنـــــــازهـــــــا
والــتــجــهــيــزات اجلــاري تــركــيـبــهــاr وذلك عـن طــريق عــقـود

تأمY لدى شركات التأمY اHتواجدة باجلزائر.

اHاداHادّة ة 35 :  : اإلعالم واHراقبة

1.35  اHعلومات العامة  اHعلومات العامة

عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـضعr حتـت تـصـرف سـلـطة
الضـبطr اHعـلومـات والوثائق اHـاليـة والتـقنيـة والتـجارية
الالزمة لها للتأكد من احترامه االلتزامات اHفروضة عليه
�ـــوجب الــنـــصـــوص الــتـــشــريـــعــيـــة والــتـــنــظـــيــمـــيــة ودفـــتــر

الشروط هذا.

2.35  اHعلومات الواجب تقد�ها  اHعلومات الواجب تقد�ها

يــلـتــزم صـاحب الــرخـصـة بــتـبــلـيغ اHـعــلـومــات اآلتـيـة
لسلطة الضبط في األشكال واآلجال احملددة في النصوص
التشريعية والـتنظيمية اHعمول بها وفي دفتر الشروط

هذا :
- كـل تـعـديل مـبـاشـر في تـشــكـيـلـة رأسـمـال الـشـركـة

rوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
rوفرةHوصف مجموع اخلدمات ا  -

- الــتــعــريـفــات والــشـروط الــعــامـة اخلــاصــة بـتــوفــيـر
rاخلدمات

rتعلقة باحلركة ورقم األعمالHعطيات اHا -
rمـنـوحةHـوارد اHـتـعلـقـة باسـتـعمـال اHـعـلـومات اHا -

rال سيما الذبذبات واألرقام الهاتفية
- اHــعــلــومـــات الــضــروريـــة حلــســاب اHــســـاهــمــات في

rتمويل اخلدمة العامة
- اHـعـطـيـات اHـتـعـلـقـة بــنـوعـيـة اخلـدمـةr ال سـيـمـا من
حــــيث اHــــؤشـــرات اHـالئـــمــــة الــــتي تــــســـمح بــــتــــقـــديــــر هـــذه
النـوعية ومن حـيث اتفاقـيات توصـيل احلركة اHـوقعة مع

rمتعامل جزائري أو أجنبي
rمجمل اتفاقيات التوصيل البيني -

- الـعقود اHوقـعة بY اHتـعامل واHوزعـY أو معيدي
rالبيع أو شركات التسويق

rاتفاقيات احتالل أمالك عمومية -

rنشآت األساسيةHاتفاقيات تقاسم ا -

rاذج العقود مع الزبائن¢ -

- أية مـعلومـة ضرورية لـسلـطة الضـبط حY دراسة
rYتعاملHا Yنازعات بHطلبات التصالح لتسوية ا

rمخطط تغطية الشبكة -

- أيـة مـعـلـومـة ضـروريـة لـلـتـأكـد من احـتـرام تـساوي
شروط اHـنـافـسةr ال سـيـما االتـفـاقـيات أو الـعـقود اHـبـرمة
بـY فـروع صـاحب الـرخـصـة أو الـشـركـات الـتـابـعـة لـنـفس
اجملــــمــــوعـــة أو فــــروع نـــشــــاط تــــابـــعــــة لــــصـــاحـب الـــرخــــصـــة

rنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذاHوا

- أيــة مـعـلــومـة أخــرى أو وثـيـقــة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
دفتـر الشـروط هذا والنـصوص الـتشريـعيـة والتنـظيـمية

rعمول بهاHا

rعند نهاية كل شهر YشتركHعدد ا -

- احلجم الشهري اإلجمالي للمعطيات احملولة.

3.35  التقرير السنوي  التقرير السنوي

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلـطـة الـضـبط والـوزارة في أجل أقـصـاه ثالثة (3) أشـهر
ابتداء من نهاية كل سـنة اجتماعيةr تقريرا سنويا في 8

نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.

يــجـب أن يــتـــضــمـن الــتـــقـــريــر الـــســنـــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

- تطوير الشـبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
rاضيةHالسنة ا

- شــــروح حــــول كـل خــــلل فـي تــــنــــفــــيــــذ االلــــتــــزامــــات
اHقـررة في دفتـر الشـروط هذاr وكـذلك تقـدير حول وقت
تــــصـــحـــيـح اخلـــلل. وإذا كـــان هــــذا اخلـــلل نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةr فيـجب علـيه أن يدرج

rكل مستند يبرر ذلك

- مخطط تنـفيذ استـغالل شبكة GMPCS واخلدمات
rقبلةHبالنسبة للسنة ا

- أيـــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
rتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة شـــــركــــة مـــــدرجـــــة في
الــبـورصـةr يـذكـر كل اجــتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمr في حـد
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امـتالك رأسمـال صاحب الـرخصـةr يكون مـضاعـفا خلـمسة
5 (5 % و10 % وr% 15 إلخ...)r وذلـك تــــنـــفــــيــــذا لــــتــــنــــظــــيم

البورصة اHطبق.

4.35  اHراقبة  اHراقبة

�ـكن سـلطـة الضـبط أن جتـري لدى صـاحب الرخـصة
حتـقـيـقـاتr �ـا فـيـهـا تـلك الـتي تـسـتـلـزم تـدخالت مـبـاشرة
rأو تسـتـلزم ربط جتـهيـزات خارجـية عـلى شبـكته اخلـاصة
إمـا عن طريق أعـوانـهـا اHكـلـفY بـذلكr وإمـا عن طريق أي
شــخص مــؤهل قــانــونــا من طــرفــهــاr وذلك وفق الــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 36 : : اإلخالل بالشروط القانونية والتنظيمية
للرخصة ودفتر الشروط

فـي حــــالــــة إخالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامــــات
اHـتـعلـقـة بـاستـغالل شـبـكة GMPCS وخـدماته وفـقـا لـدفـتر
rــعـــمـــول بـــهـــمــاHالـــشـــروط هـــذا ولــلـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظــيـم ا
يــتــعـــرض صــاحـب الــرخــصـــة لــلـــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اHـــقــــررة في الـــنـــصـــوص الـــســــالـــفـــة الـــذكـــرr دون اHـــســـاس

باHتابعات القضائية احملتملة.

ال يـتــرتب أي تـعـويـض لـفـائــدة صـاحب الــرخـصـة عن
العقوبات اHتخذة قانونا �وجب هذه اHادة.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

37 :  : ســـــريــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخــــصـــــة ومـــــدتـــــهــــا اHــــاداHــــادّة ة 
وجتديدها

1.37  سريان اHفعول  سريان اHفعول

rبــعـد تــوقــيع صـاحـب الـرخــصـة عــلى دفــتـر الــشـروط
يـدخل هـذا الـدفتـر حـيـز الـتـنـفـيـذ بـتاريخ 25  يـنـايـر سـنة

  .2015

37. 2 اHدة اHدة

جتـــدد الــرخــصـــة Hــدة خــمس (5) ســنــوات ابـــتــداء من
تـــاريخ ســريـــان مــفـــعــولــهـــا كــمـــا هــو مــحـــدد في اHــادة 1.37

أعاله. 

37. . 3 التجديد التجديد

�ـكـن تــجـديـد الرخـصـة مـرة أو عدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتr وذلك بـطـلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل قبل نهاية صالحية الرخصة.

أ) يـتم جتـديـد الـرخـصــة ضـمن الـشـروط الـتي أعـدت
فـيــهـا وصـودق عـلـيـهــاr وفق الـتـشـريع والـتــنـظـيم اHـعـمـول

بهما.

ب) يــتم الــتــجــديــد بــقــوة الــقــانــون طــاHــا يــسـتــجــيب
صـاحـب الـرخـصـة جلـمــيع االلـتـزامــات اHـتـعـلـقــة بـاسـتـغالل
شـــبـــكــة GMPCS وبـــتـــوفـــيــر اخلـــدمـــات اHـــقـــررة في دفـــتــر
rالــشـــروط. ويــجب أن يــكـــون كل رفض لــكـل طــلب جتــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبا عـلـى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
على اقـتـراح من سلـطـة الضـبط. وال يـتـرتب عن التـجـديد

حتصيل مقابل مالي.   

اHاداHادّة ة 38 :  : طبيعة الرخصة

1.38  الطابع الشخصي  الطابع الشخصي

إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

2.38  التنازل والتحويل  التنازل والتحويل

مع مــراعــاة تــرتـيــبــات دفــتـر الــشــروط هــذاr ال �ـكن
الـتـنـازل عـن الـرخـصـة أو حتـويـلـهــا لـفـائـدة الـغـيـر إالّ وفق
الـــشـــروط واإلجـــراءات احملـــددة في اHـــادة 19 مـن اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 01 - 124 اHــؤرخ في 15 صـــفــر عــام 1422
اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمـن حتـــديـــد اإلجـــراء
اHطبق على اHـزايدة بإعالن اHنافسة من أجل منح رخص

في مجال اHواصالت السلكية والالسلكية.

rـــادة 39 أدنــــاهHــــذكـــورة فـي اHمـع مــــراعـــاة األحــــكــــام ا
يـــعـــتــــبـــر �ـــثـــابــــة تـــنـــازل عـن الـــرخـــصــــة تـــغـــيــــيـــر الـــوضع
الـقــانـونـي لـصــاحب الـرخــصـةr ال ســيـمــا بـإنــشـاء مــؤسـسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اHــــاداHــــادّة ة 39 : : الـــشــــكل الــــقـــانــــوني لــــصـــاحـب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

1.39  الشكل القانوني  الشكل القانوني

يــجب عـلى صــاحب الـرخــصـة أن يــتـشــكل في صــيـغـة
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانـون اجلــزائــري وأن يــظل

على تلك الصورة.

وال �ــــكن أن يـــكــــون صـــاحب الــــرخـــصـــة مــــتـــعـــامال أو
شـركـة في حـالـة تـسويـة قـضـائـية أو الـتـصـفـية الـقـضـائـية

أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة.
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»ثل صاحب الرخصة»ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

أزواو مهملأزواو مهمل

رئيس مجلس سلطةرئيس مجلس سلطة
ضبط البريد واHواصالتضبط البريد واHواصالت

السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

�ـكـن أن يـؤدي اإلخـالل بـاألحــكــام اHـذكــورة أعاله من
قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 

2.39  تعديل أسهمية صاحب الرخصة  تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تتـشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبY في
اHلحق األول اHرفق.

يخضع للموافـقة اHسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـسـاهــمـة مـبـاشــرة أو غـيـر مـبـاشــرة في رأسـمـال صـاحب
الـــرخـــصـــة و/أو في حـــقـــوق الـــتـــصـــويـت لـــديه وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لـن تــرفـض ســلـــطـــة الــضـــبـط هــذا الـــتـــرخــيـص بــدون
تـبـريــرات شـرعـيـة. ويــعـتـبـر ســكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تـفـوق (2) شــهـريـن بـعــد تــبــلــيغ طـلـب الـتــرخــيصr �ــثــابـة

قبول.

اHاداHادّة ة 40 :  : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.40  احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية  احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــرخـــــــصـــــــة احــــــــتـــــــرام االتـــــــفـــــــاقـــــــات
واالتــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة في مــجـــال اHــواصالت الـــســلـــكــيــة
والالسلكيةr وال سـيما اتفاقات ولوائح وترتيبات االحتاد
واHــنــظــمــات احملــدودة أو اجلــهــويــة لــلــمــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكية التي تنتمي إليها اجلزائر.

يــعــلم صــاحب الــرخــصــةr بــصــفــة مــنــتــظــمــةr الــوزيـر
وســلــطـــة الــضــبط بـــالــتــرتـــيــبــات الـــتي يــتــخـــذهــا في هــذا

الصدد.

2.40  مساهمة صاحب الرخصة  مساهمة صاحب الرخصة

يــرخـص لــصـــاحب الـــرخـــصــة اHـــســـاهــمـــة في أشـــغــال
الهيـئات الـدوليـة التي تـعنى بـاHسائل اHـتعـلقـة بشـبكات

اHواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ـــكن الـــوزيــــر أن يـــعـــلن صــــاحب الـــرخـــصــــة مـــشـــغال
مــعـــتــرفـــا به لـــدى االحتــادr بـــنــاء عـــلى اقــتـــراح من ســـلــطــة

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 41 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتنـظيم اHعـمول به  وفقط فـي حالة ما إذا
اســتــدعى الـصــالح الــعــام ذلكr أي ألسـبــاب األمن الــوطـني

rأو النظام العـام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط
�ـكن تـعديل دفـتـر الـشـروط هـذا بصـفـة اسـتـثنـائـيـة وفـقا
ألحـــكـــام اHــادة 22 من اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01 - 124
اHـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اHـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجــراء اHــطــبق عــلى اHــزايــدة بــإعالن
اHـــــنـــــافـــــســــة مـن أجل مـــــنـح رخص فـي مــــجـــــال اHـــــواصالت

السلكية والالسلكية.

اHاداHادّة ة 42 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يـخــضع دفــتــر الــشـروط هــذا ومــدلـولـه وتـأويــله إلى
الــنـصــوص الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيــمـيــة اHــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اHاداHادّة ة 43 :  : لغة دفتر الشروط 

يــحـــرر دفــتـــر الــشـــروط هــذا بـــالــلـــغــتـــY : الــعـــربــيــة
والفرنسية.

اHاداHادّة ة 44 :  : اختيار اHوطن

rيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
rاحملمدية rالديار اخلمس r5 الكائن بالطريق الوطني رقم

مدينة اجلزائرr اجلزائر.

اHاداHادّة ة 45 : : اHالحق

تشكل اHالحق الثالثة (3) اHرفقة جزءا ال يتجزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في 3  مايو سنة 2015

في خمس (5) نسخ أصلية

وقعــــه :
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اHلحق األول اHلحق األول 
األسهميةاألسهمية

تملك الدولة اجلزائرية مجمل رأسمال شركة "اتصاالت اجلزائر"r شركة ذات أسهم.    
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 2
التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

التغطية الوطنية Hشتركي  GMPCS النقال : فورا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 3
اHنظومات والذبذبات اHستعملةاHنظومات والذبذبات اHستعملة

اHنظوماتاHنظومات
�كن للمتعامل تسويق خدمات منظومات االتصاالت الشخصية الدولية مثل :

- الثريا
- ا¢رسات

- قلوبال ستار
- ايريديوم.

