
العدد العدد 60
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اGطلوب 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

االثنX االثنX 28 محرمحرم عام  عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 405 مـؤرخ في 28 مــحــرّم عــام 1435 اGـو افـق  2  ديـســمــبــر ســنـة q2013 يــتـضــمــن اGــوافـقـــة عــلـى
رخـصـة إقـامة واسـتغالل شـبكـة عمـوميـة للـمواصالت الـالسلـكيـة من اجليل الـثالث وتـوفـــــيـر خدمــــــات اGواصــــــالت
الالسلكيــــة للجمهـــور اGمنوحــــة لشركــة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال"......................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 -406  مؤرخ في 28 محـرم عام 1435 اGوافـق  2 ديسمـبر سنة q2013 يـتضمـن اGـوافقـة عـلـى رخصـة
إقــامـة واسـتـغالل شـبـكــة عـمـومـيـة لـلــمـواصالت الالسـلـكــيـة من اجلـيل الـثـالـث وتـــوفـيـر خـدمـات اGــواصالت الالسـلـكــيــة
للجمـهــور اGمنـوحـة لشركـة "الوطنيـة لالتصاالت اجلــزائـر"............................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 407 مـؤرخ في 28 مـحــرّم  عـام 1435 اGـو افـق  2  ديـســمــبــر ســنـة q2013 يــتــضـمـن اGــوافــقـــة عـلـى
رخـصــة إقامة واسـتغالل شبـكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكيـة من اجليل الثـالث وتــــوفيـر خــــــدمات اGواصـــــــالت
الالسلكيـــــة للجمهــــور اGمنوحــة لشركـــــة "أوراسكــوم تيلكوم اجلزائـر" .........................................................

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 14  أبــريـل ســنـة q2013 يــتـضــمن وضع بــعض األسالك
اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالصناعة وترقية االستثمارات في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة الشؤون اخلارجية..........

وزارة النقلوزارة النقل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 9 مارس سـنة q2013 يتضـمن وضع بعض األسالك اخلاصة
بوزارة الـصحة والسكان وإصالح اGستشفـيات في حالة القيام باخلدمة لـدى اGؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
التابعة لإلدارة اGكلفة بالنقل........................................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 9 مارس سـنة q2013 يتضـمن وضع بعض األسالك اخلاصة
بوزارة الـصحة والسكان وإصالح اGستشفـيات في حالة القيام باخلدمة لـدى اGؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
التابعة لإلدارة اGكلفة بالنقل........................................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 9 مارس سـنة q2013 يتضـمن وضع بعض األسالك اخلاصة
بوزارة الـصحة والسكان وإصالح اGستشفـيات في حالة القيام باخلدمة لـدى اGؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
التابعة لإلدارة اGكلفة بالنقل........................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1434 اGوافق 14 يولـيو سنة q2013 يحدد قائمـة صفقات الدراسات واخلدمات
اGعفاة من كفالة حسن التنفيذ.....................................................................................................................
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مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 -  - 405 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اGـو افـق   اGـو افـق  2  ديـسـمـبـر سـنـة   ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضــمـن اGـوافـقــة عـلـى يـتـضــمـن اGـوافـقــة عـلـى
رخصـة إقامة واستغالل شبكـة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفـــــير خدمـــــات اGواصــــــالترخصـة إقامة واستغالل شبكـة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث وتوفـــــير خدمـــــات اGواصــــــالت

الالسلكيــــة للجمهـــور اGمنوحــــة لشركــة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال".الالسلكيــــة للجمهـــور اGمنوحــــة لشركــة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال".
ــــــــــــــــــ

qإنّ الوزيــر األول
qبناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

qادتان 85- 3 و  125  (الفقرة 2) منهGال سيما ا qوبناء على الدستور -
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 2000-03 اGـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1421 اGـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد

qتممGعدل واGا qواصالت السلكية والالسلكيةGتعلقة بالبريد وباGالقواعد العامة ا
- و�ــقـتــضى اGــرسـوم الــرئـاسي رقم 13 - 312  اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التنفيذي رقم 01-123 اGؤرخ في 15 صفر عام 1422 اGوافق 9 مايو سنة 2001 واGتـعلق بنظام
االسـتـغالل اGـطـبق عـلى كل نـوع من أنـواع الـشـبـكـات �ا فـيـهـا الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةq وعـلى مـخـتـلف خـدمات اGـواصالت

qتممGعدل واGا qالسلكية والالسلكية
- و�ــقـتــضى اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 01-124 اGـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اGـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001 واGــتـضـمن

qواصالت السلكية والالسلكيةGنافسة من أجل منح رخص في مجال اGزايدة بإعالن اGطبق على اGحتديد اإلجراء ا
- و�قتضى اGرسوم الرئاسي اGؤرخ في 3 محرم عام 1435 اGوافق 7  نوفمبر سنة 2013  واGتضمن تعيX رئيس

qواصالت السلكية والالسلكيةGمجلس سلطة ضبط البريد وا
qواصالت السلكية والالسلكيةGعد من سلطة ضبط البريد واGزاد اGسبب عن إرساء اGوبعد االطالع على احملضر ا -

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : يهـدف هذا اGرسـوم إلى اGوافـقة عـلى رخصـة إقامـة واستـغالل شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكية
من اجليل الـثالث وتوفـير خـدمات اGواصالت الالسـلكيـة للجـمهور عـلى هذه الـشبكـةq اGمنـوحة لشـركة "اتصـاالت اجلزائر

للهاتف النقال" شركة ذات أسهم .
اGـــادة اGـــادة 2 :  : يـرخص لــشــركـة اتــصــاالت اجلـزائــر لــلـهــاتف الــنــقـالq اGــســتـفــيــدة من الـرخــصــة اGـذكــورة أعالهq بــأن تــقـيم
وتستغل الشبكة اGـذكورة في اGادة األولى أعالهq وأن توفر خدمات اGواصالت الالسلكـية على هذه الشبكة وفق الشروط

التقنية والتنظيمية احملددة في دفتر الشروط اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــادة اGــادة  3 : : الـرخصـةq مـوضوع هـذا اGرسـومq شخـصـية وال �ـكن التـنـازل عنـها أو حتـويلـهـا إال في إطار ووفق األحـكام

التشريعية والتنظيمية اGعمول بهاq ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اGـــادة اGـــادة 4 : : يـحـدد مـبـلغ اجلـزء الـثـابت لـلـمقـابل اGـالي لـلـرخـصـة بـخـمـسـة ماليـيـر ديـنار (5.000.000.000 دج) ويـجب أن

يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اGقررة في دفتر الشروط.
اGــادة اGــادة  5 : : يـحدد مبـلغ اجلزء اGـتغيـر للمـقابل اGالي لـلرخصـة وفق أحكـام دفتر الـشروط اGلـحق بهذا اGـرسوم ويدفع

سنويا من قبل صاحب الرخصة.
اGــادة اGــادة  6 : :   ينشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر باجلزائر في 28 محرّم عام 1435 اGوافق 2 ديسمبر سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحقاGلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واGواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واGواصالت السلكية والالسلكية
دفتـردفتـر الشـروطالشـروط اGتعلقاGتعلق بإقامةبإقامة واستغاللواستغالل شبكةشبكة

(3G) عمومية للمواصـالتعمومية للمواصـالت الالسلكيـةالالسلكيـة النقالة من النقالة من نـوع اجليل الثالث نـوع اجليل الثالث
وتوفيـروتوفيـر خـدماتخـدمات للجمهورللجمهور

10 نوفمبر  نوفمبر 2013
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اGاداGادّة  األولى ة  األولى : اGصطلحات...................................................................................................................

1.1 تعريف اGصطلحات تعريف اGصطلحات.................................................................................................................
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اGادة اGادة 2 : موضوع دفتر الشروط............................................................................................................

1.2 تعريف اGوضوع  تعريف اGوضوع .....................................................................................................................

2.2 اإلقليمية  اإلقليمية ...............................................................................................................................
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3.7  ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية............................................................................................................
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الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اGاداGادّة ة  األولى :  األولى : اGصطلحات 
1.1 تعريف اGصطلحات  تعريف اGصطلحات 

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اGؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اGوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اGــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاGــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة qاGـــعــدل
واGتممq الذي يـدعى في صلب النص "القانـون"q تستعمل
فــي دفـــتـــر الـــشـــروط هــذاq مـــصـــطـــلـــحـــات يـــجب أن تـــفـــهم

كاآلتي :
" ســـلـــطــــة الـــضـــبط " " ســـلـــطــــة الـــضـــبط " تـــعـــنـي ســـلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي

أنشئت �وجب اGادة 10 من القانون.
" اGــــلـــــحق "" اGــــلـــــحق " يـــــعـــــني أحـــــد اGـالحق األربـــــعـــــة لـــــدفـــــتــــر

الشروط (هذا) :
- اGلحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة.

- اGلحق 2 : جودة اخلدمة.
- اGلحق 3 : التغطية اإلقليمية.

- اGـلحق 4 : الـتـزامـات إضافـيـة (مـرفق بـأصل دفـتر
الشروط هذا)

" دفـتــر الــشـروط "" دفـتــر الــشـروط " يــعــني هـذه الــوثــيــقـة ( �ــا فــيــهـا
مالحـقـهـا) الـتي تشـكّل دفـتـر شـروط الـرخـصـة وفق أحـكام

القانون.
" رقم أعـــمــال اGــتـــعــامل"" رقم أعـــمــال اGــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اGـقدمـة في إطار رخـصة اجلـيل الثالث q3G والـصافي من
كــلــفـة كل خــدمــات الـتــوصــيل الــبـيــني الــذي ¡ إجنـازه في

السنة اGدنية السابقة.
"  "  ETSI " يـــــعــــــنـي اGـــــعــــــهـــــد األوروبـي  لـــــتــــــقـــــيــــــيس

االتصاالت.
" احلـصرية "" احلـصرية " تعـني الـفتح الـتجـاري خلدمـات صاحب

الرخصة حصريا خالل مدة سنة.
" الـــقــوة الــقــاهــرة " " الـــقــوة الــقــاهــرة " تــعــنـي كل حــدث ال يـــقــاوم qغــيــر
متوقع وخـارج عن إرادة األطرافq السيما خالل الكوارث

الطبيعية أو في حالة احلرب أو اإلضرابات.
(Global System for mobile communication) �GSM�

 يعـني اGـنـظـومـة األرضيـة لالتـصـاالت الـنقـالـةq اخملـصـصة
لـضــمــان اتــصـاالت نــقــالــة  بـاســتــعــمـال  تــقــنــيـات رقــمــيـة
خــلــويــة  GSM كــمــا يـــعــرّفــهـــا اGــعــهـــد األوروبي لــتـــقــيــيس

 .(ETSI) االتصاالت

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) �GMPCS�

يعني كل منظـومة للمواصالت السلكية والالسلكية
q بـحـزم واسـعـة أو ضـيـقـة qعـبـر الـســاتل ( ثـابـتـة أو نـقـالــة
عـاGـية أو جـهـويةq ثـابـتة أو غـيـر ثابـتـة اGدارq مـوجودة أو
في طــريـق اإلجنــاز) تــوفــر خــدمــات اGـــواصالت الــســلــكــيــة
والالسـلكيـة مباشـرة للـمستـعملـX النـهائيـX انطالقا من

سعة ساتلية.

" اGنـشآت األساسية  "" اGنـشآت األساسية  " تعني اGـنشآت والتـركيبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركّــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اGواصالت السلكية والالسلكية. 

" رخصـة اجليل الثالث " رخصـة اجليل الثالث 3G "  " تعني الـرخصة اGسلّمة
�ـــوجـب مـــرســـوم تـــنـــفـــيــــذي تـــســـمح لـــصــــاحـــبـــهـــا بـــإقـــامـــة
واســتــغـالل الــشــبـكــة الــعــمــومــيــة لالتــصــاالت اخلــلــويــة من
اجلــــيل الــــثــــالث 3G مـن نـــوع UMTS الــــذي يــــعــــمل حــــسب
qوتوفير خدمات للجمهور qالنفاذ السريع بـطريقة احلزم

على التراب اجلزائري.

" الـــــوزيــــر" " الـــــوزيــــر" يـــــعـــــني الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلّـف بــــاGـــــواصالت
السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

" اGــــتــــعـــامل "" اGــــتــــعـــامل " يــــعـــنـي صـــاحـب رخـــصــــة إقـــامـــة و/ أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
من اجلــيـل الــثـالـث و/أو اســتــغالل خــدمــات هــاتــفــيـة و/أو

اGعطيات في اجلزائر.

"UIT " يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS " يــــعـــنـي مـــعــــيـــار االتــــصـــاالت الـالســـلــــكـــيـــة
العاGية اGتنقلة.

3G شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث " شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث "
q3 "  " تــعــني في إطــار الــرخــصـةG أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث
شبـكة عمومـية لالتصـاالت الالسلكيـة اخللويـة التي تعمل
بـحـسب مـعـايـيـر UMTS من عـائـلـة االتـصـاالت الالسـلـكـيـة
الـــــدولـــــيــــة الـــــنــــقـــــالــــة 2000 (IMT 2000 ) لالحتـــــاد الــــدولي
لـالتــصــاالت والــتي تـــســتــخــدم  تـــطــورات الــتــكـــنــولــوجــيــا
لـــلــــســــمــــاح بــــرفع الــــتــــدفـق بـــشــــكـل مــــلــــحـــوظ قــــصــــد نــــقل
اGعـطيات. إن اGواصـفات التي حتـتوي علـيها اGـعايير من
نـوع  High Speed Packet Access - HSPA -  سـرعـة الـنـفاذ
لــلــحـزم وتــطــوراته  + HSPA هي الــتي تــوافق الــتــعـريف

.3Gاحلالي لشبكة اجليل الثالث

" اخلدمات " " اخلدمات " تعني خـدمات االتصاالت الالسلكية من
اجلــيل الــثــالث الــتي هـي مــوضــوع الـرخــصــة وتــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واGـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.XتنقلGرسل إليهم اGتعددة لصالح اGا
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�   Subscriber       Identity       Module SIM  � أو

"    Universal  Subscriber    Identity    Module  USIM �

يـعـني وحدة إلـكـترونـيـة لتـعريـف اGشـترك والـتي تـسمح
بالنفاذ إلى اخلدمات.

تـــعـــني  " (  " ( Node    B)B مــــحــــطـــة قــــاعــــديـــة أو عــــقـــدة " مــــحــــطـــة قــــاعــــديـــة أو عــــقـــدة "
مـحـطـة قـاعـديـة تـضـمن الـتـغـطـيـة الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة
خلــلـيــة ( وحـدة قــاعـديــة لـتــغـطــيـة إقــلـيم الســلـكــيـا) لــشـبــكـة
اجليل الثـالثq كمـا إنها تـوفّر لـلمشـتركـX اGوجودين في

اخللية نقطة الدخول في الشبكة.
" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة "" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة " تعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الثالث  عبر قناة السلكية كهربائية.
" صــاحب الـــرخــصــة " " صــاحب الـــرخــصــة " يــعــني اGـــســتــفــيـــد من رخــصــة
اجلــيـل الــثــالـثq أي شــركــة ""  اتــصــاالت اجلـــزائــر لـــلــهــاتف
الـنـقــال -مـوبـيــلـيس" هي مـؤســسـة عـمــومـيـة اقــتـصـاديـة/
شـركـة ذات أسـهم خـاضـعــة لـلـقـانـون اجلـزائـري q بـرأسـمـال
قــــــدره خــــــمــــــســـــة وعــــــشــــــرون مــــــلــــــيــــــار ديــــــنــــــار جــــــزائـــــري
(25.000.000.000 دج) والـكائـن مقـرهـا االجـتـمـاعي بــمـركز

األعمال q باب الزوار اجلزائر.
"اGرتفقون الزائرون" "اGرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةq واGـــشـــتــــركـــX في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلــمــواصالت الالســلــكـيــة اخلــلــويــة يــسـتــغــلــهــا في اجلــزائـر
اGـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال

مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).

" اGــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" " اGــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" يـــــعـــــني الـــــزبـــــائن غـــــيــــر
qالــزائـرين وغــيـر مــشـتــركي صــاحب الـرخــصـة XـرتــفـقــGا
اGـشـتـركX فـي شبـكـات عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الالسـلـكـية
اخللـوية التي يسـتغلـها اGتعـاملون األجـانب الذين أبرموا
اتــــفــــاقــــات الــــتـــجــــوال مـع صــــاحب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجـــوال

الدولي). 

" منـطـقـة التـغـطـية" " منـطـقـة التـغـطـية" تعـني اGـنـاطق اجلغـرافـيـة التي
يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الثالث.

"  "  3GPP " يــعـــني فـــريق خـــبـــراء مـــعــيـــاري Gـــشــروع
(Third Generation Partnership Project) اجليل الثالث

2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح اإلحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح اإلحتـــاد الـــدولي

لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اGـصـطلـحـات األخرى اGـسـتعـمـلة في
دفــــتـــر الـــشــروط هـــذا مـــطــابـــقــة لـــلــتـــعــاريـف الــواردة في
لــوائح االحتــاد الــدولي لالتــصــاالت مــا لم يــرد مــا يــخــالف

ذلك.

اGادة اGادة 2 :  : موضوع دفتر الشروط
1.2 تعريف اGوضوع : تعريف اGوضوع :

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يُرخّص فـيـها لـصاحب الـرخـصة بـأن يسـتـغل على الـتراب
اجلـــزائــري شــبــكـــة اتــصــاالت الســلـــكــيــة من اجلـــيل الــثــالث
مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور وأن يـركّـب عــلى الــتــراب اجلــزائـري
احملـــطــات والـــتـــجـــهـــيــزات الـــضـــروريـــة لـــتــوفـــيـــر خـــدمــات

اGواصالت الالسلكية للجمهور. 
2.2 اإلقليمية :  اإلقليمية : 

تــــشــــمل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاq وفق االتــفـاقـات واGـعـاهــدات مـا بـX احلـكـومـات

واالتفاقات واGعاهدات الدولية.
اGادة اGادة 3 :  : النصوص اGرجعية

يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اGـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاq وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واGــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اGعمول بهاq ال سيما :
- الــــــقـــــــانــــــون رقم 2000-03  اGــــــؤرخ في 5 جــــــمــــــادى
األولى عـام 1421 اGـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اGـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاGواصالت الـسـلـكـية

والالسلكيةq اGعدّل واGتمم.
- الـــقـــانـــون رقم 09-04 اGــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام
1430 اGــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009  واGـــتـــضـــمـن الـــقـــواعــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اGــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-123 اGــؤرخ في 15
صفر عام 1422 اGوافق 9 مايـو سنة 2001 واGتـعلق بنظام
االســتـــغـالل اGــطـــبـق عــلى كـل نـوع من أنــواع الـشــبـكـات
�ـا فـيـهـا الـالسـلـكـيـة الـكــهـربـائـيـة وعـلـى مـخـتـلف خـدمـات

اGواصالت السلكية والالسلكيةq اGعدل واGتمم.
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-124 اGــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اGــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واGـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اGـطـبق عـلى اGـزايـدة بـإعالن اGـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اGـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

والالسلكية.
- اGــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-141 اGــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اGـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
الــقـواعــد الــتي يـطــبـقــهــا مـتــعـامــلـو الــشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لـلمـواصالت السلـكيـة والالسلـكيـة من أجل حتديـد تعـريفة

اخلدمات اGقدمة للجمهور.
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- اGــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-142 اGــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اGـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــX األعـوان اGـؤهـلـX لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتـــشــــريع اGــــتـــعــــلق  بــــالـــبــــريـــد واGــــواصالت الـــســــلـــكــــيـــة

والالسلكية ومعاينتها.

- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-156 اGــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اGــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اGـواصالت الـسـلـكـية

والالسلكية وخدماتها.
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-366 اGــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام 1423 اGــوافق  5 نــوفــمـــبــر ســنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اGتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اGواصالت

السلكية والالسلكية و/أو استغاللها.
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-232 اGــؤرخ في 23
q 2003 ــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــةGربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 ا
الـذي يـحـدد مـضـمـون اخلـدمـة الـعـامـة لـلـبـريـد واGـواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اGطـبقـة عليـها وكيـفية

تمويلهاq اGعدل واGتمم.
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-436 اGــؤرخ في 27
رمــضـان عـام 1424 اGـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة q2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

إلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم.
- الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتـــرك اGـــؤرخ في 19 ربــيع
األول  عام 1427  اGـوافق 18 أبـريل سـنة 2006 الـذي يحدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اGــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

واستعمال النقط العليا.
- اGـقـايـيس احملــددة أو اGـقـايـيس اGــذكـورة في دفـتـر

الشروط هذا.
- لـــوائـح االحتـــادالـــدولي لـالتـــصـــاالتq الســـيـــمـــا تـــلك

اGتعلقة باGواصالت الالسلكية. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

اGـاداGـادّة ة 4 :  : اGـنـشــآت األسـاسـيـة لـشـبــكـة اجلـيل الـثـالث
3G

1.4 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحـب الرخـصـةq في حـدود احتـرام أحـكام
القانون ونصوصه الـتطبيقيةq بإقـامة منشآته األساسية
وسـعــاته الــتــراســلــيـة اخلــاصــة به من أجـل تـلــبــيــة حــاجـات

شبكة اجليل الثالث.

و�ـكـنه في هــذا الـصـدد إقـامـة وصـالت سـلـكـيـة و/أو
الســـلــكـــيــة كـــهـــربــائـــيــةq الســـيـــمــا وصالت بـــحـــزم هــرتـــزيــة
لــضــمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ــكــنه طــبــقــا لــلــتــنــظــيم
الـــســـاري اGـــفــعـــولq أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.
و�ـــــكـن صـــــاحب الــــــرخـــــصـــــة أيـــــضـــــا إقــــــامـــــة وصالت
السـلــكـيــة كــهـربــائـيــة بـواســطـة وصـالته اخلـاصــة من احلـزم

الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط جتهيزاته.

2.4 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار

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

يـقوم صاحب الرخـصة بتـرحيل شبكـة اجليل الثالث
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ حلزم النطاق العريض حسب احلاجة.

3.4 احترام اGقاييس احترام اGقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واGـقــايـيس
اGطبقة  في اجلزائر.

4.4 النفاذ اGباشر إلى الدولي النفاذ اGباشر إلى الدولي
يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اGـــكـــاGـــات
الـدولــيـة - الــصـوت واGــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اGــتـــعــددة - Gــشــتـــركــيهq �ـــا فــيــهـم اGــرتــفـــقــون الــزائــرون
واGــرتــفــقــون اجلــوالــون انــطـالقــا من أو بــاجتــاه هــؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اGــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

والالسلكية الثابتة.

5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اGتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجلــــيـل الــــثـــــالث وضـــــمــــان تـــــوفـــــر اخلــــدمـــــات في مـــــنــــاطق

التغطية ومحاور الطرق الواردة في اGلحق 3. 

اGاداGادّة ة  5 : اGناولة الوطنية : اGناولة الوطنية
زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اGـصـاغة فـي ملف
الـتــرشــيح اخلــاص بـصــاحب الــرخــصـة واGــلــحــقـــة  بــدفــتـر
الشروط ( اGلحق 4)q يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ
قــدر اإلمـكــان إلى مـؤســسـات بــأغـلــبـيــة رأسـمــال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.
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اGاداGادّة ة  6 : : اGقاييس واGواصفات الدنيا
1.6 احترام اGقاييس واالعتمادات احترام اGقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكــون الــتـجــهــيـزات واGــنــشـآت األســاســيـة
اGستـعملة في شـبكة صاحب الـرخصة مطـابقة للـمقاييس
اGـعمول بهـا. وعلى صاحب الرخـصة السهـر على أن تكون
الــتـــجــهــيــزات اGــوصــلـــة بــشــبــكــتهq الســيـــمــا الــتــجــهــيــزات
اGطـرفيـةq مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اGعمول بها.
2.6 وصل األجهزة اGطرفية وصل األجهزة اGطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخــصـة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشـبـكته جـهـاز مطـرفي مُـعـتمـد وفق الـشـروط احملددة في

التنظيم اGعمول به.
3.6 اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

يـجب عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـسـمح بـالـنـفاذ عـلى
اخلصوص إلى اخلدمات اآلتية في منطقة التغطية :

- خدمات الصوت.
- النفاذ إلى اإلنترنت.

- إرسال اGعطيات.
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

بـالـنـسبـة لـلـسـنـة األولىq الـتـدفـقـات الـدنـيـا عبـر كل
قناة على مستوى احملطة القاعدية :   

- الــربط الــنــازل (downlink ) : 7,2  مــيــغـــابــايت في
الثانية على األقل.

- الـــربط الــــصـــاعـــد (uplink) :  5,76 مـــيـــغــــابـــايت في
الثانية على األقل.

بعد هذه الفتـرةq �كن توسيع التدفقات الدنيا عبر
HSPA كل قـــــنــــاة فـي حــــدود مـــــعــــايـــــيــــر تـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات
وتـــــطـــــوراتـــه حــــســب اGــــقـــايـــيـس الــــتــي يــــــوصـي بـــهـــا

.3GPP فريق

اGاداGادّة  ة  7 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.7 حزم الذبذبات  حزم الذبذبات 

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةq يــســـمـح لــصـــاحب
الـرخصـة باسـتـغالل عرض  حـزمةq ذات 30 ميـغاهـرتز ( 2
x 15 مـــيـــغـــاهـــرتـــز) يـــتـــشـــكل من حـــزمـــة ســـفـــلى GـــكـــاGـــات
اGـــطـــاريف نـــحـــو احملـــطـــات الـــقـــاعـــديـــة ومن حـــزمـــة عـــلـــيــا
qــطــاريفGــات احملــطــات الــقــاعــديــة نــحـو اGــكــاG بــالــنـســبــة
ويـــــفــــصل بــــX هـــــاتــــX احلــــزمــــتـــــX فــــاصل مــــزدوج بـ 190
مـــيــغــاهــرتــز. إن عــرض احلــزمــة اGــمـــنــوحــة يــتــشــكل من 3

قنوات ذات 5 ميغاهرتز.

إن مـــخـــتـــلف هـــذه الـــقــنـــوات مـــتــوفـــرة عـــبـــر جــمـــيع
الـتــراب الـوطــني مـا لم تــوجـد عــوائق في الـتــنـســيق عـلى

احلدود.
ذبذبات القنوات اGمنوحة باGيغاهرتز هي :

- 1920-1935 لـلـحـزمــة الـسـفـلى ( إرســال من الـنـقـال
نحو القاعدة).

- 2110-2125 لــلـحــزمـة الــعـلــيـا ( إرســال من الــقـاعـدة
نحو النقال).

2.7 تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�ـكن تــخـصــيص قــنـوات ذبــذبـات إضــافــيـة لــصـاحب
الـــرخــصــة بــعــرض 5 مـــيــغــاهــرتـــز بــحــسب مـــا يــتــوفــر من
الـــقـــنـــوات ووفق الـــذبـــذبــات اخملـــصـــصــة لـــشـــبـــكــات اجلـــيل

الثالث في إطار مخطط الذبذبات.
ولـــهـــذا الـــغـــرضq يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتq وعـــلى ســــلـــطـــة
الــــضــــبط اإلجــــابــــة عـن الــــطــــلب فـي أجل ثالثــــة (3) أشــــهــــر

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اGثبت بوصل استالم.
تـــكــــون شـــروط مـــنـح واســـتـــعــــمـــال حـــزم الــــذبـــذبـــات
اGمنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اGعمول به.

3.7 ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلب مـن صــــاحـب الـــــرخــــصـــــةq وفـي ظل احـــــتــــرام
qـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزGاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تُـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اGباشرةq بشرط توفرها.

4.7 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تـــقـــوم ســلـــطـــة الـــضــبـط بــتـــخـــصـــيص ذبـــذبــات  وفق
التنظيم اGعمول به وحسبما يتوفر من الطيف.

�ــكن ســلـطــة الــضـبـط كـذلك أن تــفــرض عـنــد احلــاجـة
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق ªيزة.

qبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط qيـبــلغ صـاحـب الـرخــصـة
مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.

qفـي كل وقت qعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجـــــراءات الالزمـــــة لـــــتـــــرشـــــيـــــد االســــتـــــعـــــمـــــال الـــــنـــــاجـع

للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اGستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.
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5.7 التشويش التشويش

تكون كيـفيات اإلقامة واالستـغالل وطاقات اإلشعاع
حـــرةq مع مـــراعـــاة الـــتـــنـــظـــيم اGـــعـــمـــول به ومـــقـــتـــضـــيــات
الــــتـــــنــــســـــيق الـــــوطــــنـي والــــدولـي وشــــريـــــطــــة عـــــدم إثــــارة

تشويشات مضرة. 
Xقـنـوات متـعامـل Xوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنqX فـإن على هـذين اGتـعامـلX الـقيـامq في أجل أقصاه
سـبعة (7) أيـام بعـد تاريخ اGـعايـنـةq إخبـار سلـطة الـضبط
بتاريخ ومكان حـدوث  التشويشات وبـالشروط السارية

في استغالل القنوات محل التشويش.
ويــعــرض اGــتــعــامالن عــلـى ســلــطــة الــضــبطq في أجل
أقــصـاه شــهــر واحـدq اإلجــراءات اGـتــفق عــلـيــهـا إلزالــة هـذه

التشويشاتq قصد اGصادقة. 

اGاداGادّة ة  8 :  : مجموعات الترقيم

1.8 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طــبــقــا ألحــكــام اGــادة 13 من الـــقــانــونq  حتــدد ســلــطــة
الــضـبط وتـمــنح األرقـام ومـجــمـوعـات الـتــرقـيم والـبـواد�
الــضــروريــة لـصــاحب الــرخــصــة  السـتــغالل  شــبــكــة اجلـيل

الثالث اخلاصة به وتزويد اخلدمات اGتعلقة بها.

2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حـالــة تـعـديل مـخـطط الـتــرقـيم الـوطـنيq تـخـطط
qXتعـاملGسلطـة الضبط هـذه التغـييرات بـالتشـاور مع ا

وفق التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة  9 :  : التوصيل البيني

1.9 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ـوجب اGـادة 25 من الــقـانـونq يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةq وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اGـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والــــتــــنــــظـــيـم. ويــــســـتــــفــــيــــد صــــاحب الــــرخــــصـــة مـن عـــرض
اGــتــعــامــلــX وفق الــشــروط الــتي يــنص عــلــيــهــا الــتـنــظــيم

اGعمول به.
qحـسب احلاجة qيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اGـتـعـامـلX اGـوصـولـX بـينـيـاq مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكX هؤالء
اGـتـعـامـلـX من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهq وفق الــشــروط اGــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني اخلاص به.

2.9 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واGـــادة 17 من
اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم q156 - 02 اGـذكــورين أعالهq يـعـد
qيـونـيـو من كل سـنة Xصـاحب الـرخـصـة ويـنشـر في ثالثـ
كـــأقــــصى أجلq فــــهـــرس تـــوصـــيـل بـــيـــني يــــحـــدد الـــشـــروط
التقـنية والـتعريـفيـة لعروض صـاحب الرخصـة في مجال

التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقو�ية اGوالية.
يــعـرض فــهـرس الـتــوصـيـل الـبـيــني هــذا عـلى ســلـطـة
الــضـــبط لــلـــمــصـــادقــة عـــلــيـه قــبل نـــشــرهq وفـــقــا لـــلــقـــانــون

واGرسوم اGذكورين  أعاله.
وفي حــــــالـــــة رفـض اGـــــصـــــادقــــــة q فـــــإن عـــــلـى صـــــاحب
الـرخصـة تـنـفـيذ تـعـلـيمـات سـلـطـة الضـبط وتـقـد¬ فـهرس
وصل بـيني معـدل و/أو متمم قانـوناq خالل اخلمـسة عشر

(15) يوما اGوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.
يـــســتــجـــيب صــاحـب الــرخــصـــة لــطــلـــبــات الـــتــوصــيل
البيـني التي يـتقدم بـها اGتـعامـلون اآلخرون لـلمواصالت
السلـكيـة والالسلكـية ضـمن الشروط اGـقررة في الـقانون

والتنظيم وفي فهرسه اخلاص بالتوصيل البيني.

3.9 عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واGـالــيـة
Xبــحـريــة بـ qواإلداريـة فـي عـقــود يـتم الــتـفــاوض بــشـأنــهـا
اGــتـعـامـلـX مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اGـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــX صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
qيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط qومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اGــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اGـعــمـول

بهما.

اGــــاداGــــادّة ة   10  :   : تـــــأجـــــيــــر ســـــعـــــات الــــتـــــراسـل - تــــقـــــاسم
اGنشآت األساسية

1.10 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اGـــكـــاGـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات
qالـعـمــومـيـة  لــلـمـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـة الــثـابـتـة
و�ـكـنـه كـذلك إبـرام أيـة اتـفـاقــيـة تـهـدف إلى وضع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشــبـكــات اخلـاصـة. وفي هــذه احلـالــة األخـيـرة فــإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اGـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف �ـــوجب

االتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.
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2.10 تقاسم اGنشآت األساسية للمواقع تقاسم اGنشآت األساسية للمواقع

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اGـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهq هـو كـذلكq أن يـضع
اGـــنـــشــآت األســـاســـيــة Gـــواقع شـــبـــكـــة اجلــيـل الــثـــالث حتت
تـصــرف اGـتـعـامــلـX الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اGـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مــنـهـجــيـة حتـديــد أسـعـار تــأجـيـر اGـنــشـآت األسـاســيـة عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.

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

3.10 اGنازعات اGنازعات

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

بتقاسم اGنشآت األساسية.

اGـاداGـادّة ة   11 :  : صالحـيـات اسـتــعـمـال األمالك الــعـمـومـيـة
أو األمالك اخلاصة

1.11 حـق اGــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اGــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات

تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونq يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخص مـن أحـكــام اGـادة 43 من الــقــانــون ومــا يــلــيـهــا من
اGــواد اGــتــعـلــقــة بــحــقــوق اGــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واGـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اGـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.11 احترام التنظيمات األخرى اGطبقة احترام التنظيمات األخرى اGطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الستغالل شـبكـة اجليل الثـالث وتوسـيعهـا. وعلـيه احترام
الــتـــشــريـع والــتــنـــظــيـم اGــعــمـــول بــهـــمــاq الســـيــمـــا األحــكــام
اGـــتــــعـــلــــقـــة بـــاGـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطــني والــصـحــة الــعـمــومــيـة وتــهــيـئــة اإلقــلـيم وحــمــايـة
احملــــــيـط وتــــــنــــــظــــــيـم اGــــــدن واألمـن الــــــعـــــــمــــــومـي واGــــــواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اGــوجــودة ضـمن

األمالك العمومية والطرقات.

3.11 النفاذ إلى اGواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اGواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اGــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
qالســيـمــا مـنــهـا الــنـقط الــعـلــيـا qXالـدفــاع واألمن الـوطــنـيــ
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونq شــريــطــة احــتـرام

االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اGطبق على
اGـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اGـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
qشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
Xيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اGــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـستـعمـلهـا حلـاجات شـبكـة اجلـيل الثـالث. ويتـحـقق النـفاذ
إلى اGـواقع الالسـلكـيـة الكـهربـائـية بـX اGتـعـاملـqX ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اGــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اGــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةq وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اGــطــبــقــة عــلى

تقاسم اGنشآت األساسية.

اGاداGادّة ة   12  :   : األمالك والـتجهـيزات اخملصـصة لتـوفير
اخلدمات

XـستـخدمGيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اGنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اGـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والعتاد الضـروري  إلقامة واستغالل شبكة اجليل الثالث
ولـتـوفـيـر اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةq السـيـمـا بـهدف
اســتــيــفـــاء شــروط الــدوام والـــنــوعــيــة واألمـن اGــقــررة في

دفتر الشروط هذا.

اGــــاداGــــادّة ة   13 :  : اســـــتــــمـــــراريـــــة اخلــــدمـــــات ونــــوعـــــيــــتـــــهــــا
وتوفرها

1.13 اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات  وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات  وتــوفــرهـا

ودوامهاودوامها

ال �ــكن صـاحـب الـرخــصـة تــوقـيف تــوفـيــر اخلـدمـات
دون تـرخيص مسـبق من سلطـة الضبطq إال في حـالة قوة

قاهرة تعاين قانوناq وذلك احتراما Gبدأ االستمرارية.

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أال يـتــجـاوز
مـتـوسط اGدة اGـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اGالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شبكة اجليل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو تلفها.
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يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتنـاء وجتديد مـعدات شبكـته طبقا لـلمقايـيس الدولية
اGعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغيلها العادي والدائم.

2.13 جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيـــــةq الســــيـــــمـــــا مــــنـــــهـــــا مــــقـــــايــــيـس االحتــــاد الـــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Gــعــايــيــر
اجلـودة الدنـيـا احملـددة في اGـلـحق q2 في مـنـطـقـة الـتـغـطـية

كلها.
يــلــتــزم صــاحب الـــرخــصــة بــاGــقــايـــيس اGــعــمــول بــهــا
وباخلـصوص مـقاييس  االحتـاد الدولي لالتـصاالت واGـعهد
األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت فيـمـا يـخص جـودة اخلـدمة
وبـــاخلــصـــوص فــيـــمــا يــتـــعــلـق بــنـــســبـــة الــتـــوافــر و نـــســبــة
األخـــطــاء مـن أولــهــا إلـى  آخــرهـــا وآجــال تــراسـل الــصــوت
وخـدمات البـيانـات وآجال تلـبيـة طلـبات اخلدمـة وفاعـلية
إرسال اGكـاGات وفاعـليـة وسرعة صـيانـة الشبـكةq ويجب
عـــلــــيه أيـــضــــا اســـتـــدراك آثـــار فــــشل الـــنــــظـــام اGـــؤدي إلى

تدهور جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.
يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اGــداخل اGـوجــبـة
Gـؤشرات جـودة اخلدمـة للـملحق 2 من دفتـر الشـروط هذا
وبــاحــتــرام  االلــتـــزامــات اإلضــافــيــة  الــتي الــتــزم بــهــا في

ملف ترشحه ( اGلحق 4).
يـعـاد حتـديـد اGـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمة بـعد اسـتشـارة أصحـاب الرخص ابـتداء من الـسنة
الثـانيـة اGـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةq إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.
يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضــبط قــصــد حتــديــد قـــيم مــؤشــرات جــودة اخلــدمــة عــلى
qعلى األقل مـرة واحدة في السنة qشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اGــــوقـع اإللــــكــــتـــــروني لـــــســــلـــــطــــة الـــــضــــبـط  واGــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.
تـتم مــراجـعـة مــؤشـرات وكـيــفـيــات الـقـيــاس اخلـاصـة
بـهم عــلى شـبــكـة صـاحـب الـرخـصــة واGـداخل الـدنــيـا جلـودة
اخلـدمــة اخلـاصـة بــهم طــوال مـدة الــرخـصـة بــحـسـب احلـاجـة
إلـيها. ويهيء صـاحب الرخصـة  الشروط اGالئمـة  ويتخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهّل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اGــعـطـيـات
وإجـراء الــقـيـاسـات الــضـروريـة لــتـقـيـيـم  مـؤشـرات جـودة

اخلدمة وذلك بإجراء حتقيقX في السنة على األكثر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اGاداGادّة ة  14  :   : استقبال اGرتفقX اجلوالX والزائرين

1.14 مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اGــرتــفــقــX اجلــوالــX لــلــمــتــعــامــلــX غــيــر اGــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
qبــــكل حـــريــــة الـــشـــروط qحتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجـــوال
السـيـما شـروط حتـديـد التـعـريـفات والـفـوتـرةq الـتي �كن
�وجبـها Gشـتركي الشبـكات اخللـوية األجنبـية اGوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
 �ــــكن صـــاحب رخـــصـــة اجلـــيـل الـــثـــالث شـــريـــطـــة أن
يـكـون قـد وفى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اGـطـلـوبـة في نـهـايـة
الــســنــة الــثــالــثــة كــمـا هـي مـحــددة فـي اGـلــحق 3 مـن دفــتـر
الـشــروط هــذاq أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اGـتعـاملـX اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.

2.14 مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة

(GMPCS) ية عبر السواتلGية عبر السواتل (النقالة العاGالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اGـتـعـامـلـX احلـاصـلـX عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصـاالت الــشــخـصــيــة الـنــقــالـة  الــعــاGـيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اGعمول به.

اGاداGادّة ة  15 :  : اGنافسة اGشروعة

XتعاملGا Xب XتعاملGا X1.15 ب

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اGــتــعــامــلــX اGــنــافــســX لهq خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
مــمـارسـة غــيـر تـنافـسية مـثل التـفاهم غـير اGـسموح به
(ال سـيمـا في مجـال التـعريـفة) أو الـتعسـف في استـعمال

وضعيته اGهيمنة. 

2.15 جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

يـــســــهّل صـــاحـب الـــرخـــصـــة الــــنـــفـــاذ خلـــدمــــاته بـــوضع
اتــــفـــاقــــاتq مع مــــزودي اخلـــدمــــاتq مـــبــــنــــيـــة عــــلى شـــروط
الشفافية وعدم الـتمييز تصادق عليها سلطة الضبط في

إطار منافسة شرعية وفعلية.
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XرتفقGساواة في معاملة اGادّة ة 16 :  : اGاداGا
يـــعــامـل اGــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةq ويـــضــمن
نفـاذهم إلى شـبكـة وخدمـات اجلـيل الثـالثq وفـقا لـلقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكq شـريـطة أن
qتــتــوفـر فــيــهم الـشــروط الــتي يــحـددهــا صـاحـب الـرخــصـة

طبقا للتشريع اGعمول به.

اGــــاداGــــادّة ة   17 :  : مـــسـك مـــحــــاســــبــــة حتــــلـــيــــلــــيــــة والـــفــــصل
احملاسبي.

�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :
-  بـتـحديـد الكـلـفة اGـبـاشرة وغـير اGـبـاشرة اخلـاصة
بــنـشــاط اجلـيل الـثــالث والـكــلـفـة اGــشـتــركـة مع الـشــبـكـات
األخـــرى اGــــســـتـــغــــلـــة q إن وجـــدتq بــــحـــسب اGــــدونـــة الـــتي
حـــددتــــهـــا   ســـلــــطـــة الــــضـــبط  بــــعـــد الــــتـــشـــاور مـع صـــاحب

الرخصة.

-  بـتـحـديــد  اGـنـتــوجـات والـنــتـائج اخلـاصــة بـنـشـاط
اجليل الثالث  لكل صنف من اخلدمات اGقدمة.

Xوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اGــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اGــقــايـيس

الدولية.

اGاداGادّة ة  18 :  : حتديد التعريفات والتسويق

1.18 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اGـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واGمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةq يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوص من  :

- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اGـــــقــــدمــــة
qشتركيهG

- احلــريــة في ضـبـط اGـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةq هـذه اGـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

qتخفيضات تبعا حلجم احلركة

- احلـرية في حتديـد سياسته لـلتسـويق وفي تنظيم
شبكته للتوزيع.

تقدم اGعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 

2.18 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

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

هؤالء اGناولX بالنسبة إلى ما يأتي  :
qXرتفقGساواة في النفاذ وفي معاملة اGا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اGــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
qXرتفقGا

qفي جــــمــــيع األحــــوال qيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
�سؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اGاداGادّة ة  19 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة
1.19 مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Gشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيل الـثـالث - في شـبـكة ثـابـتـة أو نـقـالة - مـقـيـدة كـلـية

على جهاز اGناديq داخل اإلقليم اجلزائري.
تــطــبقq خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريq مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اGنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.
2.19  جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اGـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اGـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغاية يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي  :
qأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلq مـن جتـــــهـــــيــــــزات اGـــــراكـــــز
اGــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اGـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

qوتسجيل التسعير
ب) يــــــضـع في إطــــــار بـــــــرامج عــــــصــــــرنـــــــة وتــــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلq أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرّف اGــبــالـغ اGــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

qطبقةGقدمة والتعريفات اGا
ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اGكـاGات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاGــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهq بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

qسبقGالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــرq كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــرq تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اGـكـاGـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاGـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

qوالذين يقبلون بتسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية
هـ) يــحــتـــفظ Gــدة ســنــتــX (2) عــلـى األقلq بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اGــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.
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3.19  محتوى الفواتير  محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتq على األقلq ما يأتي  :

qاسم الزبون وعنوانه البريدي -
qفوترةGمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

qفترة الفوترة -
qسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(iii)عـــــنــــد االقـــــتــــضــــاء  و qــــطـــــاريفGســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكـــمــــيـــات اGـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

qوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.19  تفريد اخلدمات اGفوترة :  تفريد اخلدمات اGفوترة :

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

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.
5.19 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطq إن طـــلــبـت مــنـه ذلكq االحـــتــجـــاجـــات اGــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اGقدمة عن هذه
االحتـجـاجات. ويـبلغ سـلـطة الـضبطq مـرة في الـسنـة على
األقلq بـتحليل إحـصائي لالحتجـاجات اGستـلمة واألجوبة

اGعطاة.
6.19 معاجلة اGنازعات معاجلة اGنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Gـــعـــاجلــة
اGــنــازعــات الــقــائـــمــة بــX صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطq حـــX مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
qأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق qالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
qبـــقــرار مــســبب qفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيـــيـف هـــذا اإلجــــراء أو كــــيــــفــــيـــات تــــطـــــبــــيــــقهq كــــمـــا
بــاســـتـطــاعــتـهــا أن جتــبــر صـاحب الــرخــصــة عـلى مــراجــعـة

قراراته غير اGؤسسة أو الناقصة التأسيس.
7.19 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

يــضع صــاحب الــرخـــصــةq ابــتــداء من دخــول شــبــكــته
لــلــجــيل الــثــالث حــيــز الـــتــنــفــيــذq مــنــظــومــة مــعــلــومــاتــيــة
لـــتـــخــزيـن اGـــعــطـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة ومــعـــطـــيـــات الـــفـــوتــرة

وتسجيل التحصيالت.

اGاداGادّة ة  20  :   : إعالن التعريفات
1.20 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اGـــذكـــرة اGــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية  :

أ) ترسل نسخـة من اGذكرة إلى سلطة الضبطq قبل
ثالثX (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مــرتـقـب �ـا فـي ذلك اخلـدمــات اجلــديــدة. وبــإمـكــان ســلــطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتq إن تـبــX أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اGـنافـسة اGـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلدمـات اGواصالت السـلكيـة والالسلـكية ويـقلص في هذه
(30) Xاحلــالــة أجل اإلرســال إلى ســلــطــة الــضــبط من ثـالثـ

يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخـة من اGذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمــهـور في كل وكــالـة جتـاريــة قـصـد االطـالع عـلـيــهـا بـكل

حرية.
ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكq نـسـخـة

من اGذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.
د) تــــبــــX الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقGادّة ة  21  :   : حماية اGاداGا
1.21 سرية اGكاGات سرية اGكاGات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضـمن سـريـة اGـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــثـــالثq مـع مـــراعـــاة الـــتـــعــــلـــيـــمـــات الـــتي
يــقــتــضــيــهــا الــدفــاع الـوطــنـي واألمن الــعــمـومـيq ومــراعـاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اGعمول به. 
2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية اGكاGات العقوبات في حالة عدم احترام سرية اGكاGات

عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاq وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـريــة اGــكــاGــات

الصوتية واGعطيات.
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3.21  سرية اGعلومات االسمية وحمايتها  سرية اGعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اGـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اGــــشــــتــــركـــX أو عــــلى زبــــائــــنه احلــــائــــزين بــــطــــاقـــة الــــدفع
اGـــــــــســـــــــبقSIM  أو qUSIM وذلـك مـع احـــــــــتــــــــرام األحـــــــــكــــــــام

القانونية والتنظيمية اGعمول بها.
يـجـب عـلـى كل زبــون أو مــشـتــرك أو حــائــز  بــطــاقـة
الــدفع اGــســبق SIM  أو USIM أن يــكــون مـــوضــوع تــعــرف

دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :
qاالسم واللقب -

qالعنوان -
يـجب إرفــاق نـســخـة مـصــادق عـلى مــطـابـقــتـهـا ألصل

وثيقة تعريف رسمية �لف التعرّف.
يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك

.USIM أو  SIMسبقGتسليم بطاقة الدفع ا Xأو ح
4.21 التعرف التعرف

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد الـتـعـرف على رقـمـهم من اجلـهـاز اGطـلـوب ويـشغل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.
 يــســـهــر صــاحـب اخلــدمــة عـــلى وضع إجــراء الـــتــعــرف
عــــلى بــــطــــاقــــات  SIM أو USIM اGــــســــتـــــعــــمــــلــــة من طــــرف
األطـــفــال. وتـــوضع بـــطـــاقــات SIM  أو USIM عـــلى حـــســاب
اآلبـــاء أو الــولـي. ويــتـم الـــتــعـــرف بـــوضـــوح عـــلى بـــيـــانــات
الــطـــفل ( االسم والــلــقب وتـــاريخ اGــيالد). و�ــكن اآلبــاء أو
qالولي تعديل خيـارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل
كـما �ـكنه ªارسـة اGراقـبة األبـوية عـبر خـدمة يـزوده بها

صاحب اخلدمة.
5.21 حيادية اخلدمات حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اGــعــلــومـات اGــرســلــة عـلـى شـبــكــته. ويــلــزم نـفــسه بــاتــخـاذ
جـمـيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اGـرسلـة عـلى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الـغاية اخلدمات دون تـمييزq مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اGـــرســلـــةq ويــتـــخــذ الـــتــرتـــيـــبــات الـــنــاجـــعــة لـــيـــضــمن لـــهــا

السالمة.
6.21 تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء

يلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـوضع حلـولq  تـكـنـولـوجـية
وتـــنـــظـــيــــمـــيـــة عـــلى اخلــــصـــوصq  لـــعـــرضـــهـــا عــــلى زبـــائـــنه
ولــتــرقـيــة اخلــدمـة الــتي تــســمح لـهـم بـحــمــايـة أطــفــالـهم أو

األشخـاص الضـعفاء اGـوجودين حتت وصـايتـهم وذلك عبر
تــقــيـيــد الــنــفـاذ إلى وجــهــات أو مــحـتــويــات غـيــر مــرغـوب
فـيــهـا. ويـجب أن تـتــوفـر هـذه اخلــدمـة انـطالقــا من الـسـنـة

الثانية على األكثرابتداء من تاريخ منح الرخصة.

اGــاداGــادّة ة   22  :   : الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الالزمـــة من أجـل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةq طبقا للتشريع اGعمول
بهq أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميq وصالحيات السلطـة القضائية
بــاســتــخـــدام الــوســائل الـضـروريـةq خـاصــة فـيـمـا يـتـعـلق

�ا يأتي  :

 - إنشـاء وصالت لـلـمواصالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية
qنكوبةGناطق اGفي مناطق العمليات أو في ا

- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في
qحالة نزاع أو في حاالت الطوار�

- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باGـصالح
qكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميGا

- تــــســــخــــيــــر اGــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
qالداخلي

- تـــقــد¬ عـــونه لـــلـــهـــيــئـــات اGـــهـــتــمـــة عـــلى اGـــســـتــوى
الــوطـــنـي �ــســـائل حـــمـــايـــة وأمن مـــنـــظـــومــات اGـــواصالت
الـســلـكـيـة والالسـلـكــيـةq بـالـسـمـاح (I) بـالـتــوصـيل الـبـيـني
والــنــفــاذ إلـى جتــهــيــزاته و(II) بــالــنــفـــاذ إلى الــبـــطــاقــيــات

qوجودة لدى صاحب الرخصةGعلومات األخرى اGوا

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

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

يـعـوض صـاحب الـرخـصـة عن مـسـاهـمـته في األعـمال
الــــــواردة أعالهq ضــــــمـن الــــــقـــــدر والــــــشــــــروط اGــــــقــــــررة في

النصوص التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.

كمـا يلتـزم صاحب الـرخصة  بـإقامـة سجل  األحداث
اGـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اGـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل  تاريخ النفاذ بطريقة

تضمن  تتبعها  خالل فترة  سنة.
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وحتـددq لــهــذا الـغــرضq  كل اGـعــلــومـات اGــتـصــلـة بــهـا
qــشــتـركGوتــعـريف ا qمــثل عــنـوان بــروتــوكـول اإلنــتــرنت
وتــــــاريخ وســــــاعـــــة الـــــنــــــفـــــاذ. وال �ـــــكـن االطالع عــــــلى هـــــذه

اGعلومات إال من طرف مصالح األمن اخملولة قانونا.

اGاداGادّة ة  23 :   :  ترميز وتشفير اإلشارات واGعلومات 
�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـقــوم بــتــرمــيــز إشـاراته
ومعـلـومـاته اخلـاصة كـمـا �ـكن  أن يـقـترح عـلى مـشـتـركيه
خــــدمـــة تـــرمــــيـــز اتـــصــــاالتـــهم  شــــريـــطـــة احــــتـــرام األحـــكـــام

القانونية والتنظيمية اGعمول بها.
وعلـيهq مع ذلكq أن يـودع لدى سـلـطة الـضـبطq طرق
ووســائل تـشـفـيـر اإلشــارات واGـعـلـومـات وتــرمـيـزهـا قـبل

تشغيل هذه اGنظومات.

اGــاداGــادّة ة   24 :  : اGـــشـــاركـــة في االســـتـــشـــارات اGـــتـــعـــلـــقـــة
بالنفاذ العام

�ـكن صـاحب الـرخـصـة أن يــشـارك في عـمـلـيـة طـلب
الـعـروض وفي االسـتـشـارات الـصـادرة عن سـلـطـة الـضبط
لـلــمـشـاركـة في إجنــاز مـهـام الـنــفـاذ الـعـام طــبـقـا لـلــتـنـظـيم

اGعمول به. 

اGاداGادّة ة  25 :  : الدليل وخدمة اإلرشادات
1.25 دليل اGشتركX العام دليل اGشتركX العام

qيبلغ صـاحب الرخصة qطبـقا للمادة 32 من القانـون
مــجـانــاq  ســلـطــة الـضــبط بــغـرض نــشــر الـدلــيل الــعـامq في
أجل أقـصـاه 31 أكــتـوبـر اGــنـصـرم مـن سـنـة إجنــاز الـدلـيل
الــهـاتــفيq بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقــام نــدائـهـم وعـنــد االقــتــضــاءq �ــهــنــهمq قــصــد إنــشـاء

دليل عام يوضع حتت تصرف اجلمهور.
2.25 خدمة اإلرشادات خدمة اإلرشادات

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
خدمـة إرشادات هاتـفيةq تـسمح بـاحلصول كـحد أدنى على

ما يأتي:
-   أرقـام هـواتـف اGـشـتـركـX فـي اخلـدمـات انـطالقـا

qمن أسمائهم وعناوينهم
-  رقـم هـــــاتف خـــــدمـــــة إرشـــــادات كل مـــــتـــــعـــــامل من
مــتــعـــامــلي الــشـــبــكــة الـــعــمــومـــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكــيــة

والالسلكية اGوصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.
تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اGـتـعـامـلـX �ا في ذلك
أولئك اGـقـيمـX في اخلـارجq وذلك من أجل إجنـاح طلـبات

.XتعاملGات الصادرة عن شبكات هؤالء اGكاGا

يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلX اآلخرين
مـنـافذ إلـى مـصـلـحتـه اخلـاصـة بـاإلرشادات ومـراكـز نـدائه

في إطار عقد التوصيل البيني اGبرم بينهم.
3.25 سرية اGعلومات  :  سرية اGعلومات  : 

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

.Xكلفة بنشر الدليل العام للمشتركGا qسلطة الضبط

اGاداGادّة ة  26 :  : نداءات الطوار�
1.26 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اGـرســلـة من اGــصـالح الـعــمـومـيـة
اGــعــنـيــةq تــوصل مـجــانــا إلى اGــركـز اGــنــاسب األقـرب من
اGــنــاديq نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واGوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي  :
qاحلفاظ على األرواح البشرية -

qتدخالت الشرطة والدرك الوطني -
- مكافحة احلرائق.

 2.26 مخططات الطوار� مخططات الطوار�
يـعـد صـاحب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اGـسـؤولـX عن
الـهيئات اGكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةq مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعجـاليـة من خـدمات اGـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشـغيـلهـا السـريع وينـفذ كل ذلك �ـبادرة منه أو
بـــــطـــــلـب من الـــــســـــلــــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة. ولـــــهـــــذا  يــــــحـــــتـــــفظ
بــالـتــجــهـيــزات الـنــقـالــة واGـتــحـركــة واGـكــيـفــة  لـلــتـدخالت
ويــــشـــارك  فـي الــــتــــمــــارين الــــتي تــــنــــظــــمــــهــــا الــــهــــيــــئـــات

العمومية اGكلفة باGهمة.
3.26 اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات
عــنـــدمــا يـــنــقــطـع تــوفــيـــر اخلــدمــاتq الســـيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةq يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجل إعــادة تــشـــغــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح
في هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تـــشــغــيل الــوصالت الــتي
تــسـاعــد مــبـاشــرة في تــنـفــيــذ مـهــام الــهـيــئـات أو اإلدارات

اGلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واGساهمات واGقابل اGالياألتاوى واGساهمات واGقابل اGالي

اGـاداGـادّة ة   27  :   : األتـاوى اخلــاصــة بـتــخــصـيـص الـذبــذبـات
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

1.27 اGبدأ اGبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اGعمول بهماq وفي مقابل
تــخـصـيـص وتـسـيــيـر ومـراقــبـة الــذبـذبـات q  وبــاخلـصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتـزيـة q يــخـضع صـاحـب الـرخـصـة إلى تــسـديـد اإلتـاوة

اGتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.
2.27  اGبلغ  اGبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةq يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اGذكـورة في النقطة 1.27 واGتعلـقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاq على ما يأتي  :
- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة

الذبذبات  :
ثالثــمـائــة مـلــيـون (300.000.000,00) ديـنــار جــزائـري

للقناة اGزدوجة 5 ميغاهرتز. 
-  إتــــاوة ســــنــــويــــة Gــــراقــــبــــة اGــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة

الالسلكية الكهربائية :
 ثالثــة آالف (3.000,00) ديــنـــار جـــزائــري  لـــلـــمــحـــطــة

(Node  B) B القاعدية-عقدة
�ـــكن أن يـــكــون مـــبـــلغ هـــذه األتــاوى مـــحل مـــراجـــعــة
وفــقـــا ألحــكـــام اGــادة 43 من دفـــتــر الــشـــروط هــذا وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اGـــســـاواة بـــX مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اGـاداGـادّة ة   28 :  : اGـســاهـمـات اGـتــعـلـقــة بـالـنـفــاذ الـعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

1.28 اGبدأ  اGبدأ 

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةq تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصه الـــتــطــبـــيــقـــيــةq في أعـــبــاء الـــنــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اGـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـةq كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.
2.28 اGبلغ اGبلغ

تُــــحــــدد مـــــســــاهــــمـــــات صــــاحب الـــــرخــــصــــة فـي مــــهــــام
وتــكـالـيف الـنـفــاذ الـعـام وتـهـيــئـة اإلقـلـيم وحـمــايـة الـبـيـئـة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمـــال

اGتعامل.

اGـاداGـادّة ة   29 :   :  اGسـاهـمـة اGـتـعـلـقـة  بـالـبـحث والـتكـوين
والتقييس في مجال اGواصالت السلكية والالسلكية

1.29 اGبدأ  اGبدأ 

يــخــضع صــاحب الــرخــصـة لــدفع مــســاهــمــة  لــلـبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اGــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.
2.29 اGبلغ   اGبلغ  

يُــحــدد مــبــلــغ اGــســـاهـمة اGـذكـور في الفـقرة 1.29
بـ 0,3 % من رقم أعمال اGتعامل.

اGــاداGــادّة ة   30  :   : اإلتــــاوة اGـــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــســـيـــيــــر مـــخـــطط
الترقيم 

1.30 اGبدأ  اGبدأ 

يخضع صـاحب الرخصة إلى دفع إتـاوة �قابل مالي
لتسيير مخطط الترقيم.

2.30 اGبلغ  اGبلغ 

يــســاوي مــبــلغ  اإلتــاوة اGــتــعــلــقــة بــتــســيـيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اGتعامل.

اGاداGادّة ة  31 :  : اGقابل اGالي اGتعلق بالرخصة
يـــخــــضع صــــاحب الــــرخــــصـــة إلـى دفع  مــــقـــابـل مـــالي

مكون من جزءين :
- جــــــــــزء ثــــــــــابـت مــــــــــبــــــــــلــــــــــغـه خــــــــــمــــــــــســــــــــة مـاليــــــــــيــــــــــر
(5.000.000.000,00) دينـار جزائـري وجزء مـتغـير  يـساوي
1 % من رقم أعـــمــال اGــتـــعــامل احملـــقّق بــواســـطــة  خــدمــات

اجليل الثالث.
يُـذكــر أن اGـقـابـل اGـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقيـمة اGـضـافة  طـوال مـدة الرخـصة اGـدفـوعة مـثـلمـا هو

مبX أدناه.
1.31 كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يُـــدفع مـــبـــلـغ اGـــقـــابل اGـــالـي  اGـــذكـــور أعاله في أجل
عــشــرين (20) يــوم عـمـل ابـتــداء من تــاريخ تــسـلــيم تــبــلـيغ

اGوافقة على الرخصة.
يـتم الـدفع بالـديـنار  اجلـزائـري عن طريق الـتـحويل

لفائدة اخلزينة العمومية.
2.31 كيفية تسديد اجلزء اGتغير كيفية تسديد اجلزء اGتغير

مــبــلغ اجلــزء اGــتــغـيــر لــلــمــقــابل اGــالي احملــســوب من
طـرف سـلـطـة الـضـبط واGـبـلّغ إلى صـاحب الـرخـصـة يـجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اGوالية.
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اGــــاداGــــادّة ة   32 :  : الــــعــــقــــوبــــات اGــــالــــيـــــة في حــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية 

باسـتـثـنـاء اإلجـراءات الـقانـونـيـة اخملـالـفـة وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة �ـــــوجب اGـــــلـــــحق q3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـــتــزامـــات اإلضـــافـــيـــة  اGــســـجـــلـــةq  وبـــاســتـــثـــنـــاء وجــود
"ظــروف اإلعــفــاء"q يـــتــعــرض صــاحب الــرخــصــة لــعــقــوبــات
مالية يـحدد مبلغها في اGلحق 3 . علمـا أن اGبلغ السنوي
لـهـاته الـعـقـوبـات ال �ـكن بـأي حـال من األحـوال أن يـتـعدى

سبعة (7) ماليير دينار جزائري.
ويــــقـــصــــد بـ "ظــــروف اإلعــــفـــاء" كـل ظـــرف خــــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيq رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الـــرخـــصـــةq �ـــنع أن يـــؤخـــر بـــصـــفـــة غـــيـــر عـــاديـــة أو غـــيـــر
متوقـعة بسط الشـبكة وتطـوير التغـطية اإلقلـيمية ضمن
اآلجــال اGــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الـــظــــروف خـــاصـــة (i) ظــــروف الــــقـــوة الــــقــــاهـــرة (ii) إخالل
اGـتعـاملـX أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اGـسـتــأجـرة وتـقــاسم اGـنـشـآت
األســاســيــة والــنــفــاذ إلى اGــواقع الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيـة
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تــكـون الــعــقــوبـات اGــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةq واجــــبـــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيـــة
بـالــديـنـار اجلــزائـريq خالل أيــام الـعـمل الــعـشـرة (10) بـعـد
qمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط qإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اGـاداGـادّة ة   33 :  : كــيــفــيــات تــســديــد األتــاوى واGــســاهــمـات
اGالية الدورية

1.33 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتقـبض أتـاوى ومـسـاهمـات صـاحب الـرخـصة
اGـســتـحــقــة �ـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاq وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اGعمول بهما.
2.33 التحصيل واGراقبة التحصيل واGراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واGــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الصدد وحتتفظ لـنفسها باحلق في القيام بكل تفتيش في
اGــوقع وبــكل حتــقـيق تــراهــمـا الزمــqX وذلك بــاالســتـعــانـة
عــنــد الــضــرورة بــشـــرطــة الــبــريــد واGــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلـكيـة اGنـصوص عـليـها في اGادة 121 وما يـليـها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءq تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.
3.33 كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واGسـاهمـات من طرف كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واGسـاهمـات من طرف

سلطة الضبط.سلطة الضبط.
يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اGــــســــاهــــمـــات

بالطريقة اآلتية  :
- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اGذكورة في اGادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
ويحـدد مـبـلغ اإلتـاوة عـلى أسـاس سـنـوي لـفـتـرة تـمتـد من
أول يـــنــايــر إلى غــايــة 31 ديــســمــبــر وتـــكــون مــحل تــعــديل
يـــتـــنـــاسب مع اGـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اGوالية.
- اإلتـــاوة اGـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اGــذكـورة في اGـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اGوالية.
- اGـــســاهـــمـــات اGـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اGـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اGـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تسديـد هذه  اGساهمـات سنويا في أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اGوالية. 

اGاداGادّة ة  34 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم
يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اGـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةq تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اGقررة في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.
 الفصل السادس الفصل السادس

اGسؤولية واGراقبة والعقوباتاGسؤولية واGراقبة والعقوبات

اGاداGادّة ة  35  :   : اGسؤولية العامة
صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيل الـثالث وعـن احتـرام االلـتزامـات الـواردة في دفـتر
الــــشــــروط هــــذاq كــــمــــا إنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اGــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اGطبقة عليه.

اGاداGادّة ة  36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات
1.36 اGسؤولية اGسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرq �ا في
ذلك الــوزيــراGــكــلف بــاالتـصــاالت وســلــطــة الـضــبطq وذلك
وفـــقــــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــونq بـــإقـــامـــة شـــبـــكــــة اجلـــيل الـــثـــالث
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وتـشغـيلـهاq وتـوفيـر اخلدمـاتqوبتـحمل األضـرار التي من
احملـتمل أن تـنـجم خـاصـة عن نقـائص من صـاحب الـرخـصة

أو من مستخدميه أو من شبكة اجليل الثالث.
Xإلزامية التأم X2.36 إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاq يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اGـدنـيـة
واGــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــــضــــروريــــة إلقـــامــــة واســــتــــغالل شــــبــــكـــة اجلــــيـل الـــثــــالث
ولـتوفـيـر اخلدمـاتq �ـا في ذلك اGنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاq وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـX تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اGعمول

بهما.

اGاداGادّة ة  37 :  : اإلعالم واGراقبة
1.37 اGعلومات العامة اGعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اGعلومـات والوثائق اGالـية والتـقنية والـتجارية
اGــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اGــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه �ـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.
2.37 اGعلومات الواجب تقد�ها اGعلومات الواجب تقد�ها

يـلــتـزم صـاحب الــرخـصــة بـتـبــلـيغ اGــعـلـومــات اآلتـيـة
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطq وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اGـعـمول

بها وفي دفتر الشروط هذا  :
- كل تعـديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة

qوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
qوفرةGوصف مجموع اخلدمات ا -

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
qاخلدمات

qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
qـــمـــنـــوحــةGـــوارد اGمـــعـــلـــومـــات حـــول اســتـــعـــمـــال ا -

السيما الذبذبات واألرقام.
3.37 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلطـة الضـبط في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشهـر ابتداء من
Xتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ qنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(نــســخــة ورقـــيــة ونــســخــة إلـــكــتــرونــيــة) وكـــشــوفــا مــالــيــة

سنوية مصادقا عليها.

يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية  :

- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
السنة األخيرةq �ـا في ذلك تقييم نوعيـة اخلدمة وتغطية

qالشبكة

- شــروحــات حـول عــدم تــنـفــيــذ االلــتـزامــات اGــقـررة
في دفـتر الشـروط هذا وكذلك تـقدير حـول وقت تصحيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةq فيـجب علـيه أن يدرج

qكل مستند يبرر ذلك

- مـــخــطـط تــنـــفــيـــذ اســتـــغالل شــبـــكــة اجلـــيل الـــثــالث
qقبلةGواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
qتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةq يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمq في حـد
امــتـالك رأســمــال صـــاحـب الــرخـصـةq يــكـون مـضـاعف 5
(q% 15 q% 10 q% 5 إلـخ...) وذلك تـــــــنـــــــفــــــيـــــــذا لــــــتـــــــنــــــظـــــــيم

البورصة اGطبق.

4.37 اGراقبة اGراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اGـعـمــول بـهـمـا
بـذلك ووفق الـشـروط احملــددة لـذلكq �ـكن ســلـطـة الـضـبط
أن تقـوم بـتـحقـيـقـات لدى صـاحب الـرخـصـةq �ا فـيـهـا تلك
الــــتي تـــــســــتــــلــــزم تــــدخـالت مــــبــــاشــــرة أو تـــــســــتــــلــــزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةq إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اGـكلـفـX بذلـكq وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.

وزيــــادة عـــلى ذلكq وطــــبـــقـــا لـــلــــتـــشـــريع والــــتـــنـــظـــيم
اGـعـمول بـهـمـاq �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واGواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.

اGاداGادّة ة  38 :  : اإلخالل باألحكام اGطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اGـتـعـلـقة بـاسـتـغالل شـبـكة اجلـيل الـثـالث  وخـدمـاتهq وفـقا
qعـمول بـهماGلـدفتر الـشروط هـذا وللتـشريع والـتنـظيم ا
يـــتــعــرض صـــاحب الــرخـــصــة لـــلــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اGـــقـــررة فـي الـــنـــصـــوص الـــســـالـــفـــة الـــذكـــرq دون اGـــســـاس

باGتابعات القضائية احملتملة.
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الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اGــــاداGــــادّة ة   39  :   : ســــريــــان مــــفــــعــــول الــــرخــــصــــة ومــــدتــــهــــا
وجتديدها

1.39 سريان اGفعول سريان اGفعول

بــعــد تــوقــيع دفــتــر الــشــروط هــذا من طــرف صــاحب
الـرخــصـةq يـدخل حــيـز الـتــنـفـيــذ في الـتـاريخ الــذي يـنـشـر
فـيه في اجلـريـدة الـرسـمـيـة اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي الـذي تـتم
�ـــوجـــبـه اGـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.

 2.39 اGدة اGدة

تـمـنح الـرخـصـة Gـدة خـمس عـشـرة (15) سـنـة ابـتـداء
من تـاريخ سـريـان مـفعـولـهـا كـما هـو مـحـدد في اGادة 1.39

أعاله.

3.39 التجديد التجديد

يــمــكن جتـديـد الـرخـصة مـرة أو عـدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتq وذلك بـطـلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل من نهاية صالحية الرخصة.

 في حـالـة قـبـول الـطلـبq يتم جتـديـد الـرخـصـة ضمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاq وفق الـتشريع

والتنظيم اGعمول بهما.

وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

 ويـــجب أن يــكـــون رفض كل طـــلب جتــديـــدq مــســـبــبــا
قـــانـــونـــا ومــــتـــرتـــبـــا عــــلى قـــرار يــــتـــخـــذه الـــوزيــــراGـــكـــلف

باالتصاالت بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 

اGاداGادّة ة  40 :  : طبيعة الرخصة

1.40 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

2.40 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مع مـراعــاة تــرتــيـبــات دفــتـر الــشــروط هــذاq ال �ـكن
الــتـنـازل عن الـرخـصـة أو حتـويـلــهـا لـفـائـدة الـغـيـر إال وفق

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.

و فـضال عن ذلكq ومع مراعـاة التطـورات القانـونية
اGـسـتـقـبلـيـة اGـمكـنـة واGـتـعلـقـة بـحق االسـتثـمـارq  يـخضع

كـل تــــــــغـــــــيــــــــيـــــــر أو تــــــــعــــــــديل أو تــــــــنـــــــازل أو حتــــــــويـل �س
االشـتراكـات في الـرأسمـال اخلـاص باGـتعـامل خالل  فـترة
الــــرخـــــصــــة  إلـى أحــــكـــــام األمــــر رقم 01-03 اGـــــؤرخ في 20

غشت سنة q2001 اGعدل واGتمم. 

مع مــراعــاة األحــكــام اGـذكــورة فـي اGـادة q41 يــعــتــبــر
�ـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصـاحب الرخصـةq السيمـا بإنشـاء مؤسسـة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اGــاداGــادّة ة   41  :   : الـــشـــكل الـــقـــانـــوني لـــصـــاحب الـــرخـــصــة
واألسهمية

1.41 الشكل القانوني الشكل القانوني

يــجب عـلـى صـاحب الــرخـصــة أن يـتـشــكل في صــيـغـة
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائـري وأن يــظل
عـلـى تـلـك الـصــورة. وال �ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يــكـون
مــتــعـــامال أو شــركــة حتت اجلـــبــر الــقــضــائـي أو الــتــصــفــيــة

القضائية  أو أية وضعية قضائية مشابهة.

�ــكن أن يــؤدي اإلخالل بـاألحــكــام اGـذكــورة أعاله من
قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.

2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبX في
اGلحق 1 اGرفق.

يخضع للمـوافقة اGسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرةq في رأسـمال صـاحب
الــرخـــصــة و/أو فـي حــقـــوق الــتـــصــويت لـــديهq وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصq �ثابة قبول. 

3.41 أحكام مختلفة أحكام مختلفة

يخضع للمـوافقة اGسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـــســاهــمـــة يــقــوم بــهـــا صــاحب الـــرخــصــة أو شــركـــة تــابــعــة
للتـجمع الـذي ينـتمي إلـيه صاحب الـرخصـةq في رأسمال
متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك حتت طائلة
الـــــــبـــــــطـالن. ويـــــــؤدي اإلخالل بـــــــهـــــــذا اإلجـــــــراء إلـى ســـــــحب

الرخصة.
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لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة

تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصq �ثابة قبول.

ال �كن اGـتعامل اGـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اGـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.

يــقـصــد بــالـتــجـمـعq كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مـراقـبة أو تـتـولى اGـراقبـة أو خـاضـعـة لنـفس اGـراقـبة أو
حتـت مــراقـــبـــة مـــشــتـــركـــة لـــصــاحـب رخــصـــة أو مـــتــعـــامل.
qــســتــعـمــلــة فـي شــأن هــيــئـةGــراقــبــة  اGويــقــصــد بــعــبــارة ا
سـلطة تـسيـير وإدارة هذه الـهيـئة بـصفة مـباشـرة أو غير
مباشـرةq سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو �وجب عقد أو بكيفية أخرى.

اGاداGادّة ة  42 :  : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.42 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــرخـــــــصـــــــة احـــــــتـــــــرام االتـــــــفـــــــاقـــــــات
واالتـــفــاقــيـــات الــدولـــيــة في مـــجــال اGــواصـالت الــســلـــكــيــة
والـالســـلـــكــــيـــة الـــتي وافــــقت عـــلــــيـــهـــا اجلـــزائــــرq والســـيـــمـــا
اتــفـاقــات ولـوائح وتــرتــيـبــات االحتـاد الــدولي لالتــصـاالت
واGـنــظـمــات احملـدودة أو اإلقــلـيــمـيــة في مـجــال اGـواصالت

السلكية والالسلكيةq التي تنتمي إليها اجلزائر.

يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةq بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةq ســلــطــة
الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.

2.42 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاGــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاGسـائل اGتعـلقـة بشـبكات

اGواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ــكن الــوزيـر اGــكـلـف بـاالتــصـاالت أن يــعــلن صـاحب
qالــرخــصـــة عــضــو قــطــاع لــدى االحتـــاد الــدولي لالتــصــاالت

بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGاداGادّة ة  43  :   : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اGـعمـول به ووفقا ألحـكام اGادة 22
من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اGؤرخ في 15 صـفر

عام 1422 اGوافق 9 مايـو سـنة 2001 واGـذكور أعالهq �كن
تـعـديل دفـتـر الـشـروط هـذا بـصــفـة اسـتـثـنـائـيـة بـنـاء عـلى
رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.

في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اGــصــلــحــة الــعــامــةq  تــتم اGــبــادرة بــعــمــلــيـة  تــعــديـل دفــتـر
الـــــــشـــــــروط هـــــــذا بـــــــنـــــــاء عـــــــلـى قـــــــرار الـــــــوزيـــــــر اGـــــــكـــــــلف
بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال أو بـنـاء عـلى رأي مـعلل
من سـلـطـة الـضـبط وفق نـفس األشـكـال وبـحـسب مـا اتـفق

عليه مع  صاحب الرخصة .

ال �ـــكنq أن تـــمس هـــذه الــتـــعــديـالت بــصـــفــة جـــذريــة
التوازنات االقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.

اGاداGادّة  ة  44 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يــخـضع دفـتــر الـشـروط هــذاq ومـدلـولـه وتـأويـله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اGــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.
اGاداGادّة  ة  45  :   : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اGاداGادّة  ة  46 :  : اختيار اGوطن
qيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي

الكائن بـمركز األعمال q باب الزوار اجلزائر.
اGاداGادّة  ة  47 :  : اGالحق

تــشـكـل اGالحق األربــعـة اGــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائرq في 10 نوفمبر سنة 2013.

وقعه  :

ªثل صاحب الرخصة ªثل صاحب الرخصة 
الرئيس اGدير العامالرئيس اGدير العام

سعد دامهسعد دامه

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واGواصالتالبريد واGواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
محمد توفيق بسعيمحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
زهرة دردوريزهرة دردوري
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اGالحقاGالحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحق األولاGلحق األول
أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

تــــمـــــلك "اتــــصـــــاالت اجلــــزائـــــر" مــــجــــمـــــوع رأســــمــــال"
اتـــــصــــاالت اجلــــزائـــــر لــــلــــهـــــاتف الــــنـــــقــــال" وكــــامـل حــــقــــوق

التصويت فيها.
تـمـلك الـدولـة مـجـمـوع رأسـمـال" اتـصـاالت اجلـزائر"

وكامل حقوق التصويت فيها.
اGلحق الثانياGلحق الثاني
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اGقاييس التقنية الواجبة التطبيق  :اGقاييس التقنية الواجبة التطبيق  :
يــــجـب أن تــــكــــون شــــبـــــكــــة صــــاحب الـــــرخــــصــــةq عــــلى
مسـتوى بنـيتـها ووظيـفتـها وخدمـاتهـا اGعروضـةq مطـابقة
Gـعـايـيـر IMT 2000   وUMTS الـتي حـددهـا االحتـاد الـدولي

لالتصاالت.
يـــتــقـــيــد صـــاحب الــرخـــصــة بــاGـــعــايـــيــر الــتـي حــددهــا
االحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واGــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتــصـاالت بــشــأن نـوعــيــة اخلـدمــةq الســيـمــا فــيــمـا يــتــعـلق

�ــــعـــدالت الــــتـــوفــــرq ومــــعـــدالت اخلــــطـــأq مـن أقـــصــــاهـــا إلى
أقــصـــاهـــاq وآجــال تـــراسل الـــصـــوت وخــدمـــات اGـــعــطـــيــات
وآجـال  تـلـبــيـة طـلــبـات اخلـدمــةq وفـاعـلـيــة وصل الـنـداءات

وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.

جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة 
يـــجب أن تــســـمح شـــبــكـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــإقـــامــة
وضــمـان اسـتـمـرار اGـكـاGـاتq انـطـالقـا من مـحـطـات نـقـالـة
واقـعـة داخل مـنــطـقـة الـتـغـطــيـة احملـددة في اGـلـحق3 أو في

اجتاهها.
خدمة الصوتخدمة الصوت

نسبة االنسـداد تعني احتمـال عدم مرور اGكاGة في
سـاعـات الـذروة. وتـمـثل هـذه الـنـسـبـة  حـاصل قـسـمـة عـدد
مـحــاوالت الـنـداءات اGــسـدودة عـلـى الـعـدد الــكـلي حملـاوالت

النداءات اGرسلة.
نـسـبة االنـقطـاع تـعني احـتـمال انـقطـاع اGـكاGـة  قبل
نـهــايـة دقـيـقـتـqX وتـمــثل هـذه الـنـسـبــة حـاصل قـسـمـة عـدد
الــنــداءات الــتي ¡ قــطــعــهــا  عــلى الــعــدد الــكــلي لــلــنــداءات

اGرسلة.
اGتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية :اGتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية :

احمليطاحمليطاGؤشراGؤشر
اGتطلبات الدنيااGتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اGـــكـــاGـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اGــــكــــاGــــة Gــــدة

.(2) Xدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اGـــكـــاGـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اGــــكــــاGــــة Gــــدة

.(2) Xدقيقت

فـي اGــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اGنشآت األساسية

عــلى الــطـرقــات من داخل الـســيـارة
أو الـــقــطـــار فـي حـــالــة حـــركـــة مع
جتـــهـــيـــز مـــحـــول دون زيـــادة قــوة

األجهزة اGطرفية

% 95 ≤ 

≥ 85 % لسرعة

80 كلم /سا

% 2  ≥ 

% 5  ≥ 

% 2 ≥ 

% 10 ≥ 

خدمات اGعطيات :خدمات اGعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة اGعطيات على األقل باخلدمات اآلتية :

qMMS و SMS نقل الرسائل القصيرة �
qاإلبحار عبر الويب �

� نقل اGلفات بطريقة الرزم.
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: : MMS و  و SMS تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةGتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اGا

اGتطلبات الدنيااGتطلبات الدنيااGؤشراGؤشر

نــســبـة الــرســائل SMS و MMS الـــتي ¡ تــلــقــيــهــا دون خــطــأ (مــضــمــون صــحــيـح) في أجل يــقل عــلى
التوالي عن  2 و5 دقيقة

% 95 <

اGتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :اGتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :

اGتطلبات الدنيااGتطلبات الدنيااGؤشراGؤشر

نسبة جناح النفاذ Gوقع الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

% 90 <

% 90 <

1) يتم اعتبار النفاذ Gوقع الويب ناجحا عندما يتم حتميل الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ احملاولة األولى.

2) يتم اعتبار اإلبحار ناجحا عندما تتم احملافظة عليها نشطة خالل مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية االستمرار في اإلبحار.

اGتطلبات الدنيا خلدمات نقل اGلفات بطريقة الرزم :اGتطلبات الدنيا خلدمات نقل اGلفات بطريقة الرزم :

اGتطلبات الدنيااGتطلبات الدنيااGؤشراGؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتGالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتGتوسط اGالتدفق ا

% 90 <

512 كيلوبايت /ثا

256 كيلوبايت /ثا

سيتم قيـاس جودة اخلدمة من قـبل صاحب الرخصة
حتـت إشـراف سـلــطـة الــضـبـط الـتي حتــدد الـبــروتـوكـوالت
واإلجـراءات العملـية للقـياساتq بعد الـتشاور مع صاحب
الـــرخـــصــة. كـــمـــا إنـــهــا هـي الــتـي حتــدد الـــوتـــيـــرة وتــراقب

وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة .

تـــقـع الـــتـــكــالـــيـف الـــتي تـــنـــجـــر عن قـــيـــاســـات جــودة
اخلدمة على عاتق صاحب الرخصة. 

تــــقـع الــــتـــــكــــالـــــيف الــــتـي تــــتـــــعــــلـق بــــاإلشـــــراف عــــلى
الـقــيـاســات ونـتـائـج الـتـدقــيق عـلـى عـاتق ســلـطـة الــضـبط.
وفي حــالـــة نــزاعq �ــكـن ســلــطــة الـــضــبط أن تـــقــرر إســنــاد
الـقـيـاسـات إلـى خـبـيـر مـسـتـقل وذلك عـلى حـسـاب صـاحب

الرخصة.

الـتــدفق اGــتـوسط هــو مـتــوسط اGـعــدالت اإلجـمــالـيـة
qستـلمةGـرسلـة / اGـلفات اGالحظ لـ 100 % من اGلـلتدفق ا
ويتم قياسه بحـسب عرض اGتعامل الذي يخدم أكبر عدد

.XستخدمGمن ا
وفــيـــمــا يــتــعـــلق بــالــعــروض الـــتي يــتم فـــيــهــا ضــمــان
الـتدفـقq يجب عـلى صـاحب الشـبـكة أن يـضـمن على األقل

تدفق  متوسط كما يأتي :
- فـي الـــســــنـــة األولى 50 % مـن الـــتــــدفق اGــــضـــمـــون

qكتتبGا
- الــــســــنـــة الــــثــــانــــيـــة 60 % من الــــتــــدفق اGــــضــــمـــون

qكتتبGا
- الــــســــنـــة الــــثــــالــــثـــة 70 % من الــــتــــدفق اGــــضــــمـــون

اGكتتب.
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اGلحق الثالثاGلحق الثالث
التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

رزنامة وآلية االنتشاررزنامة وآلية االنتشار

تـكون آلـيـة انـتشـار الـشـبكـة تـدريجـيـة. ويـجب على
صـاحب الرخصـة ضمان احلـد األدنى من رزنامة االنـتشار
اGـــطـــلـــوبq ويـــتـــمـــثـل اGـــبـــدأ في أن تـــكـــون جـــمـــيع فـــئـــات
الـــواليـــات (اGـــذكـــورة أدنـــاه) مـــعـــنـــيـــة فـي كل مـــرحـــلـــة من
مــراحل االنـــتــشـــار إلى غــايـــة الــتـــغــطــيـــة الــكـــامــلــة جلـــمــيع

الواليات.