الذبذبات اHستعملةالذبذبات اHستعملة

الذبذباتالذبذبات

اHنظوماتاHنظومات
فضاء - أرضفضاء - أرضأرض - فضاءأرض - فضاء

الثريا

ا¢رسات

قلوبال ستار

1660,5 - 1626,5 ميغاهرتز

1660,5 - 1626,5 ميغاهرتز

1675,0 - 1668,0 ميغاهرتز

1621,35 - 1610,0 ميغاهرتز

1559,0 - 1525,0 ميغاهرتز

1559,0 - 1518,0 ميغاهرتز

2500,0 - 2483,5 ميغاهرتز

1626,5 - 1621,35 ميغاهرتز

يجب أن تـتواجـد الذبـذبات اHـستـعمـلة في حـزمة الذبـذبات اHـمنـوحة طـبقـا  للـوائح اHواصالت الـراديويـة ومقررات
االحتاد الدولي لالتصاالت.

يــجب أن يــكـون كـل تـعــديل يــخص تــســويق مـنــظــومـات GMPCS اجلـديــدة أو احلــزمـات والــذبـذبــات اHــسـتــعــمـلــة مـحل
موافقة مسبقة من طرف سلطة الضبط. 

ايريديوم

الذبذبات اخملصصة Hتعاملي النقال األرضي التجوال األرضي
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مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 15-130 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 رجب عــام رجب عــام
1436  اHـوافق اHـوافق 18 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضـمن اHـوافـقةr يـتـضـمن اHـوافـقة

عــــلى  جتــــديــــد رخــــصــــة  إقــــامــــة  شــــبــــكــــة عــــمــــومــــيــــةعــــلى  جتــــديــــد رخــــصــــة  إقــــامــــة  شــــبــــكــــة عــــمــــومــــيــــة
V.SAT للمواصالت الالسـلكية عـبر الساتل من نوع للمواصالت الالسـلكية عـبر الساتل من نوع
واسـتغـاللهـا وتـوفـيـر خـدمـات اHـواصالت الالسـلـكـيةواسـتغـاللهـا وتـوفـيـر خـدمـات اHـواصالت الالسـلـكـية
للـجمـهورr الــمـمنـوحة لــشـركة "اتـصـاالت  اجلــزائرللـجمـهورr الــمـمنـوحة لــشـركة "اتـصـاالت  اجلــزائر

الفضائيةr شركة  ذات  أسهم".الفضائيةr شركة  ذات  أسهم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـاء عـلى تــقـريـر وزيــرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3

 rو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــتـــضـى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمادى األولـى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اHــتــعـلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

 rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطــــــبق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـها الالسـلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا r واصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHـــــــوافق 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجــراء اHــطــبق عــلى اHــزايــدة بــإعالن
اHـــــنـــــافـــــســــة مـن أجل مـــــنـح رخص فـي مــــجـــــال اHـــــواصالت

 rالسلكية والالسلكية
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-306 اHؤرخ
في أول شعـبان عام 1425 اHوافق 16 سبتـمبـر سنة 2004
الذي يـتضمن اHوافـقةr على سبـيل التسويـةr على رخصة
إقامة شـبكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكية عـبر الساتل
من نـوع V.SAT واسـتـغاللــهـا وتـوفـيـر خـدمـات اHـواصالت

rالالسلكية للجمهور
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحـــدد صالحــيــات وزيــر الـــبــريــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

 rواالتصال
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــــنــــفــــيــــذي رقم 14- 220
اHــــؤرّخ في 15 شــــوّال عـــام 1435 اHــــوافق 11 غــــشت ســــنـــة

2014 واHـــتـــضــــمن اHـــوافـــقــــة عـــلى رخــــصـــة إقـــامــــة شـــبـــكـــة

عــمــومـيــة لــلـمــواصالت الـالسـلــكــيـة عــبــر الــسـاتـل من نـوع
V.SAT واستغاللها وتوفير خدمات اHواصالت الالسلكية

للجمهور اHمنوحة على سبيل التنازل لشركة "اتصاالت
r"اجلزائر الفضائية - شركة ذات أسهم 

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتنـفـيـذي رقم 15-66 اHـؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنــة
2015  الـذي يتـضـمن اHـوافـقـة عـلى تـعـديل دفـتـر الـشروط

اHـلــحق بــاHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 14- 220 اHـؤرّخ في 15
شـوال عـام 1435 اHـوافق 11 غــشت سـنـة 2014 واHــتـضـمن
اHـوافـقـة عـلى رخـصـة إقـامـة شــبـكـة عـمـومـيـة لـلـمـواصالت
الـالســـلـــكــيـــة عـــبـــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا
وتـــوفــــيـــر خــــدمـــات اHــــواصالت الالســــلـــكــــيـــة  لــــلـــجــــمـــهـــور
اHمنـوحة علـى سبيل الـتنازل لـشركة "اتـصاالت  اجلزائر

r"الفضائية - شركة ذات أسهم
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـــيـس مــــجـــلـس ســـلــــطــــة الـــضــــبـط لـــلــــبــــريـــد واHــــواصالت

rالسلكية والالسلكية
-  و�ـــقــــتـــضـى تـــوصــــيـــة ســـلــــطـــة الــــضـــبـط لـــلــــبـــريـــد

rواصالت السلكية والالسلكية بتجديد الرخصةHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHرسـوم إلى اHـوافقـة على
جتـــديــد رخـــصـــة  إقــامـــة  شــبـــكــة  عـــمــومـــيـــة  لــلـــمــواصالت
الـالســلـــكــيـــة عـــبــر الـــســاتـل  من نــوع V.SAT واســتــغـاللــهــا
وتوفير خدمات اHـواصالت الالسلكية للجمهور اHمنوحة
 لشركة "اتصاالت  اجلزائر الفضائيةr شركة ذات أسهم".
2 :  : يــــرخـص  لـــشــــركـــــة "اتـــصــــاالت  اجلـــزائـــــر اHــاداHــادّة ة 
الــــفــــضــــائــــيــــةr شــــركــــــة  ذات  أســــهــم"r اHــــســــتــــفــــيــــــدة من
الـــرخـــصـــة اHـــذكـــورة فــــي اHــــادة األولى أعالهr بـــأن تـــقـــيم
وتــســـتــغـل الــشـــبــكـــة اHــذكـــورة أعاله وبــأن تـــوفــر خـــدمــات
اHـواصالت الالســلـكـيــة عـلى هــذه الـشـبــكـة ضــمن الـشـروط
الـتـقـنـيـة والـتـنـظيـمـيـة احملـددة في دفـتـر الـشـروط اHـلحق

بهذا اHرسوم. 
rـادة األولى أعالهHــذكـورة فـي اHـادّة ة 3 : : الـرخــصـة اHـاداHا
شخـصـية وال �ـكن التـنازل عـنهـا أو حتويـلهـا إال في إطار
rـعــمـول بــهـاHووفق األحــكــام الـتــشـريــعـيــة والـتــنــظـيــمـيــة ا

ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اHاداHادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 18
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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الفصلالفصل األول األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اHاداHادّة األولى :ة األولى : اHصطلحات

1.1  تعريف اHصطلحات  تعريف اHصطلحات

rعـالوة عــــــلى الـــــــتــــــعــــــاريـف الــــــواردة فـي الــــــقــــــانــــــون
تـســتـعــمل في دفـتــر الـشــروط هـذا مــصـطــلـحــات يـجب أن

تفهم كاآلتي :

"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" :"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : تـــعـــني مـــتــــعـــامل اHـــواصالت
الــــســــلــــكـــيــــة والـالســــلــــكـــيــــة الــــذي حــــولـت إلـــيـه نــــشــــاطـــات
اHواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة

البريد واHواصالتr تطبيقا للمادة 12 من القانون.

"ســــلـــطـــة الــــضـــبط" : "ســــلـــطـــة الــــضـــبط" : تــــعـــني ســــلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي
أنشئت �وجب اHادة 10 من القانون.

"اHلحق" :"اHلحق" : يعني أحد اHلحقY (2) لدفتر الشروط.

اHلحق األول: اHلحق األول: أسهمية صاحب الرخصة

اHلحق اHلحق 2 : : عرض اخلدمة

"دفــتــر الــشــروط" :"دفــتــر الــشــروط" : يــعــني هــذه الــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
اHلـحـقان) الـتي تـشكل دفـتـر شروط الـرخصـة وفق أحـكام

القانون.

"ETSI"  :"  : يــــــعـــــــني اHـــــــعــــــهـــــــد األوروبي لـــــــتــــــقــــــيـــــــيس
االتصاالت.

" اHنـشآت األساسية" :" اHنـشآت األساسية" : تعني اHـنشآت والتـركيبات
الــثـابــتـة الــتي يـســتـعــمـلـهــا مـتــعـامل والــتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اHواصالت السلكية والالسلكية.

"يـــــوم الـــــعـــــمل" :"يـــــوم الـــــعـــــمل" : يـــــعـــــني يـــــومـــــا مـن أيـــــام األســـــبــــوع
(بــاسـتـثـنــاء اجلـمـعـة والــسـبت) الـذي ال يــعـتـبـر يــوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.

"الـــرخــصــة" : "الـــرخــصــة" : تـــعــنـي الــرخـــصــة الـــتي تـــســلـم �ــوجب
مــــرســـوم تــــنــــفـــيــــذي والـــتـي تـــســــمح لــــصـــاحــــبـــهــــا بـــإقــــامـــة
واســتـــغالل شـــبـــكــة مـــواصالت الســـلــكـــيـــة عــمـــومـــيــة  عـــبــر
الــسـاتل من نـوع V.SAT عـلى الـتـراب اجلــزائـري وتـوفـيـر
اخلـــدمــاتr ذلك اHـــرســوم الـــذي يــلـــحق له دفـــتــر الـــشــروط

هذا.

"الــقــانـون" : "الــقــانـون" : يـعــنـي الـقــانــون رقم 2000 - 03 اHـؤرخ
في 5 جـمادى األولـى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000
الذي يـحدد القواعـد العامة اHتـعلقة بالـبريد وباHواصالت

السلكية والالسلكيةr اHعدّل واHتمّم.

"الــــــوزيـــــر" :"الــــــوزيـــــر" : يــــــعـــــني الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلـف بـــــالــــــبـــــريـــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

: يــــعــــني الــــعــــرض الــــذي يــــقــــدمه صــــاحب "الــــعـــرض" :"الــــعـــرض" 
الــرخــصـــة ردا عــلى طــلـب الــعــروض الـــذي أعــلــنــتـه ســلــطــة
الـضـبط في 27 ديـسـمـبـر سـنة 2003 من أجل مـنح رخـصة

 .V.SAT

"اHــــتــــعــــامل" :"اHــــتــــعــــامل" : يــــعــــني صــــاحـب رخــــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عمـومية للمواصالت السلكية والالسلكية

و/أو استغالل خدمات هاتفية في اجلزائر.

"رقم أعــمـــال اHــتـــعــامل" :"رقم أعــمـــال اHــتـــعــامل" : يــعـــني رقم األعـــمــال الــذي
يـحــقـقه صــاحب الـرخــصـة خــارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
في إطــار رخـصـة V.SAT والـصـافي مـن كـلـفــة كل خـدمـات

التوصيل البيني احملققة خالل السنة اHدنية السابقة. 

"اخلــدمــات" : "اخلــدمــات" : تــعــني خــدمــات اHـــواصالت الالســلــكــيــة
التي تشكل موضوع الرخصة.

"شـــــبـــــكــــة  "شـــــبـــــكــــة  V.SAT" : : تـــــعــــنـي شـــــبـــــكــــة لـــــلـــــمـــــواصالت
HUB الالســلــكـيــة عـبــر الــسـواتـل والـتي تــســيـر مــحــطـتــهـا

     .V.SATالنفاذ إلى السعة الفضائية حملطات

"احملـطة :" "احملـطة :" "HUB" ": " ":  محـطة أرضـية ثـابتـة مسـؤولة
مـــبـــاشـــرة عــــلى اســـتـــعـــمــــال ذبـــذبـــات اإلرســـال في األرض
وانطـالقا من الساتل ومـسؤولة أيضـا على مراقبـة النفاذ

إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة.

"مــحــطـة " "مــحــطـة " V.SAT " " :  " " : هي مــحــطــات أرضـيــة ثــابــتـة
لـإلرســـال واالســتــقــبـال أو االسـتــقـبــال فــقـط وتـــتــشــكـل

»ا يأتي :

rهوائي -

rوحدة السلكية خارجية -

- وحدة السلكية داخلية. 

   "اHــــقـــطع الــــفــــضـــائي" :"اHــــقـــطع الــــفــــضـــائي" : يــــعـــني ســــعـــات فــــضـــائــــيـــة
مـسـتــأجـرة أو مـقـامـة مـن قـبل صـاحب الـرخــصـة لـتـوصـيل

اHكاHات عبر شبكته.  

" اخلـــدمـــة الــــثـــابـــتـــة عـــبـــر الـــســـاتل  (" اخلـــدمـــة الــــثـــابـــتـــة عـــبـــر الـــســـاتل  (SFS) ) ": خـــدمــة
االتصـاالت الـراديويـة بـY محـطـات أرضـية مـوضـوعة في
مــواقـع مــعــيــنــة حــيـث يــتم اســتــخـــدام ســاتل أو أكــثــر. قــد
يكون اHـوقع اHعY نقـطة ثابـتة معيـنة أو أي نقطـة ثابتة
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في مــــنـــاطق مـــعـــيـــنـــةr في بــــعض احلـــاالتr تـــتـــضـــمن هـــذه
اخلـدمــة روابط  بـY الــسـواتل الــتي �ـكــنـهــا كـذلـك ضـمـان
خدمة مـا بY السـواتلr اخلدمة الـثابتـة عبر الـساتل �كن
أن تـــــشـــــمل كـــــذلـك ربط االتـــــصـــــال خلـــــدمـــــات االتـــــصـــــاالت

الراديوية الفضائية.
"مـركز مـراقبـة الشـبكة" : "مـركز مـراقبـة الشـبكة" : يـعني جـميع الـتجـهيزات
والـبرمجيـات اHوصولـة بينيـا �حطة HUB والتي تـسير

وتراقب حسن سير الشبكة. 
"شــبـكـة "شــبـكـة V.SAT اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" :  اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" : تـعـني
اHــنـــشــآت األســـاســيـــة الــتي يـــســتـــغــلـــهــا صـــاحب الـــرخــصــة
V.SATوكذلك محطات  (HUB القطـاع الفضائي ومحطة)
 اخلاصـة باHـشتـركY اHـوصولـY بهـذه اHنـشآت األسـاسية

وشبكة اإلرسال اخلاصة بصاحب الرخصة.
�ـــكن عـــنـــد االقــتـــضـــاء أن تـــســـتــعـــمل هـــذه الـــشـــبـــكــة
خــطــوطـا مــســتــأجـرة لــدى مــسـتــغــلي اHــواصالت الــسـلــكــيـة

.Yوالالسلكية العمومي
"مـــــشــــتـــــرك في شـــــبــــكــــة "مـــــشــــتـــــرك في شـــــبــــكــــة V.SAT اخلـــــاصــــة بـــــصــــاحب اخلـــــاصــــة بـــــصــــاحب
الـرخصة" :الـرخصة" : يـعني كل شخص طـبيعي أو مـعنوي يـستعمل
اخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا شــبــكـة V.SAT اخلــاصــة بــصــاحب
الرخـصة في إطـار عقد يـبرم مع هـذا األخيـر أو مع شركة

تسويق خدماته ضمن نظام اHناولة.
"صــــاحب الــــرخـــصـــة":"صــــاحب الــــرخـــصـــة": يــــعـــني صــــاحب الــــرخـــصـــةr أي
شــــركــــة اتـــــصـــــاالت اجلـــــزائــــر الـــفـــضـــائــيـــة شـــركــة ذات
أسهمr خاضعة للـقانون اجلزائري يقدّر رأسـمالها �لياري
ديـــــنـــــار جـــــزائــــــري 2.000.000.000 دجr الـــــكـــــائن مـــــقــــــرهـــــا
rبـــــاحلــــــظــــــيــــــرة الـــتــــكــــنـــولــــوجــــيــــة لـــســــــيــــدي عــــبـــد الــــله
الـرحــمــانـيــة - اجلـزائــرr واHــسـجــلـة في الــســجل الـتــجـاري

   .   RC16 /00- 0972685  B 06 حتت رقم
"االحتاد" : "االحتاد" : يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"مـنــطـقـة الــتـغــطـيـة" :"مـنــطـقـة الــتـغــطـيـة" : تـعــني الـفـضــاءات اجلـغــرافـيـة
الـــتي تـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا شـــبـــكــة V.SAT الـــتـــابـــعـــة لــصـــاحب

الرخصة.
"حــالـة الــقــوة الــقــاهـرة ":  "حــالـة الــقــوة الــقــاهـرة ":  تـعــنـي كل حــادث ال يــقـاوم
غـــــيــــــر مـــــتـــــوقـع وخـــــارج عـن إرادة األطـــــرافr وال ســــــيـــــمـــــا

الكوارث الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات.

2.1 الـــتـــعـــاريف الـــواردة فـي لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريف الـــواردة فـي لـــوائح االحتـــاد الـــدولي

لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اHـصطـلـحـات األخرى اHـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابقـة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتادr ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.

اHاداHادّة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

1.2 تعريف اHوضوع تعريف اHوضوع

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة أن يـسـتـغل عـلى الـتـراب
اجلـزائــري شــبـكــة عـمــومــيـة لــلــمـواصالت الـالسـلــكــيـة عــبـر
الــسـاتل من نـوع V.SAT مـفـتــوحـة لـلـجــمـهـور  وأن يـركب
عـلى التـراب اجلزائـري احملطـات والتـجهـيزات الـضرورية

لتوفير اخلدمات للجمهور.

2.2 اإلقليمية اإلقليمية

تــــشــــمـل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومــيـاهه اإلقـلــيـمـيــة وجـمـيـع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وسـاتـلــيـاr وفق االتـفـاقــات واHـعـاهـدات مــا بـY احلـكـومـات

واالتفاقات واHعاهدات الدولية.

اHاداHادّة 3 : : النصوص اHرجعية

يـجب أن تـنـفــذ الـرخـصـة اHــمـنـوحـة لـصــاحـبـهـاr وفق
جــمــيع األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنـــظــيــمــيــة واHــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اHعمول بهاr ال سيما منها :
- الــــــقـــــانــــــون رقم 2000 - 03 اHـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اHـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقــواعـد الـعـامـة اHـتــعـلـقـة بـالـبـريــد واHـواصالت الـسـلـكـيـة

rتمّمHعدّل واHا rوالالسلكية
-  اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 01 - 123 اHـؤرخ في 15
صفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHتـعلق بنظام
االســتـغالل اHــطـبق عــلى كل نـوع مـن أنـواع الــشـبــكـات �ـا
فــيــهــا الالســلــكــيــة الــكــهـــربــائــيــةr وعــلى مــخــتــلف خــدمــات

rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHا
-  اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 01 - 124 اHـؤرّخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واHـــتــضـــمن
حتـديـد اإلجـراء اHـطبـق عـلى اHـزايـدة بإعـالن اHـنافـسـة من
أجـل مـــــــنح رخـص فـي مـــــــجـــــــال اHــــــواصـالت الـــــــســـــــلـــــــكـــــــيــــــة

rوالالسلكية
- اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 04-306 اHــؤرّخ في أول
شـــــعــــبـــــان عــــام 1425 اHــــوافق 16 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2004
واHـتـضـمـن اHـوافـقـةr  عـلى سـبـيـل الـتـسـويـةr عـلى رخـصـة
إقامة شـبكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكية عـبر الساتل
من نـوع V.SAT  واسـتـغاللـها وتـوفـير خـدمـات اHواصالت

rالالسلكية للجمهور
- اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 14-220 اHــؤرّخ في 15
شـوّال عـام 1435 اHـوافق 11 غــشت سـنـة 2014 واHــتـضـمن
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اHـوافـقة  عـلى رخـصـة إقـامـة شـبـكة عـمـومـيـة لـلـمواصالت
الالســلــكــيــة عـــبــر الــســاتل من نــوع  V .SAT واســتــغاللــهــا
وتـــوفــــيــــر خــــدمـــات اHــــواصالت الـالســــلـــكــــيــــة لــــلـــجــــمــــهـــور
اHمنوحةr علـى سبيل التنازلr لشركة "اتصاالت اجلزائر

الفضائيةr شركة ذات أسهم ".
- اHقاييس احملددة أو اHـقاييس التي ¡ الـتذكير بها

rفي دفتر الشروط هذا
- لـوائح االحتــادr ال سـيـمـا تـلك اHـتـعـلـقـة بـاHـواصالت

الالسلكية.

اHاداHادّة ة 4 :  : موضوع الرخصة

يــــجب عــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة أن يـــوفــــر اخلــــدمـــات
اآلتية كحد أدنى:

rالنفاذ إلى اإلنترنت عبر الساتل -
rعطيات في النطاق العريضHتراسل ا -

- تـوفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
rمستقلة

-  توفير منشـآت أساسية إلقامة شـبكات معطيات
rعمومية

-  اإلسعاف في حالة كارثة طبيعية.

- كل اخلـــدمــــات اإلضـــافـــيـــة الـــتي يــــعـــرضـــهـــا صـــاحب
الـرخـصـة في عـرضه كـمـا هـو وارد في اHـلـحق 2 من دفـتـر

الشروط هذا.

يجب عـلى صـاحب الـرخصـة أن يـعـلم سلـطـة الـضبط
مسبقا عند إطالقه ألي خدمة جديدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 V.SAT  نشآت األساسية لشبكةHادّة ة 5 :  : اHاداHا

1.5  شبكة التراسل اخلاصة  شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحب الـرخـصـةr في حدود احـتـرام أحـكام
القـانون ونـصوصه الـتطـبيـقيـةr إقامة مـنشـآته األسـاسية
وسـعــاته الـتــراسـلـيـة اخلــاصـة به من أجل تــلـبـيــة حـاجـيـات

. V.SAT  شبكة

�ــكــنه في هــذا الــصــدد إقــامــة وصالت ســلــكــيـة و/أو
الســـلــكـــيــة كــهـــربــائـــيــةr ال ســيـــمــا وصالت بـــحــزم هـــرتــزيــة
شـــريــــطـــة تـــوفـــر الـــذبـــذبـــات لـــضــــمـــان وصالت الـــتـــراسل.
و�كـنه كـذلك أن يسـتـأجـر لدى الـغـير وصالت أو مـنـشآت

أساسية لضمان ربط مباشر بY جتهيزاته.

2.5 األخذ بعY االعتبار التكنولوجيات اجلديدة األخذ بعY االعتبار التكنولوجيات اجلديدة

يـــجـب إقـــامــــة شـــبــــكـــة صـــاحـب الـــرخــــصـــة بــــواســـطـــة
جتهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.

3.5 احترام اHقاييس احترام اHقاييس

عـلى صــاحب الـرخــصـة احــتـرام الــقـواعــد واHـقــايـيس
اHطـبقة في اجلـزائرr ال سيـما في مـجال األمن واستـعمال

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اHدنية.

4.5 هيكلة الشبكة هيكلة الشبكة

إن مــنـــظــومـــة اHــواصالت الـالســلـــكــيــة عـــبــر الـــســاتل
اHــســتــعــمــلــة هي مــنــظـومــة ذات خــدمــات ثــابــتــة بــالـســاتل

.(SFS)

HUB ـــراقــبـــة ومـــحـــطــةHيــجـب تــركـــيـب مــنـــظـــومـــة ا
ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب اجلزائري.

5.5 منظومات ذات سواتل منظومات ذات سواتل

يجب أن تكون اHنـظومات ذات السواتل اHـستعملة
مـــنــظــومــات مــبـــلــغــة إلى االحتــاد الـــدولي لالتــصــاالت وأن
تــكــون قـد حتــصــلت عــلى مــوافـقــة اإلدارة اجلــزائــريـة خالل

التنسيق.

تـــعــلم ســلـــطــة ضــبط الــبـــريــد واHــواصالت الـــســلــكــيــة
والالســلـكــيـة بــتــطـور اخلــصـائص الــتـقــنــيـة والــسـعــة الـتي

توفرها اHنظومات ذات السواتل اHستعملة.

اHاداHادّة 6 : : النفاذ اHباشر إلى الدولي

1.6 اHنشآت األساسية الدولية اHنشآت األساسية الدولية

يــــرخص لــــصــــاحـب الــــرخــــصــــةr اســــتــــغـالل مــــنــــشــــآته
rاألســاســيـــة الــدولــيــة اخلــاصــة بـه عــلى الــتــراب اجلــزائــري

بهدف توصيل اHكاHات الدولية Hشتركيه.

2.6 االتفاقات مع اHتعاملY األجانب االتفاقات مع اHتعاملY األجانب

YــتـعــامــلـHيــتـفــاوض صــاحب الــرخـصــة بــحـريــة مع ا
األجــانب اHــعــتــمــدين مـن ســلــطــات بــلــدانــهمr حــول مــبــاد�
وكـيــفـيــات دفع أجــر الـوصالت والــتـجــهـيــزات اHـســتـعــمـلـة
بـصـفـة مــشـتـركـةr وذلك وفق قـواعــد وتـوصـيـات الـهـيـئـات

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.

اHاداHادّة 7 : : انتشار منطقة اخلدمات

يـــنــــشــــر صــــاحب الــــرخــــصــــة خـــدمــــاتـه عـــلـى الــــتـــراب
الوطني.
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يجب عـلى صاحب الـرخصـة مطابـقة عـرض اخلدمات
حـــسب مـــا هــو مـــنــصـــوص في اHـــلــحق 2 . و�ــكن تـــطــبــيق
عــقــوبـات مــثل مــا هــو مــذكــور في إطــار نص اHـادة 35 من
دفتـر الشروط هـذاr في حالة اإلخالل بـالواجبـات اHتعـلقة

بتوزيع احلد األدنى من اخلدمات.

اHاداHادّة ة 8 : : اHقاييس واHواصفات الدنيا

1.8 احترام اHقاييس واالعتمادات احترام اHقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكـون الـتــجـهـيـزات واHــنـشـآت اHـســتـعـمـلـة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اHـعـمول

بها.
وعــــلـى صــــاحـب الــــرخــــصــــة الـــــســــهــــر عـــــلى أن تــــكــــون
الــــتــــجــــهــــيــــزات اHــــوصــــولــــة بــــشــــبــــكــــتهr ال ســــيــــمــــا مــــنــــهــــا
الـتـجـهـيـزات اHـطرفـيـةr مـعـتـمـدة وفق األحـكـام الـقـانـونـية

والتنظيمية اHعمول بها.

2.8 وصل التجهيزات اHطرفية وصل التجهيزات اHطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخـصــة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشـبـكـته جتـهـيـزا مـطـرفـيـا مـعـتـمـدا وفق الـشـروط احملددة

في التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 9 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.9 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

بطلب من صاحب الـرخصةr تخصص سلطة الضبط
لـصــاحب الـرخــصـة الــذبـذبـات الــضـروريــة إلقـامـة وصالت
اHــنــشــآت األســاسـيــة لــلــشــبــكــةr وذلك مع مــراعــاة األحــكـام
األخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم اHعمول به.