يــسـتـفـيــد صـاحب الـرخــصـة من فـتــرة حـصـريـة خالل
الــســـنــة األولى في الــفـــئــات الــفــرعــيــة C2b و C3b  (واليــة
واحـدة لـكل فــئـة فـرعـيــة ) وله احلق في اخـتــيـار انـتـشـاره
C4 و C3و  C2 فـي واليــة واحـدة (1) إضــافـــيــة في كـل فــئــة
خالل الـسـنـتـX األولى والـثـانـيـة من انـتـشـاره بـاسـتـثـنـاء

تلك التي ¡ تخصيصها حصريا.

يوفـر صاحب الـرخصـةq من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلـاصة وجتـهيـزاتهq احلـد األدنى من التـغـطيـة من الفـئات
اإلقـــلــيــمـــيــة لــلــمـــنــطــقـــة اGــوضــحــة أدنـــاه. وحتــسب اآلجــال
ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشــر الـــنص الـــتـــنــظـــيـــمي الـــذي �ــنح

الرخصة لصاحبها في اجلريدة الرسمية.

Xـذكورة أدنـاه كحـد أدنى . ويتـعGتعـد االلتـزامات ا
تـطـبيق مـعـايـير جـودة اخلـدمة اGـدرجـة في اGلـحق الـثاني
بــدفـتـر الــشـروط هـذا عــلى جـمــيع اGـنـاطـق الـتي يـخــدمـهـا

صاحب الرخصة.

تـســتـنــد الـواليــات و اGـنــاطق اجلـغــرافـيــة الـتي جتب
تـــغـــطــيـــتــهـــا في تـــواريخ اســتـــحــقـــاق ثـــابــتـــة واحلــد األدنى

للتغطية اGذكور على توزيع حسب أربع (4 ) فئات :

- الـــــفـــــئـــــة األولى (C1 ) وحتـــــوي أربع (4 ) واليــــات :
اجلزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة وهران.

- الـفـئة الـثانـية ( C2 ) وتتـضمن سـبع عشرة ( 17 )
: C2b و C2a Xفرعيت Xوتنقسم إلى فئت qوالية

� تـــشـــمل الـــفـــئـــة الـــفـــرعـــيــة C2a واليـــات : الـــبـــلـــيـــدة
qوتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس

� تشمل الـفئة الفرعية C2b واليات: الـشلف وباتنة
وبـجاية وجـيجل وسـكيكـدة ومسـتغا¯ واGـسيـلة ومعـسكر

وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.

- الــفــئـة الــثــالــثـة (C3 ) وتــتـكــون من اثــنــتي عــشـرة
.C3b و C3a Xفرعيت X(12) والية وتنقسم إلى فئت

� تـتــألف الـفــئـة الــفـرعــيـة C3a من واليـات : بــسـكـرة
واجللفة والوادي. 

� تــتـــألف الـــفــئـــة الـــفــرعـــيــة C3b من واليــات : أدرار
واألغواط وبشار وتامـنغست والبيض وإيليزي وتندوف

والنعامة وغرداية.

� الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة ( 15 )
واليــة : أم الـبـواقي والــبـويـرة وتــبـسـة وتـيــارت وسـعـيـدة
وسيـدي بـلـعبـاس وقـاGـة واGديـة والـطـارف وتـيسـمـسـيلت
وخـنــشـلــة وعــX الـدفــلى وعـX تــمــوشـنت وســوق أهـراس

وغليزان.

الـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـوالياتالـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـواليات
واGناطق اجلغرافية )واGناطق اجلغرافية )

qفي الــــســـنـــة األولى qيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبــدايـة والـواليــات اإلضـافـيــة )q مع الـعــلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 1.

�C1 : اجلــــزائــــر الـــعــــاصـــمــــة وقـــســــنــــطـــيــــنـــة وورقــــلـــة

qووهران

: C2 �

qعنابة : C2a o

qباتنة (حصرية) وتيبازة : C2b o

 : C3 �

qبسكرة : C3a o

q(حصرية) األغواط : C3b o

� C4 : سيدي بلعباس.

الواليات اإلضافية اGمنوحة لصاحب الرخصة :

qسطيف وتلمسان والبليدة وتيزي وزو :C2 �

qاجللفة والوادي : C3  �

�  C4 : تيارت وتبسة وعX الدفلى. 
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تمتد التزامات التغطية إلى اGوانئ واGطارات واGناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اآلتية تمتد التزامات التغطية إلى اGوانئ واGطارات واGناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اآلتية :

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C1C2C3C4

%50

%55

%60

%70

%80

/

/

%30

%40

%45

%50

%60

%70

%80

%30

%35

%40

%45

%50

%60

%80

%30

%35

%40

%45

%50

%60

%80

ز1 + سنة 1

2 Xز1 + سنت

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

ز1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 1
نسبة التغطية الدنيانسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الواليات واGناطق اجلغرافية )التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الواليات واGناطق اجلغرافية )
يجب عـلى صاحب الـرخصةq في الـسنة الـثانـيةq تغـطية الـواليات اآلتـية ( الواليـات التي جتب تغـطيـتها في الـبداية

والواليات اإلضافية )q مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 2.
: C2 �

qبومرداس : C2a o

qسيلةGا : C2b o

 : C3�

qتامنغست : C3b o

� C4 : اGدية والطارف وسوق أهراس. 

الواليات اإلضافية اGمنوحة لصاحب الرخصة :
qالشلف وبجاية وسكيكدة : C2 �

� C3 : غرداية وبشار وأدرار;
� C4 : قاGة وغليزان والبويرة وأم البواقي. 

يتعX على صاحب الرخصة زيادة على ذلكq تغطية :
�  50 % من الطريق السريع شرق-غرب ; 

� احملطـات واGطارات واGوانئ واGـناطق الصنـاعية أو منـاطق النشاط الـتابعة لـعواصم الواليات اGـعنية بـالتزامات
انتشاره.
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اجلدول اجلدول 2

نــسـبـة الــتـغــطـيـة الــدنـيـا نــسـبـة الــتـغــطـيـة الــدنـيـا  بـالــنـســبـة لــلـواليــات الـتي جتببـالــنـســبـة لــلـواليــات الـتي جتب
تغطيتها بداية من السنة الثانيةتغطيتها بداية من السنة الثانية

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

الـتغطية الـدنيا في نهايـة السنة الثـالثة ( الوالياتالـتغطية الـدنيا في نهايـة السنة الثـالثة ( الواليات
واGناطق اجلغرافية )واGناطق اجلغرافية )

qفي الـســنـة الـثــالـثـة qيــجب عـلى صــاحب الـرخــصـة �
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )q مع الـعـلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 3.

� C2b :: جيجل وبرج بوعريريج. 

� C3b :: إيليزي. 

� C4 :: خنشلة. 

الواليات اإلضافية اGمنوحة لصاحب الرخصة :

qميلة ومستغا¯ ومعسكر :: C2 �

qالبيض وتندوف والنعامة :: C3  �

�  C4 :: عX تموشنت وسعيدة وتيسمسيلت.

كـمــا يـتـعـX عـلى صـاحب الـرخــصـة مع نـهـايـة الـسـنـة
الثالثة تغطية :

� 50 % من الــــبـــاقـي من الــــطـــريـق الـــســــريع شـــرق -
qغرب

� كــــامل مــــســـار الــــطـــرق احملــــددة أدنـــاهq مـع تـــغــــطـــيـــة
الــتـجــمـعــات الـتي جتــتـازهــا هـذه الـطــرقـات فـي الـواليـات
الــــتـي يـــــجـب فـــيــــهــــا عـــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يـــنــــشـــر

تغطيته :

o  الـــطـــريـــقــان الــوطــنــيــان رقم  35 و 2 ( مــغــنــيــة -
q( تموشنت -  وهران Xع

q( وهران- اجلزائر ) الطريق الوطني رقم 4 o

q( اجلزائر - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 5  o

q( عنابة  - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 3 o

o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) .

� اGـنـاطق الـصـنـاعــيـة واGـطـارات ومـوانئ الـواليـات
التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.
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اجلدول اجلدول 3

نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثةنسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

وجوب التغطية للسنوات الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة :وجوب التغطية للسنوات الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة :

السنـتان الرابعـة واخلامسة :السنـتان الرابعـة واخلامسة : يلـتزم صاحب الـرخصة �ـواصلة تـغطيـة الواليات الـتي جتب تغطـيتهـا خالل السنوات
الثالث األولى مع نسبة التغطية الدنيا احملددة في اجلداول اآلتية :

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ
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اجلدول اجلدول 4
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعةنسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعة

(ت1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة العدد / ة العدد / 60 28 محر محرّم عام م عام 1435 هـ هـ
2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م م

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C2C3C4

%60

%70

%80

%50

%60

%80

%50

%60

%80

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

ز1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 5
نسبة التغطية الدنيا  نسبة التغطية الدنيا  بالنسبة للواليات التي جتببالنسبة للواليات التي جتب

تغطيتها بداية من السنة اخلامسةتغطيتها بداية من السنة اخلامسة
(ز1: هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

يتـعX على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مقدما بانتـشاره اGتوقع للسنة اGقبلة في واليات جديدة

في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.
الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة :الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة : يــــلــــزم صـــاحب
الرخصـة بتـوسيع نـطاق الـتغـطية إلـى كل الواليات خالل
الـسـنتـX السـادسة والـسـابعـة مع احتـرام نـسب التـغطـية
احملـددة في اجلداول 1 إلى 5 إلى نـهايـة السنـتX الـسادسة

والسابعة وإبالغ سلطة الضبط مقدما بذلك.
تـبـلغ نـسب التـغـطـية الـتي يـجب حتـقيـقـها 80 % في

نهاية السنة السابعة في كل والية من واليات الوطن.
وفـيما يـتعـلق بالتـغطـية الدنـيا في نـهاية الـسنوات
الـرابـعـة والـخامـسة والسادسة والسـابعةq يتم إضافة ما

يأتي :
يــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــةيــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــة

السنة الرابعة من تغطية :السنة الرابعة من تغطية :
جــمــيع الــطــرق الــوطـنــيــة في الــواليــات الــتي يــجب
عـلى صــاحب الـرخـصــة تـغـطـيــتـهـا في الــسـنـوات الــسـابـقـة

وخاصة محاور الطرق :
q6 وهران - بشار : الطريق الوطني رقم o

o اجلــزائــر - اجلــلــفــة - األغــواط - غــردايـة : الــطــريق
q1 الوطني رقم

o قـســنــطـيــنـة - بــاتـنــة - تــقـرت - ورقــلـة : الــطـريق
q3 الوطني رقم

o القـالة - سـوق أهراس - تـبسـة : الطريـق الوطني
رقم 16.

وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة
اخلامسة على:اخلامسة على:

o كل الــطـرق الــوطــنـيــة ومــحـاور الــطــرق الـســريــعـة
الــبــاقـيــة في أقــالـيـم الـواليــات الـتـي يـتــواجـد بــهــا صـاحب

الرخصة.

o عــلى األقل 45 % من الـــتــجــمــعــات الـــســكــانــيــة ذات
أكـثـر من 2000 نـسـمـة  في الــواليـات اخلـاضـعـة اللـتـزامـات

التغطية.

وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة
السادسةq على األقلq على :السادسةq على األقلq على :

o 80 % مـن الــتـــجـــمــعـــات الــســـكـــانــيـــة ذات أكـــثــر من
2000 نــسـمـة في الـواليـات اخلـاضـعــة اللـتـزامـات الـتـغـطـيـة

خالل السنوات الثالث األولى.

o كل الــطـرق الــوطــنـيــة ومــحـاور الــطــرق الـســريــعـة
الباقية.

o كل اGناطق السياحية و مراكز اGياه الساخنة.

لــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتq يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـةلــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتq يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـة
اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على:اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على:

o 95 % مـن الــتـــجـــمــعـــات الــســـكـــانــيـــة ذات أكـــثــر من
2000 نسمة في البالد. 

o كل اGــــنـــاطق الــــصـــنـــاعــــيـــة ومـــنــــاطق الـــنــــشـــاطـــات
واحملطات البرية و السكك احلديدية واGوانئ واGطارات.

يـــــجب عــــلـى صــــاحب الــــرخـــــصــــة تــــغــــطــــيــــة 95 % من
التجمـعات السكـانية ذات أكثر من 2000 نسـمة وبالتالي
ضمان تغطية الـتجمعات السكانـية التي بلغ عدد سكانها
هذا الرقم. كـما جتب تـغطـية كل مـحاور الطـرق السـريعة

بالتزامن مع إنشائها.



28 محر محرّم عام م عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة العدد / ة العدد / 3260
2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م م

يـتمq في إطار اخلدمـة العامـة وبناء عـلى مبادرة من
سـلطـة الـضـبط وبـحسب الـرزنـامـة الـتي حتددهـاq الـتـكفل
بتـغـطـيـة الـتـجـمـعـات الـسـكانـيـة ذات أقل من 2000 نـسـمة

التي لم يغطها صاحب الرخصة.

تُعتـبر التـزامات التغـطية الـتي يبيـنها هـذا اGلحق
مــــســــتــــوفــــاة عــــنــــدمــــا تــــتم تــــغــــطــــيــــة 80 % عــــلـى األقل من
الـتجـمعـات السـكانـية في اGـناطق الـواجب وصلـها و80 %

بالنسبة حملاور الطرق والطرق السريعة.

qعـلى صـاحب الـرخـصـة أن يــقـدم إلى سـلـطـة الـضـبط
في نــهــايــة كل ســنــةq قـائــمــة شــامــلــة عن اGــنــاطق اGــغــطـاة
والــســكــان اGــعــنــيــX بــذلكq تــدعــيــمــا لــلــتــقــريــر الــســنــوي
اGـــذكــور في الــفــقــرة 3.37 مـن دفــتــر الــشــروطq وال بــد من
تـــوافـق هـــذه اGــــنــــاطق وهــــؤالء الــــســـكــــان مع مــــنــــشـــورات
الديوان الوطـني لإلحصائيـاتq من أجل تأكيد أن صاحب
الـرخصة وفى بـالتـزامات الـتغـطية. ويـتم تقـدير الـسكان
على أساس آخـر إحصـاء للـسكـانq يكـون الديـوان الوطني
qهـذا الـتـقـريـر ويـبـرر Xلإلحــصـاء قـد نـشـر نـتـائـجه. ويـبـ
عـنـد االقـتـضـاءq ظـروف اإلعـفـاء (�ـفـهـوم هـذه الـعـبـارة في
اGــــادة 32) الــــتي �ــــكن صـــاحـب الـــرخــــصـــة أن يــــحـــتـج بـــهـــا

بالنسبة للفترة اGعنية.

طــبــقـــا لــلــمــادة 32 من دفــتــر الـــشــروط وبــاســـتــثــنــاء
ظــــروف اإلعـــفـــاءq يـــجب عـــلى صــــاحب الـــرخـــصـــة أن يـــدفع
مـبـلـغــا زائـدا عـلى اGــقـابل اGـالي لــلـرخـصــةq في حـالـة عـدم
احـــتـــرام االلـــتــــزامـــات الـــدنـــيـــا و االلــــتـــزامـــات اإلضـــافـــيـــة

للتغطية الواردة في اGلحق 4 أعاله.

سيـحسب مبـلغ الزيادة بـعد أن تقـوم سلطـة الضبط
بفـحص وتدقيق انـتشـار شبكـة اجليل الثـالث على أساس

السلم اآلتي :

o اإلخالل بالواجبات السنوية للتغطية في الوالية:
تـطـبـيق الـعـقـوبـة الـقـصـوى �ـائـة مـلـيـون  ديـنـار جـزائـري

q(100.000.000,00 دج)

o اإلخالل بــواجـبــات الـتــغـطـيــة عـلـى مـحــاور الـطـرق
Xوالـطـرق السـريـعـة : تـطبـيق الـعـقوبـة الـقـصوى بـخـمـس

مليون دينار جزائري (50.000.000,00 دج).

qأعاله XـذكـورتـGا Xبـالـنـسـبــة لـكل حـالـة من احلـالـتـ
يــحــسب اGـبــلغ الــزائـد عــلى اGــقـابـل اGـالي لــلــرخـصــة عـلى
أســاس زيـــادة قــصــوى تـــتــنــاسـب مع الــعـــجــز في تــغـــطــيــة
الـســكــان مــقــارنــة مع األدنى اGــطــلــوب اGــقـدر بـ 80 % من

السكان في اGناطق الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل :

q% 80/(X - % 80)  x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

  حيث أن :حيث أن :

X    = النـسـبة اGـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اGنـطـقة
اGعنيةX q : ضرب و/قسمة.

في حـــالـــة اإلخالل بـــتــغـــطـــيــة 95 % من الـــتــجـــمـــعــات
الـسكـانـيـة  ذات أكـثـر من 2000 نـسـمـة : تـطـبـيق الـعـقـوبة
الـقـصــوى �ـلــيـون ديـنــار جـزائـري (1.000.000,00 دج) لـكل

جتمع سكاني.

بـــالــنـــســـبــة لـــلـــحــالـــة اGـــذكــورة أعـالهq يــســـاوي مـــبــلغ
الـزيادة اإلجـمالـيـة عدد الـتـجمـعات الـسـكانـيـة التي يـفوق
تعـداد سكـانها 2000 نسـمة ولم تـتم تغـطيـتهـا (أي التي لم
تـتـحقق فـيـهـا نـسـبـة الـتغـطـيـة الـدنـيـا اGـقدرة بـ 80 % من
الســكــان) والـواجــب تغـطـيتـهـا لـبلـوغ أدنى تـغـطيـة بـقدر
95 % في التـجمعات الـسكانـية التي يفـوق تعداد سـكانها

2.000 نسمةq مضروبا في مبلغ الزيادة األحادية.

وفي حـالـة الـتـجـمـعـات السـكـانـيـة الـتي يـفـوق تـعداد
سكـانها 2000 نـسمـة ولم حتقق فـيـها تـغطـية بـنسـبة 80 %
من الـسـكانq يـحـسب اGـبلغ األحـادي لـلزيـادة اGـطبـقـة على
اGـقـابـل اGـالي الـواجـب أخـذه بـعــX االعـتـبــارq عـلى أسـاس
الـزيـادة األحـاديـة الـقـصـوى اGـتـنـاسبـة مـع الـعجـز اGـسـجل
فــي تــغــطـيــة الــسـكان مـقـارنـة بـاألدنى اGطـلـوب واGـقدر

بـ 80 % من سكان اGنطقة الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل: 

q% 80/(X - % 80)  x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

  حيث أن :حيث أن :

X    = النـسـبة اGـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اGنـطـقة
اGعنيةX q : ضرب و/قسمة.

يــتـم تــطــبــيق كـل عــقــوبــة ســنــويـــا إذا لم يــتم الــوفــاء
بااللتزامات.
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 - -406  مـؤرخ في   مـؤرخ في 28 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1435 اDـوافـق   اDـوافـق  2 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة H2013 يـتـضــمـن اDـوافــقــة عـلـىH يـتـضــمـن اDـوافــقــة عـلـى
رخـصــةرخـصــة إقــامـة واســتـغالل شــبـكـة عــمـومــيـة لــلـمـواصالت الـالسـلـكــيـة من اجلــيل الـثــالث وتـــوفــيـر خــدمـات اDـواصالتإقــامـة واســتـغالل شــبـكـة عــمـومــيـة لــلـمـواصالت الـالسـلـكــيـة من اجلــيل الـثــالث وتـــوفــيـر خــدمـات اDـواصالت

الالسلكـيـة للجمـهــور اDمنـوحـةالالسلكـيـة للجمـهــور اDمنـوحـة لشركـة "الوطنيـة لالتصاالت اجلــزائـر".لشركـة "الوطنيـة لالتصاالت اجلــزائـر".
ــــــــــــــــــــ

Hإنّ الوزيــر األول
Hبناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

Hادتان 85- 3 و125  (الفقرة 2) منهDال سيما ا Hوبناء على الدستور -
- وrــقــتــضى الــقــانـون رقم 2000-03 اDـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1421 اDـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد

HتممDعدل واDا Hواصالت السلكية والالسلكيةDتعلقة بالبريد وباDالقواعد العامة ا
- وrــقـتــضى اDــرسـوم الــرئـاسي رقم 13 - 312  اDـؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عـام 1434 اDـوافق 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

Hأعضاء احلكومة vتضمن تعيDوا
- وrقتـضى اDرسوم التنفيذي رقم 01-123 اDؤرخ في 15 صفر عام 1422 اDوافق 9 مايو سنة 2001 واDتـعلق بنظام
االسـتـغالل اDـطـبق عـلى كل نـوع مـن أنـواع الـشـبـكـات rـا فـيـهـا الالسـلـكـيـة الـكــهـربـائـيـة وعـلى مـخـتـلف خـدمـات اDـواصالت

HتممDعدل واDا Hالسلكية والالسلكية
- وrــقـتــضى اDـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 01-124 اDـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اDـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001 واDــتـضـمن

Hواصالت السلكية والالسلكيةDنافسة من أجل منح رخص في مجال اDزايدة بإعالن اDطبق على اDحتديد اإلجراء ا
- وrقتضى اDرسوم الرئاسي اDؤرخ في 3 محرم عام 1435 اDوافق 7  نوفمبر سنة 2013  واDتضمن تعيv رئيس

Hواصالت السلكية والالسلكيةDمجلس سلطة ضبط البريد وا
Hواصالت السلكية والالسلكيةDعد من سلطة ضبط البريد واDزاد اDسبب عن إرساء اDوبعد االطالع على احملضر ا -

Hوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى : يهـدف هذا اDرسـوم إلى اDوافـقة عـلى رخصـة إقامـة واستـغالل شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكية
من اجلــيل الــثــالث وتــوفـيــر خــدمـات اDــواصالت الـالسـلــكــيـة لــلــجــمـهــور عــلى هــذه الـشــبــكــةH اDـمــنــوحـة لــشــركــة "الـوطــنــيـة

لالتصاالت اجلزائر" شركة ذات أسهم.
Hـذكورة أعالهDـسـتفـيـدة من الـرخصـة اDا H2 :  : يـرخص لـشـركة "الـوطـنيـة لالتـصـاالت اجلزائـر" شـركة ذات أسـهم اDــادة اDــادة 
بأن تقيم وتستغل الشـبكة اDذكورة في اDادة األولى أعالهH وأن توفر خدمات اDواصالت الالسلكية على هذه الشبكة وفق

الشروط التقنية والتنظيمية احملددة في دفتر الشروط اDلحق بهذا اDرسوم.
اDــادة اDــادة  3 : : الـرخصـةH مـوضوع هـذا اDرسـومH شخـصـية وال �ـكن التـنـازل عنـها أو حتـويلـهـا إال في إطار ووفق األحـكام

التشريعية والتنظيمية اDعمول بهاH ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اDـــادة اDـــادة 4 : : يـحـدد مـبـلغ اجلـزء الـثـابت لـلـمقـابل اDـالي لـلـرخـصـة بـخـمـسـة ماليـيـر ديـنار (5.000.000.000 دج) ويـجب أن

يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اDقررة في دفتر الشروط.
اDــادة اDــادة  5 : : يـحدد مبـلغ اجلزء اDـتغيـر للمـقابل اDالي لـلرخصـة وفق أحكـام دفتر الـشروط اDلـحق بهذا اDـرسوم ويدفع

سنويا من قبل صاحب الرخصة.
اDــادة اDــادة  6 : :   ينشر هذا اDرسوم في اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر باجلزائرH في 28 محرّم عام 1435 اDوافق 2 ديسمبر سنة 2013.
عبد اDالك ساللعبد اDالك سالل
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اDلحقاDلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واDواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واDواصالت السلكية والالسلكية

دفتـردفتـر الشـروطالشـروط اDتعلقاDتعلق بإقامةبإقامة واستغاللواستغالل شبكةشبكة
(3 G) عمومية للمواصـالتعمومية للمواصـالت الالسلكيـةالالسلكيـة منمن اجليل الثالث  اجليل الثالث

وتوفيـروتوفيـر خـدمات اDواصالت الالسلكيةخـدمات اDواصالت الالسلكية للجمهورللجمهور

11 نوفمبر  نوفمبر 2013
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الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اDاداDادّة  األولى : ة  األولى : اDصطلحات 
1.1 تعريف اDصطلحات  تعريف اDصطلحات 

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اDؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اDوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اDــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاDــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةH اDـــعــدل
واDتممH الذي يـدعى في صلب النص "القانـون"H تستعمل
فـي دفـــتـــر الـــشـــروط هــذاH مـــصـــطـــلـــحـــات يـــجب أن تـــفـــهـم

كاآلتي :
" ســـلـــطــــة الـــضـــبط " " ســـلـــطــــة الـــضـــبط " تـــعـــنـي ســـلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي

أنشئت rوجب اDادة 10 من القانون.
" اDــــلـــــحق "" اDــــلـــــحق " يـــــعـــــني أحـــــد اDـالحق األربـــــعـــــة لـــــدفـــــتــــر

الشروط هذا :
Hلحق 1 : أسهمية صاحب الرخصةDا -

Hلحق 2 : جودة اخلدمةDا -
Hلحق 3 : التغطية اإلقليميةDا -

- اDـلحق 4 : الـتـزامـات إضافـيـة (مـرفق بـأصل دفـتر
الشروط هذا).

" دفـتــر الــشـروط "" دفـتــر الــشـروط " يــعــني هـذه الــوثــيــقـة ( rــا فــيــهـا
مالحـقـهـا) الـتي تشـكّل دفـتـر شـروط الـرخـصـة وفق أحـكام

القانون.
" رقم أعـــمــال اDــتـــعــامل"" رقم أعـــمــال اDــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اDـقدمـة في إطار رخـصة اجلـيل الثالث H3G والـصافي من
كــلــفـة كل خــدمــات الـتــوصــيل الــبـيــني الــذي � إجنـازه في

السنة اDدنية السابقة.
"  "  ETSI " يـــــعــــــنـي اDـــــعــــــهـــــد األوروبـي  لـــــتــــــقـــــيــــــيس

االتصاالت.
" احلـصرية "" احلـصرية " تعـني الـفتح الـتجـاري خلدمـات صاحب

الرخصة حصريا خالل مدة سنة.
" الـــقــوة الــقــاهــرة " " الـــقــوة الــقــاهــرة " تــعــنـي كل حــدث ال يـــقــاومH غــيــر
مـــــــتـــــــوقـع وخـــــــارج عـن إرادة األطـــــــرافH ال ســـــــيـــــــمـــــــا خالل

الكوارث الطبيعية أو في حالة احلرب أو اإلضرابات.
(Global  System for mobile communication) " GSM " "
يـعـنـي اDـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـةH اخملـصـصـة
لـضــمــان اتــصـاالت نــقــالــة  بـاســتــعــمـال  تــقــنــيـات رقــمــيـة
خــلــويــة  GSM كــمــا يـــعــرّفــهـــا اDــعــهـــد األوروبي لــتـــقــيــيس

  .(ETSI) االتصاالت

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) ) " " GMPCS " "
يعنـي كل منظومـة للمواصالت الـسلكـية والالسلكـية عبر
السـاتل ( ثابتة أو نـقالةH بـحزم واسعـة أو ضيقـة H  عاDية
أو جــهــويــةH ثــابـتــة أو غــيــر ثــابــتــة اDــدارH مـوجــودة أو في
طــــريق اإلجنــــاز) تــــوفــــر خــــدمــــات اDــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
والالسـلكيـة مباشـرة للـمستـعملـv النـهائيـv انطالقا من

سعة ساتلية.
" اDنـشآت األساسية  "" اDنـشآت األساسية  " تعني اDـنشآت والتـركيبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركّــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اDواصالت السلكية والالسلكية. 
" رخصـة اجليل الثالث " رخصـة اجليل الثالث 3G "  " تعني الـرخصة اDسلّمة
rـــوجـب مـــرســـوم تـــنـــفـــيــــذي تـــســـمح لـــصــــاحـــبـــهـــا بـــإقـــامـــة
واســتــغـالل الــشــبـكــة الــعــمــومــيــة لالتــصــاالت اخلــلــويــة من
اجلــــيل الــــثــــالث 3G مـن نـــوع UMTS الــــذي يــــعــــمل حــــسب
النفاذ السريع بطريقة احلزمH وتوفير خدمات للجمهور.
" الـــــوزيــــر" " الـــــوزيــــر" يـــــعـــــني الـــــوزيـــــر اDــــكـــــلّـف بــــاDـــــواصالت

السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
" اDــــتــــعـــامل "" اDــــتــــعـــامل " يــــعـــنـي صـــاحـب رخـــصــــة إقـــامـــة و/ أو
استغالل شبكـة عمومية للمـواصالت الالسلكية من اجليل
الثالث و/أو استغالل خدمات هاتفية و/أو اDعطيات في

اجلزائر.
"UIT " يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS " يــــعـــنـي مـــعــــيـــار االتــــصـــاالت الـالســـلــــكـــيـــة
العاDية اDتنقلة.

3G شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث " شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث "
H3 "  " تــعــني في إطــار الــرخــصـةG أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث
شبـكة عمومـية لالتصـاالت الالسلكيـة اخللويـة التي تعمل
بـحـسب مـعـايـيـر UMTS من عـائـلـة االتـصـاالت الالسـلـكـيـة
الـــــدولـــــيــــة الـــــنــــقـــــالــــة 2000 (IMT 2000 ) لالحتـــــاد الــــدولي
لـالتــصــاالت والــتي تـــســتــخــدم  تـــطــورات الــتــكـــنــولــوجــيــا
لـــلــــســــمــــاح بــــرفع الــــتــــدفـق بـــشــــكـل مــــلــــحـــوظ قــــصــــد نــــقل
اDعـطيات. إن اDواصـفات التي حتـتوي علـيها اDـعايير من
نـوع  High Speed Packet Access -HSPA - ســرعــة الــنــفـاذ
لــلــحـزم وتــطــوراته  + HSPA هي الــتي تــوافق الــتــعـريف

.3G احلالي لشبكة اجليل الثالث
" اخلدمات " " اخلدمات " تعني خـدمات االتصاالت الالسلكية من
اجلــيل الــثــالث الــتي هـي مــوضــوع الـرخــصــة وتــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واDـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.vتنقلDرسل إليهم اDتعددة لصالح اDا
Subscriber    Identity    Module" SIM  "  أو     أو   

"Universal Subscriber Identity Module "  " USIM        
يـعـني وحدة إلـكـترونـيـة لتـعريـف اDشـترك والـتي تـسمح

بالنفاذ إلى اخلدمات.



28 محر محرّم عام م عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4060

2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

" مـــحــــطـــة قـــاعــــديـــة أو عـــقـــدة " مـــحــــطـــة قـــاعــــديـــة أو عـــقـــدة B ( (Node    B ) "  ) " تـــعـــني
مـحـطـة قـاعـديـة تـضـمن الـتـغـطـيـة الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة
خلــلـيـة ( وحــدة قـاعـديــة لـتـغـطــيـة إقـلــيم ال سـلــكـيـا) لــشـبـكـة
اجليل الثـالثH كمـا إنها تـوفّر لـلمشـتركـv اDوجودين في

اخللية نقطة الدخول في الشبكة.
" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة "" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة " تعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الثالث  عبر قناة السلكية كهربائية.
" صــاحب الـــرخــصــة " صــاحب الـــرخــصــة " يــعــني اDـــســتــفــيـــد من رخــصــة
اجلـيل الثالثH أي شـركة "الوطـنية لالتـصاالت اجلزائر" -
شـركـة ذات أســهم خـاضــعـة لـلــقـانــون اجلـزائـريH بــرأسـمـال
قــدره ثـالثــة وأربــعــون مــلــيــارا وســبــعــة وســتــون مــلــيــونـا
وأربـــعـــمــائـــة وخـــمـــســـة وخــمـــســـون آلـــفـــا ومــائـــة وخـــمـــســة
وثــــــمـــــــانــــــون  ديـــــــنــــــار جـــــــزائــــــري (43.067.455.185,00 دج)
Hوالـــكـــائـن مـــقــــرهـــا االجـــتــــمـــاعي بـ 66 طـــريق أوالد فـــايت

الشراقةH اجلزائر.
"اDرتفقون الزائرون" "اDرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةH واDـــشـــتــــركـــv في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلـمــواصالت الالســلــكـيــة اخلـلــويــةH يـســتـغــلــهـا في اجلــزائـر
مـــتــعــامــلـــون جــزائــريــون أبـــرمــوا اتــفــاقـــات الــتــجــوال مع

صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
" اDــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" " اDــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" يـــــعـــــني الـــــزبـــــائن غـــــيــــر
Hالــزائـرين وغــيـر مــشـتــركي صــاحب الـرخــصـة vـرتــفـقــDا
اDـشـتـركv فـي شبـكـات عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الالسـلـكـية
اخللوية التي يسـتغلها متعامـلون أجانب أبرموا اتفاقات

التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). 
" منـطـقـة التـغـطـية" " منـطـقـة التـغـطـية" تعـني اDـنـاطق اجلغـرافـيـة التي

يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الثالث.
(Third Generation Partnership Project) "3GPP"  "  "

يعني فريق خبراء معياري Dشروع اجليل الثالث.
2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي

لالتصاالتلالتصاالت
تـكـون تعـاريف اDـصـطلـحـات األخرى اDـسـتعـمـلة في
دفتر الشروط هذاH مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح

االحتاد الدولي لالتصاالت ما لم يرد ما يخالف ذلك.
اDادة اDادة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

1.2 تعريف اDوضوع : تعريف اDوضوع :

يـــهــدف دفـــتـــر الـــشــروط هـــذاH إلى حتـــديـــد الـــشــروط
الــتي يُــرخّص فــيـهــا لـصــاحب الــرخـصــة بــأن يـســتــغل عـلى
الــتــراب اجلــزائــري شـــبــكــة اتــصــاالت الســلــكــيــة من اجلــيل

الــثـــالث مـــفـــتـــوحــة لـــلـــجـــمــهـــور وأن يـــركّب عـــلى الـــتــراب
اجلــزائــري احملــطــات والـــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــتــوفــيــر

خدمات اDواصالت الالسلكية للجمهور. 

2.2 اإلقليمية :  اإلقليمية : 
تــــشـــمـل الـــرخــــصـــة كـل امـــتــــداد لـــلــــتـــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاH وفق االتــفـاقـات واDـعـاهــدات مـا بـv احلـكـومـات

واالتفاقات واDعاهدات الدولية.

اDادة اDادة 3 :  : النصوص اDرجعية

يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اDـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاH وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واDــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اDعمول بهاH ال سيما :

- الــــــقـــــــانــــــون رقم 2000-03  اDــــــؤرخ في 5 جــــــمــــــادى
األولى عـام 1421 اDـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اDـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاDواصالت الـسـلـكـية

والالسلكيةH اDعدّل واDتمم.

- الـــقـــانـــون رقم 09-04 اDــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام
1430 اDــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009  واDـــتـــضـــمـن الـــقـــواعــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اDــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-123 اDــؤرخ في 15
صفر عام 1422 اDوافق 9 مايـو سنة 2001 واDتـعلق بنظام
االســتـغالل اDــطـبق عــلى كل نــوع من أنـواع الــشـبــكـات rـا
فـــيــهــا الالســلـــكــيــة الــكـــهــربــائــيـــة وعــلى مــخـــتــلف خــدمــات

اDواصالت السلكية والالسلكيةH اDعدل واDتمم.

- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-124 اDــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اDــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واDـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اDـطـبق عـلى اDـزايـدة بـإعالن اDـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اDـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

والالسلكية.

- اDــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-141 اDــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اDـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
الــقـواعــد الــتي يـطــبـقــهــا مـتــعـامــلـو الــشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لـلمـواصالت السلـكيـة والالسلـكيـة من أجل حتديـد تعـريفة

اخلدمات اDقدمة للجمهور.

- اDــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-142 اDــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اDـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــv األعـوان اDـؤهـلـv لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الـــتـــشـــريع اDـــتـــعـــلق  بـــالـــبـــريـــد وبـــاDـــواصالت الـــســـلـــكـــيــة

والالسلكية ومعاينتها.
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- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-156 اDــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اDــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اDـواصالت الـسـلـكـية

والالسلكية وخدماتها.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-366 اDــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام 1423 اDــوافق  5 نــوفــمـــبــر ســنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اDتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اDواصالت

السلكية والالسلكية و/أو استغاللها.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-232 اDــؤرخ في 23
H 2003 ــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــةDربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 ا
الـذي يـحـدد مـضـمـون اخلـدمـة الـعـامـة لـلـبـريـد واDـواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اDطـبقـة عليـها وكيـفية

تمويلهاH اDعدل واDتمم.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-436 اDــؤرخ في 27
رمــضــان عـام 1424 اDــوافق 22 نــوفــمــبــر ســنـة 2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

إلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم.
- الـــقــرار الـــوزاري اDـــشـــتـــرك اDـــؤرخ في 19 ربــيع
األول  عام 1427  اDـوافق 18 أبـريل سـنة 2006 الـذي يحدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اDــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

واستعمال النقط العليا.
- اDـقـايـيس احملــددة أو اDـقـايـيس اDــذكـورة في دفـتـر

الشروط هذا.
- لـوائح االحتـاد الـدولي لالتـصـاالت H(UIT) ال سـيـما

تلك اDتعلقة باDواصالت الالسلكية. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها
اDـاداDـادّة ة 4 :  : اDـنـشــآت األسـاسـيـة لـشـبــكـة اجلـيل الـثـالث

3G

1.4 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحـب الرخـصـةH في حـدود احتـرام أحـكام
القانون ونصوصه الـتطبيقيةH بإقـامة منشآته األساسية
وسـعــاته الــتــراســلــيـة اخلــاصــة به من أجـل تـلــبــيــة حــاجـات

شبكة اجليل الثالث.
و�كـنه في هـذه الصـددH إقامـة وصالت سـلكـية و/أو
الســـلــكـــيــة كـــهـــربــائـــيــةH الســـيـــمــا وصالت بـــحـــزم هــرتـــزيــة
لــضــمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ــكــنه طــبــقــا لــلــتــنــظــيم
الـــســـاري اDـــفــعـــولH أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بv جتهيزاته.

و�ـــــكـن صـــــاحب الــــــرخـــــصـــــة أيـــــضـــــا إقــــــامـــــة وصالت
السـلــكـيــة كــهـربــائـيــة بـواســطـة وصـالته اخلـاصــة من احلـزم

الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط جتهيزاته.
2.4 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعv االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعv االعتبار

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

يـقوم صاحب الرخـصة بتـرحيل شبكـة اجليل الثالث
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ حلزم النطاق العريض حسب احلاجة.
3.4 احترام اDقاييس احترام اDقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واDـقــايـيس
اDطبقة  في اجلزائر.

4.4 النفاذ اDباشر إلى الدولي النفاذ اDباشر إلى الدولي
يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اDـــكـــاDـــات
الــدولـيـة _ الــصـوت واDــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اDــتــعــددة _ Dـــشــتـــركــيهr Hـــا فــيـــهم اDــرتـــفــقـــون الــزائــرون
واDــرتــفــقــون اجلــوالــون انــطـالقــا من أو بــاجتــاه هــؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اDــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

والالسلكية الثابتة.
5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اDتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجلــــيـل الــــثـــــالث وضـــــمــــان تـــــوفـــــر اخلــــدمـــــات في مـــــنــــاطق

التغطية ومحاور الطرق الواردة في اDلحق 3. 
اDاداDادّة  ة  5 :  : اDناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اDـصـاغة فـي ملف
الـتــرشــيح اخلــاص بـصــاحب الــرخــصـة واDــلــحــقـــة  بــدفــتـر
الشروط ( اDلحق 4)H يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ
قــدر اإلمـكـانH إلى مـؤســسـات بـأغـلـبــيـة رأسـمـال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.
اDاداDادّة  ة  6 : : اDقاييس واDواصفات الدنيا

1.6 احترام اDقاييس واالعتمادات احترام اDقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكــون الــتـجــهــيـزات واDــنــشـآت األســاســيـة
اDستـعملة في شـبكة صاحب الـرخصة مطـابقة للـمقاييس
اDـعمول بهـا. وعلى صاحب الرخـصة السهـر على أن تكون
الــتــجــهــيــزات اDــوصــلــة بــشــبــكــتهH ال ســيــمــا الــتــجــهــيـزات
اDطـرفيـةH مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اDعمول بها.
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2.6 وصل األجهزة اDطرفية وصل األجهزة اDطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخــصـة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشـبـكته جـهـاز مطـرفي مُـعـتمـد وفق الـشـروط احملددة في

التنظيم اDعمول به.
3.6 اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

يـجب عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـسـمح بـالـنـفاذ عـلى
اخلصوص إلى اخلدمات اآلتية في منطقة التغطية :

Hخدمات الصوت -
Hالنفاذ إلى اإلنترنت -

HعطياتDإرسال ا -
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

بـالـنـسبـة لـلـسـنـة األولىH الـتـدفـقـات الـدنـيـا عبـر كل
قناة على مستوى احملطة القاعدية :   

- الــربط الــنــازل (downlink ) : 7,2  مــيــغـــابــايت في
Hالثانية على األقل

- الـــربط الــــصـــاعـــد (uplink) :  5,76 مـــيـــغــــابـــايت في
الثانية على األقل.