2.9 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تــــقـــوم ســــلــــطـــة الــــضــــبط بــــتـــخــــصــــيص ذبــــذبـــات في
مــخـــتـــلف احلـــزم وفق الـــتـــنــظـــيم اHـــعـــمــول بـه وحــسـب مــا

يتوفر من الطيف.
rبـطــلب من سـلــطـة الــضـبط rيـبــلغ صـاحب الــرخـصــة

مخططات استعمال الذبذبات اخملصصة له.
في حــالـــة عــدم اســتــغـالل صــاحب الــرخـــصــة ذبــذبــات
السلـكيـة كهـربـائيـة مخـصصـة له في أجل سـنة ابـتداء من
تـــاريخ تـــخــصـــيــصـــهـــاr يــخـــول لــســـلــطـــة الــضـــبط صالحـــيــة
مـبـاشرة إجـراء إلـغـاء الـتـخـصـيص وفق الـشـروط اHـقررة

في التنظيم اHعمول به.

3.9 التشويش التشويش

تــكــون كــيـــفــيــات اإلقـــامــة واالســتــغـالل وكــذا طــاقــات
اإلشـــعـــاع حــرةr شـــريـــطـــة احــتـــرام الـــتــنـــظـــيم اHـــعـــمــول به
ومـقـتـضــيـات الـتـنـسـيق الـوطــني والـدولي وشـريـطـة عـدم

التسبب في تشويشات مضرة.

Yقـنــوات مـتــعـامــلـ Yوفي حـالــة حـدوث تــشـويش بــ
اثـــنــrY عــلـى هــذين اHـــتــعــامـــلــY الـــقــيــامr فـي أجل أقــصــاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اHـعاينةr بإخبـار سلطة الضبط
بـتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية
فـي اســــتـــــغـالل الـــــقــــنـــــوات مـــــحـل الـــــتــــشـــــويـش. ويـــــعــــرض
اHـــتــعـــامالن عـــلى ســـلــطـــة الــضـــبطr في أجل أقـــصــاه شـــهــر
rـتـفق عـلـيـهـا إلزالة هـذه الـتـشـويـشاتHاإلجراءات ا rواحـد

قصد اHوافقة.

اHاداHادّة ة 10 :  : مجموعات الترقيم

1.10 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقــا ألحـــكــام اHــادة 13 مـن الــقــانــونr حتـــدد وتــمــنح
ســـلـــطــة الـــضــبـطr األرقــامr مـــجــمـــوعـــات األرقــام وبـــادئــات
األرقــام الـضــروريـة لــصـاحـب الـرخــصـة من أجل اســتـغالل

شبكته V.SAT وتوفير اخلدمات اHتعلقة بها.

2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حــالـة تــعــديل مـخــطط الــتــرقـيم الــوطــني تــعـديال
جذرياr تـخطط سلـطة الضـبط هذه التغـييرات بـالتشاور

مع اHتعاملrY وفق التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 11 :  : التوصيل البيني

1.11 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ــــوجب اHــــادة 25 من الــــقـــانــــون و�ــــوجب اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 02 - 156 اHــؤرّخ في 26 صـــفــر عــام 1423
اHوافق 9 مايـو سنة r2002 يـستـجـيب متـعامـلو الـشبـكات
الـعــمـومــيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالســلـكــيـة لــطـلــبـات
التوصيل البـيني التي يتقدم بها صاحب الرخصةr وذلك
ضـمن الــشـروط اHـقـررة في الــقـانـون والـتـنــظـيم اHـعـمـول

بهما. 

rحـسب احلاجة rيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تـصـرف اHـتـعــامـلـY اHـوصـولـY بـيـنـيـا مـواقع نـقـاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكY هؤالء
اHـتـعـامـلـY من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـية الـتـي تسـمح
بــالـوصل مـع شـبــكـتهr وفـق الـشــروط اHـقــررة في فــهـرسه

للتوصيل البيني.

2.11  عقود التوصيل البيني  عقود التوصيل البيني

حتـدد شــروط الــتـوصــيل الــبـيــني الـتــقــنـيــة واHـالــيـة
Yبـ rبــحـريـة rواإلداريـة في عـقــود يـتم الـتــفـاوض بـشــأنـهـا
اHـتـعــامـلـY مع احـتــرام دفـتـر الـشـروط اخلــاص بـكل مـنـهم
واحــتــرام الــتــنـظــيم اHــعــمـول بـه. وتـبــلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.
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في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بــــــY صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
rيـتم الــلــجـوء إلى حتــكـيـم سـلــطـة الــضـبط rومــتـعــامل آخــر
وفـق الـشــروط اHــقـررة في الــقــانــون والـتــنــظـيم اHــعــمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 12 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اHـنشآت
األساسية

1.12 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صاحـب الرخـصة مـن حق استـئـجار سـعات
الـتـراسل لـدى اHـتـعـامـلـY اآلخـرين (الـذيـن يـعـرضـون هذه
اخلــدمــات). وعـــلــيهr وهــو كـــذلكr أن يــســـتــجــيب لـــطــلــبــات
اسـتـئـجـار ســعـات الـتـراسل الــتي يـتـقـدم بـهــا اHـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلمـواصالت الـسـلكـيـة والالسـلكـيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

2.12 تقاسم اHنشآت األساسية تقاسم اHنشآت األساسية

يــــســــتــــفــــيــــد صـــاحـب الــــرخـــصــــة مـن حق اســــتــــئــــجـــار
Yالـتـابـعـة لـلـمـتـعـامـلـ V.SAT ـنـشــآت األسـاسـيـة لـشـبـكـةHا
اآلخـريـن. وعـلـيهr هـو كـذلكr أن يــضع اHـنـشـآت األسـاسـيـة
لـشــبـكـة V.SAT حتت تــصـرف اHـتـعـامـلــY الـذين يـطـلـبـون
مـــنـه ذلك. وســـيـــتم الـــرد عـــلـى طـــلـــبـــات تـــقـــاسم اHـــنـــشـــآت
األســــاســـيـــة ضــــمن شــــروط مـــوضــــوعـــيـــة وشــــفـــافــــة وغـــيـــر
تمييزية. ويجب أن تـعتمد منهجيـة حتديد أسعار تأجير

اHنشآت األساسية على الكلفة.

ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اHـنـشـآت األسـاسـيـة إال
بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.

3.12 اHنازعات اHنازعات

Yتـعـرض عـلى حتـكـيم سـلـطـة الـضـبط كـل مـنـازعـة ب
صــاحب الــرخـصــة ومــتــعـامـل واحـد أو أكــثــر فــيـمــا يــتــعـلق

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اHنشآت األساسية.

اHاداHادّة ة 13: : صالحيـات استـعمـال األمالك العـمومـية أو
األمالك اخلاصة

1.13 حق اHرور واالرتفاقات حق اHرور واالرتفاقات

تـطــبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الــقــانـونr يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخــصـة من أحــكـام اHـادة 43 من الــقـانـون ومــا يـلــيـهـا من
اHــواد اHــتــعــلــقــة بــحــقــوق اHــرور عـلـى األمالك الــعــمــومــيـة
واHتـعـلقـة كـذلك باالرتـفاقـات عـلى اHلـكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.13 احترام التنظيمات األخرى اHطبقة احترام التنظيمات األخرى اHطبقة

يـحـق لـصـاحب الـرخـصــة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســـتـــغالل شـــبـــكـــة V.SAT وتـــوســـيـــعــــهـــا. وعـــلـــيه احـــتـــرام

الـــتــشــريع والـــتــنــظــيـم اHــعــمــول بـــهــمــاr ال ســيـــمــا األحــكــام
اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاHالحــــة اجلـــويــــة واألرصـــاد اجلــــويـــة والــــدفـــاع
الــوطـــني والـــصــحـــة الــعــمـــومــيـــة وتــنـــظــيـم اHــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.

3.13 النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحب الــرخــصـــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اHــواقع الالســلــكــيــة الــكـــهــربــائــيــةr ال ســيــمــا مــنــهــا الــنــقط
الــعـلــيــاr الــتي يــســتــعــمــلــهــا مـتــعــامــلــون آخــرونr شــريــطـة
احترام االرتفاقات الالسـلكية الكهربـائية وتوفر اHساحة
الــضـروريـة والـتـكـفل بـقـسط مــعـقـول من تـكـالـيف احـتالل
األماكن. ومـع مراعـاة نـفس الـتـحفـظـات والـشـروطr يجب
Yأيــضــا عــلى صــاحب الــرخــصــة فــسح الــنــفــاذ لــلــمــتــعــامــلـ
اآلخــــريـن إلى اHــــواقـع الالســــلــــكــــيــــة الــــكـــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يــسـتــعـمــلـهــا حلـاجــات شـبــكـة V.SAT ويـتــحـقـق الـنــفـاذ إلى
اHواقع الالسـلكية الكـهربائية فـيما بY اHتـعاملrY ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تــعـالج طــلـبـات الــنـفــاذ إلى الـنــقط الـعـلــيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اHــــتــــعــــلــــقـــة بــــالــــنــــفـــاذ إلـى اHــــواقع الالســــلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةr وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اHــطــبــقــة عــلى

تقاسم اHنشآت األساسية.

اHـاداHـادّة ة 14: األمـالك والـتـجــهـيــزات اخملـصـصــة لـتــوفـيـر
اخلدمات

YـستـخدمHيـخصص صـاحب الرخـصة مـا يلـزم من ا
ويرصد مـا يلزم مـن األمالك اHنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اHــنـشــآت األسـاســيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والـالسـلــكـيـة)
والـــعــــتــــاد إلقـــامــــة واســـتــــغالل شـــبــــكـــة V.SAT ولــــتـــوفــــيـــر
اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةr ال سـيـمـا بـهـدف اسـتـيـفاء
شـــــروط الـــــدوام والــــنـــــوعـــــيـــــة واألمن اHـــــقـــــررة في دفـــــتــــر

الشروط هذا.

اHاداHادّة ة 15 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

1.15 االستمرارية االستمرارية

ال �ــكن صـاحب الــرخـصــة تـوقــيف تـوفــيـر اخلــدمـات
دون تـرخيص مسـبق من سلطـة الضبطr إال في حـالة قوة

قاهرة تعاين قانوناr وذلك احتراما Hبدأ اإلستمرارية.

2.15 النوعية النوعية

يـلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خـدمـات بنـوعيـات تـكون مـستـويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس

الدوليةr السيما منها مقاييس االحتاد.
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3.15 التوفر التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أال تـتــجـاوز
اHــدة اHـتـراكـمــة النـعـدام شـاغـلــيـة مـحـطـة  HUB  72 سـاعـة

في السنةr باستثناء حاالت القوة القاهرة.

يـــلـــزم صــاحـب الــرخـــصـــة نـــفــسـه بــاتـــخـــاذ الــتـــدابـــيــر
الـضرورية من أجل ضمـان سير مـنتظم ودائم لتـركيبات
شـــبـــكــة V.SAT وحـــمـــايــتـــهـــا. ويـــجب عـــلــيـه أن يــرصـــد في
أقـــرب اآلجــال الـــوســائل الـــتــقـــنــيـــة والــبـــشــريـــة الــكـــفــيـــلــة
بــاسـتـدراك الــعـواقب الــنـاجـمــة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو إتالفها.

 4.15 تواتر التجهيزات تواتر التجهيزات

يـــجب عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــة ضـــمـــان تــواتـــر كـــامل
لـتـجـهــيـزات مـحـطـة HUB من أجل ضـمـان تـأمـY الـشـبـكـة
واسـتـمـراريـة اخلـدمـة. و�ـكن صـاحب الـرخـصـة اسـتـعـمـال
مـحطة HUB مركبة خـارج التراب الوطني Hـدة متراكمة
قدرهـا أسـبـوعا في الـسـنـة في حـالة وجـود مـشاكـل تقـنـية
قـاهـرةr وذلك شـريـطـة احلـصـول عـلى مـوافـقـة مـسـبـقـة من

سلطة الضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اHاداHادّة ة 16 : : اHنافسة اHشروعة

يـلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اHــتــعـــامــلــY اHــنــافــســY لهr خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
»ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اHسموح به على
وجـه اخلــــصـــــوص (ال ســــيـــــمــــا فـي مــــجـــــال الــــتـــــعــــريـــــفــــة) أو

التعسف في استعمال وضعيته اHُهَيمنة.

YرتفقHساواة في معاملة اHادّة ة 17 : : اHاداHا

يــعـــامل اHــرتـــفــقـــون بــطـــريــقـــة مــتــســـاويــةr ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبـكـة V.SAT وإلى اخلـدمـاتr وفـقـا لـلـقـانـون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحب الـــرخـــصـــة
مـفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكr شـريـطة أن
تــتــوفــر فـيــهـم الــشــروط الـتـي يــحــددهــا صـاحـب الــرخــصـة
rوتــوافـق عــلــيـــهــا ســـلــطــة الـــضــبط (تـــســديــد إيـــداع ضــمــان

تسوية اHتأخراتr ... إلخ).

اHاداHادّة ة 18 : : مسك محاسبة حتليلية
�ـسـك صـاحب الــرخــصـة مــحـاســبـة حتــلـيــلــيـة تــسـمح
بــتـحـديــد الـكـلـفــة احلـقـيــقـيـة والـعــائـدات والـنــتـائج اخلـاصـة

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

اHاداHادّة ة 19 :  : حتديد التعريفات والتسويق

1.19 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الــــقـــانـــون اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــاألعـــمـــال
واHـمـارسات غـيـر الـتنـافـسيـةr يـستـفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوص من :
- احلــــريـــــة في حتـــــديــــد أســـــعــــار اخلـــــدمــــات اHـــــقــــدمــــة

rشتركيهH
- احلــريــة في ضــبط اHــنــظــومـة اإلجــمــالــيـة لــتــحــديـد
الـتعـريـفـةr هـذه اHـنظـومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

تخفيضات تبعا حلجم احلركةr و
- احلرية في حتديد سياسته للتسويق.