وبـعـد هـذه الــفـتـرةH �ــكن تـوسـيع الــتـدفـقــات الـدنـيـا
HSPA عــبــر كـل قــنــاة في حـــدود مــعــايــيــر تـــكــنــولــوجــيــات
.3GPP قاييس التي يوصي بها فريقDوتطوراته حسب ا

اDاداDادّة  ة  7 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية
1.7 حزم الذبذبات  حزم الذبذبات 

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةH يــســـمـح لــصـــاحب
x 2) ذات 30 ميـغاهرتز Hالرخصـة باستغالل عرض  حزمة
15 مــــيــــغــــاهـــرتــــز) يــــتــــشـــكـل من حــــزمـــة ســــفــــلى DــــكــــاDـــات

اDـــطـــاريف نـــحـــو احملـــطـــات الـــقـــاعـــديـــة ومن حـــزمـــة عـــلـــيــا
HــطــاريفDــات احملــطــات الــقــاعــديــة نــحـو اDــكــاD بــالــنـســبــة
ويـــــفــــصل بــــv هـــــاتــــv احلــــزمــــتـــــv فــــاصل مــــزدوج بـ 190
مـــيــغــاهــرتــز. إن عــرض احلــزمــة اDــمـــنــوحــة يــتــشــكل من 3

قنوات ذات 5 ميغاهرتز.
إن مـــخـــتـــلف هـــذه الـــقــنـــوات مـــتــوفـــرة عـــبـــر جــمـــيع
الـتــراب الـوطــني مـا لم تــوجـد عــوائق في الـتــنـســيق عـلى

احلدود.
ذبذبات القنوات اDمنوحة باDيغاهرتز هي :

- 1945-1960 لـلحـزمـة الـسـفـلى ( إرسـال من الـنـقال
H(نحو القاعدة

- 2135-2150 لـلــحـزمـة الــعـلـيـا ( إرســال من الـقـاعـدة
نحو النقال).

2.7 تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�ـكن تــخـصــيص قــنـوات ذبــذبـات إضــافــيـة لــصـاحب
الـــرخــصــة بــعــرض 5 مـــيــغــاهــرتـــز بــحــسب مـــا يــتــوفــر من
الـــقـــنـــوات ووفق الـــذبـــذبــات اخملـــصـــصــة لـــشـــبـــكــات اجلـــيل

الثالث في إطار مخطط الذبذبات.

ولـــهـــذا الـــغـــرضH يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتH وعـــلى ســــلـــطـــة
الــــضــــبط اإلجــــابــــة عـن الــــطــــلب فـي أجل ثالثــــة (3) أشــــهــــر

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اDثبت بوصل استالم.

تـــكــــون شـــروط مـــنـح واســـتـــعــــمـــال حـــزم الــــذبـــذبـــات
اDمنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اDعمول به.

3.7 ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلب مـن صــــاحـب الـــــرخــــصـــــةH وفـي ظل احـــــتــــرام
Hـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزDاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تُـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اDباشرةH بشرط توفرها.

4.7 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تـــقـــوم ســـلـــطـــة الـــضـــبـط بـــتـــخـــصـــيص ذبـــذبـــات وفق
التنظيم اDعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.

Hــكن سـلــطـة الـضــبط كـذلك أن تــفـرض عـنــد احلـاجـة�
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق ªيزة.

Hبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط Hيـبــلّغ صـاحـب الـرخــصـة
مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.

Hفـي كل وقت Hعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.

حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر
اDستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.

5.7 التشويش التشويش

تكون كيـفيات اإلقامة واالستـغالل وطاقات اإلشعاع
حـــرةH مع مـــراعـــاة الـــتـــنـــظـــيم اDـــعـــمـــول به ومـــقـــتـــضـــيــات
الــــــتـــــنـــــســـــيـق الـــــوطـــــنـي والـــــدولي شــــــريـــــطـــــة عـــــدم إثـــــارة

تشويشات مضرة. 

vقـنـوات متـعامـل vوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنHv فـإن على هـذين اDتـعامـلv الـقيـامH في أجل أقصاه
سـبعة (7) أيـام بعـد تاريخ اDـعايـنـةH إخبـار سلـطة الـضبط
بتاريخ ومكان حـدوث  التشويشات وبـالشروط السارية

في استغالل القنوات محل التشويش.
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ويــعــرض اDــتــعــامالن عــلـى ســلــطــة الــضــبطH في أجل
أقــصـاه شــهــر واحـدH اإلجــراءات اDـتــفق عــلـيــهـا إلزالــة هـذه

التشويشاتH قصد اDصادقة. 
اDاداDادّة  ة  8 :  : مجموعات الترقيم
1.8 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

 طــبــقــا ألحــكــام اDـادة 13 من الــقــانـونH  حتــدد ســلــطـة
الــضـبط وتـمــنح األرقـام ومـجــمـوعـات الـتــرقـيم والـبـواد�
الــضــروريــة لـصــاحب الــرخــصــة  السـتــغالل  شــبــكــة اجلـيل

الثالث اخلاصة به وتزويد اخلدمات اDتعلقة بها.
2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حـالــة تـعـديل مـخـطط الـتــرقـيم الـوطـنيH تـخـطط
HvتعـاملDسلطـة الضبط هـذه التغـييرات بـالتشـاور مع ا

وفق التشريع والتنظيم اDعمول بهما.
اDاداDادّة  ة  9 : : التوصيل البيني
1.9 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

rـوجب اDـادة 25 من الــقـانـونH يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةH وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اDـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والــــتــــنــــظـــيـم. ويــــســـتــــفــــيــــد صــــاحب الــــرخــــصـــة مـن عـــرض
اDــتــعــامــلــv وفق الــشــروط الــتي يــنص عــلــيــهــا الــتـنــظــيم

اDعمول به.
Hحـسب احلاجة Hيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اDـتـعـامـلv اDـوصـولـv بـينـيـاH مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكv هؤالء
اDـتـعـامـلـv من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهH وفق الــشــروط اDــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني اخلاص به.
2.9 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واDـــادة 17 من
اDــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 02 - 156 اDـذكــورين أعالهH يــعـد
Hيـونـيـو من كل سـنة vصـاحب الـرخـصـة ويـنشـر في ثالثـ
كـــأقــــصى أجلH فــــهـــرس تـــوصـــيـل بـــيـــني يــــحـــدد الـــشـــروط
التقـنية والـتعريـفيـة لعروض صـاحب الرخصـة في مجال

التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقو�ية اDوالية.
يــعـرض فـهـرس الـتـوصــيل الـبـيـني هــذاH عـلى سـلـطـة
الــضـــبط لــلـــمــصـــادقــة عـــلــيـه قــبل نـــشــرهH وفـــقــا لـــلــقـــانــون

واDرسوم اDذكورين  أعاله.
وفي حــــــالــــــة رفـض اDـــــصــــــادقــــــةH فــــــإن عــــــلى صــــــاحب
الـرخصـة تـنـفـيذ تـعـلـيمـات سـلـطـة الضـبط وتـقـد¬ فـهرس
وصل بـيـني مـعـدل و/أو مـتـمـم قـانـونـاH في خالل اخلـمـسـة

عشر (15) يوما اDوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.

يـــســتــجـــيب صــاحـب الــرخــصـــة لــطــلـــبــات الـــتــوصــيل
البيـني التي يـتقدم بـها اDتـعامـلون اآلخرون لـلمواصالت
السلـكيـة والالسلكـية ضـمن الشروط اDـقررة في الـقانون

والتنظيم وفي فهرسه اخلاص بالتوصيل البيني.
3.9 عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واDـالــيـة
vبــحـريــة بـ Hواإلداريـة فـي عـقــود يـتم الــتـفــاوض بــشـأنــهـا
اDــتـعـامـلـv مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اDـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــv صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
Hيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط Hومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اDــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اDـعــمـول

بهما.
اDــــاداDــــادّة  ة  10  : تـــــأجـــــيــــر ســـــعـــــات الــــتـــــراسـل - تــــقـــــاسم

اDنشآت األساسية
1.10 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اDـــكـــاDـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات
Hالـعـمــومـيـة  لــلـمـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـة الــثـابـتـة
و�ـكـنـه كـذلك إبـرام أيـة اتـفـاقــيـة تـهـدف إلى وضع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشــبـكــات اخلـاصـة. وفي هــذه احلـالــة األخـيـرة فــإن سـعـات
الـــتـــراسل الـــزائـــدة اDـــوضـــوعــــة حتت الـــتـــصـــرفr Hـــوجب

االتفاقيةH تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.
2.10 تقاسم اDنشآت األساسية للمواقع تقاسم اDنشآت األساسية للمواقع

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اDـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهH هـو كـذلكH أن يـضع
اDـــنـــشــآت األســـاســـيــة Dـــواقع شـــبـــكـــة اجلــيـل الــثـــالث حتت
تـصــرف اDـتـعـامــلـv الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اDـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اDـنـشـآت األسـاسـيـةH عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.
ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اDـنـشـآت األسـاسـيـة إال

بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.
3.10 اDنازعات اDنازعات

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

بتقاسم اDنشآت األساسية.
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اDـاداDـادّة  ة  11 : : صالحـيـات اسـتــعـمـال األمالك الــعـمـومـيـة
أو األمالك اخلاصة.

1.11 حـق اDــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اDــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونH يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخص مـن أحـكــام اDـادة 43 من الــقــانــون ومــا يــلــيـهــا من
اDــواد اDــتــعـلــقــة بــحــقــوق اDــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واDـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اDـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.
2.11 احترام التنظيمات األخرى اDطبقة احترام التنظيمات األخرى اDطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الستغالل شـبكـة اجليل الثـالث وتوسـيعهـا. وعلـيه احترام
الــتـــشــريـع والــتــنـــظــيـم اDــعــمـــول بــهـــمــاH الســـيــمـــا األحــكــام
اDـــتــــعـــلــــقـــة بـــاDـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطــني والــصـحــة الــعـمــومــيـة وتــهــيـئــة اإلقــلـيم وحــمــايـة
احملــــــيـط وتــــــنــــــظــــــيـم اDــــــدن واألمـن الــــــعـــــــمــــــومـي واDــــــواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اDــوجــودة ضـمن

األمالك العمومية والطرقات.
3.11 النفاذ إلى اDواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اDواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اDــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
Hال سـيـمــا مـنـهــا الـنـقط الــعـلـيـا Hvالـدفـاع واألمـن الـوطـنـيــ
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونH شــريــطــة احــتـرام
االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اDطبق على
اDـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اDـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
Hشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
vيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اDــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـستـعمـلهـا حلـاجات شـبكـة اجلـيل الثـالث. ويتـحـقق النـفاذ
إلى اDـواقع الالسـلكـيـة الكـهربـائـية بـv اDتـعـاملـHv ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اDــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اDــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةH وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اDــطــبــقــة عــلى

تقاسم اDنشآت األساسية.
اDاداDادّة  ة  12  :   : األمالك والـتجهـيزات اخملصـصة لتـوفير

اخلدمات
vـستـخدمDيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اDنقـولة والعـقارية (rـا فيها
اDـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والعتاد الضـروري  إلقامة واستغالل شبكة اجليل الثالث

ولـتـوفيـر اخلـدمـات في مـنطـقـة الـتغـطـيـةH ال سيـمـا بـهدف
اســتــيــفـــاء شــروط الــدوام والـــنــوعــيــة واألمـن اDــقــررة في

دفتر الشروط هذا.

اDــــاداDــــادّة  ة  13 :: اســـــتــــمـــــراريـــــة اخلــــدمـــــات ونــــوعـــــيــــتـــــهــــا
وتوفرها

1.13 اســتـــمــراريــة الــشـــبــكــات واخلــدمـــات وتــوفــرهــا اســتـــمــراريــة الــشـــبــكــات واخلــدمـــات وتــوفــرهــا

ودوامهاودوامها

ال �ــكن صـاحـب الـرخــصـة تــوقـيف تــوفـيــر اخلـدمـات
دون تـرخيـص مسـبق من سـلطـة الـضبط إال في حـالـة قوة

قاهرة تعاين قانوناH وذلك احتراما Dبدأ االستمرارية.

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أال يـتــجـاوز
مـتـوسط اDدة اDـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اDالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شبكة اجليل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو تلفها.

يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتنـاء وجتديد مـعدات شبكـته طبقا لـلمقايـيس الدولية
اDعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغليها العادي والدائم.

2.13 جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيـــــةH الســــيـــــمـــــا مــــنـــــهـــــا مــــقـــــايــــيـس االحتــــاد الـــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Dــعــايــيــر
اجلـودة الدنـيـا احملـددة في اDـلـحق H2 في مـنـطـقـة الـتـغـطـية

كلها.

يــلــتــزم صــاحب الـــرخــصــة بــاDــقــايـــيس اDــعــمــول بــهــا
وباخلـصوص مـقاييس  االحتـاد الدولي لالتـصاالت واDـعهد
األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت فيـمـا يـخص جـودة اخلـدمة
وبـاخلصوص فيمـا يتعلق بنـسبة التوافـر ونسبة األخطاء
من أولــهـــا إلى آخــرهــا وآجـــال تــراسل الـــصــوت وخــدمــات
الـبـيانـاتH وآجـال تـلـبـيـة طـلبـات اخلـدمـة وفـاعـلـيـة إرسال
اDـكـاDـات وفـاعـلـيـة وسـرعـة صـيـانـة الـشـبـكـةH ويـجب عـلـيه
أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشـل الــنــظــام اDـــؤدي إلى تــدهــور

جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.
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يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اDــداخل اDـوجــبـة
Dـؤشرات جـودة اخلدمـة للـملحق 2 من دفتـر الشـروط هذا
وبــاحــتــرام  االلــتـــزامــات اإلضــافــيــة  الــتي الــتــزم بــهــا في

ملف ترشحه ( اDلحق 4).
يـعـاد حتـديـد اDـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمة بـعد اسـتشـارة أصحـاب الرخص ابـتداء من الـسنة
الثـانيـة اDـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةH إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.
يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضــبط قــصــد حتــديــد قـــيم مــؤشــرات جــودة اخلــدمــة عــلى
Hعلى األقل مـرة واحدة في السنة Hشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اDــــوقـع اإللــــكــــتـــــروني لـــــســــلـــــطــــة الـــــضــــبـط  واDــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.
 تـتم مـراجـعـة مـؤشــرات وكـيـفـيـات الـقـيـاس اخلـاصـة
بـهم عــلى شـبــكـة صـاحـب الـرخـصــة واDـداخل الـدنــيـا جلـودة
اخلـدمــة اخلـاصـة بــهم طــوال مـدة الــرخـصـة بــحـسـب احلـاجـة
إلـيها. ويهيء صـاحب الرخصـة  الشروط اDالئمـة  ويتخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهّل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اDــعـطـيـات
وإجـراء الــقـيـاسـات الــضـروريـة لــتـقـيـيـم  مـؤشـرات جـودة

اخلدمة وذلك بإجراء حتقيقv في السنة على األكثر.
الفصل الثالثالفصل الثالث

شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري
اDاداDادّة  ة  14  :  : استقبال اDرتفقv اجلوالv والزائرين

1.14 مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اDــرتــفــقــv اجلــوالــv لــلــمــتــعــامــلــv غــيــر اDــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
Hبــــكل حـــريــــة الـــشـــروط Hحتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجـــوال
السـيـما شـروط حتـديـد التـعـريـفات والـفـوتـرةH الـتي �كن
rوجبـها Dشـتركي الشبـكات اخللـوية األجنبـية اDوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
 �ــكـن صــاحـب رخــصـــة اجلـــيل الـــثــالثH شـــريـــطــة أن
يـكـون قـد وفّى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اDـطـلـوبـة في نـهـايـة
الــســنــة الــثــالــثــة كــمـا هـي مـحــددة فـي اDـلــحق 3 مـن دفــتـر
الـشــروط هــذاH أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اDـتعـاملـv اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.

2.14 مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة

(GMPCS) ية عبر السواتلDية عبر السواتل (النقالة العاDالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اDـتـعـامـلـv احلـاصـلـv عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصــاالت الــشــخــصــيــة الـنــقــالــة الــعــاDــيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اDعمول به.

اDاداDادّة  ة  15 : : اDنافسة اDشروعة

vتعاملDا vب vتعاملDا v1.15 ب

يلتـزم صاحب الـرخصة rـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اDــتــعــامــلــv اDــنــافــســv لهH خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
ªارسة غـير تنـافسـية مثل الـتفـاهم غير اDـسموح به ( ال
ســيـمــا في مـجــال الـتــعـريــفـة) أو الــتـعـسـف في اسـتــعـمـال

وضعيته اDهيمنة. 

2.15 جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

 يـــســـهّل صـــاحـب الـــرخــصـــة الـــنـــفـــاذ خلـــدمـــاته بـــوضع
اتــــفـــاقــــاتH مع مــــزودي اخلـــدمــــاتH مـــبــــنــــيـــة عــــلى شـــروط
Hالـشـفـافـية وعـدم الـتـمـيـيـز تـصادق عـلـيـهـا سـلـطـة الـضبط

في إطار منافسة شرعية وفعلية.

vرتفقDساواة في معاملة اDادّة ة 16 : : اDاداDا

يـــعــامـل اDــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةH ويـــضــمن
نفـاذهم إلى شـبكـة وخدمـات اجلـيل الثـالثH وفـقا لـلقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكH شـريـطة أن
Hتــتــوفـر فــيــهم الـشــروط الــتي يــحـددهــا صـاحـب الـرخــصـة

طبقا للتشريع اDعمول به.

اDــــاداDــــادّة  ة  17 :: مـــسـك مـــحــــاســــبــــة حتــــلـــيــــلــــيــــة والـــفــــصل
احملاسبي.

�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :

-  بـتـحديـد الكـلـفة اDـبـاشرة وغـير اDـبـاشرة اخلـاصة
بــنـشــاط اجلـيل الـثــالث والـكــلـفـة اDــشـتــركـة مع الـشــبـكـات
األخرى اDستغلةH إن وجدتH بحسب اDدونة التي حتدّدها

 سلطة الضبط  بعد التشاور مع صاحب الرخصة.

-  بـتـحـديــد  اDـنـتــوجـات والـنــتـائج اخلـاصــة بـنـشـاط
اجليل الثالث  لكل صنف من اخلدمات اDقدمة.

vوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اDــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اDــقــايـيس

الدولية.
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اDاداDادّة  ة  18 :  : حتديد التعريفات والتسويق
1.18 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اDـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واDمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةH يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوص من  :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اDـــــقــــدمــــة

HشتركيهD
- احلــريــة في ضـبـط اDـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةH هـذه اDـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

Hتخفيضات تبعا حلجم احلركة
- احلـرية في حتديـد سياسته لـلتسـويق وفي تنظيم

شبكته للتوزيع.
تقدم اDعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 

2.18 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

عــلى صـاحب الـرخـصـة أن يــحـرص في إطـار عالقـاته
الـتـعاقـديـة مع مـقـاولـv فـرعـيv مـحـتـمـلـHv عـلى احـترام
الــتــزامـات هــؤالء اDــقــاولـv الــفــرعـيــv بــالـنــســبــة إلى مـا

يأتي  :
HvرتفقDساواة في النفاذ وفي معاملة اDا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اDــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
HvرتفقDا

Hفي جــــمــــيع األحــــوال Hيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
rسؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اDاداDادّة  ة  19 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة
1.19 مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Dشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيل الـثـالث - في شـبـكة ثـابـتـة أو نـقـالة - مـقـيـدة كـلـية

على جهاز اDناديH داخل اإلقليم اجلزائري.
تــطــبقH خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريH مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اDنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.
2.19  جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اDـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اDـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغاية يقوم صاحب الرخصة rا يأتي  :
Hأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلH مـن جتـــــهـــــيــــــزات اDـــــراكـــــز
اDــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اDـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

Hوتسجيل التسعير

ب) يــــــضـع في إطــــــار بـــــــرامج عــــــصــــــرنـــــــة وتــــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلH أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تعـرّف اDبـالغ اDـسعـرة لكل فـئة مـن فئـات التـعريـفات

HطبقةDا
ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اDكـاDات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاDــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهH بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

HسبقDالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــرH كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــرH تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اDـكـاDـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاDـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

Hوالذين يقبلون بتسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية
هـ) يــحــتـــفظ Dــدة ســنــتــv (2) عــلـى األقلH بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اDــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.
3.19  محتوى الفواتير  محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتH على األقلH ما يأتي  :

Hاسم الزبون وعنوانه البريدي -
HفوترةDمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

Hفترة الفوترة -
Hسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(iii)عـــــنــــد االقـــــتــــضــــاء  و HــــطـــــاريفDســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكـــمــــيـــات اDـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

Hوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.19  تفريد اخلدمات اDفوترة :  تفريد اخلدمات اDفوترة :

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

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.
5.19 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطH إن طـــلــبـت مــنـه ذلكH االحـــتــجـــاجـــات اDــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اDقدمة عن هذه
االحتـجـاجات. ويـبلغ سـلـطة الـضبطH مـرة في الـسنـة على
األقلH بـتحليل إحـصائي لالحتجـاجات اDستـلمة واألجوبة

اDعطاة.
6.19 معاجلة اDنازعات معاجلة اDنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Dـــعـــاجلــة
اDــنــازعــات الــقــائـــمــة بــv صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
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إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطH حـــv مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
Hأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق Hالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
Hبـــقــرار مــســبب Hفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيـــيـف هـــذا اإلجــــراء أو كــــيــــفــــيـــات تــــطـــــبــــيــــقهH كــــمـــا
بــاســـتـطــاعــتـهــا أن جتــبــر صـاحب الــرخــصــة عـلى مــراجــعـة

قراراته غير اDؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.19 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

يــضع صــاحب الــرخـــصــةH ابــتــداء من دخــول شــبــكــته
لــلــجــيل الــثــالث حــيــز الـــتــنــفــيــذH مــنــظــومــة مــعــلــومــاتــيــة
لـــتـــخــزيـن اDـــعــطـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة ومــعـــطـــيـــات الـــفـــوتــرة

وتسجيل التحصيالت.

اDاداDادّة  ة  20  :   : إعالن التعريفات

1.20 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اDـــذكـــرة اDــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية  :

أ) ترسل نسخـة من اDذكرة إلى سلطة الضبطH قبل
ثالثv (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مــرتـقـب rـا فـي ذلك اخلـدمــات اجلــديــدة. وبــإمـكــان ســلــطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتH إن تـبــv أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اDـنافـسة اDـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلدمات اDواصالت السـلكية والالسلكية Hويقلص في هذه
(30) vاحلــالــة أجل اإلرســال إلى ســلــطــة الــضــبط من ثـالثـ

يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.

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

حرية.

ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكH نـسـخـة
من اDذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.

د) تــــبــــv الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان
مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

vرتفقDادّة  ة  21  :  : حماية اDاداDا
1.21 سرية اDكاDات سرية اDكاDات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضـمن سـريـة اDـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــثـــالثH مـع مـــراعـــاة الـــتـــعــــلـــيـــمـــات الـــتي
يــقــتــضــيــهــا الــدفــاع الـوطــنـي واألمن الــعــمـومـيH ومــراعـاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اDعمول به. 
2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية اDكاDات العقوبات في حالة عدم احترام سرية اDكاDات

عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاH وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـريــة اDــكــاDــات

الصوتية واDعطيات.
3.21  سرية اDعلومات االسمية وحمايتها  سرية اDعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اDـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اDشـتركv أو عـلى زبائنـه احلائزين بـطاقة الـدفع اDسبق
SIM  أو HUSIM وذلك مع احــــتــــرام األحــــكــــام الـــقــــانــــونــــيـــة

والتنظيمية اDعمول بها.
يـجـب عـلـى كل زبــون أو مــشـتــرك أو حــائــز  بــطــاقـة
الــدفع اDــســبق SIM  أو USIM أن يــكــون مـــوضــوع تــعــرف

دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :
Hاالسم واللقب -

Hالعنوان -
يـجب إرفــاق نـســخـة مـصــادق عـلى مــطـابـقــتـهـا ألصل

وثيقة تعريف رسمية rلف التعرّف.
يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك

.USIM أو  SIM سبقDتسليم بطاقة الدفع ا vأو ح
4.21 التعرف التعرف

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد الـتـعـرف على رقـمـهم من اجلـهـاز اDطـلـوب ويـشغل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.
 يــســـهــر صــاحـب اخلــدمــة عـــلى وضع إجــراء الـــتــعــرف
عــــلى بــــطــــاقــــات  SIM أو USIM اDــــســــتـــــعــــمــــلــــة من طــــرف
األطـــفــال. وتـــوضع بـــطـــاقــات SIM  أو USIM عـــلى حـــســاب
اآلبـــاء أو الــولـي. ويــتـم الـــتــعـــرف بـــوضـــوح عـــلى بـــيـــانــات
الــطـــفل ( االسم والــلــقب وتـــاريخ اDــيالد). و�ــكن اآلبــاء أو
Hالولي تعديل خيـارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل
كـما �ـكنه ªارسـة اDراقـبة األبـوية عـبر خـدمة يـزوده بها

صاحب اخلدمة.
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5.21 حيادية اخلدمات حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اDــعــلــومـات اDــرســلــة عـلـى شـبــكــته. ويــلــزم نـفــسه بــاتــخـاذ
جـمـيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اDـرسلـة عـلى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الـغاية اخلدمات دون تـمييزH مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اDـــرســلـــةH ويــتـــخــذ الـــتــرتـــيـــبــات الـــنــاجـــعــة لـــيـــضــمن لـــهــا

السالمة.
6.21 تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء

يلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـوضع حلـولH  تـكـنـولـوجـية
وتـــنـــظـــيــــمـــيـــة عـــلى اخلــــصـــوصH  لـــعـــرضـــهـــا عــــلى زبـــائـــنه
ولــتــرقـيــة اخلــدمـة الــتي تــســمح لـهـم بـحــمــايـة أطــفــالـهم أو
األشخـاص الضـعفاء اDـوجودين حتت وصـايتـهم وذلك عبر
تــقــيـيــد الــنــفـاذ إلى وجــهــات أو مــحـتــويــات غـيــر مــرغـوب
فـيــهـا. ويـجب أن تـتــوفـر هـذه اخلــدمـة انـطالقــا من الـسـنـة

الثانية على األكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة.
اDــاداDــادّة  ة  22    : الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الالزمـــة من أجـل الـــدفــاع

الوطني واألمن العمومي
يجب على صاحب الرخـصةH طبقا للتشريع اDعمول
بهH أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميH وصالحيات السلطـة القضائية
بـاسـتـخدام الـوسـائل الـضـروريـةH خـاصـة فـيـمـا يـتـعلـق rا

يأتي  :
 - إنشـاء وصالت لـلـمواصالت الـسـلكـيـة والالسلـكـية

HنكوبةDناطق اDفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

Hحالة نزاع أو في حاالت الطوار�
- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باDـصالح

Hكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميDا
- تــــســــخــــيــــر اDــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن

Hالداخلي
- تـــقــد¬ عـــونه لـــلـــهـــيــئـــات اDـــهـــتــمـــة عـــلى اDـــســـتــوى
الــوطـــنـي rــســـائل حـــمـــايـــة وأمن مـــنـــظـــومــات اDـــواصالت
الـســلـكـيـة والالسـلـكــيـةH بـالـسـمـاح (I) بـالـتــوصـيل الـبـيـني
والــنــفــاذ إلـى جتــهــيــزاته و(II) بــالــنــفـــاذ إلى الــبـــطــاقــيــات

Hوجودة لدى صاحب الرخصةDعلومات األخرى اDوا
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةH شـريطـة دفـع تعـويض

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

يـعـوض صـاحب الـرخـصـة عن مـسـاهـمـته في األعـمال
الــــــواردة أعالهH ضــــــمـن الــــــقـــــدر والــــــشــــــروط اDــــــقــــــررة في

النصوص التشريعية والتنظيمية اDعمول بها.
كمـا يلتـزم صاحب الـرخصة  بـإقامـة سجل  األحداث
اDـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اDـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل  تاريخ النفاذ بطريقة

تضمن  تتبعها  خالل فترة  سنة.
وحتـددH لــهــذا الـغــرضH  كل اDـعــلــومـات اDــتـصــلـة بــهـا
HــشــتـركDوتــعـريف ا Hمــثل عــنـوان بــروتــوكـول اإلنــتــرنت
وتــــــاريخ وســــــاعـــــة الـــــنــــــفـــــاذ. وال �ـــــكـن االطالع عــــــلى هـــــذه

اDعلومات إال من طرف مصالح األمن اخملولة قانونا.
اDاداDادّة  ة  23 :  :  ترميز وتشفير اإلشارات واDعلومات 

�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـقــوم بــتــرمــيــز إشـاراته
ومـعـلــومـاته اخلـاصـة كـمـا �ـكن أن يـقـتـرح عـلى مـشـتـركـيه
خــــدمـــة تــــرمــــيـــز اتــــصـــاالتــــهم شــــريــــطـــة احــــتـــرام األحــــكـــام

القانونية والتنظيمية اDعمول بها.
وعلـيهH مع ذلكH أن يـودع لدى سـلـطة الـضـبطH طرق
ووســائل تـشـفـيـر اإلشــارات واDـعـلـومـات وتــرمـيـزهـا قـبل

تشغيل هذه اDنظومات.
اDــاداDــادّة  ة  24 : : اDـــشـــاركـــة في االســـتـــشـــارات اDـــتـــعـــلـــقـــة

بالنفاذ العام
�ـكن صـاحب الـرخـصـة أن يــشـارك في عـمـلـيـة طـلب
الـعـروض وفي االسـتـشـارات الـصـادرة عن سـلـطـة الـضبط
لـلـمـشـاركـة في إجنـاز مـهـام الـنـفـاذ الـعـامH طـبقـا لـلـتـنـظـيم

اDعمول به. 
اDاداDادّة  ة  25 :  : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.25 دليل اDشتركv العام دليل اDشتركv العام

Hيبلغ صـاحب الرخصة Hطبـقا للمادة 32 من القانـون
مــجـانــاH  ســلـطــة الـضــبط بــغـرض نــشــر الـدلــيل الــعـامH في
أجل أقـصـاه 31 أكــتـوبـر اDــنـصـرم مـن سـنـة إجنــاز الـدلـيل
الــهـاتــفيH بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقــام نــدائـهـم وعـنــد االقــتــضــاءr HــهــنــهمH قــصــد إنــشـاء

دليل يوضع حتت تصرف اجلمهور.
2.25 خدمة اإلرشادات خدمة اإلرشادات

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
خدمـة إرشادات هاتـفيةH تـسمح بـاحلصول كـحد أدنى على

ما يأتي:
-   أرقـام هـواتـف اDـشـتـركـv فـي اخلـدمـات انـطالقـا

Hمن أسمائهم وعناوينهم
-  رقـم هـــــاتف خـــــدمـــــة إرشـــــادات كل مـــــتـــــعـــــامل من
مــتــعـــامــلي الــشـــبــكــة الـــعــمــومـــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكــيــة

والالسلكية اDوصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.
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تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اDـتـعـامـلـr vا في ذلك
أولـئك اDقـيمون في اخلـارجH وذلك من أجل إجناح طـلبات

.vتعاملDات الصادرة عن شبكات هؤالء اDكاDا
يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلv اآلخرين
مـنـافذ إلـى مـصـلـحتـه اخلـاصـة بـاإلرشادات ومـراكـز نـدائه

في إطار عقد التوصيل البيني اDبرم بينهم.
3.25 سرية اDعلومات  :  سرية اDعلومات  : 

على اDـشتـركv في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمـشـتـركv وفـي خدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا
عن ذلك كـتـابةH و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسـل آنـذاك اDـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اDـشــتـركـv إلى

.vكلفة بنشر الدليل العام للمشتركDا  Hسلطة الضبط
اDاداDادّة  ة  26 :  : نداءات الطوار�

1.26 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اDـرســلـة من اDــصـالح الـعــمـومـيـة
اDــعــنـيــةH تــوصل مـجــانــا إلى اDــركـز اDــنــاسب األقـرب من
اDــنــاديH نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واDوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة rا يأتي  :
Hاحلفاظ على األرواح البشرية -

Hتدخالت الشرطة والدرك الوطني -
- مكافحة احلرائق.

 2.26 مخططات الطوار� مخططات الطوار�
يـعـد صـاحب الـرخـصةH بـالتـشـاور مع اDـسـؤولv عن
الـهيئات اDكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةH مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعجـاليـة من خـدمات اDـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشـغيـلهـا السـريع وينـفذ كل ذلك rـبادرة منه أو
بـــــطـــــلـب من الـــــســـــلــــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة. ولـــــهـــــذا  يــــــحـــــتـــــفظ
بــالـتــجــهـيــزات الـنــقـالــة واDـتــحـركــة واDـكــيـفــة  لـلــتـدخالت
ويــــشـــارك  فـي الــــتــــمــــارين الــــتي تــــنــــظــــمــــهــــا الــــهــــيــــئـــات

العمومية اDكلفة باDهمة.
3.26 اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات
عــنــدمــا يـــنــقــطع تــوفــيــر اخلــدمــاتH ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةH يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجل إعــادة تــشـــغــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح

في هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تـــشــغــيل الــوصالت الــتي
تــسـاعــد مــبـاشــرة في تــنـفــيــذ مـهــام الــهـيــئـات أو اإلدارات

اDلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واDساهمات واDقابل اDالياألتاوى واDساهمات واDقابل اDالي
اDـاداDـادّة  ة  27    : األتـاوى اخلــاصــة بـتــخــصـيـص الـذبــذبـات

الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها
1.27 اDبدأ اDبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اDعمول بهماH وفي مقابل
تــخـصـيـص وتـسـيــيـر ومـراقــبـة الــذبـذبـات H  وبــاخلـصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتـزيـة H يــخـضع صـاحـب الـرخـصـة إلى تــسـديـد اإلتـاوة

اDتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.
2.27  اDبلغ  اDبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةH يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اDذكـورة في النقطة 1.27 واDتعلـقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاH على ما يأتي  :
- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة

الذبذبات  :
ثالثــمـائــة مـلــيـون (300.000.000,00) ديـنــار جــزائـري

للقناة اDزدوجة 5 ميغاهرتز. 
-  إتــــاوة ســــنــــويــــة Dــــراقــــبــــة اDــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة

الالسلكية الكهربائية :
 ثالثــة آالف (3.000,00) ديــنـــار جـــزائــري  لـــلـــمــحـــطــة

.(Node  B) B القاعدية عقدة
Hــكـن أن يــكــون مـــبــلغ هـــذه األتــاوى مــحل مـــراجــعــة�
وفــقــا ألحــكــام اDـادة 43 مـن دفــتــر الــشــروط هــذاH وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اDـــســـاواة بـــv مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.
اDـاداDـادّة  ة  28 : : اDـســاهـمـات اDـتــعـلـقــة بـالـنـفــاذ الـعـام إلى

اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.
1.28 اDبدأ  اDبدأ 

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةH تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصه الـــتــطــبـــيــقـــيــةH في أعـــبــاء الـــنــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اDـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـةH كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.
2.28 اDبلغ اDبلغ

تُــــحــــدد مـــــســــاهــــمـــــات صــــاحب الـــــرخــــصــــة فـي مــــهــــام
وتــكـالـيف الـنـفــاذ الـعـام وتـهـيــئـة اإلقـلـيم وحـمــايـة الـبـيـئـة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمــال

اDتعامل.
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اDــــاداDــــادّة  ة  32 :  : الــــعــــقــــوبــــات اDــــالــــيـــــة في حــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية 

باسـتـثنـاء اإلجراءات الـقـانونـية اخملـالـفةH وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة rـــــوجب اDـــــلـــــحق H3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـــتــزامـــات اإلضـــافـــيـــة  اDــســـجـــلـــةH  وبـــاســتـــثـــنـــاء وجــود
"ظــروف اإلعــفــاء"H يـــتــعــرض صــاحب الــرخــصــة لــعــقــوبــات
مـالية يـحدد مبـلغهـا في اDلحق 3. علمـا أن اDبلغ الـسنوي
لـهـاته الـعـقـوبـات ال �ـكن بـأي حـال من األحـوال أن يـتـعدى

سبعة (7) ماليير دينار جزائري.
ويــــقـــصــــد بـ "ظــــروف اإلعــــفـــاء" كـل ظـــرف خــــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيH رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الـــرخـــصـــةH �ـــنع أن يـــؤخـــر بـــصـــفـــة غـــيـــر عـــاديـــة أو غـــيـــر
متوقـعة بسط الشـبكة وتطـوير التغـطية اإلقلـيمية ضمن
اآلجــال اDــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الـــظــــروف خـــاصـــة (i) ظــــروف الــــقـــوة الــــقــــاهـــرة (ii) إخالل
اDـتعـاملـv أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اDـسـتــأجـرة وتـقــاسم اDـنـشـآت
األســاســيــة والــنــفــاذ إلى اDــواقع الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيـة
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تــكـون الــعــقــوبـات اDــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةH واجــــبـــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيـــة
بـالــديـنـار اجلــزائـريH خالل أيــام الـعـمل الــعـشـرة (10) بـعـد
Hمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط Hإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.
اDـاداDـادّة  ة  33 :  : كــيــفــيــات تــســديــد األتــاوى واDــســاهــمـات

اDالية الدورية
1.33 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتقـبض أتـاوى ومـسـاهمـات صـاحب الـرخـصة
اDـســتـحــقــة rـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاH وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اDعمول بهما.
2.33 التحصيل واDراقبة التحصيل واDراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واDــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الصدد وحتتفظ لـنفسها باحلق في القيام بكل تفتيش في
اDــوقع وبــكل حتــقـيق تــراهــمـا الزمــHv وذلك بــاالســتـعــانـة
عــنــد الــضــرورة بــشـــرطــة الــبــريــد واDــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسلـكيـة اDنـصوص عـليـها في اDادة 121 وما يـليـها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءH تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

اDـاداDـادّة  ة  29 : :  اDسـاهـمـة اDـتـعـلـقـة  بـالـبـحث والـتكـوين
والتقييس في مجال اDواصالت السلكية والالسلكية

1.29 اDبدأ  اDبدأ 

يــخــضع صــاحب الــرخــصـة لــدفع مــســاهــمــة  لــلـبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اDــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.
2.29 اDبلغ   اDبلغ  

يُـحــدد مـبــلغ اDــسـاهــمـة اDــذكــور في الـفــقـــرة 1.29 بـ
0,3 % من رقم أعمال اDتعامل.

اDــاداDــادّة  ة  30  :   : اإلتــــاوة اDـــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــســـيـــيــــر مـــخـــطط
الترقيم 

1.30 اDبدأ  اDبدأ 

يخضع صـاحب الرخصة إلى دفع إتـاوة rقابل مالي
لتسيير مخطط الترقيم.

2.30 اDبلغ  اDبلغ 

يــســاوي مــبــلغ  اإلتــاوة اDــتــعــلــقــة بــتــســيـيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اDتعامل.

اDاداDادّة  ة  31 :  : اDقابل اDالي اDتعلق بالرخصة
يـــخــــضع صــــاحب الــــرخــــصـــة إلـى دفع  مــــقـــابـل مـــالي

مكون من جزءين :
- جــــــــــزء ثــــــــــابـت مــــــــــبــــــــــلــــــــــغـه خــــــــــمــــــــــســــــــــة مـاليــــــــــيــــــــــر
(5.000.000.000,00) دينـار جزائـري وجزء مـتغـير  يـساوي
1 % من رقم أعـــمــال اDــتـــعــامل احملـــقّق بــواســـطــة  خــدمــات

اجليل الثالث.
يُـذكــر أن اDـقـابـل اDـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقيـمة اDـضـافة  طـوال مـدة الرخـصة اDـدفـوعة مـثـلمـا هو

مبv أدناه.
1.31 كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يُـــدفع مـــبــلغ اDـــقـــابل اDــالـي  اDــذكـــور أعالهH في أجل
عــشــرين (20) يــوم عـمـل ابـتــداء من تــاريخ تــسـلــيم تــبــلـيغ

اDوافقة على الرخصة.
يـتم الـدفع بـالـديـنـار اجلـزائـري عن طـريق الـتـحـويل

لفائدة اخلزينة العمومية.
2.31 كيفية تسديد اجلزء اDتغير كيفية تسديد اجلزء اDتغير

مــبــلغ اجلــزء اDــتــغـيــر لــلــمــقــابل اDــالي احملــســوب من
طرف سـلـطـة الضـبط واDـبـلّغ إلى صاحـب الرخـصـةH يجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اDوالية.
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3.33 كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واDسـاهمـات من طرف كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واDسـاهمـات من طرف

سلطة الضبط.سلطة الضبط.
يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اDــــســــاهــــمـــات

بالطريقة اآلتية  :
- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة

الكهربائية اDذكورة في اDادة 27.
يـحـدد مبـلغ اإلتـاوة عـلى أسـاس سـنـوي لفـتـرة تـمـتد
من أول ينـاير إلى غـاية 31 ديـسمـبر وتـكـون محل تـعديل
يـــتـــنـــاسب مع اDـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اDوالية.
- اإلتـــاوة اDـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اDــذكـورة في اDـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اDوالية.
- اDـــســاهـــمـــات اDـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اDـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اDـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تسديـد هذه  اDساهمـات سنويا في أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اDوالية. 
اDاداDادّة  ة  34 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اDـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةH تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اDقررة في التشريع والتنظيم اDعمول بهما.
 الفصل السادس الفصل السادس

اDسؤولية واDراقبة والعقوباتاDسؤولية واDراقبة والعقوبات
اDاداDادّة  ة  35  :  : اDسؤولية العامة

صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيل الـثالث وعـن احتـرام االلـتزامـات الـواردة في دفـتر
الــــشــــروط هــــذاH كــــمــــا إنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اDــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اDطبقة عليه.
اDاداDادّة  ة  36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.36 اDسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرr Hا في
ذلك الــوزيـــراDــكــلف بــاDـــواصالت الــســلــكــيـــة والالســلــكــيــة
وســلــطـــة الــضــبطH وذلـك وفــقــا ألحــكـــام الــقــانـــونH بــإقــامــة
Hوتـــوفــيـــر اخلـــدمــات Hشــبـــكـــة اجلــيل الـــثـــالث وتـــشــغـــيـــلــهـــا
وبـتــحـمل األضــرار الـتي من احملـتــمل أن تـنــجم خـاصـة عن
نــقـائـص من صـاحـب الـرخــصــة أو من مـســتــخـدمــيه أو من

شبكة اجليل الثالث.
vإلزامية التأم v2.36 إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاH يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اDـدنـيـة

واDــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــــضــــروريــــة إلقـــامــــة واســــتــــغالل شــــبــــكـــة اجلــــيـل الـــثــــالث
ولـتوفـيـر اخلدمـاتr Hـا في ذلك اDنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاH وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـv تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اDعمول

بهما.
اDاداDادّة  ة  37 : : اإلعالم واDراقبة

1.37 اDعلومات العامة اDعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اDعلومـات والوثائق اDالـية والتـقنية والـتجارية
اDــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اDــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه rـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.
2.37 اDعلومات الواجب تقد�ها اDعلومات الواجب تقد�ها

يـلــتـزم صـاحب الــرخـصــة بـتـبــلـيغ اDــعـلـومــات اآلتـيـة
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطH وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اDـعـمول

بها وفي دفتر الشروط هذا  :
- كل تعـديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة

Hوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
HوفرةDوصف مجموع اخلدمات ا -

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
Hاخلدمات

Hمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
HـــمـــنـــوحــةDـــوارد اDمـــعـــلـــومـــات حـــول اســتـــعـــمـــال ا -

السيما الذبذبات واألرقام.
3.37 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلطـة الضـبط في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشهـر ابتداء من
vتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ Hنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(نــســخــة ورقـــيــة ونــســخــة إلـــكــتــرونــيــة) وكـــشــوفــا مــالــيــة

سنوية مصادقا عليها.
يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات

مفصلة حول اجلوانب اآلتية  :
- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
السنة األخيرةr Hـا في ذلك تقييم نوعيـة اخلدمة وتغطية

Hالشبكة
- شــروحــات حـول عــدم تــنـفــيــذ االلــتـزامــات اDــقـررة
في دفـتر الشـروط هذا وكذلك تـقدير حـول وقت تصحيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةH فيـجب علـيه أن يدرج

Hكل مستند يبرر ذلك
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- مـــخــطـط تــنـــفــيـــذ اســتـــغالل شــبـــكــة اجلـــيل الـــثــالث
HقبلةDواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
Hتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةH يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمH في حـد
امـتالك رأسـمـال صــاحـب الـرخـصـــةH يــكـــون مـضـاعــف 5
(H% 15 H% 10 H% 5 إلـخ...) وذلك تـــــــنـــــــفــــــيـــــــذا لــــــتـــــــنــــــظـــــــيم

البورصة اDطبق.
4.37 اDراقبة اDراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اDـعـمــول بـهـمـا
بـذلك ووفق الـشـروط احملــددة لـذلكH �ـكن ســلـطـة الـضـبط
أن تقـوم بـتـحقـيـقـات لدى صـاحب الـرخـصـةr Hا فـيـهـا تلك
الــــتي تـــــســــتــــلــــزم تــــدخـالت مــــبــــاشــــرة أو تـــــســــتــــلــــزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةH إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اDـكلـفـv بذلـكH وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.
وزيــــادة عـــلى ذلكH وطــــبـــقـــا لـــلــــتـــشـــريع والــــتـــنـــظـــيم
اDـعـمول بـهـمـاH �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واDواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.
اDاداDادّة  ة  38 : : اإلخالل باألحكام اDطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اDـتـعـلـقة بـاسـتـغالل شـبـكة اجلـيل الـثـالث  وخـدمـاتهH وفـقا
Hعـمول بـهماDلـدفتر الـشروط هـذا وللتـشريع والـتنـظيم ا
يـــتــعــرض صـــاحب الــرخـــصــة لـــلــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اDـــقـــررة فـي الـــنـــصـــوص الـــســـالـــفـــة الـــذكـــرH دون اDـــســـاس

باDتابعات القضائية احملتملة.
الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اDــــاداDــــادّة  ة  39  :: ســــريــــان مــــفــــعــــول الــــرخــــصــــة ومــــدتــــهــــا
وجتديدها

1.39 سريان اDفعول سريان اDفعول

بــعــد تــوقــيع دفــتــر الــشــروط هــذا من طــرف صــاحب
الـرخــصـةH يـدخل حــيـز الـتــنـفـيــذ في الـتـاريخ الــذي يـنـشـر
فـيه في اجلـريـدة الـرسـمـيـة اDـرسـوم الـتـنـفـيـذي الـذي تـتم
rـــوجـــبـه اDـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.
 2.39 اDدة اDدة

تـمـنح الـرخـصـة Dـدة خـمس عـشـرة (15) سـنـة ابـتـداء
من تاريخ سريان مفـعولها كما هـو محدد في الفقرة 1.39

أعاله.

3.39 التجديد التجديد

�ـكن جتديـد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات ال
تــتــعــدى الــواحــدة مــنــهــا خــمس (5) ســنــواتH وذلك بــطــلب
يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على األقل

من نهاية صالحية الرخصة.
 في حـالـة قـبـول الـطلـبH يتم جتـديـد الـرخـصـة ضمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاH وفق الـتشريع

والتنظيم اDعمول بهما.
وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

 ويـــجب أن يــكـــون رفض كل طـــلب جتــديـــدH مــســـبــبــا
قـــانـــونـــا ومــــتـــرتـــبـــا عــــلى قـــرار يــــتـــخـــذه الـــوزيــــراDـــكـــلف
بـاDـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةH بـنـاء علـى اقتـراح من

سلطة الضبط. 
اDاداDادّة  ة  40 :  : طبيعة الرخصة

1.40 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
2.40 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مع مـراعــاة تــرتــيـبــات دفــتـر الــشــروط هــذاH ال �ـكن
الــتـنـازل عن الـرخـصـة أو حتـويـلــهـا لـفـائـدة الـغـيـر إال وفق

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.
و فـضال عن ذلكH ومع مراعـاة التطـورات القانـونية
اDـسـتـقـبلـيـة اDـمكـنـة واDـتـعلـقـة بـحق االسـتثـمـارH  يـخضع
كـل تــــــــغـــــــيــــــــيـــــــر أو تــــــــعــــــــديل أو تــــــــنـــــــازل أو حتــــــــويـل �س
االشـتراكـات في الـرأسمـال اخلـاص باDـتعـامل خالل  فـترة
الــــرخـــــصــــة  إلـى أحــــكـــــام األمــــر رقم 01-03 اDـــــؤرخ في 20

غشت سنة H2001 اDعدل واDتمم. 
مع مــراعــاة األحــكــام اDـذكــورة فـي اDـادة H41 يــعــتــبــر
rـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةH ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
اDــاداDــادّة  ة  41  :: الـــشـــكل الـــقـــانـــوني لـــصـــاحب الـــرخـــصــة

واألسهمية
1.41 الشكل القانوني الشكل القانوني

يــجب عـلـى صـاحب الــرخـصــة أن يـتـشــكل في صــيـغـة
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائـري وأن يــظل
عـلـى تـلـك الـصــورة. وال �ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يــكـون
مــتــعـــامال أو شــركــة حتت اجلـــبــر الــقــضــائـي أو الــتــصــفــيــة

القضائية  أو أية وضعية قضائية مشابهة.
�ــكن أن يــؤدي اإلخالل بـاألحــكــام اDـذكــورة أعاله من

قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 28 محر محرّم عام م عام 1435 هـ هـ

2 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

ªثل صاحب الرخصة ªثل صاحب الرخصة 
اDدير العام اDدير العام 
جوزيف جادجوزيف جاد

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واDواصالت البريد واDواصالت 
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
 امحمد توفيق بسعي امحمد توفيق بسعي

 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزيرة البريد وتكنولوجيات 

اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
زهرة دردوريزهرة دردوري

2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبv في
اDلحق 1 اDرفق.

يخضع للمـوافقة اDسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مــسـاهـمـة مـبــاشـرة أو غـيـر مـبـاشــرة في رأسـمـال صـاحب
الــرخـــصــة و/أو فـي حــقـــوق الــتـــصــويت لـــديهH وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.
لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصr Hثابة قبول. 

3.41 أحكام مختلفة أحكام مختلفة

يخضع للمـوافقة اDسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـــســاهــمـــة يــقــوم بــهـــا صــاحب الـــرخــصــة أو شــركـــة تــابــعــة
للتـجمع الـذي ينـتمي إلـيه صاحب الـرخصـةH في رأسمال
متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك حتت طائلة
الـــــــبـــــــطـالنH ويـــــــؤدي اإلخالل بـــــــهـــــــذا اإلجـــــــراء إلـى ســـــــحب

الرخصة.
لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة

تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصr Hثابة قبول.
ال �كن اDـتعامل اDـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اDـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.
يــقـصــد بــالـتــجـمـعH كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مراقبة أو تتـولى "اDراقبة" أو خاضعـة لنفس اDراقبة أو
حتـت مــراقـــبـــة مـــشــتـــركـــة لـــصــاحـب رخــصـــة أو مـــتــعـــامل.
Hــســتــعـمــلــة فـي شــأن هــيــئـةDــراقــبــة  اDويــقــصــد بــعــبــارة ا
سـلطة تـسيـير وإدارة هذه الـهيـئة بـصفة مـباشـرة أو غير
مباشـرةH سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو rوجب عقد أو بكيفية أخرى.
اDاداDادّة  ة  42 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.42 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــرخـــــــصـــــــة احـــــــتـــــــرام االتـــــــفـــــــاقـــــــات
واالتـــفــاقــيـــات الــدولـــيــة في مـــجــال اDــواصـالت الــســلـــكــيــة
والـالســـلـــكــــيـــة الـــتي وافــــقت عـــلــــيـــهـــا اجلـــزائــــرH والســـيـــمـــا
اتــفـاقــات ولـوائح وتــرتــيـبــات االحتـاد الــدولي لالتــصـاالت
واDـنــظـمــات احملـدودة أو اإلقــلـيــمـيــة في مـجــال اDـواصالت

السلكية والالسلكيةH التي تنتمي إليها اجلزائر.
يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةH بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةH ســلــطــة

الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.
2.42 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاDــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاDسـائل اDتعـلقـة بشـبكات

اDواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ـــــكـن الـــــوزيـــــر اDـــــكـــــلف بـــــاDـــــواصـالت الـــــســـــلـــــكـــــيــــة
والالسـلـكــيـة أن يــعـلن صـاحـب الـرخـصــة عـضـو قــطـاع لـدى
االحتـاد الــدولي لالتـصـاالتH بــنـاء عـلى اقـتــراح من سـلـطـة

الضبط.
الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اDاداDادّة  ة  43  :   : تعديل دفتر الشروط
تطبـيقا لـلتـنظيم اDـعمـول به ووفقا ألحـكام اDادة 22
من اDـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اDؤرخ في 15 صـفر
عـام 1422 اDـوافق 9 مـايـو سـنـة H2001 اDـذكور أعـالهH �كن
تـعـديل دفـتـر الـشـروط هـذا بـصــفـة اسـتـثـنـائـيـة بـنـاء عـلى
رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.
في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اDــصــلــحــة الــعــامــةH  تــتم اDــبــادرة بــعــمــلــيـة  تــعــديـل دفــتـر
الــــــشـــــــروط هــــــذا بـــــــنـــــــاء عــــــلـى قــــــرار  الـــــــوزيـــــــر اDــــــكـــــــلف
بتـكنولـوجيـات  اإلعالم واالتصـال أو بنـاء على رأي مـعلل
من سـلـطـة الـضـبط وفق نـفس األشـكـال وبـحـسب مـا اتـفق

عليه مع  صاحب الرخصة.
ال �ـــكن أن تـــمـس هـــذه الــتـــعـــديـالت بـــصـــفـــة جـــذريــة

التوازنات االقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.
اDاداDادّة  ة  44 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يــخـضع دفـتــر الـشـروط هــذاH ومـدلـولـه وتـأويـله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اDــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.
اDاداDادّة  ة  45  :   : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــv الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اDاداDادّة  ة  46 :  : اختيار اDوطن
Hيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي

الكائن بـ 66 طريق أوالد فايتH الشراقةH اجلزائر.
اDاداDادّة ة 47  : : اDالحق 

تــشـكـل اDالحق األربــعـة اDــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائرH في 11 نوفمبر سنة 2013.
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اDالحقاDالحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اDلحق األولاDلحق األول
أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

إن شركة "الوطـنية لالتصـاالت اجلزائر" شركة ذات
أسـهم خـاضـعـة لـلـقـانـون اجلـزائـريH يـبلـغ رأسـمـالهـا  ثـالثة
وأربـعـv مـلــيارا وسـبـعـة  وستـيـن مـليــونـا وأربعــمـائــة
وخـــــــمـــــســـــــة وخـــــــمـــــســـــــv ألـــــــفـــــا ومـــــــائــــــة وخـــــــمـــــســـــــة
وثـــــمــــانــــيـن ديــــــنــار جــــزائــري ( 43.067.455.185,00 دج)
والكائن مقرها 66 طريق أوالد فايتH الشراقةH اجلزائر.

vمـليونـا وسبعـة وست vيتم تـوزيع الثالثة وأربـع
ألــفــا وأربــعــمــائــة وخــمــســة وخــمــســv ســهــمـا (43.067.455
سـهم) اDــشـكـلـة لـرأســمـال الـوطـنـيــة لالتـصـاالت اجلـزائـر _

شركة ذات أسهم كاآلتي:
1.   تـــمــلك الـــشــركــة الـــوطــنـــيــة لالتـــصــاالت الــنـــقــالـــة
NMTC: NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY

ســبــعــة عـشــر مــلــيــونــا وســبــعـمــائــة وواحــد وثــمــانــv ألــفـا
وثالثـــv ســـهم ( 030 781 17 ســــــهــــــمــــــا)H أي 41,2864 % من
رأس اDالH وهي شركة مسـاهمة كويتيـة و الكائن مقرها

بصندوق بريد H613 الصفاةH13007 H الكويت - الكويت.
2. تملك UGB : UNITED GULF BANK أربعـة عشر
مــلـــيــونـــا ومــائــة وواحـــد وخــمـــســv ألـــفــا ومـــائــة وخـــمــســة
وأربــــــعــــــون ســــــهم (145 151 14 ســــــهم)H أي 8580 ,32 % من
رأس اDـــالH وهي شــركــة مـــســاهــمــة عـــمــومــيــة بـــحــريــنــيــة
الكائن مـقرها  بـصـندوق بريد H5964 برج HUGB اDنـطقة

الدبلوماسيةH اDنامة- البحرين.
vثمــاـنية ماليـ  INVESTEL HOLDINGS 3. تمـلك
vوسـتمائة وثالثة عـشر ألف وأربعمـائة وثمانـية وثمان
ســــــهم  ( 8613488  ســــــهم)H أي 20 % مـن رأس اDـــــــالH وهي
شركـة ذات مـسؤولـية مـحـدودة الكـائن مقـرهـا االجتـماعي

باDنامةH البحرين.
QIH : QTEL INVESTMENTS HOLDING  4. تـمـلك
مــلـيـونــv وخـمـســمـائـة وواحــد وعـشـرين ألــفـا وسـبــعـمـائـة
وسـبعـة وثـمـانـv سهم ( 2521787 سـهم)H أي 5.8552 % من
رأس اDـــال H وهي شـــركـــة ذات مـــســـؤولـــيـــة مـــحـــدودة ذات
H 247 مبنى H631 شخص وحيـد و الكائن مقـرها  في شقة
HـنـامةDا Hـنـطـقـة الـدبـلـومـاسـيـةDا H317 طـريق 1704 مـجـمع

البحرين.
5. �ـلك QII : كـيـوتل لالسـتـثـمـارات العـاDـيـةH سـهـما
واحــــدا H(01 )  أي 0.0001 % مـن رأس اDـــال H وهـي شـــركـــة
Ooredoo ذات مسـؤوليـة محدودة  الـكائـن مقـرها بــعمارة
الــــطـــــابق H 25 رقم 100 مـــــركــــز اخلـــــلـــــيج الـــــغــــربـيH شــــارع

الكورنيشH ص.ب H217 الدوحةH قطر.

6. �ــــلك الــــســــيــــد غــــزالي حـــــاج عــــليH من جــــنــــســــيــــة
جـــــزائـــــريــــةH ســـــهــــمـــــا واحــــدا H(01 ) أي 0.0001 % . اخـــــتــــار

موطنه في مقر  شركة الوطنية لالتصاالت اجلزائر.
Hمن جنـسيـة تونـسية H7. �ـلك السـيد محـمد الـفقـيه
سهـما واحدا H(01 ) أي H %  0.0001 اختـار موطنه في مقر

 شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".  
8. �ــلك الـــســيــد مــحــمـــد عــمــر عــيــسـىH من جــنــســيــة
أمــــريــــكـــــيــــةH ســــهــــمــــا واحــــدا H(01 ) أي H % 0.0001 اخــــتــــار

موطنه في مقر شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".
9. �ــــلك الـــســـيـــد مــحــــمــد بـن ســـحـــيم الــثــــانيH مـن
جـنسيـة قطريةH سـهما واحدا H(01 ) أي H%  0.0001 اختار

موطنه في مقر شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".

اDلحق الثانياDلحق الثاني
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اDقاييس التقنية الواجبة التطبيقاDقاييس التقنية الواجبة التطبيق
يــــجـب أن تـــــكـــون شــــبــــكــــة صـــاحب الــــرخـــصــــةH عـــلى
مسـتوى بنـيتـها ووظيـفتـها وخدمـاتهـا اDعروضـةH مطـابقة
DـعــايــيـرIMT 2000 و UMTS الــتي حــددهــا اإلحتـاد الــدولي

لالتصاالت.
يـــتــقـــيــد صـــاحب الــرخـــصــة بــاDـــعــايـــيــر الــتـي حــددهــا
اإلحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واDــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتــصـاالت بــشــأن نـوعــيــة اخلـدمــةH الســيـمــا فــيــمـا يــتــعـلق
rــــعـــدالت الــــتـــوفــــرH ومــــعـــدالت اخلــــطـــأH مـن أقـــصــــاهـــا إلى
أقــــصـــاهـــا. أجـــال تــــراسل الـــصــــوت وخـــدمـــات اDــــعـــطـــيـــات
وآجــال  تــلـبــيـة طــلـبــات اخلـدمــة وفــاعـلــيـة وصل الــنـداءات

وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.
جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة 

يـــجب أن تــســـمح شـــبــكـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــإقـــامــة
وضــمـان اسـتـمـرار اDـكـاDـاتH انـطـالقـا من مـحـطـات نـقـالـة
واقـعـة داخل مـنـطقـة الـتـغـطـيـة احملـددة في اDـلحق 3 أو في

اجتاهها.
 خدمة الصوت خدمة الصوت

نسبة االنسـداد تعني احتمـال عدم مرور اDكاDة في
سـاعـات الـذروة. وتـمـثل هـذه الـنـسـبـة  حـاصل قـسـمـة عـدد
مـحــاوالت الـنـداءات اDــسـدودة عـلـى الـعـدد الــكـلي حملـاوالت

النداءات اDرسلة.
نـسـبة االنـقطـاع تـعني احـتـمال انـقطـاع اDـكاDـة  قبل
نـهــايـة دقـيـقـتـHv وتـمــثل هـذه الـنـسـبــة حـاصل قـسـمـة عـدد
الــنــداءات الــتي � قــطــعــهــا  عــلى الــعــدد الــكــلي لــلــنــداءات

اDرسلة.
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اDتطلبات اDتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية :الدنيا للخدمة الصوتية :

احمليطاحمليطاDؤشراDؤشر
اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اDـــكـــاDـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اDــــكــــاDــــة Dــــدة

.(2) vدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اDـــكـــاDـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اDــــكــــاDــــة Dــــدة

.(2) vدقيقت

فـي اDــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اDنشآت األساسية

عــلى الــطـرقــات من داخل الـســيـارة
أو الـــقــطـــار فـي حـــالــة حـــركـــة مع
جتـــهـــيـــز مـــحـــول دون زيـــادة قــوة

األجهزة اDطرفية

% 95 ≤ 

≥ 85 % لسرعة

80 كلم /سا

% 2  ≥ 

% 5  ≥ 

% 2 ≥ 

% 10 ≥ 

خدمات اDعطيات :خدمات اDعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة اDعطيات باخلدمات اآلتية :

HMMSو SMS نقل الرسائل القصيرة �
Hاإلبحار عبر الويب �

� نقل اDلفات بطريقة الرزم.

: : MMS و  و SMS تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةDتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اDا

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

نــســبـة الــرســائل SMS و MMS الـــتي � تــلــقــيــهــا دون خــطــأ (مــضــمــون صــحــيـح) في أجل يــقل عــلى
التوالي عن  2 و5 دقيقة

% 95 <

اDتطلبات لدنيا خلدمة اإلبحار عبر الويب :اDتطلبات لدنيا خلدمة اإلبحار عبر الويب :

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

نسبة جناح النفاذ Dوقع الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

% 90 <

% 90 <

1) يتم اعتبار النفاذ Dوقع الويب ناجحا عندما يتم حتميل الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ احملاولة األولى.

2) يتم اعتبار اإلبحار ناجحا عندما تتم احملافظة عليها نشطة خالل مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية االستمرار في اإلبحار.
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اDتطلبات الدنيا خلدمة نقل اDلفات بطريقة الرزم :اDتطلبات الدنيا خلدمة نقل اDلفات بطريقة الرزم :

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتDالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتDتوسط اDالتدفق ا

% 90 <

512 كيلوبايت /ثا

256 كيلوبايت /ثا

الـتـدفق اDـتـوسط هـو مـتـوسط اDـعـدالت اإلجـمـالـيـة لـلـتـدفق اDالحظ لـ 100 % من اDـلـفـات اDـرسـلـة / اDـسـتـلـمـةH ويـتم
.vستخدمDتعامل الذي يخدم أكبر عدد من اDقياسه بحسب عرض ا

وفــيـــمــا يــتــعـــلق بــالــعــروض الـــتي يــتم فـــيــهــا ضــمــان
الـتدفـقH يجب عـلى صـاحب الشـبـكة أن يـضـمن على األقل

تدفق متوسط كما يأتي :

- فـي الـــســــنـــة األولى 50 % مـن الـــتــــدفق اDــــضـــمـــون
HكتتبDا

- الــــســــنـــة الــــثــــانــــيـــة 60 % من الــــتــــدفق اDــــضــــمـــون
HكتتبDا

- الــــســــنـــة الــــثــــالــــثـــة 70 % من الــــتــــدفق اDــــضــــمـــون
اDكتتب.

ســـــيــــتم قــــيـــــــاس جـــــودة اخلــــدمـــــة من قـــــبـل صــــاحـب
الــرخـــصـــة حتـت إشــــراف ســلـــطـــة الـــضــبـط الـــتــي حتــــدد
البـروتوكــوالت واإلجـــراءات العمـليــة لـلقيـاســاتH بعــد
الـتــشـــاور مع صـــاحب الــرخـصـــة. كـمــــا إنـهـا هــي الـتــي
حتــدد الوتيــرة وتراقـــب وتدقـــق فــي القياســات التي

قـــام بها صاحب الرخصة .

تـــقـع الـــتـــكــالـــيـف الـــتي تـــنـــجـــر عن قـــيـــاســـات جــودة
اخلدمة على عاتق صاحب الرخصة. 

تــــقـع الــــتـــــكــــالـــــيف الــــتـي تــــتـــــعــــلـق بــــاإلشـــــراف عــــلى
القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. 

وفـي حــالـــة نـــزاعH �ــكن لـــســـلــطـــة الــضـــبط أن تـــقــرر
إسـنـاد الــقـيـاســات إلى خـبــيـر مـســتـقل وذلك عــلى حـسـاب

صاحب الرخصة.

اDلحق الثالثاDلحق الثالث

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

رزنامة وآلية االنتشاررزنامة وآلية االنتشار

تـكون آلـيـة انـتشـار الـشـبكـة تـدريجـيـة. ويـجب على
صـاحب الرخصـة ضمان احلـد األدنى من رزنامة االنـتشار
اDـــطـــلـــوبH ويـــتـــمـــثـل اDـــبـــدأ في أن تـــكـــون جـــمـــيع فـــئـــات
الـــواليـــات (اDـــذكـــورة أدنـــاه) مـــعـــنـــيـــة فـي كل مـــرحـــلـــة من
مــراحل االنـــتــشـــار إلى غــايـــة الــتـــغــطــيـــة الــكـــامــلــة جلـــمــيع

الواليات.

يــسـتـفـيــد صـاحب الـرخــصـة من فـتــرة حـصـريـة خالل
الــســـنــة األولى في الــفـــئــات الــفــرعــيــة C2b و C3b  (واليــة
واحـدة لكل فـئـة فرعـيـة ) وله احلق في اختـيــار انتـشــاره
C4 و C3و  C2 فـي واليــة واحـدة ( 1) إضــافـيــة في كل فــئـة
خالل الـسـنـة األولى من انـتـشـاره بـاسـتـثـناء تـلك الـتي �

تخصيصها حصريا.

يوفـر صاحب الـرخصـةH من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلـاصة وجتـهيـزاتهH احلـد األدنى من التـغـطيـة من الفـئات
اإلقـــلــيــمـــيــة لــلــمـــنــطــقـــة اDــوضــحــة أدنـــاه. وحتــسب اآلجــال
ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشــر الـــنص الـــتـــنــظـــيـــمي الـــذي �ــنح

الرخصة لصاحبها في اجلريدة الرسمية.

vـذكورة أدنـاه كحـد أدنى . ويتـعDتعـد االلتـزامات ا
تـطـبيق مـعـايـير جـودة اخلـدمة اDـدرجـة في اDلـحق الـثاني
بــدفـتـر الــشـروط هـذا عــلى جـمــيع اDـنـاطـق الـتي يـخــدمـهـا

صاحب الرخصة.
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تـســتـنــد الـواليــات و اDـنــاطق اجلـغــرافـيــة الـتي جتب
تـــغـــطــيـــتــهـــا في تـــواريخ اســتـــحــقـــاق ثـــابــتـــة واحلــد األدنى

للتغطية اDذكور على توزيع حسب أربع (4 ) فئات :

- الـــــفـــــئـــــة األولى (C1 ) وحتـــــوي أربع (4 ) واليــــات :
اجلزائر العاصمة وقسنطينة  وورقلة ووهران .

- الـفـئة الـثانـية ( C2 ) وتتـضمن سـبع عشرة ( 17 )
: C2b و C2a vفرعيت vوتنقسم إلى فئت Hوالية

� تـــشـــمل الـــفـــئـــة الـــفـــرعـــيــة C2a واليـــات : الـــبـــلـــيـــدة
Hوتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس

� تـــشــــمل الـــفــــئـــة الـــفــــرعـــيـــة C2b واليــــات : الــــشـــلف
وبـاتـنـة وبـجـايـة وجـيـجل وسـكـيـكـدة ومـسـتـغـا® واDـسـيـلة

ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.

- والــفــئـة الــثــالــثـة (C3 ) وتــتــكــون من اثــني عــشـرة
.C3b و C3a vفرعيت v(12) والية وتنقسم إلى فئت

� تـتــألف الـفــئـة الــفـرعــيـة C3a من واليـات : بــسـكـرة
واجللفة والوادي. 

� تــتـــألف الـــفــئـــة الـــفــرعـــيــة C3b من واليــات : أدرار
واألغـــــواط وبــــشـــــار وتــــامــــنـــــغــــسـت والــــبـــــيض وإيـــــلــــيــــزي

وتيندوف والنعامة وغرداية.

�  الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة ( 15)
واليــة : أم الـبـواقي والــبـويـرة وتــبـسـة وتـيــارت وسـعـيـدة
وسيـدي بـلـعبـاس وقـاDـة واDديـة والـطـارف وتـيسـمـسـيلت

وخـنـشـلة وعـv الـدفـلـى وعـv تيـمـوشـنـت وسـوق أهراس
وغليزان.

الـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـوالياتالـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـواليات
واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )

Hفي الـــســـنــة األولى Hيـــوجب عـــلى صـــاحب الـــرخــصـــة
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )H مع الـعـلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 1.
� C1 : اجلـــزائـــر الـــعــــاصـــمـــة وقــــســـنـــطـــيــــنـــة وورقـــلـــة

Hووهران
: C2 �

Hسطيف : C2a o
Hبجاية (حصرية) والشلف : C2b o

 : C3 �

Hاجللفة : C3a o
H(حصرية) غرداية : C3b o

� C4 : البويرة.
الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :

Hالبليدة وتلمسان وبومرداس وتيبازة :C2 �
Hبسكرة والوادي : C3  �

�  C4 : سيدي بلعباس واDدية وعv الدفلى. 
تـمــتـد الـتــزامـات الــتـغــطـيــة إلى اDـوانـئ واDـطـارات

واDناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اDعنية :

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ
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2 vز1 + سنت
ز1 + 3 سنوات
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ز1 + 6 سنوات
ز1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 1
نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولى
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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التغطية الـدنيا في نهاية السـنة الثانية ( الوالياتالتغطية الـدنيا في نهاية السـنة الثانية ( الواليات
واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )

Hفـي الــســنــة الــثــانــيـة Hيــجب عــلى صــاحـب الــرخـصــة
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )H مع الـعـلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 2.
: C2 �

Hتيزي وزو : C2a o
Hمعسكر : C2b o

 : C3 �

Hالنعامة : C3b o

� C4 : غليزان وتيارت وأم البواقي. 

الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :
Hعنابة وباتنة : C2 �

Hاألغواط والبيض : C3 �
� C4 : عv تيموشنت والطارف وقاDة. 

ويتعv على صاحب الرخصة زيادة على ذلك
تغطية :

H50 % من الطريق السريع شرق غرب  �

� احملطات واDطارات و اDوانئ و اDناطق الصناعية
أو مــنــاطق الــنـشــاط الــتـابــعــة لـعــواصم الــواليــات اDـعــنــيـة

بالتزامات انتشاره.
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2 vز1 + سنت
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اجلدول اجلدول 2
نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثانيةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثانية
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

الـتغطية الـدنيا في نهايـة السنة الثـالثة ( الوالياتالـتغطية الـدنيا في نهايـة السنة الثـالثة ( الواليات
واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )

Hفي الـســنـة الـثــالـثـة Hيــجب عـلى صــاحب الـرخــصـة �
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )H مع الـعـلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 3.
� C2b :: جيجل وبرج بوعريريج. 

� C3b :: أدرار. 

� C4 :: تبسة. 
الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :

HسيلةDسكيكدة ومستغا® وميلة وا :C2 �
Hتامنغست وبشار وإيليزي :: C3  �

�  C4 :: سعيدة وسوق أهراس.
كـمــا يـتـعـv عـلى صـاحب الـرخــصـة مع نـهـايـة الـسـنـة

الثالثة تغطية :
H50 % الباقي من الطريق السريع شرق - غرب �

� كــــامل مــــســـار الــــطـــرق احملــــددة أدنـــاهH مـع تـــغــــطـــيـــة
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اجلدول اجلدول 4
نسبة التغطية الدنيانسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعة
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ
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الــتـجــمـعــات الـتي جتــتـازهــا هـذه الـطــرقـات فـي الـواليـات
التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته:
o الــطــريــقـــان الــوطــنــيـــان رقــم  35 و 2 ( مــغــنــيــة -

H( تموشنت - وهران vع
H( وهران- اجلزائر ) الطريق الوطني رقم 4 o

H( اجلزائر - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 5  o
H( عنابة  - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 3 o

o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) .
� اDـنـاطق الـصـنـاعــيـة واDـطـارات ومـوانئ الـواليـات

التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.

اجلدول اجلدول 3
نسبة التغطية الدنيانسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثة
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ
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التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الواليات واDناطق اجلغرافية) :التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الواليات واDناطق اجلغرافية) :
يـجب عـلى صــاحب الـرخـصـةH في الــسـنـة الـرابـعــة مـواصـلـة تـغــطـيـة الـواليـات الـتـي جتب تـغـطـيـتــهـا خالل الـسـنـوات

الثالث األولى والشروع في تغطية الواليات اآلتية وفق النسب الدنيا من التغطية اDوضحة في اجلدول 4.
� C3b :: تيندوف. 

� C4 :: تيسمسيلت وخنشلة. 
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وجوب التغطية للسنوات اخلامسة والسادسة والسابعة :وجوب التغطية للسنوات اخلامسة والسادسة والسابعة :
الـسـنـة اخلـامـسـة :الـسـنـة اخلـامـسـة : يـلـتـزم صـاحـب الـرخـصـة rـواصـلــة تـغـطـيـة الـواليـات الــتي جتب تـغـطـيـتــهـا خالل الـسـنـوات األربع

األولى مع نسبة التغطية الدنيا احملددة في اجلدول اآلتي .

اجلدول - اجلدول - 5
نسبة التغطية الدنيا

بـالنـسـبة لـلواليـات التي جتب تـغـطيـتهـا بدايـة من السـنةبـالنـسـبة لـلواليـات التي جتب تـغـطيـتهـا بدايـة من السـنة
اخلامسةاخلامسة

(ز1: هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

يتـعv على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مقدما بانتـشاره اDتوقع للسنة اDقبلة في واليات جديدة

في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.

الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة :الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة : يــــلــــزم صـــاحب
الرخصـة بتـوسيع نـطاق الـتغـطية إلـى كل الواليات خالل
الـسنتـv  السـادسة والـسابعـة مع احتـرام نسب الـتغـطية
احملددة في اجلداول 1 إلى 5  إلى نهايـة السنتv السادسة

والسابعة وإبالغ سلطة الضبط مقدما بذلك.

تـبـلغ نـسب التـغـطـية الـتي يـجب حتـقيـقـها 80 % في
نهاية السنة السابعة في كل والية من واليات الوطن.

وفـيما يـتعـلق بالتـغطـية الدنـيا في نـهاية الـسنوات
الـرابـعـة واخلـامـسـة والسـادسـة و الـسـابـعـةH يـتم إضـافـة ما

يأتي :

يــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــةيــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــة
السنة الرابعة من تغطية :السنة الرابعة من تغطية :

جــمــيع الــطــرق الــوطـنــيــة في الــواليــات الــتي يــجب
عـلى صــاحب الـرخـصــة تـغـطـيــتـهـا في الــسـنـوات الــسـابـقـة

وخاصة محاور الطرق :

H6 وهران - بشار : الطريق الوطني رقم o

o اجلــزائــر - اجلــلــفــة - األغــواط - غــردايـة : الــطــريق
H1 الوطني رقم

o قـســنــطـيــنـة - بــاتـنــة - تــقـرت - ورقــلـة : الــطـريق
H3 الوطني رقم

o القـالة - سـوق أهراس - تـبسـة : الطريـق الوطني
رقم 16.

وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة
اخلامسة على :اخلامسة على :

o كل الــطـرق الــوطــنـيــة ومــحـاور الــطــرق الـســريــعـة
الــبــاقـيــة في أقــالـيـم الـواليــات الـتـي يـتــواجـد بــهــا صـاحب

الرخصة.
o عــلى األقل 45 % من الـــتــجــمــعــات الـــســكــانــيــة ذات
أكـثـر من 2000 نـسـمـة  في الــواليـات اخلـاضـعـة اللـتـزامـات

التغطية.
وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة

السادسةH على األقلH على :السادسةH على األقلH على :
o 80 % مـن الــتـــجـــمــعـــات الــســـكـــانــيـــة ذات أكـــثــر من
2000 نــسـمـة في الـواليـات اخلـاضـعــة اللـتـزامـات الـتـغـطـيـة

خالل السنوات الثالث األولى.
o كل الــطـرق الــوطــنـيــة ومــحـاور الــطــرق الـســريــعـة

الباقية.
o كل اDناطق السياحية و مراكز اDياه الساخنة.

لــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتH يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـةلــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتH يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـة
اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :

o 95 % مـن الــتـــجـــمــعـــات الــســـكـــانــيـــة ذات أكـــثــر من
2000 نسمة في البالد. 

o كل اDــــنـــاطق الــــصـــنـــاعــــيـــة ومـــنــــاطق الـــنــــشـــاطـــات
واحملـطـــات الـبـريــــــة و الـسـكـــــك احلـديـديـــــة واDوانــــئ

واDطارات.
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Hأعاله vـذكـورتـDا vبـالـنـسـبــة لـكل حـالـة من احلـالـتـ
يــحــسب اDـبــلغ الــزائـد عــلى اDــقـابـل اDـالي لــلــرخـصــة عـلى
أســاس زيـــادة قــصــوى تـــتــنــاسـب مع الــعـــجــز في تــغـــطــيــة
الـســكــان مــقــارنــة مع األدنى اDــطــلــوب اDــقـدر بـ 80 % من

السكان في اDناطق الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل :

H% 80 / (X - % 80)    x   مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن :حيث أن :

X  = النـسـبة اDـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اDنـطـقة
اDعنية. 

في حـــالـــة اإلخالل بـــتــغـــطـــيــة 95 % من الـــتــجـــمـــعــات
الـسكـانـيـة ذات أكـثـر من 2000  نـسـمـة : تـطـبـيق الـعـقـوبة
الـقـصــوى rـلــيـون ديـنــار جـزائـري (1.000.000,00 دج) لـكل

جتمع سكاني.

بـــالــنـــســـبــة لـــلـــحــالـــة اDـــذكــورة أعـالهH يــســـاوي مـــبــلغ
الـزيادة اإلجـمالـيـة عدد الـتـجمـعات الـسـكانـيـة التي يـفوق
تعـداد سكانها 2.000 نـسمة ولم تـتم تغـطيتـها (أي التي لم
تـتـحقق فـيـهـا نـسـبـة الـتغـطـيـة الـدنـيـا اDـقدرة بـ 80 % من
الـسـكان) والـواجب تـغـطـيـتـهـا لبـلـوغ أدنى تـغـطـيـــة بـقـدر
95 % في التـجمعات الـسكانـية التي يفـوق تعداد سـكانها

2.000 نسمةH مضروبا في مبلغ الزيادة األحادية.

وفي حـالـة الـتـجـمـعـات السـكـانـيـة الـتي يـفـوق تـعداد
سكـانها 2.000 نسـمة ولم حتقق فـيهـا تغطـية بنـسبة 80 %
من الـسـكانH يـحـسب اDـبلغ األحـادي لـلزيـادة اDـطبـقـة على
اDـقـابـل اDـالي الـواجـب أخـذه بـعــv االعـتـبــارH عـلى أسـاس
الـزيـادة األحـاديـة الـقـصـوى اDـتـنـاسبـة مـع الـعجـز اDـسـجل
في تـغـطـيـة الـسـكـان مـقـارنـة بـاألدنى اDـطـلـوب واDـقــدر بـ

80 % من سكان اDنطقة الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية  لكل حالة من حاالت اإلخالل: 

H% 80 / (X - % 80)  x   مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

 حيث أن :حيث أن :

X  = النـسـبة اDـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اDنـطـقة
اDعنية. 

يــتـم تــطــبــيق كـل عــقــوبــة ســنــويـــا إذا لم يــتم الــوفــاء
بااللتزامات.

يــــجـب عـــلـى صــــاحب الــــرخــــصـــة تــــغــــطــــيـــة  95 % من
التجمـعات السكـانية ذات أكثر من 2000 نسـمة وبالتالي
ضمان تغطية الـتجمعات السكانـية التي بلغ عدد سكانها
هذا الرقم. كـما جتب تـغطـية كل مـحاور الطـرق السـريعة

بالتزامن مع إنشائها.

يـتمH في إطار اخلدمـة العامـة وبناء عـلى مبادرة من
سـلطـة الـضـبط وبـحسب الـرزنـامـة الـتي حتددهـاH الـتـكفل
بـتـغـطـيـة الـتـجــمـعـات الـسـكـانـيـة ذات أقل من2000 نـسـمة

التي لم يغطها صاحب الرخصة.

تُعتـبر التـزامات التغـطية الـتي يبيـنها هـذا اDلحق
مــــســــتــــوفــــاة عــــنــــدمــــا يــــتم تــــغــــطــــيــــة 80 % عــــلـى األقل من
الـتجـمعـات السـكانـية في اDـناطق الـواجب وصلـها و80 %

بالنسبة حملاور الطرق والطرق السريعة.

Hعـلى صـاحب الـرخـصـة أن يــقـدم إلى سـلـطـة الـضـبط
في نــهــايــة كل ســنــةH قـائــمــة شــامــلــة عن اDــنــاطق اDــغــطـاة
والــســكــان اDــعــنــيــv بــذلكH تــدعــيــمــا لــلــتــقــريــر الــســنــوي
اDـــذكــور في الــفــقــرة 3.37 مـن دفــتــر الــشــروطH وال بــد من
تـــوافـق هـــذه اDــــنــــاطق وهــــؤالء الــــســـكــــان مع مــــنــــشـــورات
الديوان الوطـني لإلحصائيـاتH من أجل تأكيد أن صاحب
الـرخصة وفى بـالتـزامات الـتغـطية. ويـتم تقـدير الـسكان
على أساس آخـر إحصـاء للـسكـانH يكـون الديـوان الوطني
Hهـذا الـتـقـريـر ويـبـرر vلإلحــصـاء قـد نـشـر نـتـائـجه. ويـبـ
عـنـد االقـتـضـاءH ظـروف اإلعـفـاء (rـفـهـوم هـذه الـعـبـارة في
اDــادة 32) الـــتي �ــكـن لــصـــاحب الـــرخـــصــة أن يـــحـــتج بـــهــا

بالنسبة للفترة اDعنية.

طــبــقـــا لــلــمــادة 32 من دفــتــر الـــشــروط وبــاســـتــثــنــاء
ظــروف اإلعـــفـــاءH يــجـب عــلـى صــاحـب الــرخـــصـــةH أن يــدفع
مـبـلـغــا زائـدا عـلى اDــقـابل اDـالي لــلـرخـصــةH في حـالـة عـدم
احـــتـــرام االلـــتــــزامـــات الـــدنـــيـــا و االلــــتـــزامـــات اإلضـــافـــيـــة

للتغطية الواردة في اDلحق 4 أعاله.