تقدم اHعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

2.19 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

عـلى صــاحب الـرخـصـة أن يــحـرص في إطـار عالقـاته
التعـاقدية مع مـناولY مـحتملـrY على احتـرام التزامات

هؤالء اHناولY بالنسبة إلى ما يأتي :
rYرتفقHساواة في النفاذ وفي معاملة اHا  -

-  واحــتـــرام ســريــة اHـــعــلـــومــات الـــتي يــحـــوزهــا عن
.YرتفقHا

rفـي جــــمــــيع األحــــوال rيــــحــــتــــفـظ صــــاحب الــــرخــــصــــة
�سؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اHاداHادّة ة 20 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

1.20 مبدأ حتديد التعريفة مبدأ حتديد التعريفة

لــــصـــاحب الــــرخـــصــــة حـــريــــة حتـــديـــد هــــيـــكــــلـــة عـــرض
تـعـريـفـاتـه في حـدود احـتـرام اHـادة 19 من دفـتــر الـشـروط

هذا.

فـيمـا يـخص اخلـدمـة الـصوتـيـة اHـقـدمـة داخل اإلقـليم
اجلزائري تكون تكلـفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي

مقيدة بالكامل على حساب اHنادي.

2.20 جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقدم صـاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اHـوفرة
بـتــطـبــيق الـتــعـريــفـات اHــنـشــورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغاية يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :
rأ) يـراقـب مـوثـوقـيــة مـنـظـومـة الــتـسـعـيــر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســــــنـــــة عــــــلى األقـلr من جتــــــهـــــيــــــزات اHـــــراكـــــز
اHـــســـتـــخـــدمـــة لــتـــخـــزين اHـــعـــطـــيـــات الالزمـــة لــلـــتـــســـعـــيــر

rوتسجيل التسعير
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ب) يــــــضـعr في إطــــــار بــــــرامج عــــــصــــــرنـــــة وتــــــوســــــيع
جتــهـيـزاتهr أجـهـزة لــلـتـسـعـيــر من شـأنـهـا الــسـمـاح �ـعـرفـة

rطبقةHسعرة لكل فئة من فئات التعريفات اHبالغ اHا
ج) يضع منظومة تـبرير للفواتير بتوفير تفاصيل

rات الدولية جلميع مشتركيهHكاHعن ا
د) يــوفـرr كــتــبـريــر لــلـفــواتــيـر r تــفــاصـيل كــامــلـة عن
اHــكــاHـات الــهــاتــفــيــة جلــمـيـع مـشــتــركــيه الــذين يــتــقــدمـون
بـطـلب لـلـحـصــول عـلى ذلك والـذين يـقـبـلـون تـسـديـد سـعـر

rهذه اخلدمة اإلضافية
هـ) يــحــتــفـظ Hــدة ســنــتــY (2) عــلى األقـلr بــعـــنــاصــر
الــفــوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اHـســجــلــة فـي حـســابــات الــزبــائن

الفردية.

3.20 محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتــــيـــر صــــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــنــــســــبـــة
للخدماتr على األقلr ما يأتي :

rاسم الزبون وعنوانه البريدي -
rفوترةHمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

rفترة الفوترة -
- عـرض مـفـصل عن الـفـوترة مع (i) سعـر االشـتراك
(iii)و rعــــنـــــد االقــــتـــــضــــاء rـــــطــــاريـفHســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكــــمـــيـــات اHـــفــــوتـــرة (مـــدة أو عـــدد الـــرســــوم الـــقـــاعـــديـــة)

وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدماتr و
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.20 تفريد اخلدمات اHفوترة تفريد اخلدمات اHفوترة

تـعد فـوتـرة كل خـدمة بـصفـة مـنفـصـلة عـن غيـرها أو
تـكــون عــلى األقل مــفــردة بـكـل وضـوحr مــقــارنـة بــفــوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

5.20 االحتجاجات االحتجاجات

يـسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الــضـــبطr إن طـــلـــبت مـــنه ذلكr االحـــتـــجـــاجــات اHـــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اHقدمة عن هذه
االحـتـجــاجـات. ويــبـلغ سـلــطـة الــضـبطr خالل الــشـهـر األول
من كل ســنــة جـبــائــيــةr بــتـحــلــيل إحــصــائي لالحــتــجــاجـات
اHـــســـتــعـــمـــلــة واألجـــوبـــة اHــعـــطـــاة خالل الــســـنـــة اجلــبـــائـــيــة

اHنصرمة.

6.20 معاجلة اHنازعات معاجلة اHنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجـــراءات شـــفـــافـــة Hـــعـــاجلــة
اHــنــازعـــات الــقــائــمــة بـــY صــاحب الــرخــصـــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لإلطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحـــظت ســلـــطــة الــضـــبطr حــY مـــعــاجلــة مـــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
rأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق rالــرخــصــة لــلــتــحــكــيـم
rبــقـــرار مــســبب rفــبــإمــكـــانــهــا أن تـــلــزم صــاحب الـــرخــصــة
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةr كـمـا أنـهـا
بــاســتــطـاعــتــهــا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اHؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.20 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

V.SAT فـور تشـغيل شـبكته rيضع صـاحب الرخـصة
ومــنــظــومـة مــعــلــومــاتـيــة لــتــخــزين اHــعــطـيــات الــتــجــاريـة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اHاداHادّة 21 : : إعالن التعريفات

1.21 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـعـلم اجلـمـهـور بـتـعـريفـاته
وبشروطه العامة اخلاصة بعرض اخلدمات.

على صاحب الرخصـة أن ينشر تعـريفات توفير كل
فـــئــــة من فــــئـــات خــــدمـــة وصل أو صــــيـــانــــة أو تـــكــــيـــيف أو

تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

2.21 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تــــعـــد اHـــذكــــرة اHـــتــــضـــمـــنــــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

rــذكـــرة إلى ســلـــطــة الـــضــبطHأ) تـــرسل نــســـخــة مـن ا
ثالثY (30) يـــومــــا عــــلـى األقل قــــبل ســــريــــان مــــفــــعــــول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطـة الـضـبط أن تـفـرض عـلى
صاحـب الرخصة تـبديل كل تغيـير في تعريـفة خدماته أو
تــغـيــيــر في شــروط بــيع هــذه اخلــدمــاتr إن تــبــY أن هـذه
الــتـغـيــيـرات ال حتـتــرم خـاصـة قــواعـد اHـنــافـسـة اHــشـروعـة
ومـباد� تـوحـيد الـتـعريـفـات الوطـنـية خلـدمـات اHواصالت
الـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكــــيـــة. ويــــقـــلص فـي هـــذه احلــــالـــة أجل
اإلرســـال إلى ســلـــطــة الـــضــبـط من ثالثــY (30) يـــومــا إلى

rأجل أدناه ثمانية (8) أيام
ب) توضع نسخـة من اHذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمـهــور في كل وكـالــة جتـاريــة قـصـد اإلطالع عــلـيــهـا بـكل

حرية.
rج) تــــســـــلـم أو تــــبـــــعـث إلى كـل شــــخـص يـــــطـــــلب ذلك

نسخة من اHذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.
د) تــــبــــY الــــتــــعــــريــــفـــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

YرتفقHادّة ة 22 :  : حماية اHاداHا

1.22 سرية اHكاHات سرية اHكاHات

يـتــخـذ صـاحب الـرخـصـة اإلجــراءات الـتي من شـأنـهـا
أن  تضمن  سرية اHعلومات واHكاHات التي يحوزها عن
مـــرتــفــقـي شــبــكــة rV.SAT مع مـــراعــاة الــتـــعــلــيـــمــات الــتي
يـــفـــرضــــهـــا الـــدفـــاع الـــوطـــني واألمـن الـــعـــمـــومي ومـــراعـــاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.

2.22  الـــــعــــقــــوبـــــات في حــــالـــــة عــــدم احــــتـــــرام ســــريــــة  الـــــعــــقــــوبـــــات في حــــالـــــة عــــدم احــــتـــــرام ســــريــــة

اHكاHاتاHكاHات

عــــــلى صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة أن يــــــطــــــلـع أعـــــوانـه عــــــلى
االلـتـزامـات الـتـي يـخـضـعـون لــهـاr وعـلى الـعــقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اHكاHات.

3.22 سرية اHعلومات االسمية وحمايتها سرية اHعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخصـة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حــمـايـة وسـريــة اHـعـلـومــات االسـمـيـة الــتي يـحـصل عــلـيـهـا
والــــتـي يـــعــــاجلــــهــــا أو يــــدرجــــهـــا فـي وحــــدة الــــتـــعــــرف عــــلى
اHـــــشـــــتــــركـــــrY وذلك مـع احــــتـــــرام األحـــــكــــام الـــــقـــــانــــونـــــيــــة

والتنظيمية اHعمول بها.

يـــجب عـــلى كل زبـــون مـــشـــتــرك أن يـــكـــون مـــوضــوع
تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :

rاالسم واللقب -

rالعنوان -

rنسخة طبق األصل لبطاقة تعريف رسمية -

- نــــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا مـن الـــســـجل الـــتـــجـــاري
(شخص معنوي).

يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب االشتراك.

4.22 التعرف التعرف

يـقـترح صـاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبائـنه وظـيـفة
جتـمـيـد الــتـعـرف عــلى رقـمه من اجلــهـاز اHـطـلــوب ويـشـغل

جهازا خاصا إللغاء الوظيفة.

5.22  حياد اخلدمات  حياد اخلدمات

يـضمـن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اHــعـلــومــات اHــرســلـة عــلى شــبــكــته. ويــلـزم نــفــسه بــاتــخـاذ

جـمــيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اHرسـلـة علـى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الغـاية اخلدمات دون تـمييزr مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اHـــرســلـــةr ويــتـــخـــذ الــتـــرتــيـــبـــات الــنـــاجـــعــة لـــيــضـــمن لـــهــا

السالمة.

6.22 سالمة شبكات الزبائن سالمة شبكات الزبائن

يـلـتــزم صـاحب الـرخــصـة بـالـضــمـان لـزبــائـنه سالمـة
وصالته جتـاه شـبـكــتـهم الـداخـلــيـة. ويـضـمن خــاصـة حـمـايـة
الـنـفـاذ إلـى مـخـتـلف مـواقع شـبـكـتـهم عن طـريق أي مـورد

خارجي.

اHــــاداHــــادّة ة 23 : : الــــتــــعـــلــــيــــمــــات الالزمــــة من أجـل الــــدفـــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخــصة طبقا للـتشريع اHعمول
به أن يـــــســــتــــجــــيب ألوامـــــر الـــــســـلــــطــــات اخملــــتـــصـــة في
أقـــــرب اآلجــــال مـن أجل احـــــتـــــرام الــــتـــــعــــلــــيـــــمــــات الـــــتي
يــفرضــهـا الـدفـاع الوطـني واألمن الـعمــوميr وصالحـيات
الـسـلــطــة الـقـضــائـيـة بــاســـتــخـدام الــوســائل الــضـروريــة

خـاصـة فـيـمـا يـتـعلـق �ا يأتي :

- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكـية
rنكوبةHناطق اHفي مناطق العمليات أو في ا

- احتـرام األولـويات بـشـأن استـعـمـال الشـبـكات في
rحالة نزاع أو في حاالت الطوار�

- الـتوصـيل البـيني مع الـشـبكـات اخلاصـة باHـصالح
rكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميHا

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشـــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــلـي بــنــاء عــلى تــرخــيص مــســبق مــكــتــوب صــادر عن

      rالسلطة القضائية

- تــقــد عــونه بــنــاء عـلـى تـرخــيص مــســبق مــكــتـوب
صــادر عن الــسـلــطــة الــقـضــائــيــةr  لـلــهــيــئــات اHـهــتــمــة عـلى
اHـــســـتـــوى الــــوطـــني �ــــســـائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHواصالت الـسلكـية والالسـلكيـةr بالـسماح (i) بالـتوصيل
الـــــبــــيـــــني والــــنـــــفــــاذ إلـى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيــات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجـودة لــدى صــاحب
rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

- االنــقــطـــاع اجلــزئي أو الــكــلي لـــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةr شريـطـة دفع تـعـويض

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.
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اHاداHادّة ة 24 :  : الترميز والتشفير

�ـــكن صـــاحب الـــرخـــصــة أن يـــقـــوم لــصـــالح إشـــاراته
اخلـاصة و/أو أن يـقتـرح على مـشتـركـيه خدمـة ترمـيز في

ظل احترام األحكام القانونية والتنظيمية اHعمول بها.

وعـلـيهr مع ذلكr أن يـودع لدى سـلـطة الـضـبطr طرق
ووسـائل تـشـفـيـر اإلشـارات وتـرمـيـزهـا قـبل تـشـغـيل هـذه

اHنظومات.

اHــاداHــادّة ة 25 : : إلــزامـــيــة اإلســـهــام فـي الــنـــفــاذ الـــعــام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

1.25 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةr تـــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصـه الــتــطـــبــيـــقــيـــةr في أعــبـــاء الــنـــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اHواصالت الـسـلكـية والـالسلـكيـةr كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.25 اHشاركة في حتقيق النفاذ العام اHشاركة في حتقيق النفاذ العام

حتــدد مــســاهــمـة صــاحـب الـرخــصــة في مــهــام وأعــبـاء
الــــنـــــفــــاذ الــــعــــام وتـــــهــــيــــئــــة اإلقـــلــــيم وحـــمـــايــــة الـــبـــيـــئـــة
(مــســاهــمـة SU) بـ ثالثــة في اHــائـة (3 %9  من رقـم أعــمـال

اHتعامل.

�ـكن صــاحب الــرخـصــة أن يـســاهم في عــمــلـيــة طـلب
الــــعـــــروضr أو في االســـــتــــشـــــارات الــــصـــــادرة عن ســـــلــــطــــة

الضبطr ليشارك في إجناز مهام النفاذ العام.

اHاداHادّة ة 26 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.26 دليل اHشتركY العام دليل اHشتركY العام

rيبـلغ صاحب الـرخصة rوفقـا للـمادة 32 من الـقانـون
Yكـلـفـة بـإجناز الـدلـيل الـعـام لـلمـشـتـركHالـهـيـئـة ا rمـجـانا
في اخلــــدمـــات الــــصـــوتــــيـــة r في أجـل أقـــصـــاه 31 أكـــتـــوبـــر
اHـنـصـرم من ســنـة إجنـاز الـدلـيـلr بـقـائـمـة مــشـتـركـيه في
اخلــدمــات الــصــوتــيــة وبــعــنــاويــنــهم وأرقــام نــدائــهم وعــنــد
االقـتــضــاء بــوظـائــفــهمr قــصـد إنــشــاء دلــيل عــام ومـصــلــحـة

إرشادات يوضعان حتت تصرف اجلمهور.