سيـحسب مبـلغ الزيادة بـعد أن تقـوم سلطـة الضبط
بفـحص وتدقيق انـتشـار شبكـة اجليل الثـالث على أساس

السلم اآلتي :

o اإلخالل بالواجبات الـسنوية للتغطية في الوالية:
تـطـبـيق الـعـقـوبـة الـقـصـوى rـائـة مـلـيـون  ديـنـار جـزائـري

(100.000.000,00 دج)

o اإلخالل بـواجــبــات الـتــغـطــيـة عــلى مــحـاور الــطـرق
vوالـطـرق السـريـعـة : تـطبـيق الـعـقوبـة الـقـصوى بـخـمـس

مليون دينار جزائري (50.000.000,00 دج).
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 -  - 407 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 مـحـر مـحـرّم م عامعام  1435 اDـو افـق   اDـو افـق  2  ديـسـمـبـر سـنـة   ديـسـمـبـر سـنـة H2013 يـتـضــمـن اDـوافـقــة عـلـى يـتـضــمـن اDـوافـقــة عـلـى
رخـــصـــــة إقـــامــة واســـتـــغالل شـــبـــكــة عـــمـــومــيـــة لـــلـــمــواصـالت الالســـلــكـــيـــة من اجلـــيل الـــثـــالث وتـــــــوفــيـــر خـــــــــدمــاترخـــصـــــة إقـــامــة واســـتـــغالل شـــبـــكــة عـــمـــومــيـــة لـــلـــمــواصـالت الالســـلــكـــيـــة من اجلـــيل الـــثـــالث وتـــــــوفــيـــر خـــــــــدمــات

اDواصـــــــالت الالسلكيـــــة للجمهــــور اDمنوحــة لشركـــــة "أوراسكــوم تيلكوم اجلزائـر".اDواصـــــــالت الالسلكيـــــة للجمهــــور اDمنوحــة لشركـــــة "أوراسكــوم تيلكوم اجلزائـر".
ـــــــــــــــــــــــ

Hإنّ الوزيــر األول
Hبناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

Hادتان 85 - 3 و  125  (الفقرة 2) منهDال سيما ا Hوبناء على الدستور -
- وrـقــتـضى الــقـانـون رقم 2000 - 03 اDـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اDـوافق 5 غــشت سـنـة 2000 الــذي يـحـدد

HتممDعدل واDا Hواصالت السلكية والالسلكيةDتعلقة بالبريد وباDالقواعد العامة ا
- وrــقـتــضى اDــرسـوم الــرئـاسي رقم 13 - 312  اDـؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عـام 1434 اDـوافق 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

Hأعضاء احلكومة uتضمن تعيDوا
- وrــقـتــضى اDـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 01 - 123 اDـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اDـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001 واDــتـعـلق
بــنـظــام االســتـغـالل اDـطــبق عــلى كل نــوع من أنــواع الـشــبــكـات rــا فــيـهــا الالســلــكـيــة الــكـهــربــائـيــة وعــلى مــخـتــلف خــدمـات

HتممDعدل واDا Hواصالت السلكية والالسلكيةDا
- وrـقــتـضى اDـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 124 اDـؤرخ في 15 صـفـر عام 1422 اDـوافق 9 مـايـو سـنـة 2001 واDـتـضمن

Hواصالت السلكية والالسلكيةDنافسة من أجل منح رخص في مجال اDزايدة بإعالن اDطبق على اDحتديد اإلجراء ا
- وrقتـضى اDرسوم الرئاسي اDؤرخ في 3 مـحرم عام 1435 اDوافق 7 نوفـمبر سنة 2013  واDتضـمن تعيu رئيس

Hواصالت السلكية والالسلكيةDمجلس سلطة ضبط البريد وا
Hواصالت السلكية والالسلكيةDعد من سلطة ضبط البريد واDزاد اDسبب عن إرساء اDوبعد االطالع على احملضر ا -

Hوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى : يهـدف هذا اDرسـوم إلى اDوافـقة عـلى رخصـة إقامـة واستـغالل شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكية
من اجليل الثالث وتوفـير خدمات اDواصالت الالسلـكية للجـمهور على هذه الـشبكةH اDمنـوحة لشركة "أوراسـكوم تيلكوم

اجلزائر" شركة ذات أسهم.

اDـــادة اDـــادة 2 :  : يـرخص لـشـركـة أوراسـكــوم تـيـلـكـوم اجلـزائـرH اDـسـتـفـيـدة من الـرخـصـة اDـذكـورة أعالهH بـأن تـقـيم وتـسـتـغل
الشبكة اDـذكورة في اDادة األولى أعالهH وأن توفـر خدمات اDواصالت الالسـلكية عـلى هذه الشبـكة وفق الشروط الـتقنية

والتنظيمية احملددة في دفتر الشروط اDلحق بهذا اDرسوم.

اDــادة اDــادة  3 : : الـرخصـةH مـوضوع هـذا اDرسـومH شخـصـية وال �ـكن التـنـازل عنـها أو حتـويلـهـا إال في إطار ووفق األحـكام
التشريعية والتنظيمية اDعمول بهاH ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.

اDـــادة اDـــادة 4 : : يـحــدد مـبـلغ اجلــزء الـثـابـت لـلـمــقـابل اDــالي لـلـرخــصـة بـثـالثـة ماليـيــر ديـنـار (3.000.000.000 دج) ويـجب أن
يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اDقررة في دفتر الشروط.

اDــادة اDــادة  5 : : يـحدد مبـلغ اجلزء اDـتغيـر للمـقابل اDالي لـلرخصـة وفق أحكـام دفتر الـشروط اDلـحق بهذا اDـرسوم ويدفع
سنويا من قبل صاحب الرخصة.

اDــادة اDــادة  6 : : ينشر هذا اDرسوم في اجلريدة الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر باجلزائر في 28 محرّم عام 1435 اDوافـق 2 ديسمبر سنة 2013.

عبد اDالك ساللعبد اDالك سالل
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اDلحقاDلحق
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اDلحقاDلحق
دفـتـر الشـروط اDتـعلق بـإقـامة واسـتغالل شـبـكة عـمومـيةدفـتـر الشـروط اDتـعلق بـإقـامة واسـتغالل شـبـكة عـمومـية

(3G) للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث (للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث
وتوفير خدمات  للجمهوروتوفير خدمات  للجمهور

الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اDاداDادّة  األولى : ة  األولى : اDصطلحات 

1.1 تعريف اDصطلحات  تعريف اDصطلحات 

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اDؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اDوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اDــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاDــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــة HاDـــعــدل
واDتـممH الذي يـدعى في صلب الـنص "القـانون" تـستـعمل
في دفتر الشروط هذاH مصطلحات يجب أن تفهم كاآلتي :

" ســـلـــطــــة الـــضـــبط " " ســـلـــطــــة الـــضـــبط " تـــعـــنـي ســـلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي
أنشئت rوجب اDادة 10 من القانون.

" اDــــلـــــحق "" اDــــلـــــحق " يـــــعـــــني أحـــــد اDـالحق األربـــــعـــــة لـــــدفـــــتــــر
الشروط هذا :

Hلحق 1 : أسهمية صاحب الرخصةDا -
Hلحق 2 : جودة اخلدمةDا -

Hلحق 3 : التغطية اإلقليميةDا -
- اDـلحق 4 : الـتـزامـات إضافـيـة (مـرفق بـأصل دفـتر

الشروط هذا).

" دفـتــر الــشـروط "" دفـتــر الــشـروط " يــعــني هـذه الــوثــيــقـة ( rــا فــيــهـا
مالحـقـهـا) الـتي تشـكّل دفـتـر شـروط الـرخـصـة وفق أحـكام

القانون.

" رقم أعـــمــال اDــتـــعــامل"" رقم أعـــمــال اDــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اDـقدمـة في إطار رخـصة اجلـيل الثالث H3G والـصافي من
كــلــفـة كل خــدمــات الـتــوصــيل الــبـيــني الــذي � إجنـازه في

السنة اDدنية السابقة.

"  "  ETSI " يـــــعــــــنـي اDـــــعــــــهـــــد األوروبـي  لـــــتــــــقـــــيــــــيس
االتصاالت.

" احلـصرية "" احلـصرية " تعـني الـفتح الـتجـاري خلدمـات صاحب
الرخصة حصريا خالل مدة سنة.

" الـــقــوة الــقــاهــرة " " الـــقــوة الــقــاهــرة " تــعــنـي كل حــدث ال يـــقــاومH غــيــر
مـــــــتـــــــوقـع وخـــــــارج عـن إرادة األطـــــــرافH ال ســـــــيـــــــمـــــــا خالل

الكوارث الطبيعية أو في حالة احلرب أو اإلضرابات.

(Global System for Mobile Communication) ) " GSM " "
يـعـنـي اDـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـةH اخملـصـصـة
لـضــمــان اتــصـاالت نــقــالــة  بـاســتــعــمـال  تــقــنــيـات رقــمــيـة
خــلــويــة  GSM كــمــا يـــعــرّفــهـــا اDــعــهـــد األوروبي لــتـــقــيــيس

  .(ETSI) االتصاالت
Global Mobile Personal Communication by Satellite �GMPCS�

كل مــنـــظــومــة لــلـــمــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلــكـــيــة عــبــر
السـاتل ( ثابتة أو نـقالةH بـحزم واسعـة أو ضيقـة H  عاDية
أو جــهــويــةH ثــابـتــة أو غــيــر ثــابــتــة اDــدارH مـوجــودة أو في
طــــريق اإلجنــــاز) تــــوفــــر خــــدمــــات اDــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
والالسـلكيـة مباشـرة للـمستـعملـu النـهائيـu انطالقا من

سعة ساتلية.
" اDنـشآت األساسية  "" اDنـشآت األساسية  " تعني اDـنشآت والتـركيبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركّــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اDواصالت السلكية والالسلكية. 
" رخصـة اجليل الثالث " رخصـة اجليل الثالث 3G "  " تعني الـرخصة اDسلّمة
rـــوجـب مـــرســـوم تـــنـــفـــيــــذي تـــســـمح لـــصــــاحـــبـــهـــا بـــإقـــامـــة
واســتــغـالل الــشــبـكــة الــعــمــومــيــة لالتــصــاالت اخلــلــويــة من
اجلــــيل الــــثــــالث 3G مـن نـــوع UMTS الــــذي يــــعــــمل حــــسب
Hوتوفير خدمات للجمهور Hالنفاذ السريع بـطريقة احلزم

على التراب اجلزائري.
" الـــــوزيــــر" " الـــــوزيــــر" يـــــعـــــني الـــــوزيـــــر اDــــكـــــلّـف بــــاDـــــواصالت

السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
" اDــــتــــعـــامل "" اDــــتــــعـــامل " يــــعـــنـي صـــاحـب رخـــصــــة إقـــامـــة و/ أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
من اجلــيـل الــثـالـث و/أو اســتــغالل خــدمــات هــاتــفــيـة و/أو

اDعطيات في اجلزائر.
"UIT " يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS " يــــعـــنـي مـــعــــيـــار االتــــصـــاالت الـالســـلــــكـــيـــة
العاDية اDتنقلة.

3G شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث " شبـكة االتـصاالت الالسـلـكيـة من اجليل الـثالث "
H3 "  " تــعــني في إطــار الــرخــصـةG أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث أو شــبــكــة اجلــيل الــثـالث
شبـكة عمومـية لالتصـاالت الالسلكيـة اخللويـة التي تعمل
بـحـسب مـعـايـيـر UMTS من عـائـلـة االتـصـاالت الالسـلـكـيـة
الـــــدولــــــيـــــة الـــــنـــــقـــــالـــــة 2000 (IMT 2000) لـالحتـــــاد الـــــدولي
لـالتــصــاالت والــتي تـــســتــخــدم  تـــطــورات الــتــكـــنــولــوجــيــا
لـــلــــســــمــــاح بــــرفع الــــتــــدفـق بـــشــــكـل مــــلــــحـــوظ قــــصــــد نــــقل
اDعـطيات. إن اDواصـفات التي حتـتوي علـيها اDـعايير من
نـوع :  High Speed Packet Access - HSPA . سـرعـة الـنـفاذ
لــلــحـزم وتــطــوراته  + HSPA هي الــتي تــوافق الــتــعـريف

.3G احلالي لشبكة اجليل الثالث
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" اخلدمات " " اخلدمات " تعني خـدمات االتصاالت الالسلكية من
اجلــيل الــثــالث الــتي هـي مــوضــوع الـرخــصــة وتــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واDـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.uتنقلDرسل إليهم اDتعددة لصالح اDا
USIM " أو "   أو  " Subscriber Identity Module SIM"
Universal Subscriber Identity Module    " يــــعـــــني وحــــدة

إلـكـترونـية لـتـعريف اDـشتـرك والـتي تسـمح بـالنـفاذ إلى
اخلدمات.

" مـــحــــطـــة قـــاعــــديـــة أو عـــقـــدة " مـــحــــطـــة قـــاعــــديـــة أو عـــقـــدة B ((Node    B ) "  ) " تـــعـــني
مـحـطـة قـاعـديـة تـضـمن الـتـغـطـيـة الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة
خلــلـيــة ( وحـدة قــاعـديــة لـتــغـطــيـة إقــلـيم الســلـكــيـا) لــشـبــكـة
اجليل الثـالثH كمـا إنها تـوفّر لـلمشـتركـu اDوجودين في

اخللية نقطة الدخول في الشبكة.
" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة "" محطـة متنـقلة أو محـطة مطـرفية متـنقلة " تعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الثالث  عبر قناة السلكية كهربائية.
" صــاحب الـــرخــصــة " " صــاحب الـــرخــصــة " يــعــني اDـــســتــفــيـــد من رخــصــة
اجليل الـثالثH أي شـركة "  "أوراسكـوم تيـليكـوم اجلزائر"
H هي  شــــركـــة ذات أســــهـم خـــاضــــعــــة لــــلـــقــــانــــون اجلــــزائـــري
برأسـمال قدره واحـد وأربعون مـليارا وخـمسمـائة وستة
وستون مـليـونا وثـما¢ائـة وعشـرون ألف دينـار جزائري
(41.566.820.000,00 دج) والــــكـــــائـن مــــقـــــرهــــا االجـــــتــــمـــــاعي
بــشــارع مــولــود فــرعــونH جتــزئــة رقم 8 أH دار الــبــيــضــاء-

اجلزائر.
"اDرتفقون الزائرون" "اDرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةH واDـــشـــتــــركـــu في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلــمــواصالت الالســلــكـيــة اخلــلــويــة يــسـتــغــلــهــا في اجلــزائـر
اDـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال

مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).

" اDــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" " اDــــرتـــــفـــــقــــون اجلـــــوالــــون" يـــــعـــــني الـــــزبـــــائن غـــــيــــر
Hالــزائـرين وغــيـر مــشـتــركي صــاحب الـرخــصـة uـرتــفـقــDا
اDـشـتـركu فـي شبـكـات عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الالسـلـكـية
اخللـوية التي يسـتغلـها اDتعـاملون األجـانب الذين أبرموا
اتــــفــــاقــــات الــــتـــجــــوال مـع صــــاحب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجـــوال

الدولي). 

" منـطـقـة التـغـطـية" " منـطـقـة التـغـطـية" تعـني اDـنـاطق اجلغـرافـيـة التي
يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الثالث.

"  "  3GPP " يــعـــني فـــريق خـــبـــراء مـــعــيـــاري Dـــشــروع
.(Third Generation Partnership Project) اجليل الثالث

2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي

لالتصاالتلالتصاالت
تـكـون تعـاريف اDـصـطلـحـات األخرى اDـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابـقة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتاد الدولي لالتصاالت ما لم يرد ما يخالف ذلك.

اDادة اDادة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

1.2 تعريف اDوضوع : تعريف اDوضوع :

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يُرخّص فـيـها لـصاحب الـرخـصة بـأن يسـتـغل على الـتراب
اجلـــزائــري شــبــكـــة اتــصــاالت الســلـــكــيــة من اجلـــيل الــثــالث
مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور وأن يـركّـب عــلى الــتــراب اجلــزائـري
احملـــطــات والـــتـــجـــهـــيــزات الـــضـــروريـــة لـــتــوفـــيـــر خـــدمــات

اDواصالت الالسلكية للجمهور. 

2.2 اإلقليمية :  اإلقليمية : 
تــــشــــمل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاH وفق االتــفـاقـات واDـعـاهــدات مـا بـu احلـكـومـات

واالتفاقات واDعاهدات الدولية.

اDادة اDادة 3 :  : النصوص اDرجعية
يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اDـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاH وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واDــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اDعمول بهاH السيما :
- الــــــقـــــــانــــــون رقم 2000-03  اDــــــؤرخ في 5 جــــــمــــــادى
األولى عـام 1421 اDـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
القـواعد الـعـامة اDـتـعلـقة  بالـبريـد وبـاDواصالت الـسـلكـية

والالسلكيةH اDعدّل واDتمم.
- الـــقـــانـــون رقم 09-04 اDــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام
1430 اDــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009  واDـــتـــضـــمـن الـــقـــواعــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اDــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-123 اDــؤرخ في 15
صفر عام 1422 اDوافق 9 مايـو سنة 2001 واDتـعلق بنظام
االســتـغالل اDــطـبق عــلى كل نــوع من أنـواع الــشـبــكـات rـا
فـــيــهــا الالســلـــكــيــة الــكـــهــربــائــيـــة وعــلى مــخـــتــلف خــدمــات

اDواصالت السلكية والالسلكيةH اDعدل واDتمم.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 01-124 اDــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اDــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واDـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اDـطـبق عـلى اDـزايـدة بـإعالن اDـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اDـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

والالسلكية.
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- اDــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-141 اDــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اDـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
الــقـواعــد الــتي يـطــبـقــهــا مـتــعـامــلـو الــشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لـلمـواصالت السلـكيـة والالسلـكيـة من أجل حتديـد تعـريفة

اخلدمات اDقدمة للجمهور.

- اDــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-142 اDــــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اDـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــu األعـوان اDـؤهـلـu لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتـــشــــريع اDــــتـــعــــلق  بــــالـــبــــريـــد واDــــواصالت الـــســــلـــكــــيـــة

والالسلكية ومعاينتها.

- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-156 اDــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اDــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اDـواصالت الـسـلـكـية

والالسلكية وخدماتها.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02-366 اDــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام 1423 اDــوافق  5 نــوفــمـــبــر ســنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اDتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اDواصالت

السلكية والالسلكية و/أو استغاللها.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-232 اDــؤرخ في 23
H2003 ــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــةDربـــيع الـــثـــانـي عــام 1424 ا
الـذي يـحـدد مـضـمـون اخلـدمـة الـعـامـة لـلـبـريـد واDـواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اDطـبقـة عليـها وكيـفية

تمويلهاH اDعدل واDتمم.
- اDـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-436 اDــؤرخ في 27
رمــضـان عـام 1424 اDـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة H2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

إلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم.
- الـــقــرار الـــوزاري اDـــشـــتـــرك اDـــؤرخ في 19 ربــيع
األول  عام 1427  اDـوافق 18 أبـريل سـنة 2006 الـذي يحدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اDــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

واستعمال النقط العليا.
- اDـقـايـيس احملــددة أو اDـقـايـيس اDــذكـورة في دفـتـر

الشروط هذا.
- لــوائح االحتــاد الــدولـي لالتــصــاالتH ال ســـيــمــا تــلك

اDتعلقة باDواصالت الالسلكية. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

اDـاداDـادّة ة 4 :  : اDـنـشــآت األسـاسـيـة لـشـبــكـة اجلـيل الـثـالث
.3G

1.4 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

يـرخص لـصاحـب الرخـصـةH في حـدود احتـرام أحـكام
القانون ونصوصه الـتطبيقيةH بإقـامة منشآته األساسية
وسـعــاته الــتــراســلــيـة اخلــاصــة به من أجـل تـلــبــيــة حــاجـات

شبكة اجليل الثالث.
و�ـكنـه في هـذا الصـددH إقـامـة وصالت سـلـكـية و/أو
الســـلــكـــيــة كـــهـــربــائـــيــةH الســـيـــمــا وصالت بـــحـــزم هــرتـــزيــة
لــضــمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ــكــنه طــبــقــا لــلــتــنــظــيم
الـــســـاري اDـــفــعـــولH أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بu جتهيزاته.
و�ـــــكـن صـــــاحب الــــــرخـــــصـــــة أيـــــضـــــا إقــــــامـــــة وصالت
السـلــكـيــة كــهـربــائـيــة بـواســطـة وصـالته اخلـاصــة من احلـزم

الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط جتهيزاته.
2.4 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعu االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعu االعتبار

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

يـقوم صاحب الرخـصة بتـرحيل شبكـة اجليل الثالث
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ حلزم النطاق العريض حسب احلاجة.
3.4 احترام اDقاييس احترام اDقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واDـقــايـيس
اDطبقة  في اجلزائر.

4.4 النفاذ اDباشر إلى الدولي النفاذ اDباشر إلى الدولي
يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اDـــكـــاDـــات
الــدولـيـة _ الــصـوت واDــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اDــتــعــددة _ Dـــشــتـــركــيهr Hـــا فــيـــهم اDــرتـــفــقـــون الــزائــرون
واDــرتــفــقــون اجلــوالــون انــطـالقــا من أو بــاجتــاه هــؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اDــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

والالسلكية الثابتة.
5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اDتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجلــــيـل الــــثـــــالث وضـــــمــــان تـــــوفـــــر اخلــــدمـــــات في مـــــنــــاطق

التغطية ومحاور الطرق الواردة في اDلحق 3. 
اDاداDادّة  ة  5 :  : اDناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اDـصـاغة فـي ملف
الـتــرشــيح اخلــاص بـصــاحب الــرخــصـة واDــلــحــقـــة  بــدفــتـر
الشروط ( اDلحق 4)H يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ
قــدر اإلمـكــان إلى مـؤســسـات بــأغـلــبـيــة رأسـمــال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.
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اDاداDادّة 6 :  : اDقاييس واDواصفات الدنيا
1.6 احترام اDقاييس واالعتمادات احترام اDقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكــون الــتـجــهــيـزات واDــنــشـآت األســاســيـة
اDستـعملة في شـبكة صاحب الـرخصة مطـابقة للـمقاييس
اDـعمول بهـا. وعلى صاحب الرخـصة السهـر على أن تكون
الــتـــجــهــيــزات اDــوصــلـــة بــشــبــكــتهH الســيـــمــا الــتــجــهــيــزات
اDطـرفيـةH مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اDعمول بها.
2.6 وصل األجهزة اDطرفية وصل األجهزة اDطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخــصـة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشـبـكته جـهـاز مطـرفي مُـعـتمـد وفق الـشـروط احملددة في

التنظيم اDعمول به.

3.6 اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

يـجب عـلى صـاحب الـرخـصـة أن يـسـمح بـالـنـفاذ عـلى
اخلصوص إلى اخلدمات اآلتية في منطقة التغطية :

Hخدمات الصوت -
Hالنفاذ إلى اإلنترنت -

HعطياتDإرسال ا -
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

بـالـنـسبـة لـلـسـنـة األولىH الـتـدفـقـات الـدنـيـا عبـر كل
قناة على مستوى احملطة القاعدية :   

- الــربط الــنــازل (downlink ) : 7,2  مــيــغـــابــايت في
Hالثانية على األقل

- الـــربط الــــصـــاعـــد (uplink) :  5,76 مـــيـــغــــابـــايت في
الثانية على األقل.

وبـعـد هـذه الــفـتـرةH �ــكن تـوسـيع الــتـدفـقــات الـدنـيـا
HSPA عــبــر كـل قــنــاة في حـــدود مــعــايــيــر تـــكــنــولــوجــيــات
وتـــطــــــوراتـــه حــــســب اDـــــقــــايــــيــس الــــتي يـــــوصي بــــهـــا

.3GPP فريق

اDاداDادّة 7 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.7 حزم الذبذبات  حزم الذبذبات 

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةH يــســـمـح لــصـــاحب
x 2 ) الرخصـة باستغالل عرض  حزمة ذات 30 ميـغاهرتز
15 مــــيــــغــــاهـــرتــــز) يــــتــــشـــكـل من حــــزمـــة ســــفــــلى DــــكــــاDـــات

اDـــطـــاريف نـــحـــو احملـــطـــات الـــقـــاعـــديـــة ومن حـــزمـــة عـــلـــيــا
HــطــاريفDــات احملــطــات الــقــاعــديــة نــحـو اDــكــاD بــالــنـســبــة
ويـــــفــــصل بــــu هـــــاتــــu احلــــزمــــتـــــu فــــاصل مــــزدوج بـ 190
مـــيــغــاهــرتــز. إن عــرض احلــزمــة اDــمـــنــوحــة يــتــشــكل من 3

قنوات ذات 5 ميغاهرتز.

إن مـــخـــتـــلف هـــذه الـــقــنـــوات مـــتــوفـــرة عـــبـــر جــمـــيع
الـتــراب الـوطــني مـا لم تــوجـد عــوائق في الـتــنـســيق عـلى

احلدود.
ذبذبات القنوات اDمنوحة باDيغاهرتز هي :

- 1960-1975 لـلحـزمـة الـسـفـلى ( إرسـال من الـنـقال
نحو القاعدة).

- 2150-2165 لـلــحـزمـة الــعـلـيـا ( إرســال من الـقـاعـدة
نحو النقال).

2.7 تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�ـكن تــخـصــيص قــنـوات ذبــذبـات إضــافــيـة لــصـاحب
الـــرخــصــة بــعــرض 5 مـــيــغــاهــرتـــز بــحــسب مـــا يــتــوفــر من
الـــقـــنـــوات ووفق الـــذبـــذبــات اخملـــصـــصــة لـــشـــبـــكــات اجلـــيل

الثالث في إطار مخطط الذبذبات.
ولـــهـــذا الـــغـــرضH يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتH وعـــلى ســــلـــطـــة
الــــضــــبط اإلجــــابــــة عـن الــــطــــلب فـي أجل ثالثــــة (3) أشــــهــــر

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اDثبت بوصل استالم.
تـــكــــون شـــروط مـــنـح واســـتـــعــــمـــال حـــزم الــــذبـــذبـــات
اDمنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اDعمول به.

3.7 ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلب مـن صــــاحـب الـــــرخــــصـــــةH وفـي ظل احـــــتــــرام
Hـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزDاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تُـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اDباشرةH بشرط توفرها.

4.7 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تـــقـــوم ســـلـــطـــة الـــضـــبـط بـــتـــخـــصـــيص ذبـــذبـــات وفق
التنظيم اDعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.

�ــكن ســلـطــة الــضـبـط كـذلك أن تــفــرض عـنــد احلــاجـة
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق ªيزة.
Hبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط Hيـبــلغ صـاحـب الـرخــصـة

مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.
Hفـي كل وقت Hعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجـــــراءات الالزمـــــة لـــــتـــــرشـــــيـــــد االســــتـــــعـــــمـــــال الـــــنـــــاجـع

للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اDستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.



28 محر محرّم عام م عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7260
2 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2013 م م

5.7 التشويش التشويش

تكون كيـفيات اإلقامة واالستـغالل وطاقات اإلشعاع
حـــرةH مع مـــراعـــاة الـــتـــنـــظـــيم اDـــعـــمـــول به ومـــقـــتـــضـــيــات
الــــتـــــنــــســـــيق الـــــوطــــنـي والــــدولـي وشــــريـــــطــــة عـــــدم إثــــارة

تشويشات مضرة. 
uقـنـوات متـعامـل uوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنHu فـإن على هـذين اDتـعامـلu الـقيـامH في أجل أقصاه
سـبعة (7) أيـام بعـد تاريخ اDـعايـنـةH إخبـار سلـطة الـضبط
بتاريخ ومكان حـدوث  التشويشات وبـالشروط السارية

في استغالل القنوات محل التشويش.
ويــعــرض اDــتــعــامالن عــلـى ســلــطــة الــضــبطH في أجل
أقــصـاه شــهــر واحـدH اإلجــراءات اDـتــفق عــلـيــهـا إلزالــة هـذه

التشويشاتH قصد اDصادقة. 

اDاداDادّة 8 :  : مجموعات الترقيم

1.8 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

 طــبــقــا ألحــكــام اDـادة 13 من الــقــانـونH  حتــدد ســلــطـة
الــضـبط وتـمــنح األرقـام ومـجــمـوعـات الـتــرقـيم والـبـواد�
الــضــروريــة لـصــاحب الــرخــصــة  السـتــغالل  شــبــكــة اجلـيل

الثالث اخلاصة به وتزويد اخلدمات اDتعلقة بها.

2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حـالــة تـعـديل مـخـطط الـتــرقـيم الـوطـنيH تـخـطط
HuتعـاملDسلطـة الضبط هـذه التغـييرات بـالتشـاور مع ا

وفق التشريع والتنظيم اDعمول بهما.

اDاداDادّة 9 :  : التوصيل البيني

1.9 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

rـوجب اDـادة 25 من الــقـانـونH يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةH وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اDـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والــــتــــنــــظـــيـم. ويــــســـتــــفــــيــــد صــــاحب الــــرخــــصـــة مـن عـــرض
اDــتــعــامــلــu وفق الــشــروط الــتي يــنص عــلــيــهــا الــتـنــظــيم

اDعمول به.
Hحـسب احلاجة Hيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اDـتـعـامـلu اDـوصـولـu بـينـيـاH مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكu هؤالء
اDـتـعـامـلـu من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهH وفق الــشــروط اDــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني اخلاص به.

2.9 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واDـــادة 17 من
اDـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم H156 - 02 اDـذكــورين أعالهH يـعـد
Hيـونـيـو من كل سـنة uصـاحب الـرخـصـة ويـنشـر في ثالثـ
كـــأقــــصى أجلH فــــهـــرس تـــوصـــيـل بـــيـــني يــــحـــدد الـــشـــروط
التقـنية والـتعريـفيـة لعروض صـاحب الرخصـة في مجال

التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقو�ية اDوالية.
يــعـرض فــهـرس الـتــوصـيـل الـبـيــني هــذا عـلى ســلـطـة
الــضـــبط لــلـــمــصـــادقــة عـــلــيـه قــبل نـــشــرهH وفـــقــا لـــلــقـــانــون

واDرسوم اDذكورين  أعاله.
وفي حــــــالــــــة رفـض اDـــــصــــــادقــــــةH فــــــإن عــــــلى صــــــاحب
الـرخصـة تـنـفـيذ تـعـلـيمـات سـلـطـة الضـبط وتـقـد¬ فـهرس
وصل بـيني معـدل و/أو متمم قانـوناH خالل اخلمـسة عشر

(15) يوما اDوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.
يـــســتــجـــيب صــاحـب الــرخــصـــة لــطــلـــبــات الـــتــوصــيل
البيـني التي يـتقدم بـها اDتـعامـلون اآلخرون لـلمواصالت
السلـكيـة والالسلكـية ضـمن الشروط اDـقررة في الـقانون

والتنظيم وفي فهرسه اخلاص بالتوصيل البيني.

3.9 عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واDـالــيـة
uبــحـريــة بـ Hواإلداريـة فـي عـقــود يـتم الــتـفــاوض بــشـأنــهـا
اDــتـعـامـلـu مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اDـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــu صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
Hيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط Hومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اDــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اDـعــمـول

بهما.

اDاداDادّة  10 : : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اDـنشآت
األساسية

1.10 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اDـــكـــاDـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات
Hالـعـمــومـيـة  لــلـمـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـة الــثـابـتـة
و�ـكـنـه كـذلك إبـرام أيـة اتـفـاقــيـة تـهـدف إلى وضع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشــبـكــات اخلـاصـة. وفي هــذه احلـالــة األخـيـرة فــإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اDـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف rـــوجب

االتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.
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2.10 تقاسم اDنشآت األساسية للمواقع تقاسم اDنشآت األساسية للمواقع

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اDـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهH هـو كـذلكH أن يـضع
اDـــنـــشــآت األســـاســـيــة Dـــواقع شـــبـــكـــة اجلــيـل الــثـــالث حتت
تـصــرف اDـتـعـامــلـu الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اDـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اDـنـشـآت األسـاسـيـةH عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.

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

3.10 اDنازعات اDنازعات

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

بتقاسم اDنشآت األساسية.

اDاداDادّة  11 :  : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

1.11 حـق اDــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اDــــــــــرور  عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات

تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونH يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخص مـن أحـكــام اDـادة 43 من الــقــانــون ومــا يــلــيـهــا من
اDــواد اDــتــعـلــقــة بــحــقــوق اDــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واDـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اDـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.11 احترام التنظيمات األخرى اDطبقة احترام التنظيمات األخرى اDطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الستغالل شـبكـة اجليل الثـالث وتوسـيعهـا. وعلـيه احترام
الــتـــشــريـع والــتــنـــظــيـم اDــعــمـــول بــهـــمــاH الســـيــمـــا األحــكــام
اDـــتــــعـــلــــقـــة بـــاDـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطــني والــصـحــة الــعـمــومــيـة وتــهــيـئــة اإلقــلـيم وحــمــايـة
احملــــــيـط وتــــــنــــــظــــــيـم اDــــــدن واألمـن الــــــعـــــــمــــــومـي واDــــــواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اDــوجــودة ضـمن

األمالك العمومية والطرقات.

3.11 النفاذ إلى اDواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اDواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اDــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
Hالســيـمــا مـنــهـا الــنـقط الــعـلــيـا Huالـدفــاع واألمن الـوطــنـيــ
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونH شــريــطــة احــتـرام

االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اDطبق على
اDـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اDـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
Hشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
uيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اDــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـستـعمـلهـا حلـاجات شـبكـة اجلـيل الثـالث. ويتـحـقق النـفاذ
إلى اDـواقع الالسـلكـيـة الكـهربـائـية بـu اDتـعـاملـHu ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اDــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اDــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةH وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اDــطــبــقــة عــلى

تقاسم اDنشآت األساسية.

اDـاداDـادّة  12  :   : األمالك والـتـجهـيـزات اخملصـصـة لتـوفـير
اخلدمات

uـستـخدمDيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اDنقـولة والعـقارية (rـا فيها
اDـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والعتاد الضـروري  إلقامة واستغالل شبكة اجليل الثالث
ولـتـوفـيـر اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةH السـيـمـا بـهدف
اســتــيــفـــاء شــروط الــدوام والـــنــوعــيــة واألمـن اDــقــررة في

دفتر الشروط هذا.

اDـــــاداDـــــادّة  13 :  : اســـــتـــــمـــــراريـــــة اخلـــــدمـــــات ونـــــوعـــــيـــــتـــــهــــا
وتوفرها.

1.13 اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات  وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات  وتــوفــرهـا

ودوامهاودوامها
ال �ــكن صـاحـب الـرخــصـة تــوقـيف تــوفـيــر اخلـدمـات
دون تـرخيص مسـبق من سلطـة الضبطH إال في حـالة قوة

قاهرة تعاين قانوناH وذلك احتراما Dبدأ االستمرارية.
على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أال يـتــجـاوز
مـتـوسط اDدة اDـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اDالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شبكة اجليل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو تلفها.
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يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتنـاء وجتديد مـعدات شبكـته طبقا لـلمقايـيس الدولية
اDعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغليها العادي والدائم.

2.13 جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيـــــةH الســــيـــــمـــــا مــــنـــــهـــــا مــــقـــــايــــيـس االحتــــاد الـــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Dــعــايــيــر
اجلـودة الدنـيـا احملـددة في اDـلـحق H2 في مـنـطـقـة الـتـغـطـية

كلها.
يــلــتــزم صــاحب الـــرخــصــة بــاDــقــايـــيس اDــعــمــول بــهــا
وباخلـصوص مـقاييس  االحتـاد الدولي لالتـصاالت واDـعهد
األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت فيـمـا يـخص جـودة اخلـدمة
وبـاخلصوص فيمـا يتعلق بنـسبة التوافـر ونسبة األخطاء
من أولــهــا إلى  آخــرهــا وآجــال تــراسل الــصــوت وخــدمـات
الـبـيـانـات وآجـال تـلـبـيــة طـلـبـات اخلـدمـة وفـاعـلـيـة إرسـال
اDـكـاDـات وفـاعـلـيـة وسـرعـة صـيـانـة الـشـبـكـة. ويـجب عـلـيه
أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشـل الــنــظــام اDـــؤدي إلى تــدهــور

جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.
يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اDــداخل اDـوجــبـة
Dـــؤشــرات جـــودة اخلــدمــة لـــلــمـــلــحق 2 من دفــتـــر الــشــروط
وبــاحــتــرام  االلــتـــزامــات اإلضــافــيــة  الــتي الــتــزم بــهــا في

ملف ترشحه ( اDلحق 4).
يـعـاد حتـديـد اDـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمة بـعد اسـتشـارة أصحـاب الرخص ابـتداء من الـسنة
الثـانيـة اDـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةH إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.
يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضــبط قــصــد حتــديــد قـــيم مــؤشــرات جــودة اخلــدمــة عــلى
شبـكة صـاحب الرخـصةH عـلى األقل مرة واحـدة في السـنة
H عــــلى اDــــوقع اإللــــكــــتــــروني لــــســــلــــطـــة الــــضــــبط  واDــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.
 تـتم مـراجـعـة مـؤشــرات وكـيـفـيـات الـقـيـاس اخلـاصـة
بـهم عــلى شـبــكـة صـاحـب الـرخـصــة واDـداخل الـدنــيـا جلـودة
اخلـدمــة اخلـاصـة بــهم طــوال مـدة الــرخـصـة بــحـسـب احلـاجـة
إلـيها. ويهيء صـاحب الرخصـة  الشروط اDالئمـة  ويتخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهّل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اDــعـطـيـات
وإجـراء الــقـيـاسـات الــضـروريـة لــتـقـيـيـم  مـؤشـرات جـودة

اخلدمة وذلك بإجراء حتقيقu في السنة على األكثر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اDاداDادّة 14  :   : استقبال اDرتفقu اجلوالu والزائرين

1.14 مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اDــرتــفــقــu اجلــوالــu لــلــمــتــعــامــلــu غــيــر اDــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
Hبــــكل حـــريــــة الـــشـــروط Hحتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجـــوال
السـيـما شـروط حتـديـد التـعـريـفات والـفـوتـرةH الـتي �كن
rوجبـها Dشـتركي الشبـكات اخللـوية األجنبـية اDوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
 �ــكـن صــاحـب رخــصـــة اجلـــيل الـــثــالثH شـــريـــطــة أن
يـكـون قـد وفّى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اDـطـلـوبـة في نـهـايـة
الــســنــة الــثــالــثــة كــمـا هـي مـحــددة فـي اDـلــحق 3 مـن دفــتـر
الـشــروط هــذاH أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اDـتعـاملـu اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.

2.14 مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة مع مـتــعـامــلي شـبــكـات االتــصـاالت الــشـخــصـيـة

(GMPCS) ية عبر السواتلDية عبر السواتل (النقالة العاDالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اDـتـعـامـلـu احلـاصـلـu عـلى رخص في
اجلـزائــر لالتــصـاالت الــشـخــصـيــة الـنــقـالــة الـعــامـلــيـة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اDعمول به.

اDاداDادّة 15 :  : اDنافسة اDشروعة

uتعاملDا uب uتعاملDا u1.15 ب

يلتـزم صاحب الـرخصة rـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اDــتــعــامــلــu اDــنــافــســu لهH خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
ªارسة غـير تنـافسـية مثل الـتفـاهم غير اDـسموح به ( ال
ســيـمــا في مـجــال الـتــعـريــفـة) أو الــتـعـسـف في اسـتــعـمـال

وضعيته اDهيمنة. 

2.15 جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

 يـــســـهّل صـــاحـب الـــرخــصـــة الـــنـــفـــاذ خلـــدمـــاته بـــوضع
اتــــفـــاقــــاتH مع مــــزودي اخلـــدمــــاتH مـــبــــنــــيـــة عــــلى شـــروط
الشفافية وعدم الـتمييز تصادق عليها سلطة الضبط في

إطار منافسة شرعية وفعلية.
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uرتفقDساواة في معاملة اDادّة ة 16 :  : اDاداDا
يـــعــامـل اDــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةH ويـــضــمن
نفـاذهم إلى شـبكـة وخدمـات اجلـيل الثـالثH وفـقا لـلقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكH شـريـطة أن
Hتــتــوفـر فــيــهم الـشــروط الــتي يــحـددهــا صـاحـب الـرخــصـة

طبقا للتشريع اDعمول به.

اDــاداDــادّة ة   17       :  : مـــسك مـــحـــاســبـــة حتـــلـــيــلـــيـــة والــفـــصل
احملاسبي.

�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :
-  بـتـحديـد الكـلـفة اDـبـاشرة وغـير اDـبـاشرة اخلـاصة
بــنـشــاط اجلـيل الـثــالث والـكــلـفـة اDــشـتــركـة مع الـشــبـكـات
األخـــرى اDــــســـتـــغــــلـــة H إن وجـــدتH بــــحـــسب اDــــدونـــة الـــتي
حـــددتــــهـــا   ســـلــــطـــة الــــضـــبط  بــــعـــد الــــتـــشـــاور مـع صـــاحب

الرخصة.
-  بـتـحـديــد  اDـنـتــوجـات والـنــتـائج اخلـاصــة بـنـشـاط

اجليل الثالث  لكل صنف من اخلدمات اDقدمة.
uوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اDــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اDــقــايـيس

الدولية.

اDاداDادّة ة 18 :  : حتديد التعريفات والتسويق
1.18 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اDـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واDمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةH يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوص من  :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اDـــــقــــدمــــة

HشتركيهD
- احلــريــة في ضـبـط اDـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةH هـذه اDـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

Hتخفيضات تبعا حلجم احلركة
- احلـرية في حتديـد سياسته لـلتسـويق وفي تنظيم

شبكته للتوزيع.
تقدم اDعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 

2.18 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

عــلى صـاحب الـرخـصـة أن يــحـرص في إطـار عالقـاته
التـعاقدية مع مـناولu مـحتملـHu على احتـرام التزامات

هؤالء اDناولu بالنسبة إلى ما يأتي  :

HuرتفقDساواة في النفاذ وفي معاملة اDا -
- احـــتــــرام ســـريـــة اDــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن

HuرتفقDا
Hفي جــــمــــيع األحــــوال Hيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة

rسؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اDاداDادّة 19  :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة
1.19 مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Dشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيل الـثـالث - في شـبـكة ثـابـتـة أو نـقـالة - مـقـيـدة كـلـية

على جهاز اDناديH داخل اإلقليم اجلزائري.
تــطــبقH خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريH مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اDنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.
2.19  جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اDـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اDـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغاية يقوم صاحب الرخصة rا يأتي  :
Hأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلH مـن جتـــــهـــــيــــــزات اDـــــراكـــــز
اDــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اDـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

Hوتسجيل التسعير
ب) يــــــضـع في إطــــــار بـــــــرامج عــــــصــــــرنـــــــة وتــــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلH أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرّف اDــبــالـغ اDــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

HطبقةDالتعريفات ا
ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اDكـاDات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاDــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهH بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

HسبقDالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــرH كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــرH تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اDـكـاDـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاDـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

Hوالذين يقبلون بتسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية
هـ) يــحــتـــفظ Dــدة ســنــتــu (2) عــلـى األقلH بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اDــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.
3.19  محتوى الفواتير  محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتH على األقلH ما يأتي  :
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Hاسم الزبون وعنوانه البريدي -
HفوترةDمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

Hفترة الفوترة -
Hسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(iii)عـــــنــــد االقـــــتــــضــــاء  و HــــطـــــاريفDســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكـــمــــيـــات اDـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

Hوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات
- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.19  تفريد اخلدمات اDفوترة :  تفريد اخلدمات اDفوترة :

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

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.
5.19 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطH إن طـــلــبـت مــنـه ذلكH االحـــتــجـــاجـــات اDــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اDقدمة عن هذه
االحتـجـاجات. ويـبلغ سـلـطة الـضبطH مـرة في الـسنـة على
األقلH بـتحليل إحـصائي لالحتجـاجات اDستـلمة واألجوبة

اDعطاة.

6.19 معاجلة اDنازعات معاجلة اDنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Dـــعـــاجلــة
اDــنــازعــات الــقــائـــمــة بــu صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطH حـــu مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
Hأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق Hالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
Hبـــقــرار مــســبب Hفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيـــيـف هـــذا اإلجــــراء أو كــــيــــفــــيـــات تــــطـــــبــــيــــقهH كــــمـــا
بــاســـتـطــاعــتـهــا أن جتــبــر صـاحب الــرخــصــة عـلى مــراجــعـة

قراراته غير اDؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.19 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

يــضع صــاحب الــرخـــصــةH ابــتــداء من دخــول شــبــكــته
لــلــجــيل الــثــالث حــيــز الـــتــنــفــيــذH مــنــظــومــة مــعــلــومــاتــيــة
لـــتـــخــزيـن اDـــعــطـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة ومــعـــطـــيـــات الـــفـــوتــرة

وتسجيل التحصيالت.

اDاداDادّة 20  :   : إعالن التعريفات
1.20 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20 شروط اإلعالن

تـــعــــد اDـــذكـــرة اDــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية  :

أ) ترسل نسخـة من اDذكرة إلى سلطة الضبطH قبل
ثالثu (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مــرتـقـب rـا فـي ذلك اخلـدمــات اجلــديــدة. وبــإمـكــان ســلــطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتH إن تـبــu أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اDـنافـسة اDـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلدمـات اDواصالت السـلكيـة والالسلـكية ويـقلص في هذه
(30) uاحلــالــة أجل اإلرســال إلى ســلــطــة الــضــبط من ثـالثـ

يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخـة من اDذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمــهـور في كل وكــالـة جتـاريــة قـصـد االطـالع عـلـيــهـا بـكل

حرية.
ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكH نـسـخـة

من اDذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.
د) تــــبــــu الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

uرتفقDادّة 21  :   : حماية اDاداDا
1.21 سرية اDكاDات سرية اDكاDات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضـمن سـريـة اDـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــثـــالثH مـع مـــراعـــاة الـــتـــعــــلـــيـــمـــات الـــتي
يــقــتــضــيــهــا الــدفــاع الـوطــنـي واألمن الــعــمـومـيH ومــراعـاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اDعمول به. 
2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية اDكاDات العقوبات في حالة عدم احترام سرية اDكاDات

عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاH وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـريــة اDــكــاDــات

الصوتية واDعطيات.
3.21  سرية اDعلومات االسمية وحمايتها  سرية اDعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اDـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اDشـتركu أو عـلى زبائنـه احلائزين بـطاقة الـدفع اDسبق
SIM  أو HUSIM وذلك مع احــــتــــرام األحــــكــــام الـــقــــانــــونــــيـــة

والتنظيمية اDعمول بها.
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يـجـب عـلـى كل زبــون أو مــشـتــرك أو حــائــز  بــطــاقـة
الــدفع اDــســبق SIM  أو USIM أن يــكــون مـــوضــوع تــعــرف

دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :
Hاالسم واللقب -

- العنوان.
يـجب إرفــاق نـســخـة مـصــادق عـلى مــطـابـقــتـهـا ألصل

وثيقة تعريف رسميةr Hلف التعرّف.
يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك

.USIM أو  SIM سبقDتسليم بطاقة الدفع ا uأو ح

4.21 التعرف التعرف

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد الـتـعـرف على رقـمـهم من اجلـهـاز اDطـلـوب ويـشغل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.
 يــســـهــر صــاحـب اخلــدمــة عـــلى وضع إجــراء الـــتــعــرف
عــــلى بــــطــــاقــــات  SIM أو USIM اDــــســــتـــــعــــمــــلــــة من طــــرف
األطـــفــال. وتـــوضع بـــطـــاقــات SIM  أو USIM عـــلى حـــســاب
اآلبـــاء أو الــولـي. ويــتـم الـــتــعـــرف بـــوضـــوح عـــلى بـــيـــانــات
الــطـــفل ( االسم والــلــقب وتـــاريخ اDــيالد). و�ــكن اآلبــاء أو
Hالولي تعديل خيـارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل
كـما �ـكنه ªارسـة اDراقـبة األبـوية عـبر خـدمة يـزوده بها

صاحب اخلدمة.

5.21 حيادية اخلدمات حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اDــعــلــومـات اDــرســلــة عـلـى شـبــكــته. ويــلــزم نـفــسه بــاتــخـاذ
جـمـيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اDـرسلـة عـلى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الـغاية اخلدمات دون تـمييزH مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اDـــرســلـــةH ويــتـــخــذ الـــتــرتـــيـــبــات الـــنــاجـــعــة لـــيـــضــمن لـــهــا

السالمة.

6.21 تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء تدابير حماية األطفال  واألشخاص الضعفاء

يلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـوضع حلـولH  تـكـنـولـوجـية
وتـــنـــظـــيــــمـــيـــة عـــلى اخلــــصـــوصH  لـــعـــرضـــهـــا عــــلى زبـــائـــنه
ولــتــرقـيــة اخلــدمـة الــتي تــســمح لـهـم بـحــمــايـة أطــفــالـهم أو
األشخـاص الضـعفاء اDـوجودين حتت وصـايتـهم وذلك عبر
تــقــيـيــد الــنــفـاذ إلى وجــهــات أو مــحـتــويــات غـيــر مــرغـوب
فـيـهـا. ويـجب أن تـتـوفـر هـذه اخلـدمـةH انـطالقـا من الـسـنـة

الثانية على األكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة.

اDــاداDــادّة ة 22   :   : الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الالزمـــة من أجـل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةH طبقا للتشريع اDعمول
بهH أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب

اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميH وصالحيات السلطـة القضائية
بـاسـتـخدام الـوسـائل الـضـروريـةH خـاصـة فـيـمـا يـتـعلـق rا

يأتي  :

- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية
HنكوبةDناطق اDفي مناطق العمليات أو في ا

- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في
Hحالة نزاع أو في حاالت الطوار�

- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باDـصالح
Hكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميDا

- تــــســــخــــيــــر اDــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
Hالداخلي

- تـــقــد¬ عـــونه لـــلـــهـــيــئـــات اDـــهـــتــمـــة عـــلى اDـــســـتــوى
الــوطـــنـي rــســـائل حـــمـــايـــة وأمن مـــنـــظـــومــات اDـــواصالت
الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـةH بــالـسـمـاح (i) بـالـتــوصـيل الـبـيـني
والــنــفــاذ إلـى جتــهــيــزاته و(ii) بــالــنــفـــاذ إلى الــبـــطــاقــيــات

واDعلومات األخرى اDوجودة لدى صاحب الرخصة.

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

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

يـعـوض صـاحب الـرخـصـة عن مـسـاهـمـته في األعـمال
الــــــواردة أعالهH ضــــــمـن الــــــقـــــدر والــــــشــــــروط اDــــــقــــــررة في

النصوص التشريعية والتنظيمية اDعمول بها.

كمـا يلتـزم صاحب الـرخصة  بـإقامـة سجل  األحداث
اDـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اDـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل  تاريخ النفاذ بطريقة

تضمن  تتبعها  خالل فترة  سنة.

وحتـددH لــهــذا الـغــرضH  كل اDـعــلــومـات اDــتـصــلـة بــهـا
HــشــتـركDوتــعـريف ا Hمــثل عــنـوان بــروتــوكـول اإلنــتــرنت
وتــــــاريخ وســــــاعـــــة الـــــنــــــفـــــاذ. وال �ـــــكـن االطالع عــــــلى هـــــذه

اDعلومات إال من طرف مصالح األمن اخملولة قانونا.

اDاداDادّة  ة  23 :   :  ترميز تشفير اإلشارات واDعلومات 

�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـقــوم بــتــرمــيــز إشـاراته
ومـعـلــومـاته اخلـاصـة كـمـا �ـكن أن يـقـتـرح عـلى مـشـتـركـيه
خــــدمـــة تـــرمــــيـــز اتـــصــــاالتـــهم  شــــريـــطـــة احــــتـــرام األحـــكـــام

القانونية والتنظيمية اDعمول بها.
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وعلـيهH مع ذلكH أن يـودع لدى سـلـطة الـضـبطH طرق
ووسائـل تشـفـيـر اإلشـارات  واDـعـلـومـات وتـرمـيـزها قـبل

تشغيل هذه اDنظومات.

اDــاداDــادّة ة   24     :  : اDـــشــاركــة في االســـتــشــارات اDــتـــعــلــقــة
بالنفاذ العام

�ـكن صـاحب الـرخـصـة أن يــشـارك في عـمـلـيـة طـلب
الـعـروض وفي االسـتـشـارات الـصـادرة عن سـلـطـة الـضبط
لـلــمـشـاركـة في إجنــاز مـهـام الـنــفـاذ الـعـام طــبـقـا لـلــتـنـظـيم

اDعمول به. 

اDاداDادّة 25 :  : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.25 دليل اDشتركu العام دليل اDشتركu العام

Hيبلغ صـاحب الرخصة Hطبـقا للمادة 32 من القانـون
مــجـانـاH  ســلـطـة الــضـبطH بــغـرض نـشــر الـدلـيـل الـعـامH في
أجل أقـصـاه 31 أكــتـوبـر اDــنـصـرم مـن سـنـة إجنــاز الـدلـيل
الــهـاتــفيH بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقــام نــدائـهـم وعـنــد االقــتــضــاءr HــهــنــهمH قــصــد إنــشـاء

دليل عام يوضع حتت تصرف اجلمهور.
2.25 خدمة اإلرشادات خدمة اإلرشادات

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
خدمـة إرشادات هاتـفيةH تـسمح بـاحلصول كـحد أدنى على

ما يأتي:
-   أرقـام هـواتـف اDـشـتـركـu فـي اخلـدمـات انـطالقـا

Hمن أسمائهم وعناوينهم
-  رقـم هـــــاتف خـــــدمـــــة إرشـــــادات كل مـــــتـــــعـــــامل من
مــتــعـــامــلي الــشـــبــكــة الـــعــمــومـــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكــيــة

والالسلكية اDوصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.
تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اDـتـعـامـلـr uا في ذلك
أولئك اDـقـيمـu في اخلـارجH وذلك من أجل إجنـاح طلـبات

.uتعاملDات الصادرة عن شبكات هؤالء اDكاDا
يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلu اآلخرين
مـنـافذ إلـى مـصـلـحتـه اخلـاصـة بـاإلرشادات ومـراكـز نـدائه

في إطار عقد التوصيل البيني اDبرم بينهم.

3.25 سرية اDعلومات سرية اDعلومات

على اDـشتـركu في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمـشـتـركu وفـي خدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا
عن ذلك كـتـابةH و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسـل آنـذاك اDـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اDـشــتـركـu إلى

.uكلفة بنشر الدليل العام للمشتركDا  Hسلطة الضبط

اDاداDادّة 26 : نداءات الطوار�
1.26 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اDـرســلـة من اDــصـالح الـعــمـومـيـة
اDــعــنـيــةH تــوصل مـجــانــا إلى اDــركـز اDــنــاسب األقـرب من
اDــنــاديH نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واDوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة rا يأتي  :
Hاحلفاظ على األرواح البشرية -

Hتدخالت الشرطة والدرك الوطني -
- مكافحة احلرائق.

 2.26 مخططات الطوار� مخططات الطوار�
يـعـد صـاحب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اDـسـؤولـu عن
الـهيئات اDكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةH مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعجـاليـة من خـدمات اDـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشـغيـلهـا السـريع وينـفذ كل ذلك rـبادرة منه أو
بـــــطـــــلـب من الـــــســـــلــــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة. ولـــــهـــــذا  يــــــحـــــتـــــفظ
بــالـتــجــهـيــزات الـنــقـالــة واDـتــحـركــة واDـكــيـفــة  لـلــتـدخالت
ويــــشـــارك  فـي الــــتــــمــــارين الــــتي تــــنــــظــــمــــهــــا الــــهــــيــــئـــات

العمومية اDكلفة باDهمة.
3.26 اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات
عــنـــدمــا يـــنــقــطـع تــوفــيـــر اخلــدمــاتH الســـيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةH يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
من أجل إعــادة تــشـــغــيل اخلــدمــة فـي أقــرب اآلجــال. و�ــنح
في هــذه احلــالــة األولــويــة إلعــادة تـــشــغــيل الــوصالت الــتي
تــسـاعــد مــبـاشــرة في تــنـفــيــذ مـهــام الــهـيــئـات أو اإلدارات

اDلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واDساهمات واDقابل اDالياألتاوى واDساهمات واDقابل اDالي

27  :   : األتــاوى اخلــاصــة بــتــخــصــيص الــذبــذبــات اDـاداDـادّة  
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

1.27 اDبدأ اDبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اDعمول بهماH وفي مقابل
تــخـصـيـص وتـسـيــيـر ومـراقــبـة الــذبـذبـات H  وبــاخلـصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتـزيـة H يــخـضع صـاحـب الـرخـصـة إلى تــسـديـد اإلتـاوة

اDتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.
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2.27  اDبلغ  اDبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةH يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اDذكـورة في النقطة 1.27 واDتعلـقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاH على ما يأتي  :

- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة
الذبذبات  :

ثالثــمـائــة مـلــيـون (300.000.000,00) ديـنــار جــزائـري
للقناة اDزدوجة 5 ميغاهرتز. 

-  إتــــاوة ســــنــــويــــة Dــــراقــــبــــة اDــــنــــشــــآت األســــاســــيـــة
الالسلكية الكهربائية :

 ثالثــة آالف (3.000,00) ديــنـــار جـــزائــري  لـــلـــمــحـــطــة
(Node  B عقدة) القاعدية

�ـــكن أن يـــكــون مـــبـــلغ هـــذه األتــاوى مـــحل مـــراجـــعــة
وفــقـــا ألحــكـــام اDــادة 43 من دفـــتــر الــشـــروط هــذا وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اDـــســـاواة بـــu مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اDـاداDـادّة  28  :  : اDـســاهـمـات اDـتــعـلـقــة بـالـنـفــاذ الـعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

1.28 اDبدأ  اDبدأ 

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةH تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصه الـــتــطــبـــيــقـــيــةH في أعـــبــاء الـــنــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اDـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـةH كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.28 اDبلغ اDبلغ

تُــــحــــدد مـــــســــاهــــمـــــات صــــاحب الـــــرخــــصــــة فـي مــــهــــام
وتـكالـيف الـنـفـاذ العـام وتـهـيـئة اإلقـلـيم وحـمـاية الـبـيـئة (
األســــهـــمــــيــــة في اخلــــدمـــة الــــعــــامـــة) بـ %3 مـن رقم أعــــمـــال

اDتعامل.

اDـاداDـادّة  29 :  :     اDسـاهـمـة اDـتـعـلـقـة  بـالـبـحث والـتكـوين
والتقييس في مجال اDواصالت السلكية والالسلكية

1.29 اDبدأ  اDبدأ 

يــخــضع صــاحب الــرخــصـة لــدفع مــســاهــمــة  لــلـبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اDــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.

2.29 اDبلغ   اDبلغ  

يُـحــدد مــبـلـغ اDــسـاهـمــة اDــذكـور في الــفــقــرة 1.29
بـ 0,3 % من رقم أعمال اDتعامل.

اDاداDادّة ة 30 :  : اإلتاوة اDتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 
1.30 اDبدأ  اDبدأ 

يخضع صـاحب الرخصة إلى دفع إتـاوة rقابل مالي
لتسيير مخطط الترقيم.

2.30 اDبلغ  اDبلغ 

يــســاوي مــبــلغ  اإلتــاوة اDــتــعــلــقــة بــتــســيـيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اDتعامل.

اDاداDادّة ة 31 :  : اDقابل اDالي اDتعلق بالرخصة
يـــخــــضع صــــاحب الــــرخــــصـــة إلـى دفع  مــــقـــابـل مـــالي

مكون من جزءين :
- جـــــــــــــزء ثــــــــــــــابـت مـــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــــغـه ثـالثــــــــــــــة مـاليـــــــــــــيـــــــــــــر
(3.000.000.000,00) دينـار جزائـري وجزء مـتغـير  يـساوي
1 % من رقـم أعــمــال  اDـتــعــامـل احملــقّق بــواســطــة  خــدمـات

اجليل الثالث.
يُـذكــر أن اDـقـابـل اDـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقيـمة اDـضـافة  طـوال مـدة الرخـصة اDـدفـوعة مـثـلمـا هو

مبu أدناه.

1.31 كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يُـــدفع مـــبـــلـغ اDـــقـــابل اDـــالـي  اDـــذكـــور أعاله في أجل
عــشــرين (20) يــوم عـمـل ابـتــداء من تــاريخ تــسـلــيم تــبــلـيغ

اDوافقة على الرخصة.

يـتم الـدفع بالـديـنار  اجلـزائـري عن طريق الـتـحويل
لفائدة اخلزينة العمومية.

2.31 كيفية تسديد اجلزء اDتغير كيفية تسديد اجلزء اDتغير

مــبــلغ اجلــزء اDــتــغـيــر لــلــمــقــابل اDــالي احملــســوب من
طـرف سـلـطـة الـضـبط واDـبـلّغ إلى صـاحب الـرخـصـة يـجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اDوالية.

اDــــاداDــــادّة ة 32 :  : الــــعـــــقــــوبـــــات اDــــالـــــيـــــة في حـــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية 

باسـتـثـنـاء اإلجـراءات الـقانـونـيـة اخملـالـفـة وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة rـــــوجب اDـــــلـــــحق H3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـــتــزامـــات اإلضـــافـــيـــة  اDــســـجـــلـــةH  وبـــاســتـــثـــنـــاء وجــود
"ظــروف اإلعــفــاء"H يـــتــعــرض صــاحب الــرخــصــة لــعــقــوبــات
مـالية يـحدد مبـلغهـا في اDلحق 3. علمـا أن اDبلغ الـسنوي
لـهـاته الـعـقـوبـات ال �ـكن بـأي حـال من األحـوال أن يـتـعدى

سبعة (7) ماليير دينار جزائري.
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ويــــقـــصــــد بـ "ظــــروف اإلعــــفـــاء" كـل ظـــرف خــــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيH رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الـــرخـــصـــةH �ـــنع أن يـــؤخـــر بـــصـــفـــة غـــيـــر عـــاديـــة أو غـــيـــر
متوقعةH بسط الشـبكة وتطوير التغطية اإلقليمية ضمن
اآلجــال اDــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الـــظــــروف خـــاصـــة (i) ظــــروف الــــقـــوة الــــقــــاهـــرة (ii) إخالل
اDـتعـاملـu أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اDـسـتــأجـرة وتـقــاسم اDـنـشـآت
األســاســيــة والــنــفــاذ إلى اDــواقع الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيـة
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تــكـون الــعــقــوبـات اDــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةH واجــــبـــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيـــة
بـالــديـنـار اجلــزائـريH خالل أيــام الـعـمل الــعـشـرة (10) بـعـد
Hمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط Hإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اDـاداDـادّة  33   :  : كــيـفــيـات تــســديـد األتــاوى واDــسـاهــمـات
اDالية الدورية

1.33 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتقـبض أتـاوى ومـسـاهمـات صـاحب الـرخـصة
اDـســتـحــقــة rـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاH وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اDعمول بهما.

2.33 التحصيل واDراقبة التحصيل واDراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واDــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الصدد وحتتفظ لـنفسها باحلق في القيام بكل تفتيش في
اDــوقع وبــكل حتــقـيق تــراهــمـا الزمــHu وذلك بــاالســتـعــانـة
عــنــد الــضــرورة بــشـــرطــة الــبــريــد واDــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسلـكيـة اDنـصوص عـليـها في اDادة 121 وما يـليـها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءH تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

3.33 كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واDسـاهمـات من طرف كيـفيـة حتصـيل األتـاوى واDسـاهمـات من طرف

سلطة الضبطسلطة الضبط
يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اDــــســــاهــــمـــات

بالطريقة اآلتية  :
- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اDذكورة في اDادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يـحـدد مــبـلغ اإلتــاوة عـلى أسـاس ســنـوي لــفـتـرة تــمـتـد من
أول يـــنــايــر إلى غــايــة 31 ديــســمــبــر وتـــكــون مــحل تــعــديل

يـــتـــنـــاسب مع اDـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اDوالية.
- اإلتـــاوة اDـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اDــذكـورة في اDـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اDوالية.
- اDـــســاهـــمـــات اDـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اDـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اDـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تسديـد هذه  اDساهمـات سنويا في أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اDوالية. 

اDاداDادّة 34 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم
يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اDـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةH تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اDقررة في التشريع والتنظيم اDعمول بهما.
 الفصل السادس الفصل السادس

اDسؤولية واDراقبة والعقوباتاDسؤولية واDراقبة والعقوبات

اDاداDادّة ة  35 :  : اDسؤولية العامة
صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيل الـثالث وعـن احتـرام االلـتزامـات الـواردة في دفـتر
الــــشــــروط هــــذاH كــــمــــا إنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اDــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اDطبقة عليه.

اDاداDادّة 36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات
1.36 اDسؤولية اDسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرr Hا في
ذلـك الـوزيـر اDــكـلـف بـاالتـصــاالت وسـلــطـة الــضـبطH وذلك
وفـــقــــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــونH بـــإقـــامـــة شـــبـــكــــة اجلـــيل الـــثـــالث
وتـشغيلـهاH وتوفيـر اخلدماتH وبتـحمل األضرار التي من
احملـتمل أن تـنـجم خـاصـة عن نقـائص من صـاحب الـرخـصة

أو من مستخدميه أو من شبكة اجليل الثالث.
uإلزامية التأم u2.36 إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاH يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اDـدنـيـة
واDــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــــضــــروريــــة إلقـــامــــة واســــتــــغالل شــــبــــكـــة اجلــــيـل الـــثــــالث
ولـتوفـيـر اخلدمـاتr Hـا في ذلك اDنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاH وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـu تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اDعمول

بهما.
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اDاداDادّة 37 :  : اإلعالم واDراقبة
1.37 اDعلومات العامة اDعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اDعلومـات والوثائق اDالـية والتـقنية والـتجارية
اDــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اDــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه rـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.
2.37 اDعلومات الواجب تقد�ها اDعلومات الواجب تقد�ها

يـلــتـزم صـاحب الــرخـصــة بـتـبــلـيغ اDــعـلـومــات اآلتـيـة
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطH وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اDـعـمول

بها وفي دفتر الشروط هذا  :
- كل تعـديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة

Hوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
HوفرةDوصف مجموع اخلدمات ا -

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
Hاخلدمات

Hمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
HـــمـــنـــوحــةDـــوارد اDمـــعـــلـــومـــات حـــول اســتـــعـــمـــال ا -

السيما الذبذبات واألرقام.
3.37 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلطـة الضـبط في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشهـر ابتداء من
uتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ Hنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(نــســخــة ورقـــيــة ونــســخــة إلـــكــتــرونــيــة) وكـــشــوفــا مــالــيــة

سنوية مصادقا عليها.
يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات

مفصلة حول اجلوانب اآلتية :
- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
السنة األخيرةr Hـا في ذلك تقييم نوعيـة اخلدمة وتغطية

Hالشبكة
- شــروحــات حـول عــدم تــنـفــيــذ االلــتـزامــات اDــقـررة
في دفـتر الشـروط هذا وكذلك تـقدير حـول وقت تصحيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةH فيـجب علـيه أن يدرج

Hكل مستند يبرر ذلك
- مـــخــطـط تــنـــفــيـــذ اســتـــغالل شــبـــكــة اجلـــيل الـــثــالث

HقبلةDواخلدمات بالنسبة للسنة ا
- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو

Hتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةH يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمH في حـد
امــتالك رأســمـال صــاحب الــرخـصــةH يــكـون مــضـاعف 5 (5
%H% 15 H% 10 H إلخ...) وذلك تـنـفــيـذا لـتـنـظـيم الـبـورصـة

اDطبق.
4.37 اDراقبة اDراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اDـعـمــول بـهـمـا
بـذلك ووفق الـشـروط احملــددة لـذلكH �ـكن ســلـطـة الـضـبط
أن تقـوم بـتـحقـيـقـات لدى صـاحب الـرخـصـةr Hا فـيـهـا تلك
الــــتي تـــــســــتــــلــــزم تــــدخـالت مــــبــــاشــــرة أو تـــــســــتــــلــــزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةH إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اDـكلـفـu بذلـكH وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.
وزيــــادة عـــلى ذلكH وطــــبـــقـــا لـــلــــتـــشـــريع والــــتـــنـــظـــيم
اDـعـمول بـهـمـاH �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واDواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.
اDاداDادّة ة 38 :  : اإلخالل باألحكام اDطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اDـتـعـلـقة بـاسـتـغالل شـبـكة اجلـيل الـثـالث  وخـدمـاتهH وفـقا
Hعـمول بـهماDلـدفتر الـشروط هـذا وللتـشريع والـتنـظيم ا
يـــتــعــرض صـــاحب الــرخـــصــة لـــلــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اDـــقـــررة فـي الـــنـــصـــوص الـــســـالـــفـــة الـــذكـــرH دون اDـــســـاس

باDتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اDــــاداDــــادّة ة 39  :  : ســــريـــــان مــــفــــعـــــول الــــرخـــــصــــة ومـــــدتــــهــــا
وجتديدها

1.39 سريان اDفعول سريان اDفعول

بــعــد تــوقــيع دفــتــر الــشــروط هــذا من طــرف صــاحب
الـرخــصـةH يـدخل حــيـز الـتــنـفـيــذ في الـتـاريخ الــذي يـنـشـر
فـيه في اجلـريـدة الـرسـمـيـة اDـرسـوم الـتـنـفـيـذي الـذي تـتم
rـــوجـــبـه اDـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.
2.39 اDدة اDدة

تـمـنح الـرخـصـة Dـدة خـمس عـشـرة (15) سـنـة ابـتـداء
من تاريخ سريان مفـعولها كما هو محدد في الفقرة 1.39

أعاله.
3.39 التجديد التجديد

�ـكن جتديـد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات ال
تــتــعــدى الــواحــدة مــنــهــا خــمس (5) ســنــواتH وذلك بــطــلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل من نهاية صالحية الرخصة.
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في حـالــة قـبـول الـطـلبH يـتـم جتـديـد الـرخـصـة ضـمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاH وفق الـتشريع

والتنظيم اDعمول بهما.
وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

 ويـــجب أن يــكـــون رفض كل طـــلب جتــديـــدH مــســـبــبــا
قـــانـــونـــا ومـــتـــرتـــبـــا عـــلى قـــرار يـــتـــخـــذه الـــوزيـــر اDـــكـــلف

باالتصاالتH بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 

اDاداDادّة 40 :  : طبيعة الرخصة
1.40 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
2.40 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مع مـراعــاة تــرتــيـبــات دفــتـر الــشــروط هــذاH ال �ـكن
الــتـنـازل عن الـرخـصـة أو حتـويـلــهـا لـفـائـدة الـغـيـر إال وفق

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.
و فـضال عن ذلكH ومع مراعـاة التطـورات القانـونية
اDـسـتـقـبلـيـة اDـمكـنـة واDـتـعلـقـة بـحق االسـتثـمـارH  يـخضع
كـل تــــــــغـــــــيــــــــيـــــــر أو تــــــــعــــــــديل أو تــــــــنـــــــازل أو حتــــــــويـل �س
االشـتراكـات في الـرأسمـال اخلـاص باDـتعـامل خالل  فـترة
الــــرخـــــصــــة  إلـى أحــــكـــــام األمــــر رقم 01-03 اDـــــؤرخ في 20

غشت سنة H2001 اDعدل واDتمم. 
مع مــراعــاة األحــكــام اDـذكــورة فـي اDـادة H41 يــعــتــبــر
rـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةH ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

41  :   : الـــشــــكل الـــقـــانــــوني لـــصـــاحـب الـــرخـــصـــة اDــاداDــادّة ة 
واألسهمية

1.41 الشكل القانوني الشكل القانوني

يــجب عـلـى صـاحب الــرخـصــة أن يـتـشــكل في صــيـغـة
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائـري وأن يــظل
عـلـى تـلـك الـصــورة. وال �ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يــكـون
مــتــعـــامال أو شــركــة حتت اجلـــبــر الــقــضــائـي أو الــتــصــفــيــة

القضائية  أو أية وضعية قضائية مشابهة.
�ــكن أن يــؤدي اإلخالل بـاألحــكــام اDـذكــورة أعاله من

قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبu في
اDلحق 1 اDرفق.

يخضع للمـوافقة اDسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرةH في رأسـمال صـاحب
الــرخـــصــة و/أو فـي حــقـــوق الــتـــصــويت لـــديهH وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصr Hثابة قبول. 

3.41 أحكام مختلفة أحكام مختلفة

يخضع للمـوافقة اDسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـــســاهــمـــة يــقــوم بــهـــا صــاحب الـــرخــصــة أو شــركـــة تــابــعــة
للتـجمع الـذي ينـتمي إلـيه صاحب الـرخصـةH في رأسمال
متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك حتت طائلة
الـــــــبـــــــطـالن. ويـــــــؤدي اإلخالل بـــــــهـــــــذا اإلجـــــــراء إلـى ســـــــحب

الرخصة.
لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة

تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصr Hثابة قبول.
ال �كن اDـتعامل اDـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اDـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.
يــقـصــد بــالـتــجـمـعH كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مـراقـبة أو تـتـولى اDـراقبـة أو خـاضـعـة لنـفس اDـراقـبة أو
حتـت مــراقـــبـــة مـــشــتـــركـــة لـــصــاحـب رخــصـــة أو مـــتــعـــامل.
Hــســتــعـمــلــة فـي شــأن هــيــئـةDــراقــبــة  اDويــقــصــد بــعــبــارة ا
سـلطة تـسيـير وإدارة هذه الـهيـئة بـصفة مـباشـرة أو غير
مباشـرةH سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو rوجب عقد أو بكيفية أخرى.

اDاداDادّة ة 42 :  : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي
1.42 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــرخـــــــصـــــــة احـــــــتـــــــرام االتـــــــفـــــــاقـــــــات
واالتـــفــاقــيـــات الــدولـــيــة في مـــجــال اDــواصـالت الــســلـــكــيــة
والـالســـلـــكــــيـــة الـــتي وافــــقت عـــلــــيـــهـــا اجلـــزائــــرH والســـيـــمـــا
اتــفـاقــات ولـوائح وتــرتــيـبــات االحتـاد الــدولي لالتــصـاالت
واDـنــظـمــات احملـدودة أو اإلقــلـيــمـيــة في مـجــال اDـواصالت

السلكية والالسلكيةH التي تنتمي إليها اجلزائر.
يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةH بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةH ســلــطــة

الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.

2.42 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاDــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاDسـائل اDتعـلقـة بشـبكات

اDواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.
�ــكن الــوزيـر اDــكـلـف بـاالتــصـاالت أن يــعــلن صـاحب
Hالــرخــصـــة عــضــو قــطــاع لــدى االحتـــاد الــدولي لالتــصــاالت

بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
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رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واDواصالتالبريد واDواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اDاداDادّة ة 43 :  : تعديل دفتر الشروط
تطبـيقا لـلتـنظيم اDـعمـول به ووفقا ألحـكام اDادة 22
من اDـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اDؤرخ في 15 صـفر
عـام 1422 اDـوافق 9 مـايــو سـنـة H 2001 �ـكن تـعــديل دفـتـر
الـشروط هـذا بصـفة اسـتثـنائيـة بنـاء على رأي مـبرر من
ســلــطـة الــضـبـط وفـقط فـي حـالــة مــا إذا اسـتــدعى الــصـالح

العام ذلك ألسباب األمن الوطني أو النظام العام.
في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اDــصــلــحــة الـــعــامــةH  تــتم اDـــبــادرة بــعــمــلــيـــة تــعــديل دفــتــر
الــــــشـــــــروط هــــــذا بـــــــنـــــــاء عــــــلـى قــــــرار  الـــــــوزيـــــــر اDــــــكـــــــلف
بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال أو بـنـاء عـلى رأي مـعلل
من سـلـطـة الـضـبط وفق نـفس األشـكـال وبـحـسب مـا اتـفق

عليه مع  صاحب الرخصة .
ال �ـــكن أن تـــمـس هـــذه الــتـــعـــديـالت بـــصـــفـــة جـــذريــة

التوازنات االقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.

اDاداDادّة ة 44  :   : مدلول دفتر الشروط وتأويله
يــخـضع دفـتــر الـشـروط هــذاH ومـدلـولـه وتـأويـله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اDــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اDاداDادّة ة 45 :  : لغة دفتر الشروط
يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــu الـــعـــربـــيــة

والفرنسية.

اDاداDادّة ة 46 :  : اختيار اDوطن
Hيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الـــــكــــائـن بـــــشــــارع مـــــولـــــود فـــــرعــــونH جتـــــزئـــــة رقم 8أH دار

البيضاء- اجلزائر.

اDاداDادّة ة 47 :  : اDالحق

تــشـكـل اDالحق األربــعـة اDــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائرH في 11  نوفمبر سنة 2013.

وقعه  :

اDالحقاDالحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اDلحق األولاDلحق األول
أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

شـركـة  " أوراســكـوم تـيـلــيـكـوم اجلــزائـر" شـركـة ذات
أسهم خـاضعة لـلقانـون اجلزائري H يُـقدّر رأسمـالها  واحدا
وأربــعــu مـلــيــارا  وخــمــســمــائــة  وســتــة وســتــu مــلــيــونـا
وثـــــــــمـــــــــا¢ـــــــــائـــــــــة وعـــــــــشـــــــــريـن  ألف  ديـــــــــنـــــــــار جـــــــــزائـــــــــري
(41.566.820.00,00 دج)  مقـرهـا االجتـمـاعي بشـارع مـولود

فرعونH جتزئة رقم 8أ H دار البيضاء- اجلزائر.
uومـائـة وســتـة وخـمـسـ uيـتـم تـوزيع األربـعـة مـاليـ
ألف و ستمـائة واثنu وثمانu سهم (682 .156 .41 سهم)
التي تشكل رأسمال أوراسكوم تيليكوم اجلزائر _ شركة

ذات أسهم - كما يأتي :
GLOBAL TELECOM HOLDING SAE 1.  تــــــــمــــــــلك
مليونu وثالثمائة وتسعu ألف و ستمائة وسبعة عشر
سـهم ( 2.390.617 سـهم)H أي 57,51 % من رأس اDـالH و هي
شـركـة  ذات أسـهم خـاضـعـة لـلـقـانـون اDـصـريH � إنـشـاؤهـا
rـصــر ـ اجلــيـزة بــتـاريخ 21 يــولـيــو ســنـة 1997 واDـســجــلـة
في الـسـجل الـتـجـاري حتت رقم 365751 و الـكـائن مـقـرهـا
بـ 2005 أH أبــراج مـــديــنــة الــنــيلH كــورنــيش الــنــيلH رمــلــة

بوالقH القاهرة - مصر.  
2. تـملك ORATEL INTERNATIONAL INC ملـيـونا
و مائـتu وتسـعu ألفـا و تسعمـائة وثالثة وعـشرين سهم
(1.290.923 ســــهم) H أي H % 31,06 وهـي شـــركــــة ذات أســـهم
British Vir-) خـاضـعة لـقـانـون اجلـزر الـعذراء الـبـريـطـانـية
H (gin Islands � إنــشــاؤهــا بــاجلــزر الــعــذراء الــبــريــطــانــيـة

بــــتــــاريخ 15 مــــايــــو ســــنــــة 2000 واDــــســـــجــــلــــة في الــــســــجل
الــتـجــاري لــلـشــركـة حتت رقم 37719 والـكـائن مــقـرهـا بـ 4

نهج ف. د�اشH فلوريانا H1504 مالطا.
uثـالثـــمــــائـــة واثــــنـــ MOGA Holding LTD 3. تــــمـــــلك
H% 8,24 أي H(342.500 سهم) ألف و خـمسمـائة سهم uوأربع
و هي شــركــة ذات أســهـم خــاضــعــة لــقــانــون جــزر اDــوريس
واDسجلة في السجل التجاري حتت رقم  37682 و الكائن

مقرها ب H4 نهج  ف.د�اشH فلوريانا H1504 مالطا.
4. تــــــمــــــلك CEVITAL مــــائــــة واثـــــنــــu وثـالثــــu ألــــفــــا
H% 3.19 أي H(132.632 سهم ) سهم uو ثالث uوسـتمـائة واثنـ
و هي شــــركـــة ذات أســــهـم خـــاضــــعــــة لــــلـــقــــانــــون اجلــــزائـــري
� H3802B98  ــسـجــلــة في الــســجل الــتـجــاري حتت رقمDوا
إنشاؤهـا باجلزائـر  بتاريخ 20 أبـريل سنة 1998 و الـكائن

مقرها بـ H138 جتزئة محمد سعدونH القبة- اجلزائر.
5. �ــلك الــســيــد نــيــشـي فــيــنــســيــنــزو فــرنــســيــســكــو
قــايـتــانــو انـتــونـيــو مـاريــاH من جـنــسـيــة فـرنــسـيــةH سـهــمـا
واحــدا (1 ســهم)H أي H% 0.00002 اخـــتــار مـــوطــنه فـي مــقــر

شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر. 
6. �ــــلك الــــســــيــــد جــــو أوالف لــــونــــدرH مـن جــــنــــســــيـــة
نــــرويــــجـــيــــةH ســــهــــمــــا واحـــدا H(01) أي H% 0.00002 اخــــتــــار
موطـنه في في اDقـر االجـتمـاعي لشـركة فـيمـبلـكومH كـلود

ديبوسيH رقم H88 أمستردام H هولندا.

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
زهرة دردوريزهرة دردوري
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7. �ـلك الــســيـد جــان إدوارد ثـيــجـيــزنH من جــنـســيـة
نـــرويـــجـــيـــةH ســـهـــمـــا واحــدا H(01 ) أي H % 0.00002 اخـــتــار
مـوطـنه في مـقـر شـركـة فـيـمـبـلـكـوم H كـلـود ديـبـوسيH رقم

H88  أمستردام H هولندا.

8. �ـلـك الـسـيـد جـيـفـري ديـفـيــد مـاكـغيH من جـنـسـيـة
أمـــريــــكـــيــــةH ســـهــــمـــا واحـــدا H(01 ) أي H% 0.00002  اخـــتـــار
مـوطـنه في مـقـر شـركـة فـيـمـبـلـكـوم H كـلـود ديـبـوسيH رقم

H88 أمستردام H هولندا.

9.  �ــلك الـســيـد مــيـخــائـيل جــرتـشــوكH من جـنــسـيـة
روسـيــةH ســهـمــا واحـدا H(01 ) أي H% 0.00002 الــذي اخــتـار
مـوطـنه في مـقـر شـركـة فـيـمـبـلـكـوم H كـلـود ديـبـوسيH رقم

H88 أمستردام H هولندا.

10. �لك السـيد رودولف ألدو مـاريو ماريوسH من

جـــنـــســـيـــة فـــرنـــســـيـــةH ســـهـــمـــا واحـــدا H(01 ) أي 0.00002 %
اختار موطنه في مقر  شركة H OTMT القاهرةH مصر.

11. �لك السيـد راجى جمال الدين محـمود سليمان

الـفـحـامH من جـــنــســيـــة مـصـريـةH ســهــمــا واحدا H(01) أي
H OTMT 0.00002 % اخـــــتـــــار مـــــوطـــــنه فـي مـــــقـــــر شـــــركــــة 

القاهرةH مصر.
12. �ـــلك الـــســـيـــد عـــمـــاد شــــوقي فـــريـــد بـــانـــوبH من

جنسيـة مصريةH سهما واحدا H(01 ) أي 0.00002 % اختار
موطنه في مقر شركة H OTMT القاهرةH مصر.

13. �لك السيـد أنسي جنيب ساويرسH من جنسية

مــــصــــريــــةH ســــهــــمــــا واحـــدا H(01 )  أي H % 0.00002 اخــــتــــار
موطنه في مقر شركة H OTMT القاهرةH مصر.

14. �ـلك الــسـيـد جنــيب أنـسي جنــيب سـاويـرس من

جـنـسيـة مـصـريةH سـهـمـا واحدا H(01) أي 0.00002 %  الـذي
اختار موطنه في مقر شركة H OTMT القاهرةH مصر.