2.26 خدمة اإلرشادات الهاتفية خدمة اإلرشادات الهاتفية

يــوفـــر صــاحب الـــرخــصــة لـــكل مـــشــتــرك فـي اخلــدمــة
الهـاتـفيـة خـدمة إرشـادات هـاتفـيـةr تسـمح بـاحلصـول كـحد

أدنى على ما يأتي:

- أرقــام هــواتـف اHــشــتــركــY في اخلــدمــات انــطالقــا
rمن أسمائهم وعناوينهم

- رقـم هـــــاتـف خـــــدمــــــة إرشـــــادات كـل مـــــتــــــعـــــامـل من
مــتــعـــامــلي الـــشــبــكـــة الــعــمـــومــيــة لـــلــمـــواصالت الــســلـــكــيــة

.V.SAT وصولة بينيا بشبكةHوالالسلكية ا

تــقـدم مـصـلـحــة إرشـادات صـاحب الـرخــصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـية إلـى مصـالح إرشـادات كل اHـتـعـامـلY �ـا في ذلك
أولـئك اHقيـمون في اخلـارجr وذلك من أجل إجناح طـلبات

.YتعاملHات الصادرة عن شبكات هؤالء اHكاHا

يـضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلY اآلخرين
مـنــافـذ إلى مـصــلـحـته اخلــاصـة بـاإلرشـادات فـي إطـار عـقـد

التوصيل البيني اHبرم بينهم.

3.26 سرية اHعلومات سرية اHعلومات

عـلى اHـشتـركY في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يـــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهـم في الـــــــدلـــــــيل الـــــــعــــــام
لـلـمـشـتركـY وفي خـدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا

عن ذلك كتابةr و�كن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. 

ولـن تـــــرسل آنـــــذاك اHـــــعـــــلـــــومـــــات اخلـــــاصـــــة بـــــهـــــؤالء
اHـــشــتـــركــY إلى الـــهــيـــئــة اHــكـــلــفـــة بــإجنـــاز الــدلــيـل الــعــام

.Yللمشترك

اHاداHادّة ة 27 :  : نداءات الطوار�

1.27 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــــبـــعـــا لــــلـــمــــعـــلـــومــــات اHـــرســـلــــة من طـــرف اHــــصـــالح
الـعــمــومــيـة اHــعــنـيــةr تــوصل مــجــانـا إلى اHــركــز اHــنـاسب
األقـــــــرب مـن اHــــــنـــــــاديr نـــــــداءات الــــــطـــــــوار� الـــــــواردة من
مـرتـفقي شـبـكة صـاحب الـرخـصة أو من مـرتـفقي شـبـكات

أخرى واHوجهة إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي :

rاحلفاظ على األرواح البشرية -

rتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.27 مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يـعـد صـاحـب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اHـسـؤولـY عن
الهـيئات اHكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملـــلـــيـــةr مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمـــة
اسـتعـجـاليـة من خـدمات اHـواصالت السـلـكيـة والالسـلكـية
أو إعـادة تشـغيـلهـا السـريع وينـفذ كل ذلك �ـبادرة منه أو

بطلب من السلطات اخملتصة.
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3.27 اإلجــــراءات االســـــتــــعـــــجــــالـــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل اإلجــــراءات االســـــتــــعـــــجــــالـــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنــدمــا يــنــقــطـع تــوفــيــر اخلــدمــاتr ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــنـي وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
استـثنـائيـةr يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجـل إعــادة تــشــغـــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح
فـي هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تــشـــغــيل الــوصالت الــتي
تــســاعــد مـبــاشــرة في تـنــفــيـذ مــهــام الـهــيــئـات أو اإلدارات

اHلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واHقابل اHالياألتاوى واHقابل اHالي

اHــاداHــادّة ة 28 : : األتـــاوى اخلــاصـــة بــتــخـــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية 

وفــــقــــا لـــلــــقـــانــــونr  يــــخـــضـع تـــخــــصـــيـص الـــذبــــذبـــات
الالســلــكــيـــة الــكــهــربــائـــيــة إلى تــســديـــد إتــاوة حتــدد طــبــقــا

للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 29 : : اإلتاوة اHـتعلـقة بتـسييـر مخطط الـترقيم
واHــسـاهـمـة في الـبـحث والـتـكــوين والـتـقـيـيس في مـجـال

اHواصالت السلكية والالسلكية.

1.29 اHبدأ اHبدأ

يـــــخـــــضـع صـــــاحب الـــــرخـــــصـــــة إلـى تـــــســـــديـــــد اإلتــــاوة
: Yساهمة اآلتيتHوا

- إتـاوة مـتـعـلـقـة بــتـسـيـيـر مـخـطط الـتـرقـيم إذا كـان
r صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية

- مـســاهــمـة فـي الـبــحث والــتــكـوين والــتــقـيــيس في
مجال اHواصالت السلكية والالسلكية.

2.29 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

فــيـمــا يـتــعـلق بــهـذه اإلتــاوة وهـذه اHــسـاهــمـةr تــعـطى
لصاحب الرخصة الضمانات اآلتية:

- ال يـفوق اHـبـلغ السـنـوي اإلجـمالي الـذي يـخضع له
صاحب الرخصة في بـاب اإلتاوة اHتعلق بتـسيير مخطط
الـــتــرقــيم 0,2 % من رقـم أعــمـــال اHــتـــعــامـلr وتــشـــمل هــذه
rاإلتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط
- وال يــفـوق اHــبـلغ الــسـنـوي اإلجــمـالي الــذي يـخـضع
له صــــاحب الـــــرخــــصــــة في بــــاب اHــــســــاهــــمـــــة في الــــبــــحث
والـــتــكــوين والــتـــقــيــيس فـي مــجــال اHــواصالت الـــســلــكــيــة

والالسلكية 0,3 % من رقم أعمال اHتعامل.

ويـسدد هـذه اإلتاوة وهـذه اHسـاهمـة جمـيع متـعاملي
قـطاع اHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية في اجلـزائرr وذلك
في ظل احــتــرام مــبــاد� اHــســاواة بــY مــتــعــامــلـي الــقــطـاع

ودو¢ا تمييز.

اHــاداHــادّة  30 : : كــيـــفــيـــات تــســديـــد األتــاوى واHــســـاهــمــات
اHالية الدورية

1.30 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتسدد مسـاهمات صاحب الـرخصة اHسـتحقة
�ــوجب دفــتــر الـشــروط هــذاr وفـقــا لــلـتــشــريع والـتــنــظـيم

اHعمول بهما.

2.30 التحصيل واHراقبة التحصيل واHراقبة

تكلف سلطة الـضبط بتحصيل هذه اHساهمات لدى
صاحب الرخصـة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي
بـهــا صــاحب الــرخــصــة في هــذا الــصــدد وحتـتــفظ لــنــفــســهـا
بــاحلق فـي الـقــيــام بــكل تــفــتــيش في اHــوقع وبــكـل حتـقــيق
تــــراهــــمــــا الزمــــrY وذلك بــــاالســــتــــعــــانــــة عــــنـــــد الــــضـــرورة
بـــشـــرطـــة الــبـــريـــد واHــواصالت الـــســلـــكـــيـــة والالســـلــكـــيــــة
اHــنـــصــــوص عــلـــيــهـــا فــي اHــادة 121 ومـــا يــلــيـــهــا من مــواد
الـقانـون. وعند االقـتضـاءr تقوم سـلطة الـضبط بـتعديالت

بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

3.30 كـيفيـات حتصيل األتـاوى واHساهـمات من قبل كـيفيـات حتصيل األتـاوى واHساهـمات من قبل

سلطة الضبطسلطة الضبط

يــــجـــري تــــســــديــــد هــــذه األتــــاوى وهــــذه اHــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتــــاوى عن تــــخــــصـــيـص الـــذبــــذبــــات الالســــلــــكــــيـــة
الكهربائية اHذكورة في اHادة 28.

يـحدد مـبلغ األتـاوى على أسـاس سـنوي لـفتـرة تمـتد
من أول يـــنـــايـــر إلى 31 ديـــســـمـــبـــر وتــــكـــون مـــحل تـــعـــديل
يـــتـــنـــاسب مـع اHــدة الـــزمـــنـــيـــة احملـــتـــســبـــة فـــعال فـي حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اHوالية.
- اHـــســـاهــمـــة فـي الـــنــفـــاذ الـــعـــام إلى اخلـــدمـــات وفي
تهـيئـة اإلقلـيم وحمـايـة البـيئـة واإلتاوة اHـتعـلقـة بتـسيـير
مـــخـــطط الــــتـــرقـــيم واHــــســـاهـــمـــة فـي الـــبـــحث والــــتـــكـــوين
rــواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـةHوالـتــقـيـيـس في مـجـال ا

اHذكورة في اHادتY 25 و29 :

يـجري تـسديـد هذه اإلتـاوة وهذه اHـساهـمات سـنويا
في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اHوالية.
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اHاداHادّة ة 31 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخضع صـاحب الـرخـصـة لألحـكـام اجلبـائـيـة اHـعـمول
بــهـــا. وعـــلـــيه بـــالـــتــالـيr تــســـديـــد كل الـــضـــرائب واحلـــقــوق

والرسوم اHقررة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل السادسالفصل السادس
اHسؤولية واHراقبة والعقوباتاHسؤولية واHراقبة والعقوبات

اHاداHادّة ة 32 :  : اHسؤولية العامة

إن صـــاحب الـــرخــــصـــة مـــســـؤول عن حــــسن اشـــتـــغـــال
شـبكة V.SAT وعن احـترام االلـتـزامات الـواردة في دفـتر
الـشـروط هـذا وفي الـعـرضr كـمـا أنه مـسـؤول عن احـتـرام

اHباد� واألحكام التشريعية والتنظيمية اHطبقة عليه.

اHاداHادّة ة 33 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 

1.33 اHسؤولية اHسؤولية

rإن صــاحـــب الـرخـصـــــة مـسـؤول وحـده جتــاه الـغـيـر
�ــا في ذلك الـوزيــر وسـلــطـة الــضـبطr وذلـك وفـقــا ألحـكـام
الــقـانــون رقم 2000 - 03 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولـى عـام
1421 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 2000 واHــذكـــور أعالهr فــيـــمــا

rوتوفيـر اخلدمات rوتـشغيـلهـا V.SAT يخص إقـامة شـبكة
وفـيـمـا يـخص األضـرار الـتي من احملـتـمل أن تـنـجم خـاصـة
عن نـقـائـص صـاحب الـرخـصـة أو عن نـقـائص مـسـتـخـدمـيه

.V.SAT أو عن نقائص شبكة

Yإلزامية التأم  Y2.33  إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعــــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحـيــتـهـاr يـغــطي صـاحب الــرخـصـة مــسـؤولـيـتـه اHـدنـيـة
واHــهـنــيــة ومــســؤولـيــته عـن األخـطــار الــتي تــمس األمالك
الــضــروريـــة إلقــامــة واســتـــغالل شــبــكــة V.SAT ولــتــوفــيــر
اخلــــــدمـــــاتr �ــــــا فـي ذلك اHــــــنــــــشـــــــآت اجلــــــاري إجنــــــازهـــــــا
والـتـجـهـيـزات اجلـــاري تــركـيـبـهـاr وذلك عن طـريــق عـقـود

تأمY لدى شركــات تأمY مقيمة في اجلزائر.

اHاداHادّة ة 34 :  : اإلعالم واHراقبة

1.34 اHعلومات العامة اHعلومات العامة

علـى صاحب الـرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبط اHـعلومـات والوثائق اHالـية والتـقنية والـتجارية
الالزمــة لــهـا لــلـتــأكــد من احـتــرامه االلــتـزامــات اHـفــروضـة
عـليه �ـوجب النـصوص الـتـشريـعيـة والتـنظـيمـية ودفـتر

الشروط هذا.

2.34 اHعلومات الواجب تقد�ها اHعلومات الواجب تقد�ها

يــلـتــزم صـاحب الــرخـصـة بــتـبــلـيغ اHـعــلـومــات اآلتـيـة
لـــســـلــطـــة الـــضــبـطr وفق األشـــكــال وفـي اآلجــال احملـــددة في
الـنــصـوص الـتــشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيــة اHـعـمــول بـهـا وفي

دفتر الشروط هذا :

- كـل تـعـديل مـبـاشـر في تـشــكـيـلـة رأسـمـال الـشـركـة
rوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

- وصـف مـــجــــمــــوع اخلــــدمـــات اHــــوفــــرةr �ــــا في ذلك
rنطقة اجلغرافية حيث تعرض هذه اخلدماتHا

- الــتـعـريـفــات والـشـروط الــعـامـة اHـتــعـلّـقـة بــتـوفـيـر
rاخلدمات

rمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

rـمنـوحةHــــوارد اHمـعلـومــات حــــول اسـتعـمـــال ا -
rال سيما الذبذبات واألرقام

- أيــة مـعـلــومـة أخــرى أو وثـيـقــة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
دفتـر الشـروط هذا والنـصوص الـتشريـعيـة والتنـظيـمية

rعمول بهاHا

rمعطيات معدل احلركة الشهرية عن كل محطة -

rفي نهاية كل شهر YشتركHعدد ا -

- احلجم اإلجمالي الشهري للمعطيات احملولة.

3.34 التقرير السنوي التقرير السنوي

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلـطـة الـضـبط والـوزارة في أجل أقـصـاه ثالثة (3) أشـهر
ابتـداء من نـهـاية كل سـنـة اجتـمـاعـيةr تـقـريرا سـنـويا في

ثماني (8)  نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها.