اDلحق الثانياDلحق الثاني
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اDقاييس التقنية الواجبة التطبيقاDقاييس التقنية الواجبة التطبيق
يــــجـب أن تـــــكـــون شــــبــــكــــة صـــاحب الــــرخـــصــــةH عـــلى
مسـتوى بنـيتـها ووظيـفتـها وخدمـاتهـا اDعروضـةH مطـابقة
Dعـايير IMT 2000   و UMTS التي حـددها اإلحتـاد الدولي

لالتصاالت.
يـــتــقـــيــد صـــاحب الــرخـــصــة بــاDـــعــايـــيــر الــتـي حــددهــا
اإلحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واDــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتـصــاالت بـشــأن نـوعــيـة اخلــدمـةH ال ســيـمــا فـيــمـا يـتــعـلق
rــــعـــدالت الــــتـــوفــــرH ومــــعـــدالت اخلــــطـــأH مـن أقـــصــــاهـــا إلى
أقـــصـــاهـــا وآجـــال تـــراسـل الـــصـــوت وخـــدمـــات اDـــعـــطـــيــات
وآجــال  تــلـبــيـة طــلـبــات اخلـدمــة وفــاعـلــيـة وصل الــنـداءات

وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.
جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة 

يـــجب أن تــســـمح شـــبــكـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــإقـــامــة
وضــمـان اسـتـمـرار اDـكـاDـاتH انـطـالقـا من مـحـطـات نـقـالـة
واقـعـة داخل مـنـطقـة الـتـغـطـيـة احملـددة في اDـلحق 3 أو في

اجتاهها.
خدمة الصوتخدمة الصوت

نسبة االنسـداد تعني احتمـال عدم مرور اDكاDة في
سـاعـات الـذروة. وتـمـثل هـذه الـنـسـبـة  حـاصل قـسـمـة عـدد
مـحــاوالت الـنـداءات اDــسـدودة عـلـى الـعـدد الــكـلي حملـاوالت

النداءات اDرسلة.
نـسـبة االنـقطـاع تـعني احـتـمال انـقطـاع اDـكاDـة  قبل
نـهــايـة دقـيـقـتـHu وتـمــثل هـذه الـنـسـبــة حـاصل قـسـمـة عـدد
الــنــداءات الــتي � قــطــعــهــا  عــلى الــعــدد الــكــلي لــلــنــداءات

اDرسلة.

احمليطاحمليطاDؤشراDؤشر
اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اDـــكـــاDـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اDــــكــــاDــــة Dــــدة

.(2) uدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اDـــكـــاDـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اDــــكــــاDــــة Dــــدة

.(2) uدقيقت

فـي اDــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اDنشآت األساسية

عــلى الــطـرقــات من داخل الـســيـارة
أو الـــقــطـــار فـي حـــالــة حـــركـــة مع
جتـــهـــيـــز مـــحـــول دون زيـــادة قــوة

األجهزة اDطرفية

% 95 ≤ 

≥ 85 % لسرعة
80 كلم /سا

% 2  ≥ 

% 5  ≥ 

% 2 ≥ 

% 10 ≥ 

خدمات العطيات :خدمات العطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة اDعطيات على األقل باخلدمات اآلتية :

HMMSو SMS نقل الرسائل القصيرة �
Hاإلبحار عبر الويب �

� نقل اDلفات بطريقة الرزم.

التتطلبات الدنيا للخدمة الصوتيةالتتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية
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: : MMS و  و SMS  تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةDتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اDا

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

% 95 < نسـبة الـرسائل SMS و MMS التي � تـلقـيها دون خـطأ (مـضمـون صحيح) في
أجل يقل على التوالي عن  2 و5 دقيقة

اDتطلبات الدنيا خلدمات لإلبحار عبر الويباDتطلبات الدنيا خلدمات لإلبحار عبر الويب : :

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

% 90 <

% 90 <

نسبة جناح النفاذ Dوقع الويب (1)

نــسـبــة اإلبـحـــار الـنـاجـحـــة (2)

1) يـتم اعــتـبـار الــنـفـاذ Dــوقع الـويب نـاجــحـا عـنــدمـا يـتـم حتـمـيل الــصـفـحــة األولى كـامـلــة في أجل يـقل عن 30 ثــانـيـة مــنـذ احملـاولـة
األولى.

2) يــتم اعــتــبــار اإلبــحــار نــاجــحـا عــنــدمــا تــتم احملــافــظــة عــلــيــهــا نــشـطــة خـالل مـدة 5 دقــائق دون انــقــطـاع الــوصل أو عــدم إمــكــانــيـة

االستمرار في اإلبحار.

اDتطلبات الدنيا خلدمات نقل اDلفات بطريقة الرزم :اDتطلبات الدنيا خلدمات نقل اDلفات بطريقة الرزم :

اDتطلبات الدنيااDتطلبات الدنيااDؤشراDؤشر

% 90 <

512 كيلوبايت /ثا

256 كيلوبايت /ثا

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتDالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتDتوسط اDالتدفق ا
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الـتــدفق اDــتـوسط هــو مـتــوسط اDـعــدالت اإلجـمــالـيـة

HستـلمةDـرسلـة / اDـلفات اDالحظ لـ 100 % من اDلـلتدفق ا

ويتم قياسه بحـسب عرض اDتعامل الذي يخدم أكبر عدد

.uستخدمDمن ا

وفــيـــمــا يــتــعـــلق بــالــعــروض الـــتي يــتم فـــيــهــا ضــمــان

الـتدفـقH يجب عـلى صـاحب الشـبـكة أن يـضـمن على األقل

تدفق متوسط للوصل كما يأتي :

- فـي الـــســــنـــة األولى 50 % مـن الـــتــــدفق اDــــضـــمـــون

HكتتبDا

- الــــســــنـــة الــــثــــانــــيـــة 60 % من الــــتــــدفق اDــــضــــمـــون

HكتتبDا

- الــــســــنـــة الــــثــــالــــثـــة 70 % من الــــتــــدفق اDــــضــــمـــون

اDكتتب.

سيتم قيـاس جودة اخلدمة من قـبل صاحب الرخصة

حتـت إشـراف سـلــطـة الــضـبـط الـتي حتــدد الـبــروتـوكـوالت

واإلجـراءات العملـية للقـياساتH بعد الـتشاور مع صاحب

الـــرخـــصــة. كـــمـــا إنـــهــا هـي الــتـي حتــدد الـــوتـــيـــرة وتــراقب

وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة .

تـــقـع الـــتـــكــالـــيـف الـــتي تـــنـــجـــر عن قـــيـــاســـات جــودة

اخلدمة على عاتق صاحب الرخصة. 

تــــقـع الــــتـــــكــــالـــــيف الــــتـي تــــتـــــعــــلـق بــــاإلشـــــراف عــــلى

القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. 

وفـي حــالـــة نـــزاعH �ــكن لـــســـلــطـــة الــضـــبط أن تـــقــرر

إسـنـاد الــقـيـاســات إلى خـبــيـر مـســتـقل وذلك عــلى حـسـاب

صاحب الرخصة.

اDلحق الثالثاDلحق الثالث

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

رزنامة وآلية االنتشاررزنامة وآلية االنتشار

تـكون آلـيـة انـتشـار الـشـبكـة تـدريجـيـة. ويـجب على

صـاحب الرخصـة ضمان احلـد األدنى من رزنامة االنـتشار

اDـــطـــلـــوبH ويـــتـــمـــثـل اDـــبـــدأ في أن تـــكـــون جـــمـــيع فـــئـــات

الـــواليـــات (اDـــذكـــورة أدنـــاه) مـــعـــنـــيـــة فـي كل مـــرحـــلـــة من

مــراحل االنـــتــشـــار إلى غــايـــة الــتـــغــطــيـــة الــكـــامــلــة جلـــمــيع

الواليات.

يــسـتـفـيــد صـاحب الـرخــصـة من فـتــرة حـصـريـة خالل

الــســـنــة األولى في الــفـــئــات الــفــرعــيــة C2b و C3b  (واليــة

واحدة لكل فئة فرعية).

يوفـر صاحب الـرخصـةH من خالل محـطاته الـقاعـدية

اخلـاصة وجتـهيـزاتهH احلـد األدنى من التـغـطيـة من الفـئات

اإلقـــلــيــمـــيــة لــلــمـــنــطــقـــة اDــوضــحــة أدنـــاه. وحتــسب اآلجــال

ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشــر الـــنص الـــتـــنــظـــيـــمي الـــذي �ــنح

الرخصة لصاحبها في اجلريدة الرسمية.

uـذكورة أدنـاه كحـد أدنى . ويتـعDتعـد االلتـزامات ا

تـطـبيق مـعـايـير جـودة اخلـدمة اDـدرجـة في اDلـحق الـثاني

بــدفـتـر الــشـروط هـذا عــلى جـمــيع اDـنـاطـق الـتي يـخــدمـهـا

صاحب الرخصة.

تـســتـنــد الـواليــات و اDـنــاطق اجلـغــرافـيــة الـتي جتب

تـــغـــطــيـــتــهـــا في تـــواريخ اســتـــحــقـــاق ثـــابــتـــة واحلــد األدنى

للتغطية اDذكور على توزيع حسب أربع (4 ) فئات :

- الـــــفـــــئـــــة األولى (C1 ) وحتـــــوي أربع (4 ) واليــــات :

اجلزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران .

- الـفـئة الـثانـية ( C2 ) وتتـضمن سـبع عشرة ( 17 )

: C2b و C2a uفرعيت uوتنقسم إلى فئت Hوالية
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� تـــشـــمل الـــفـــئـــة الـــفـــرعـــيــة C2a واليـــات : الـــبـــلـــيـــدة
Hوتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس

� تـــشــــمل الـــفــــئـــة الـــفــــرعـــيـــة C2b واليــــات : الــــشـــلف
وبـاتـنـة وبـجـايـة وجـيـجل وسـكـيـكـدة ومـسـتـغـا± واDـسـيـلة

ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
- والــفــئـة الــثــالــثـة (C3 ) وتــتــكــون من اثــني عــشـرة

.C3b و C3a uفرعيت u(12) والية وتنقسم إلى فئت
� تـتــألف الـفــئـة الــفـرعــيـة C3a من واليـات : بــسـكـرة

واجللفة والوادي. 
� تــتـــألف الـــفــئـــة الـــفــرعـــيــة C3b من واليــات : أدرار
واألغواط وبشار وتامـنغست والبيض وإيليزي وتندوف

والنعامة وغرداية.
�  الفـئة الـرابعة ( C4 ) وتتـضمن خـمس عشرة (15)
واليــة : أم الـبـواقي والــبـويـرة وتــبـسـة وتـيــارت وسـعـيـدة
وسيـدي بـلـعبـاس وقـاDـة واDديـة والـطـارف وتـيسـمـسـيلت
وخـنـشـلة وعـu الـدفـلـى وعـu تيـمـوشـنـت وسـوق أهراس

وغليزان.
الـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـوالياتالـتغـطيـة الدنـيا في نـهايـة السـنة األولى ( الـواليات

واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )
Hفي الــــســـنـــة األولى Hيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا

في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )H مع الـعـلم أن الـنـسب
الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 1.

�C1 : اجلــــزائــــر الـــعــــاصـــمــــة وقـــســــنــــطـــيــــنـــة وورقــــلـــة

Hووهران

: C2�

Hالبليدة : C2a o

H±سكيكدة (حصرية) ومستغا : C2b o

 : C3�

Hالوادي : C3a o

H(حصرية) بشار : C3b o

� C4 : عu الدفلى.

الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :

Hسطيف وتيزي وزو وبومرداس : C2 �

� C3 : اجللفة.

تـمــتـد الـتــزامـات الــتـغــطـيــة إلى اDـوانـئ واDـطـارات
واDناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اDعنية :

التاريخالتاريخ
الفئاتالفئات

C 4 C 3 C 2 C 1
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/
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ز1 + سنة 1
2 uز1 + سنت
ز1 + 3 سنوات
ز1 + 4 سنوات
ز1 + 5 سنوات
ز1 + 6 سنوات
ز1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 1

نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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التغطية الـدنيا في نهاية السـنة الثانية ( الوالياتالتغطية الـدنيا في نهاية السـنة الثانية ( الواليات
واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )

Hفـي الــســنــة الــثــانــيـة Hيــجب عــلى صــاحـب الــرخـصــة
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبــدايـة والـواليــات اإلضـافـيــة )H مع الـعــلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 2.
: C2 �

Hتلمسان : C2a o
Hميلة : C2b o

 : C3 �

Hالبيض : C3b o

� C4 : عu تيموشنت وسعيدة وقاDة. 

الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :
Hباتنة وبجاية : C2 �

� C4 : تيارت والبويرة واDدية. 
ويتعu على صاحب الرخصة زيادة على ذلك

تغطية :
H50 % من الطريق السريع شرق - غرب �

� احملطات واDطارات و اDوانئ و اDناطق الصناعية
أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الواليات اDعنية

بالتزامات التغطية. 

التاريخالتاريخ
الفئاتالفئات
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2 uز1 + سنت
ز1 + 3 سنوات
ز1 + 4 سنوات
ز1 + 5 سنوات
ز1 + 6 سنوات
ز1 + 7 سنوات

اجلدول اجلدول 2
نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثانيةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثانية
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الوالياتالتغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الواليات
واDناطق اجلغرافية )واDناطق اجلغرافية )

Hفي الـســنـة الـثــالـثـة Hيــجب عـلى صــاحب الـرخــصـة �
تـغـطــيـة الـواليـات اآلتـيـة ( الـواليـات الـتي جتب تـغـطـيـتـهـا
في الـبـدايـة و الـواليـات اإلضـافـيـة )H مع الـعـلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 3.
� C2b :: جيجل وبرج بوعريريج. 

� C3b :: تندوق. 
� C4 :: تيسمسيلت. 

الواليات اإلضافية اDمنوحة لصاحب الرخصة :
Hسيلة ومعسكرDعنابة والشلف وا : C2 �

�  C4 :: غليزان.
كما يتعu على صاحب الرخصة مع نهاية السنة

الثالثة تغطية :

Hالباقي من الطريق السريع شرق- غرب �50 % �
� كــــامل مــــســـار الــــطـــرق احملــــددة أدنـــاهH مـع تـــغــــطـــيـــة
الــتـجــمـعــات الـتي جتــتـازهــا هـذه الـطــرقـات فـي الـواليـات
التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته :

uالـطريـقـان الوطـنـيان رقم  35 و 2 ( مغـنيـة - ع o
H( تموشنت- وهران

H( وهران- اجلزائر ) الطريق الوطني رقم 4 o
H( اجلزائر - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 5  o
H( عنابة  - قسنطينة ) الطريق الوطني رقم 3 o

o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) .
� اDـنـاطق الـصـنـاعــيـة واDـطـارات ومـوانئ الـواليـات

التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.
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التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الوالياتالتغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الواليات
واDناطق اجلغرافية) :واDناطق اجلغرافية) :

Hفي الــســنــة الــرابــعــة Hيــجـب عــلى صــاحب الــرخــصــة
تـغـطـيـة الـواليـات اآلتـيــة (الـواليـات الـتي يـجب تـغـطـيـتـهـا
في الـبــدايــة والــواليـات اإلضــافــيـة)H مع الــعــلم أن الــنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 4.

� C2b :: تيبازة. 
 :: C3 �

Hبسكرة : C3a o
Hاألغواط : C3b o

� C4 :: سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة
والطارف. 

التاريخالتاريخ
الفئاتالفئات
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اجلدول اجلدول 3

نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الثالثة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

التاريخالتاريخ
الفئاتالفئات
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ز1 + 4 سنوات
ز1 + 5 سنوات
ز1 + 6 سنوات
ز1 + 7 سنوات

اجلدول اجلدول 4
نسبة التغطية الدنيا

بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من السنة الرابعة
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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التغطية الدنيا في نهاية السنة اخلامسة (الواليات واDناطق اجلغرافية)التغطية الدنيا في نهاية السنة اخلامسة (الواليات واDناطق اجلغرافية)

الـسـنـة اخلـامـسـة :الـسـنـة اخلـامـسـة : يـلــتـزم صـاحب الـرخــصـة rـواصــلـة تـغـطــيـة الـواليـات الــتي جتب تـغـطــيـتـهـا خـالل الـسـنـوات األربع
األولى والشروع في تغطية الواليات اآلتية مع نسبة التغطية الدنيا احملددة في اجلدول 5 :

Hغرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي :: C3b �

� C4 :: سوق أهراس وخنشلة. 

التاريخالتاريخ
الفئاتالفئات

C 4 C 3 C 2

%50

%60

%80

%50

%60

%80

%60

%70

%80

ز1 + 5 سنوات
ز1 + 6 سنوات
ز1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 5
نــسـبــة الـتـغــطـيــة الـدنــيـا  بــالـنــسـبـة لــلـواليــات الـتي جتبنــسـبــة الـتـغــطـيــة الـدنــيـا  بــالـنــسـبـة لــلـواليــات الـتي جتب

تغطيتها بداية من السنة اخلامسةتغطيتها بداية من السنة اخلامسة
(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

يتـعu على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مقدما بانتـشاره اDتوقع للسنة اDقبلة في واليات جديدة

في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.

الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة :الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة : يــــلــــزم صـــاحب
الرخصـة بتـوسيع نـطاق الـتغـطية إلـى كل الواليات خالل
الـسنتـu  السـادسة والـسابعـة مع احتـرام نسب الـتغـطية
احملددة في اجلداول 1 إلى 5  إلى نهايـة السنتu السادسة

والسابعة وإبالغ سلطة الضبط مقدما بذلك.

تـبـلغ نـسب التـغـطـية الـتي يـجب حتـقيـقـها 80 % في
نهاية السنة السابعة في كل والية من واليات الوطن.

وفـيما يـتعـلق بالتـغطـية الدنـيا في نـهاية الـسنوات
الـرابـعـة واخلـامـسـة والسـادسـة و الـسـابـعـةH يـتم إضـافـة ما

يأتي :

يــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــةيــجب عــلـى صــاحب الــرخــصــة أن يــنـــتــهي مع نــهــايــة
السنة الرابعة من تغطية :السنة الرابعة من تغطية :

جــمــيع الــطــرق الــوطـنــيــة في الــواليــات الــتي يــجب
عـلى صاحب الـرخـصـة تغـطـيتـهـا في السـنـوات السـابـقة و

خاصة محاور الطرق :

H6 وهران - بشار : الطريق الوطني رقم o

o اجلــزائــر - اجلــلــفـة - األغــواط - غــردايــة : الــطـريق
H1 الوطني رقم

o قــسـنــطـيــنـة - بــاتـنـة - تــقـرت - ورقــلـة : الــطـريق
H3 الوطني رقم

o الـقالة - سـوق أهراس - تبـسة : الطـريق الوطني
رقم 16.

وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة
اخلامسة على :اخلامسة على :

o كل الــطــرق الـوطــنـيــة ومـحــاور الــطـرق الــسـريــعـة
الــبــاقـيــة في أقــالـيـم الـواليــات الـتـي يـتــواجـد بــهــا صـاحب

الرخصة.

o عــلى األقل 45 % من الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة ذات
أكـثـر من 2000 نـسـمـة  في الــواليـات اخلـاضـعـة اللـتـزامـات

التغطية.

وجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنةوجوب توسـيع التغـطية اإلقـليـمية مع نـهاية الـسنة
السادسةH على األقلH على :السادسةH على األقلH على :

o 80 % من التجمـعات السكـانية ذات أكثر من2000
نــسـمـة في الـواليـات اخلـاضـعـة اللــتـزامـات الـتـغـطـيـة خالل

السنوات الثالث األولى.

o كل الــطــرق الـوطــنـيــة ومـحــاور الــطـرق الــسـريــعـة
الباقية.

o كل اDناطق السياحية و مراكز اDياه الساخنة.
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لــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتH يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـةلــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتH يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـة
اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :

o 95 % من الـــتــجـــمــعـــات الــســـكــانـــيــة ذات أكـــثــر من
2000 نسمة في البالد.

o كـل اDـــنـــاطق الــــصـــنـــاعـــيــــة ومـــنـــاطـق الـــنـــشـــاطـــات
واحملــــــطــــــات الـــــــبــــــريــــــة و الــــــســــــكـك احلـــــــديــــــديــــــة واDــــــوانئ

واDطارات.
يــــجـب عـــلـى صــــاحب الــــرخــــصـــة تــــغــــطــــيـــة  95 % من
التجمـعات السكـانية ذات أكثر من 2000 نسـمة وبالتالي
ضمان تغطية الـتجمعات السكانـية التي بلغ عدد سكانها
هذا الرقم. كـمـا جتب تـغطية كل محاور الطرق السريعة

بالتزامن مع إنشائها.
يـتمH في إطار اخلدمـة العامـة وبناء عـلى مبادرة من
سـلطـة الـضـبط وبـحسب الـرزنـامـة الـتي حتددهـاH الـتـكفل
بتـغـطـيـة الـتـجـمـعـات الـسـكانـيـة ذات أقل من 2000 نـسـمة

التي لم يغطها صاحب الرخصة.
تعتـبر التـزامات التغـطية الـتي يبيـنها هـذا اDلحق
مــــســــتــــوفــــاة عــــنــــدمــــا يــــتم تــــغــــطــــيــــة 80 % عــــلـى األقل من
الـتجـمعـات السـكانـية في اDـناطق الـواجب وصلـها و80 %

بالنسبة حملاور الطرق والطرق السريعة.
Hعـلى صـاحب الـرخـصـة أن يــقـدم إلى سـلـطـة الـضـبط
في نــهــايــة كل ســنــةH قـائــمــة شــامــلــة عن اDــنــاطق اDــغــطـاة
والــســكــان اDــعــنــيــu بــذلكH تــدعــيــمــا لــلــتــقــريــر الــســنــوي
اDـــذكــور في الــفــقــرة 3.37 مـن دفــتــر الــشــروطH وال بــد من
تـــوافـق هـــذه اDــــنــــاطق وهــــؤالء الــــســـكــــان مع مــــنــــشـــورات
الديوان الوطـني لإلحصائيـاتH من أجل تأكيد أن صاحب
الـرخصة وفّى بـالتـزامات الـتغـطية. ويـتم تقـدير الـسكان
على أساس آخـر إحصـاء للـسكـانH يكـون الديـوان الوطني
Hهـذا الـتـقـريـر ويـبـرر uلإلحــصـاء قـد نـشـر نـتـائـجه. ويـبـ
عـنـد االقـتـضـاءH ظـروف اإلعـفـاء (rـفـهـوم هـذه الـعـبـارة في
اDــادة 32) الـــتي �ــكـن لــصـــاحب الـــرخـــصــة أن يـــحـــتج بـــهــا

بالنسبة للفترة اDعنية.
طــبــقـــا لــلــمــادة 32 من دفــتــر الـــشــروط وبــاســـتــثــنــاء
ظــروف اإلعـــفـــاءH يــجـب عــلـى صــاحـب الــرخـــصـــةH أن يــدفع
مـبـلـغــا زائـدا عـلى اDــقـابل اDـالي لــلـرخـصــةH في حـالـة عـدم
احـــتـــرام االلـــتــــزامـــات الـــدنـــيـــا و االلــــتـــزامـــات اإلضـــافـــيـــة

للتغطية الواردة في اDلحق 4 أعاله.
سيـحسب مبـلغ الزيادة بـعد أن تقـوم سلطـة الضبط
بفـحص وتدقيق انـتشـار شبكـة اجليل الثـالث على أساس

السلم اآلتي :
o اإلخالل بالواجبات السنوية للتغطية في الوالية:
تـطـبـيق الـعـقـوبـة الـقـصـوى rـائـة مـلـيـون  ديـنـار جـزائـري

(100.000.000,00 دج)

o اإلخالل بــواجـبــات الـتــغـطـيــة عـلـى مـحــاور الـطـرق
uوالـطـرق السـريـعـة : تـطبـيق الـعـقوبـة الـقـصوى بـخـمـس

مليون دينار جزائري (50.000.000,00 دج).

Hأعاله uـذكـورتـDا uبـالـنـسـبــة لـكل حـالـة من احلـالـتـ
يــحــسب اDـبــلغ الــزائـد عــلى اDــقـابـل اDـالي لــلــرخـصــة عـلى
أســاس زيـــادة قــصــوى تـــتــنــاسـب مع الــعـــجــز في تــغـــطــيــة
الـســكــان مــقــارنــة مع األدنى اDــطــلــوب اDــقـدر بـ 80 % من

السكان في اDناطق الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل :

H% 80/(X - % 80) x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن :حيث أن :

X  = النـسـبة اDـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اDنـطـقة
اDعنية. x : ضرب و/قسمة

في حـــالـــة اإلخالل بـــتــغـــطـــيــة 95 % من الـــتــجـــمـــعــات
الـسكـانـيـة ذات أكـثـر من 2000  نـسـمـة : تـطـبـيق الـعـقـوبة
الـقـصــوى rـلــيـون ديـنــار جـزائـري (1.000.000,00 دج) لـكل

جتمع سكاني.

بـــالــنـــســـبــة لـــلـــحــالـــة اDـــذكــورة أعـالهH يــســـاوي مـــبــلغ
الـزيادة اإلجـمالـيـة عدد الـتـجمـعات الـسـكانـيـة التي يـفوق
تعـداد سكانها 2.000 نـسمة ولم تـتم تغـطيتـها (أي التي لم
تـتـحقق فـيـهـا نـسـبـة الـتغـطـيـة الـدنـيـا اDـقدرة بـ 80 % من
الـسـكان) والـواجـب تـغــطــيـتـهـا لبـلـوغ أدنى تـغـطـيـة بـقدر
95 % في التـجمعات الـسكانـية التي يفـوق تعداد سـكانها

2.000 نسمةH مضروبا في مبلغ الزيادة األحادية.

وفي حـالـة الـتـجـمـعـات السـكـانـيـة الـتي يـفـوق تـعداد
سكـانها 2.000 نسـمة ولم حتقق فـيهـا تغطـية بنـسبة 80 %
من الـسـكانH يـحـسب اDـبلغ األحـادي لـلزيـادة اDـطبـقـة على
اDـقـابـل اDـالي الـواجـب أخـذه بـعــu االعـتـبــارH عـلى أسـاس
الـزيـادة األحـاديـة الـقـصـوى اDـتـنـاسبـة مـع الـعجـز اDـسـجل
فـي تـغـطـيـة الـسـكـان مـقـارنـة بـاألدنى اDـطـلـوب واDـقـدر بـ

80 % من سكان اDنطقة الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية  لكل حالة من حاالت اإلخالل : 

H% 80/(X - % 80) x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن :حيث أن :

X  = النـسـبة اDـائـوية لـلـتغـطـيـة احملقـقـة في اDنـطـقة
اDعنيةx H : ضرب و/قسمة

يــتـم تــطــبــيق كـل عــقــوبــة ســنــويـــا إذا لم يــتم الــوفــاء
بااللتزامات.
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قرارات% مقررات% آراءقرارات% مقررات% آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 3 ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـامام
1434 اD اDـوافق وافق 14  أب  أبـريل سريل سـنة نة H2013 يH يــــتـضـمن وضعمن وضع

بـعض األسالك اخلعض األسالك اخلــــاصاصـة بة بـاإلدارة اDاإلدارة اDـكــــلـفـة بة بـالالــــصـنـاعاعـة
وتوتــــرقرقــــيـة االسة االســــتــــثـمــــارات في حارات في حــــالالــــة الة الـقــــيــــام بام بـاخلاخلــــدمدمـة

لدى وزارة لدى وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Hالعام للحكومة uإن األم
Hووزير الشؤون اخلارجية

ووزير الصـناعـة واDؤسـسات الصـغيـرة واDتـوسطة
Hوترقية االستثمار

- rقتضى اDرسوم الرئاسي رقم 12 - 326 اDؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اDــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

Hأعضاء احلكومة uتضمن تعيDوا
- وrــــقـــتــــضى اDــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 308
اDـؤرّخ في 4 شـوّال عـام 1430 اDـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة
uــوظـــفــDــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاD2009 وا

اDــنــتــمــu لـألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اDــكــلــفــة بــالــصــنــاعــة
Hوترقية االستثمارات

- وrــقـتـضـى اDـرسـوم الــرئـاسي اDـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اDوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واDـتضمن

Hالعام للحكومة uاألم uتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اDـادة 2 من اDـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 09 - 308 اDــؤرّخ في 4 شـــوّال عــام 1430
اDوافق 23 سبـتمبر سنة 2009 واDذكور أعالهH يوضع في
حالـة الـقـيام بـاخلـدمة لـدى وزارة الـشؤون اخلـارجـية وفي
Hـــوجب هــــذا الـــقـــرارr ــــنـــصــــوص عـــلـــيـهDحـــدود الــــتـــعـــداد ا

: uاآلتي uنتمون ألحد السلكDوظفون اDا

اDـاداDـادّة ة 2 :  تـضــمن مـصــالح وزارة الـشـؤون اخلــارجـيـة
uلــلــســلــكـ uــنــتــمـDا uــهــني لــلــمـوظــفــDــســار اDتــســيــيـر ا
اDـــــــذكـــــــورين فـي اDـــــــادة األولـى أعالهH طـــــــبـــــــقـــــــا لـألحـــــــكــــــام
الـقـانـونـيـة األسـاســيـة احملـددة rـوجب اDـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 09 - 308 اDـــــؤرّخ في 4 شـــــوّال عــــام 1430 اDـــــوافق 23

سبتمبر سنة 2009 واDذكور أعاله.

اDـاداDـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اDـوظــفـون اDـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةH طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اDـرسوم الـتّـنفـيذيّ رقم 09 - 308 اDؤرّخ في 4 شـوّال عام

1430 اDوافق 23 سبتمبر سنة 2009 واDذكور أعاله.

اDـاداDـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اDـشـغـولـة من طـرف اDوظف
الــــذي اســـتـــفـــاد مـن الـــتـــرقـــيـــة مــــحل حتـــويـل إلى الـــرتـــبـــة

اجلديدة.

اDـاداDـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اDوافق 14 أبريل سنة 2013.

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

اDــــــهــــــنــــــدســــــون في الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتــــــرقــــــيـــــة
االستثمارات

17

الــــــتـــــقــــــنــــــيــــــون في الــــــصــــــنـــــاعــــــة وتــــــرقــــــيـــــة
االستثمارات

18

عن األمu العام للحكومةعن األمu العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اDدير العام للوظيفة العموميةاDدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصناعة واDؤسسات وزير الصناعة واDؤسسات
الصغيرة واDتوسطةالصغيرة واDتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
شريف رحمانيشريف رحماني

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 26  ربـــيع الـــثـــانـي عــامربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اDــوافق  اDــوافق 9 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة H2013 يـــتـــضـــمن وضعH يـــتـــضـــمن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــانبـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــان
وإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدىوإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدى
اDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعةاDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعة

لإلدارة اDكلفة بالنقل.لإلدارة اDكلفة بالنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hالعام للحكومة uإن األم
Hووزير النقل
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HستشفياتDووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- rـقتـضى اDـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اDـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اDــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

Hأعضاء احلكومة uتضمن تعيDوا
- وrــــقـــتــــضى اDــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اDؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اDوافق 24 نوفـمبر سنة
uــوظـــفــDــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاD2009 وا

اDنتمu ألسالك اDـمارسu الطبيu العامu في الصحة
Hالعمومية

- وrـقـتـضى اDـرسـوم الـرئـاسي  اDـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اDوافق 18 يونـيو سنة 2002  واDتضمن

Hالعام للحكومة uاألم uتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اDـادة 2 من اDـرسـوم
التـنفـيذي رقم 09 - 393 اDؤرخ في 7 ذي احلـجة عام 1430
اDوافق 24 نوفـمبـر سنة 2009 واDـذكور أعالهH يوضع في
حــالـــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لــدى اDـــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الطـابع اإلداري التـابعة لإلدارة اDـكلفـة بالـنقل وفي حدود
الـتـعــداد اDـنـصــوص عـلــيه rـوجب هــذا الـقـرارH اDــوظـفـون

اDنتمون للسلك اآلتي :

اDـاداDـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اDوافق 9 مارس سنة 2013.

التعدادالتعداد السلكالسلك

4األطباء العامون في الصحة العمومية

اDـاداDـادّة ة 2 :  تــضـمن مـصـالح وزارة الــنـقل واDـؤسـسـات
الـعمومية ذات الـطابع اإلداري التابـعة لها تسـيير اDسار
اDــهــنـي لــلــمــوظــفــu اDــنــتــمـــu لــلــســلك اDــذكــور في اDــادة
األولـى أعالهH طـــبــــقـــا لألحــــكــــام الــــقــــانــــونـــيـــة األســـاســـيــة
احملـددة في اDـرســوم الـتـــنـفـــيـذي رقـم 09 - 393  اDؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اDـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009

واDذكور أعاله.

اDـاداDـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اDـوظــفـون اDـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةH طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اDـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 - 393  اDؤرخ في 7 ذي احلـجة

عام 1430 اDوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واDذكور أعاله.

uوظفDشـغولة من طـرف اDادّة ة 4 :  تـكون الرتـبة اDاداDا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

عن األمu العام للحكومةعن األمu العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اDدير العام للوظيفة العموميةاDدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اDستشفياتوإصالح اDستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

 وزير النقل وزير النقل
عمار توعمار تو

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 26  ربـــيع الـــثـــانـي عــامربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اDــوافق  اDــوافق 9 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة H2013 يـــتـــضـــمن وضع يـــتـــضـــمن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــانبـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــان
وإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدىوإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدى
اDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعةاDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعة

لإلدارة اDكلفة بالنقل.لإلدارة اDكلفة بالنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hالعام للحكومة uإن األم
Hووزير النقل

HستشفياتDووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- rـقتـضى اDـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اDـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اDــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

Hأعضاء احلكومة uتضمن تعيDوا
- وrــــقـــتــــضى اDــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 240
اDــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اDــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
uــوظـــفــDــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاD2009 وا

Hللصحة العمومية uألسالك النفساني uنتمDا
- وrـقـتـضى اDـرسـوم الـرئـاسي  اDـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اDوافق 18 يونـيو سنة 2002  واDتضمن

Hالعام للحكومة uاألم uتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اDـادة 2 من اDـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 09 - 240 اDــؤرخ في 29 رجب عــام 1430
اDـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واDــذكـور أعالهH يــوضع في
حــالـــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لــدى اDـــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات
الطـابع اإلداري التـابعة لإلدارة اDـكلفـة بالـنقل وفي حدود
الـتـعــداد اDـنـصــوص عـلــيه rـوجب هــذا الـقـرارH اDــوظـفـون

اDنتمون للسلك اآلتي :
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اDـاداDـادّة ة 2 :  تــضـمن مـصـالح وزارة الــنـقل واDـؤسـسـات
الـعمومية ذات الـطابع اإلداري التابـعة لها تسـيير اDسار
اDــهــنـي لــلــمــوظــفــu اDــنــتــمـــu لــلــســلك اDــذكــور في اDــادة
األولى أعالهH طـبـقــا لألحـكـام الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة
فـي اDــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09 - 240  اDــــؤرخ في 29
رجب عــام 1430 اDــوافق 22 يــولـــيــو ســـنــة 2009 واDـــذكــور

أعاله.

اDـاداDـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اDـوظــفـون اDـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةH طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اDـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 09 - 240  اDــؤرخ في 29 رجب

عام 1430 اDوافق 22 يوليو سنة 2009 واDذكور أعاله.

uوظفDشـغولة من طـرف اDادّة ة 4 :  تـكون الرتـبة اDاداDا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

اDـاداDـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اDوافق 9 مارس سنة 2013.

HستشفياتDووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- rـقتـضى اDـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اDـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اDــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

Hأعضاء احلكومة uتضمن تعيDوا
- وrــــقـــتــــضى اDــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اDـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اDـوافق 20 مـارس
uوظفDتضمن القانون األساسي اخلاص باDسنة 2011 وا

Hللصحة العمومية uألسالك شبه الطبي uنتمDا
- وrـقـتـضى اDـرسـوم الـرئـاسي  اDـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اDوافق 18 يونـيو سنة 2002  واDتضمن

Hالعام للحكومة uاألم uتعي
- وrـقتـضى القرار الـوزاري اDشـترك اDؤرّخ في 3
مـحـرّم عام 1414 اDـوافق 23 يـونـيـو سـنة 1993 واDـتـضمن
وضع بـعض األسـالك الـنـوعــيـة بـوزارة الــصـحـة والــسـكـان
في حالـة الـقـيـام بـاخلدمـة لـدى اDـؤسـسات الـعـمـومـية ذات

Hكلفة بالنقلDالطابع اإلداري التابعة لإلدارة ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اDـادة األولى :اDـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اDـادة 3 من اDـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11 - 121  اDؤرخ في 15 ربيع الـثـاني عام
1432 اDوافق 20 مـارس سنة 2011 واDـذكور أعالهH يوضع

في حالـة الـقـيـام بـاخلدمـة لـدى اDـؤسـسات الـعـمـومـية ذات
الطـابع اإلداري التـابعة لإلدارة اDـكلفـة بالـنقل وفي حدود
الـتـعــداد اDـنـصــوص عـلــيه rـوجب هــذا الـقـرارH اDــوظـفـون

اDنتمون للسلك اآلتي :

التعدادالتعداد السلكالسلك

2النفسانيون العياديون للصحة العمومية

عن األمu العام للحكومةعن األمu العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اDدير العام للوظيفة العموميةاDدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اDستشفياتوإصالح اDستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

 وزير النقل وزير النقل
عمار توعمار تو

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اDــوافق  اDــوافق 9 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة H2013 يـــتـــضـــمن وضع يـــتـــضـــمن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــانبـــعض األسالك اخلـــاصــة بـــوزارة الــصـــحــة والـــســكــان
وإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدىوإصالح اDـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدى
اDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعةاDـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابـع اإلداري الـتـابـعة

لإلدارة اDكلفة بالنقل.لإلدارة اDكلفة بالنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hالعام للحكومة uإن األم
Hووزير النقل

التعدادالتعداد السلكالسلك

3اDمرضون للصحة العمومية

اDـاداDـادّة ة 2 :  تــضـمن مـصـالح وزارة الــنـقل واDـؤسـسـات
الـعمومية ذات الـطابع اإلداري التابـعة لها تسـيير اDسار
اDــهــنـي لــلــمــوظــفــu اDــنــتــمـــu لــلــســلك اDــذكــور في اDــادة
األولى أعالهH طـبـقــا لألحـكـام الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة
فـي اDــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11 - 121  اDــــؤرخ في 15
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1432 اDــــوافق 20  مــــارس ســــنـــة 2011

واDذكور أعاله.
اDـادDـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اDـوظــفـون اDـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةH طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اDــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 11 - 121  اDــؤرخ في 15 ربــيع
الـثـاني عام 1432 اDـوافق 20  مـارس سـنة 2011 واDـذكـور

أعاله.



uوظفDشـغولة من طـرف اDادّة ة 4 :  تـكون الرتـبة اDاداDا
الذين استفادوا من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اDــاداDــادّة ة 5 :  تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اDــشـــتــرك
اDــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عــام 1414 اDــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1993 واDذكور أعاله.

اDـاداDـادّة  ة  6 : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اDوافق 9 مارس سنة 2013.

اDوافق 7 أكتـوبر سـنـة 2010 واDذكـور أعالهH يعـفي وزير
الـسياحـة والصـناعة الـتقلـيديـة "الشركـاء اDتـعاقدين" من
تـقد¬ كفالة حـسن التنفيـذH بالنسبـة لبعض األصناف من

صفقات الدراسات واخلدمات اDبينة في اDادة 2 أدناه.

اDـاداDـادّة ة 2 : : حتـدد قـائمـة صـفـقات الـدراسـات واخلـدمات
اDعفاة من كفالة حسن التنفيذH كما يأتي :

- الصـفقات اDتـعلقـة باDصـاريف الفنـدقية واإليواء
Hكاتب والقاعاتDواإلطعام وتأجير ا

Hتعلقة بخدمات النقلDالصفقات ا -

HuوظفDتعلقة بتكوين اDالصفقات ا -

- الــصـفـقــات اDـتــعـلـقــة rـصـاريـف الـنـشــر واإلشـهـار
Hفي الصحافة

Hتعلقة بخدمات الطبعDالصفقات ا -

- الــــصــــفـــــقــــات اDــــتــــعــــلــــقــــة بــــأتــــاوى الــــهــــاتف واDــــاء
Hوالكهرباء والغاز

Hتعلقة بالتنظيفDالصفقات ا -

- الـصفـقـات اDتـعـلـقة بـتـطـوير الـبـرمجـيـات لـتلـبـية
Hاالحتياجات اخلاصة

- الـصـفـقات اDـتـعـلـقة بـالـتـحـيu الـدائم لـلـتـراخيص
Hضادة لفيروس اإلعالم اآللي التابعة للوزارةDا

- الــصـــفــقــات اDــتـــعــلــقـــة بــصــيـــانــة ودعم أمـن شــبــكــة
H(الشبكة الداخلية) اإلعالم اآللي للقطاع

- الصفقات اDتعلقة بتجديد االشتراك السنوي في
(SHDSL) و (ADSL) نـــظــــام الــــتـــدفـق الـــعــــالي لـالنـــتــــرنت

للربط بشبكة اإلعالم اآللي الداخلية للوزارة.

اDــــاداDــــادّة ة 3 :  : �ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
Hــــادّة 2 أعالهDـــــذكـــــــورة فـي اDالـــــدراســــــات واخلـــــدمـــــــات ا
عــنــدمـــا يــنص دفــتــر شـــروط اDــنــاقــصــة عـــلى ذلكH طــبــقـــا
لــلـمـادّة 99 من اDـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اDـؤرّخ في
28 شوال عام  1431 اDوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واDذكور

أعاله.

اDـاداDـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1434 اDـوافق 14
يوليو سنة 2013.

عن األمu العام للحكومةعن األمu العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اDدير العام للوظيفة العموميةاDدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اDستشفياتوإصالح اDستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

 وزير النقل وزير النقل
عمار توعمار تو

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 5 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1434
اDوافق اDوافق 14 يولـيو سنة  يولـيو سنة H2013 يحدد قـائمة صـفقاتH يحدد قـائمة صـفقات
الـــدراســــات واخلـــدمـــات اDــــعـــفـــاة مـن كـــفـــالــــة حـــسنالـــدراســــات واخلـــدمـــات اDــــعـــفـــاة مـن كـــفـــالــــة حـــسن

التنفيذ.التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــ

Hإنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية
HاليةDووزير  ا

- rـقتـضى اDـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 236 اDـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اDــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واDـــتــضـــمّـن تـــنــظـــــيم الـــصــفـــقــــات الـــعـــمــومـــــيــةH اDـــعــدّل

Hادّتان 97 و99 منهDال سيما ا HتمّمDوا
- وrــــــقـــــتــــــضى اDــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اDـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اDـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

Hأعضاء احلكومة uتضمّن تعيD2012 وا

- وrقتـضى اDرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اDؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اDـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

HاليّةDالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- وrـقتـضى اDرسوم الـتنـفيذي رقم 10-254 اDؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اDوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

Hالتقليدية
يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اDـاداDـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اDادّة 97 من اDـرسوم
الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اDـــــؤرّخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431

وزير اDاليةوزير اDالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير السياحة والصناعة التقليديةوزير السياحة والصناعة التقليدية
محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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