يــجـب أن يــتـــضــمـن الــتـــقـــريــر الـــســنـــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية:

- تطوير الشـبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
rالسنة األخيرة

- شــــروح حــــول كـل خــــلل فـي تــــنــــفــــيــــذ االلــــتــــزامــــات
اHقـررة في دفـتـر الـشروط هـذا وكـذلك تـقـديـر حول وقت
تــــصـــحـــيـح اخلـــلل. وإذا كـــان هــــذا اخلـــلل نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةr فيـجب علـيه أن يدرج

rكل مستند يبرر ذلك

- مخـطط تـنـفـيـذ اسـتـغالل شـبـكة V.SAT واخلـدمات
rقبلةHبالنسبة للسنة ا
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- أيـــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
تطلبها سلطة الضبطr و

- إذا كـــــان صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة شـــــركــــة مـــــدرجـــــة في
الــبـورصـةr يـذكـر كل اجــتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمr في حـد
امــــتالك رأســــمــــال صـــــاحب الــــرخــــصــــةr يـــــكــــون مــــضــــاعف
لــــــخــــمـــــســــة 5 (r%15 r%10 r % 5 إلخ ...)r وذلـك تــــنـــــفـــــيــــذا

لتنظيم البورصة اHطبق.

4.34 اHراقبة اHراقبة

�ـكن سـلطـة الضـبط أن جتـري لدى صـاحب الرخـصة
حتـقـيـقـاتr �ـا فـيـهـا تـلك الـتي تـسـتـلـزم تـدخالت مـبـاشرة
rأو تسـتـلزم ربط جتـهيـزات خارجـية عـلى شبـكته اخلـاصة
إمـا عن طريق أعـوانـهـا اHكـلـفY بـذلكr وإمـا عن طريق أي
شــخص مــؤهل قــانــونــا من طــرفــهــاr وذلك وفق الــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 35 : : اإلخالل باألحكام اHطبقة

فـي حــــــــــــالـــــــــــــــة إخــــالل صــــــــــــاحــــــب الــــــــــــرخــــــــــــصـــــــــــــــة
rوخـدماته V.SAT ـتـعلـقة بـاسـتغـالل شبـكةHبااللـتـزامات ا
وفـــقـــا لــدفـــتـــر الــشـــروط هـــذا ولـــعــرض صـــاحب الـــرخـــصــة
ولــلـتــشــريع والــتــنـظــيم اHــعــمــول بــهـمــاr يــتــعــرض صـاحب
الرخصة للـعقوبات ضمن الشـروط اHقررة في النصوص
الــسـالــفــــة الــذكــــرr دون اHــسـاس بــاHـتــابـعــات الـقــضـائــيـة

احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

36 : : ســـــريــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخــــصـــــة ومـــــدتـــــهــــا اHــــاداHــــادّة ة 
وجتديدها

1.36 سريان اHفعول سريان اHفعول

بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط.

يدخل هذا الدفتـر حيّز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر
.2014

2.36 اHدة اHدة

جتـــدّد الــرخــصـــة Hــدة خــمس (5) ســنــوات ابـــتــداء من
تـــاريخ ســريـــان مــفـــعــولــهـــا كــمـــا هــو مــحـــدد في اHــادة 1.36

أعاله. 

3.36 التجديد التجديد

�ـكـــن جتديـــد الـرخصة مـرة أو عدة مرات لـفترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتr وذلك بـطـلب
يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على األقل

قبل نهاية صالحية الرخصة.

(أ) يـتم جتـديد الـرخـصـة ضمن الـشـروط الـتي أعدت
rعمول بهHوفق التشريع ا rفيها وصودق عليها

(ب) يـتـم الـتــجـديــد بــقـوة الــقـانــون طـاHــا يــسـتــجـيب
صـاحـب الـرخـصـة جلـمــيع االلـتـزامــات اHـتـعـلـقــة بـاسـتـغالل
شـــبـــكـــة V.SAT وبــــتـــوفــــيـــر اخلـــدمــــات اHـــقـــررة فـي دفـــتـــر
rالــشـــروط. ويــجب أن يــكـــون كل رفض لــكـل طــلب جتــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبا عـلـى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
على اقـتـراح من سلـطـة الضـبط. وال يـتـرتب عن التـجـديد

حتصيل مقابل مالي.

اHاداHادّة ة 37 : : طبيعة الرخصة

1.37 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

2.37 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مـع مــــراعــــاة أحــــكــــام دفــــتــــر الــــشــــروط هــــذاr ال �ــــكن
الـتـنـازل عـن الـرخـصـة أو حتـويـلـهــا لـفـائـدة الـغـيـر إال وفق
الـــشـــروط واإلجـــراءات احملـــددة في اHـــادة 19 مـن اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 01 - 124 اHــؤرخ في 15 صـــفــر عــام 1422
اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمـن حتـــديـــد اإلجـــراء
اHطبق على اHـزايدة بإعالن اHنافسة من أجل منح رخص

في مجال اHواصالت السلكية والالسلكية.

rـــادة 38 أدنــــاهHــــذكـــورة فـي اHمـع مــــراعـــاة األحــــكــــام ا
يـــعـــتــــبـــر �ـــثـــابــــة تـــنـــازل عـن الـــرخـــصــــة تـــغـــيــــيـــر الـــوضع
الـقــانـونـي لـصــاحب الـرخــصـةr ال ســيـمــا بـإنــشـاء مــؤسـسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اHــــاداHــــادّة ة 38 :  : الـــشــــكل الــــقـــانــــوني لــــصـــاحـب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

1.38 الشكل القانوني الشكل القانوني

يــجـب عــلى صـــاحب الــرخـــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانـون اجلــزائــري وأن يــظّل

على تلك الصورة.
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وال �ــكـن أن يــكـــون صــاحب  الـــرخــصـــة مــتـــعــامال  أو
شـركة في حـالـة تسـوية قـضـائيـة أو  تصـفـية قـضائـية  أو

أية  وضعية  قضائية  أخرى مشابهة.

�ــــكـن  أن  يـــؤدي  اإلخـالل  بـــهــــذه األحـــكــــام  من قــــبل
صاحب  الرخصة  إلى  سحب  الرخصة.

2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تتـشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبY في
اHلحق األول اHرفق.

تــخـضـع  لـلــمـوافــقــة اHـســبــقـة  لــســلـطــة  الــضـبط  كل
مـــســـاهــمـــة  مـــبــاشـــرة  أو  غـــيـــر  مــبـــاشـــرةr في  رأســـمــال
rصــاحـب الــرخـــصــة  و/أو  في  حـــقــوق  الـــتــصـــويت  لــديه

وذلك  حتت طائلة  البطالن  أو  سحب  الرخصة.

لـن تــرفض ســـلــطــة الـــضــبط هـــذا  الــتـــرخــيص بــدون
تـبـريــرات شـرعـيـة. ويــعـتـبـر ســكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تفوق شهرين(2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص �ثابة

قبول.

اHاداHادّة ة 39 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.39 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عــــــلى صــــــاحـب الــــــرخــــــصــــــة احــــــتــــــرام االتــــــفــــــاقــــــيـــــات
واالتــــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة في مـــجــــال اHـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســلــكـــيــةr وال ســيــمـــا اتــفــاقـــيــات ولــوائح وتـــرتــيــبــات
االحتــــاد واHـــنــــظـــمـــات احملــــدودة أو اجلـــهــــويـــة لـــلــــمـــواصالت

السلكية والالسلكية التي تنتمي إليها اجلزائر.

يــعـــلم صــاحب الـــرخــصــةr بــصــفـــة مــنــتــظـــمــةr ســلــطــة
الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.

2.39 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يـــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاHــســاهــمــة في أشــغــال
الهيـئات الـدوليـة التي تـعنى بـاHسائل اHـتعـلقـة بشـبكات

اHواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ــكـن الــوزيــر أن يــعـــلن صــاحـب الــرخــصــة مـــتــعــامال
مــعـــتــرفـــا به لـــدى االحتــادr بـــنــاء عـــلى اقــتـــراح من ســـلــطــة

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 40 : تعديل دفتر الشروط

تـطبـيقا لـلتـنظيم اHـعمـول به ووفقا ألحـكام اHادة 22
من اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 01 - 124 اHؤرخ في 15 صـفر
عــام 1422 اHــوافق 9 مــايــو ســنــة 2001 واHــتـــضــمن حتــديــد
اإلجــراء اHـــطــبق عــلى اHــزايــدة بــإعـالن اHــنــافــســة من أجل
rـواصالت الـســلـكــيـة والالسـلــكـيـةHمـنـح رخص في مـجــال ا
�ـكن تـعـديل دفـتـر الـشـروط هـذا بـصـفة اسـتـثـنـائـيـة بـناء
على رأي مـبـرر من سـلـطة الـضـبط وفـقط في حـالـة ما إذا
اســتــدعى الـصــالح الــعــام ذلكr أي ألسـبــاب األمن الــوطـني

أو النظام العام.

اHاداHادّة ة 41 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يـخــضع دفـتـر الــشـروط هــذاr ومـدلـوله وتــأويـله إلى
الــنـصــوص الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيــمـيــة اHــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اHاداHادّة ة 42 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــY الـــعـــربـــيـــة
والفرنسية.

اHاداHادّة ة 43 :  : اختيار اHوطن

يـــــكـــــــون مـــــوطــن صـــــاحــب الـــــرخـــــصــــــة فــي مـــــقـــــره
االجـــــتــــمـــــاعــيr الـــــكــــائـــن بــاحلـــظــيـــرة الــتـــكــنـــولــوجـــيــة

لسيدي عبد الله - الرحمانية - اجلزائر.

اHاداHادّة ة 44 : : اHالحق

يشكل اHلحقان (1) و(2) اHرفقان جزءا ال يتجزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في3 مايو سنة 2015 

في خمس (5) نسخ أصلية

وقعه :

»ثل صاحب الرخصة»ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

أحميدة بلغيثأحميدة بلغيث

رئيس مجلس سلطةرئيس مجلس سلطة
ضبط البريد واHواصالتضبط البريد واHواصالت

السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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اHلحق األولاHلحق األول
األسهميةاألسهمية

- تــمــلك شــركـــة اتــصــاالت اجلــزائــر رأســمــال شــركــة
اHساهمة "اتصاالت اجلزائر الفضائية" بالكامل. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق اHلحق 2

عرض اخلدماتعرض اخلدمات
1. اخلدمات الدنيا اإللزامية. اخلدمات الدنيا اإللزامية

يجب على صاحب الرخصة توفير اخلدمات اآلتية :
rالنفاذ إلى اإلنترنت عبر الساتل -

rعطيات على النطاق العريضHتراسل ا -
- توفيـر منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات

rمستقلة
- توفيـر منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات

rعمومية
- اإلغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.

2. اخلدمات اإلضافية. اخلدمات اإلضافية

يسـتـطـيع صاحب الـرخـصـة أن يوفـر عـلى اخلـصوص
اخلدمات اآلتية :

rالنفاذ إلى اإلنترنت -

rروابط دولية مخصصة -

rشبكات خاصة rروابط متخصصة -

rهاتفة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنتHا -

rاإلنترنت العالي التدفق -

rالشبكة العنكبوتية الداخلية -

rاحملاضرة عن بعد -

rالطب عن بعد -

rراقبة عن بعدHا -

- التعليم عن بعد.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 17 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضـمن إنهـاء مـهـام مـكلف �ـهـمـة لـدى رئيسr يـتـضـمن إنهـاء مـهـام مـكلف �ـهـمـة لـدى رئيس

أركان اجليش الوطني الشعبي.أركان اجليش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1436 اHوافق 17 مايـو سنة r2015 تنـهى مهـام العمـيد عـبد الـرحمان
بن صغيرr بصفته مكلفا �همة لدى رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيr ابتداء من 26 أبريل سنة 2015.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــراران وزاريــان مــشــتــركـان مــؤرخــان في قــراران وزاريــان مــشــتــركـان مــؤرخــان في 11 رجب  رجب عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 30 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2015 يــتــضــمــنــان جتــديــد انــتـدابr يــتــضــمــنــان جتــديــد انــتـداب
.Yدائمت Yعسكريت Yلدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمت Yقاضي.Yدائمت Yعسكريت Yلدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمت Yقاضي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1436 اHوافق 30 أبريل سنة r2015 يجدد انتداب السيد محمد
عقونيr لدى وزارة الدفاع الوطنيr بصفته رئيسـا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثةH rدة

سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 11 رجب عــام 1436 اHــوافق 30 أبـــريل ســنــة r2015 يــجــدد انـــتــداب الــســيــد
الهاشـمي جبالحيr لدى وزارة الدفاع الـوطنيr بصفـته رئيسا للـمحكمة الـعسكرية الـدائمة بورقلـة / الناحية الـعسكرية

الرابعةH rدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة 2015.
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وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22 جـمـادى الــثـانـيـة  جـمـادى الــثـانـيـة عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 12 أبــريل  أبــريل سـنـة سـنـة r2015 يــعـدr يــعـدّل الــقـرار اHـؤرل الــقـرار اHـؤرّخ في خ في 21 ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2015 الـذي يحـدد تـشكـيـلة الـل الـذي يحـدد تـشكـيـلة الـلّـجـان اHتـسـاوية األعـضـاء اخملتـصـة باألسالك الـدبـلومـاسـيةـجـان اHتـسـاوية األعـضـاء اخملتـصـة باألسالك الـدبـلومـاسـية

والقنصلية لدى وزارة الشوالقنصلية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الـثانـية عام 1436 اHوافق 12 أبـريل سنة r2015 تـعدّل تـشكـيلـة اللـجان اHـتسـاوية
األعـضاء اخملتصـة باألسالك الدبـلوماسيـة والقنصـلية لدى وزارة الـشؤون اخلارجيـةr واHنصوص عليـها في القرار اHؤرخ

في 21 ربيع األول عام 1436 اHوافق 12 يناير سنة r2015 كما يأتي :

اللجاناللجان
YوظفHاYوظفHثلو »ثلو ا«

الوزراء اHفوضون

مستشارو الشؤون اخلارجية

كتاب الشؤون اخلارجية

ملحقو الشؤون اخلارجية

»ثلو »ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

اللجنة 1

اللجنة 2

اللجنة 3

اللجنة 4

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22 جــمـادى الـثـانـيـة جــمـادى الـثـانـيـة عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 12 أبــريل  أبــريل سـنـة سـنـة r r2015 يــعـديــعـدّل  ل  الــقـرار اHـؤرالــقـرار اHـؤرّخ في خ في 21 ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 يــنـايــر سـنـة  يــنـايــر سـنـة 2015 الــذي يـحــد الــذي يـحــدّد تـشــكـيــلـة الــلد تـشــكـيــلـة الــلّـجــان اHـتــســاويـة األعــضـاء اخملــتـصــة بـاألسالك اHــشـتــركـةـجــان اHـتــســاويـة األعــضـاء اخملــتـصــة بـاألسالك اHــشـتــركـة

ومهنـدسي السكن والعمران واHهنـدسY اHعماريY واHساعدين االجـتماعيY والعمال اHـهنيY وسائقي السياراتومهنـدسي السكن والعمران واHهنـدسY اHعماريY واHساعدين االجـتماعيY والعمال اHـهنيY وسائقي السيارات
واحلجاب واألسالك التقنية للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية لدى وزارة الشواحلجاب واألسالك التقنية للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 22 جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHوافق 12 أبـريل سنة r2015 تـعدّل تـشكـيـلة الـلجـان اHـتسـاوية
Yــسـاعـدين االجــتـمـاعـيـHوا YـعـمـاريـHا YـهـنـدســHــشـتـركـة ومــهـنـدسي الـســكن والـعـمــران واHاألعـضـاء اخملــتـصـة بـاألسالك ا
والعمـال اHهنيـY وسائقي السـيارات واحلجاب واألسالك الـتقنية لـلمواصالت السـلكية والالسـلكية الـوطنية لدى  وزارة
الـشـؤون اخلـارجـيـةr واHـنـصوص عـلـيـهـا في الـقـرار اHـؤرخ في 21 ربـيع األول عـــام 1436 اHـوافــــق 12 يـنـايـر سـنــــة 2015

كما يأتي :
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اللجاناللجان
YوظفHاYوظفHثلو »ثلو ا«

- اHتصرفون
- ملحقو اإلدارة

- اHترجمون-التراجمة
- اHـــهــنــدســون والـــتــقــنـــيــون في اإلعالم

اآللي
- اHـــهــنـــدســون والـــتــقـــنــيــون فـي اخملــبــر

والصيانة
- الوثائقيون أمناء احملفوظات

- مــــــســــــاعـــــــدو الــــــوثـــــــائــــــقــــــيـــــــY أمــــــنــــــاء
احملفوظات

- مهندسو السكن والعمران
- اHهندسون اHعماريون
- احملاسبون اإلداريون

- اHساعدون االجتماعيون

- الكتاب
- أعوان اإلدارة

- العمال اHهنيون
- سائقو السيارات

- احلجاب

- اHــهــنـدســون واHـفــتـشــون واHـراقــبـون
واألعـــــوان الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون لـــــلـــــمـــــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية

»ثلو »ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

اللجنة 1

اللجنة 2

اللجنة 3

اللجنة 4

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

- بن شياح عبد الكر
- زهار ناصر الدين

- (بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 23 جـمـادى الــثـانــيـة  جـمـادى الــثـانــيـة عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 13
أبـريل سـنة أبـريل سـنة r2015 يـحـدr يـحـدّد تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعند تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن لـدى لـدى

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجية.ؤون اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــــــب قــــــــــرار مــــــــؤرخ فــــــي 23 جـــمـــــــادى
الثـانيــــــة عـــــــام 1436 اHوافـــــــق 13 أبـريــــــل سنـــــــة
r2015 حتــدّد تــشـــكــيــلــة جلــنــة الـــطــعن لــدى وزارة الــشــؤون

اخلارجيةr كما يأتي :

»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة

- شبيرة حميد
- بن شياح عبد الكر

- زهار ناصر الدين
- موساوي عبد العزيز
- بونور عبد احلفيظ

- بلبركاني نور الدين
- نــويــصـــر أمــيــنــةr زوجــة

بوكريطة

YوظفHثلو ا«YوظفHثلو ا«

- أحمد خوجة عبد احلميد
- بن أودينة فريد

- قهطار مانع
- بوكلية سامي

- زرقY عبد الكر
- العربي عبد القادر

- أوشيش إدريس
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وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 2  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21  أبـــــريـل  أبـــــريـل
ســــنــــة ســــنــــة r2015 يــــتــــعـــلr يــــتــــعـــلّـق بـــتــــعــــيـــY أعــــضــــاء الـــلــــجــــنـــةـق بـــتــــعــــيـــY أعــــضــــاء الـــلــــجــــنـــة
الـقـطـاعـيـة اHـشـتـركـة Hـسـاعـدة اHـنـدوبـيـة الـوطـنـيةالـقـطـاعـيـة اHـشـتـركـة Hـسـاعـدة اHـنـدوبـيـة الـوطـنـية

للمخاطر الكبرى.للمخاطر الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإن وزير الدولة
- �ــقــتــضى الــقــانــــون رقـــم 04-20 اHــؤرخ فـــي 13
ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 2004
واHتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث

rستدامةHفي إطار التنمية ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيع األول عــام 1415 اHــوافق 10 غـــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-194 اHؤرخ
في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1432 اHــوافق 22 مــايــو ســنــة
2011 واHــتــضــمـن مــهــام اHــنــدوبـــيــة الــوطــنــيـــة لــلــمــخــاطــر

rالكبرى وتنظيمها وسيرها
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـواد 8 و10 و11 من
اHـــرســوم الـــتّــنـــفـــيــذيّ رقم 11-194 اHــؤرّخ في 19 جـــمــادى
الـثـانـيـة عام 1432 اHـوافق 22 مايـو سـنة 2011 واHـتضـمّن
مـهـام اHـنـدوبـيـة الـوطـنــيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبـرى وتـنـظـيـمـهـا
وسـيـرهــاr يـهـدف هــذا الـقـرار إلـى تـعـيــY أعـضـاء الــلـجـنـة
القطاعية اHشتـركة Hساعدة اHندوبية الـوطنية للمخاطر

الكبرى.
اHــادة اHــادة 2 :  : تـــتـــشـــكل الـــلــجـــنـــة الـــقــطـــاعـــيـــة اHــشـــتـــركــة
اHــذكـــورة في اHــادة األولى أعـالهr  الــتي يــرأســـهــا الــوزيــر
اHـــكـــلّـف بـــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيــــة أو »ـــثـــلـه من

األعضاء اآلتية أسماؤهم :
- مــلـــيـــزي الــطـــاهـــرr اHــنـــدوب الــوطـــني لـــلـــمــخـــاطــر

rالكبرى
rثل وزارة الدفاع الوطني« rلعرابي مخلوف -

- مـــــحـــــمـــــودي بـــــلـــــقـــــــاسمr »ـــــثــل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف
rبالشؤون اخلارجـية

rكلّف بالطاقةHثل الوزير ا« rبونعجات لياس -
- عـــبــوب رتــيــبـــة فــاطــمـــة الــزهــراءr »ــثـــلــة الــوزيــر

rكلّف بالبيئةHا

rكلّف بالنقـلHثل الوزير ا« rدغماني محمد -
- الــــواحـــدي عــــبــــد الــــبــــاقيr »ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلّف

rباألشغـال العمومـية
- زهــــانـــة مـــحــــمـــد احلـــبــــيبr »ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف

rبالسكن والعمران
rكلّف بالصحةHثلة الوزير ا« rعمراني سامية -

rكلّف بالصناعةHثل الوزير ا« rبوعوينة دحمان -
- بن نــــعــــوم عــــبـــــد الــــقــــادرr »ــــثل الـــــوزيــــر اHــــكــــلّف

rبالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
rكلّف باالتصالHثل الوزير ا« rدكار سعيد -

rديرية العامة للميزانيةHثلة ا« rبلقسة آسيا -
rثل قيادة الدرك الوطني« rيعقوب يوسف -

- وحــــواح نــــــور الـــديــنr »ــــثل اHــــديــــريـــــة الــــعــــامــــة
rلألمـن الـوطني

- بـــــــرادعي خـــــــيــــرةr »ـــــثــــلــــــة اHــــديــــــريـــــة الـــــعــــامـــــة
rدنيةHللحمايـة ا

- عـــــمــــبـــــر إبـــــراهـــــــيمr »ـــــثـل الـــــديــــــوان الـــــــوطـــــني
rلألرصـاد اجلـويـة

- ولـــد أعـــمـــارة أرزقـيr »ـــثل الـــوكــــالــــة الـــوطـــنــــيـــة
rوارد الـريH

- بن حــــمـــودة فــــتـــحيr »ــــثل الــــوكـــالـــة الــــفـــضــــائـــيـــة
rاجلـزائريـة

- بـلـعـزوقي مـحـمـدr »ـثل اHـركـز الـوطـني لـلـبـحـوث
rضادة للزالزلHالتطبيقية في الهندسة ا

- يــلـس شــاوش عـبــد الــكــرr »ــثـل مــركــز الــبــحـوث
rالفلكية والفيزياء الكونية واجليوفيزياء

rثل محافظة الطاقة الذرية« rشلباني سمير -
- رميني عميروشr »ثل سلطة ضبط احملروقات.

Yــشـتــركـة أن تــسـتــعـHــكن الـلــجــنـــة الــقـطـــاعـــيــة ا�
بـكـــل شـخص ذي خــبـــرة وكــفـــاءة بـإمــكـانـــه مـســـاعــدتــهـــا

في أداء مهامهـا.
اHـادة اHـادة 3 :  : تـمـارس هـذه الـلـجـنـة مهـامـهـا طـبـقـا ألحـكام
اHــرســوم الــتّـــنــفــيــذيّ رقم 11-194 اHــؤرّخ في 19 جــمـــادى
الثـانـيـة عـام 1432 اHوافق 22 مايـو سنة 2011 واHـتضمّن
مـهـام اHـنـدوبـيـة الـوطـنــيـة لـلـمـخـاطـر الـكـبـرى وتـنـظـيـمـهـا

وسيرهـاr ال سيما اHواد 8 و9 و11 و 12 و13 و14 منه.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 21

أبريل سنة 2015.
الطيب بلعيزالطيب بلعيز



- أولبصير لويزة
- بوشامة العربي

- حناش ناصر

- بوسيوف سعيدة
Yحلفاوي اليام -
- قوري سليمان

- بومشراق كمال

- موسوس نسيمة
- بوضياف حكيمة

- خلفي زينب

- بــــــلــــــعـــــيــــــد نــــــصـــــر
الدين

- بلعابد جمعة
- بروان فايزة

- خنونة محمد
- أوشـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــور

الدين
- بـن حـمـزة مــحـمـد

وحيد
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وزارة اMاليةوزارة اMالية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 صــفـر عــام صــفـر عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 3 ديــسـمـبـر سـنـة  ديــسـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضــمن جتـديـد تـشــكـيـلـة الــلـجـان اإلداريـة اHــتـسـاويـةr يـتـضــمن جتـديـد تـشــكـيـلـة الــلـجـان اإلداريـة اHــتـسـاويـة

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اHفتشية العامة للمالية.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اHفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 10 صــفــر عـام 1436 اHـوافــق 3 ديــســمــبــر ســـنـة r2014 تــتــشــكل الــلــجــان اإلداريــة اHــتــســاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اHفتشية العامة للماليةr وفقا للجدول اآلتي :

»ثلو اإلدارة»ثلو اإلدارة YوظفHثلو ا«YوظفHثلو ا«
اللجان حسب األسالكاللجان حسب األسالك

اللجنة اللجنة 1
اHفتشون العامون للمالية

اللجنة اللجنة 2
مفتشو اHالية

اللجنة اللجنة 3
اHتصرفون وملحقو اإلدارة

واHترجمون-التراجمة واHهندسون
في اإلعالم اآللي والتقنيون في
اإلعالم اآللي واHهندسون في
اإلحصائيات والتقنيون في

اإلحصائيات والوثائقيون - أمناء
- Yاحملفوظات ومساعدو الوثائقي
أمناء احملفوظات ومفتشو اخلزينة

واحملاسبة والتأمينات
اللجنة اللجنة 4

أعوان اإلدارة واحملاسبون اإلداريون
والكتاب واHعاونون التقنيون في
اإلعالم اآللي واألعوان التقنيون في
اإلعالم اآللي  واHعاونون التقنيون
في اإلحصاء واألعوان التقنيون في
اإلحصاء واألعوان التقنيون في

الوثائق واحملفوظات
اللجنة اللجنة 5

العمال اHهنيون وسائقو السيارات
واحلجاب

- آيت بلقاسم
شريف

- حرشاوي ابراهيم
- مزاري علي

- غريس مختار
- عيسات حاج

- خــــــيــــــشــــــان عــــــبـــــد
الوهاب

- صدراتي محمد لزهر

- مـــــــانـع اHـــــــولـــــــودة
بكار دليلة

- مــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــجـي
مصطفى

- شطاح زهير

- فرعون لوناس
- حدوش كر
- حبشي هندة

- أوزايد حميد
- بـــــــــــــــوشـــــــــــــــواطــــــــــــــة

نسيمة
- فالح محمد

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- بقدور أحمد
- بن عيسى أحمد
- بولصنام هناء

- حسناوي حسان
- عامر قسيله
- حابي كمال

- إغروسن سمير

- بـــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو
عــبـد الكر

- حماداش حميد
- بلقرش طيب

- قدام وهيبة
- خيار نسيمة
- علوش سمير

- فـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيـــــت
عــبــد القادر
- خليلي جمال

- سليماني سالم

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون
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- بوكريش جمال
- جبوري شعبان
- مقشوش نورة

- بوكريش جمال
- تراك علي

- سعودية محمد
- مقشوش نورة

- بوكريش جمال
- بـــــــــــــــوبـــــــــــــــازيــــن

عبد اجمليد
- مقشوش نورة

- بوكريش جمال
- مخلوفي امحمد
- مقشوش نورة

- بوكريش جمال
- كشار فاروق

- مقشوش نورة


