
العدد العدد 64
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2  محر  محرّم عام م عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-293 مـؤرخ في 22 ذي احلجّـة عام 1435 اIـوافق 16 أكـتـوبر سـنة q2014 يـتـضمن اIـوافـقة عـلى جتـديد
رخصة إقـامة شبــكـة عـمـومية لـلـمواصـالت الـالسـلكيـة عبر الـساتل من نوع V.SAT واسـتـغاللـــهــا وتوفـيــر خدمـــات
اIواصالت الالسـلكية للجـمهور اIمنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم اجلزائر".......................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-294 مـؤرخ في 22 ذي احلجّـة عام 1435 اIـوافق 16 أكـتـوبر سـنة q2014 يـتـضمن اIـوافـقة عـلى جتـديد
رخصـة إقامـة شـبـكــة عـمـومــية لـلـمـواصـالت الــالســلكـية عـبــر السـاتـل مـن نـوع V.SAT واستـغاللهـا وتوفـير خـدمات
اIواصالت الالسلكية للجمهور اIمنوحة لشركة ديفونا اجلزائر..........................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 18 ذي احلجـة عـام 1435 اIوافق 12 أكتـوبر سنة q2014 يتضـمن استخالف عـضو في اجمللس الـتوجيـهي لقصر
الثقافة لسكيكدة.........................................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 18 ذي احلـجــة عــام 1435 اIـوافق 12 أكـتــوبـر ســنـة q2014 يــتـضـمـن اسـتــخالف عـضــو في مـجــلس إدارة ديـوان
رياض الفتح...............................................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 18 ذي احلـجــة عــام 1435 اIـوافق 12 أكـتــوبـر ســنـة q2014 يــحـدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيـة
للممتلكات الثقافية.....................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتاAستشفيات
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 29 رمضان عـام 1435 اIوافق 27 يولـيو سنة q2014 يـحدد التنظـيم الداخلي للمـعهد الوطني
للصحة العمومية........................................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــرار مـؤرّخ في 15 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق 9 أكــتـوبـر سـنـة q2014 يـتـضـمـن تـقـريـر إعـداد مــخـطـطي الـتــهـيـئـة الــسـيـاحـيـة
Iنطقتي التوسع واIوقعX السياحيX لكل من عX فرانX ومرسى احلجاج (والية وهران)..................................
قـرار مؤرّخ في 15 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق 9 أكـتـوبـر سـنة q2014 يـتـضـمن تـقـريـر إعـداد مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـية
Iناطق التوسع واIواقع السياحيـة لكل من اIرسى جزيرة كوIبيq ووادي مالن والقلتة ودوميا وترانانية وبوشرال
وبني حواء (والية الشلف)..........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 9 أكتـوبر سنة q2014 يتضمن تـقرير إعداد مخـطط التهيئـة السياحيـة Iنطقة
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قرار مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 9 أكتـوبر سنة q2014 يتضمن تـقرير إعداد مخـطط التهيئـة السياحيـة Iنطقة
التوسع واIوقع السياحي حمام ريغة (والية عX الدفلى).................................................................................
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Iـناطق التـوسع واIواقع السـياحيـة لكل من بودواو ووادي سـباغو وقـورصو وقورصو 2 والـكرمة والـسبخـة والكرمة
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قـرار مؤرّخ في 15 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق 9 أكـتـوبـر سـنة q2014 يـتـضـمن تـقـريـر إعـداد مـخـطـطـات الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـية
Iـنـاطق التـوسع واIواقع الـسـياحـية لـكل من رشقـون والـصبـيعـات وحمـام بوحـجـر وتارقـة وشط الهالل سـيدي جـلول
والصاصل (والية عX تموشنت)..................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 9 أكتـوبر سنة q2014 يتضمن تـقرير إعداد مخـطط التهيئـة السياحيـة Iنطقة
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Iنطقتي التوسع واIوقعX السياحيX لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (والية تيبازة)....................................
قرار مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 9 أكتـوبر سنة q2014 يتضمن تـقرير إعداد مخـطط التهيئـة السياحيـة Iنطقة
التوسع واIوقع السياحي زلفانة 2 (والية غرداية)..........................................................................................
قـرار مؤرّخ في 15 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق 9 أكـتـوبـر سـنة q2014 يـتـضـمن تـقـريـر مـراجـعـة مـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-293 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1435  اIـــــوافق اIـــــوافق 16 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة q2014 يـــــتـــــضـــــمنq يـــــتـــــضـــــمن

اIـوافـقة عـلى جتـديد رخـصـة إقامـة شـبـكــة عــمومـيةاIـوافـقة عـلى جتـديد رخـصـة إقامـة شـبـكــة عــمومـية
لــــلــــمـــواصـالت الــالســـلـــكـــيـــة عـــبـــر الــــســـاتل من نـــوعلــــلــــمـــواصـالت الــالســـلـــكـــيـــة عـــبـــر الــــســـاتل من نـــوع
V.SAT واســـــــتــــــــغاللــــــــــهــــــــا وتـــــــوفــــــــيــــــــر خـــــــدمـــــــــات واســـــــتــــــــغاللــــــــــهــــــــا وتـــــــوفــــــــيــــــــر خـــــــدمـــــــــات

اIـواصالت الالســلـكـيـة لـلـجـمـهـور اIـمـنـوحـة لـشـركةاIـواصالت الالســلـكـيـة لـلـجـمـهـور اIـمـنـوحـة لـشـركة
"أوراسكوم تيلكوم اجلزائر"."أوراسكوم تيلكوم اجلزائر".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
qاإلعالم واالتصال

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

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

 qعدلIا qالسلكية والالسلكية

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

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مـــايـــو 2014 واIــــتــــضـــمن

qأعضاء احلكومة Xتعي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIتعلق بـنظام االستغالل اIـطبق على كل نوع من أنواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
qتممIعدل واIا qواصالت السلكية والالسلكيةIخدمات ا

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

qالسلكية والالسلكية

- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  04 - 106
اIـؤرخ  في  23  صــفــر عـام 1425  اIـوافق 13 أبــريل ســنـة
2004  واIـــتـــضـــمن اIـــوافـــقـــة عـــلى رخـــصـــة إقـــامـــة شـــبـــكــة

عـمــومــيـة لــلــمــواصالت الالســلـكــيــة عـبــر الــسـاتـل من نـوع
V.SAT واستغاللها وتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية

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

qواالتصال
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئاسـي اIؤرخ في 3 مـحرم
Xتـضمن تـعيIوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واIعام 1435 ا
رئـــيـس مـــجــــلس ســــلــــطـــة الــــضــــبط لــــلـــبــــريـــد واIــــواصالت

qالسلكية والالسلكية
- و�ـــقــــتــــضى تــــوصـــيــــة ســــلـــطــــة الــــضـــبـط لــــلـــبــــريـــد

qواصالت السلكية والالسلكيةIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى اIوافقة على
جتــــديـــد رخــــصــــة إقـــامــــة شـــبــــكـــة عــــمـــومــــيــــة لـــلــــمـــواصالت
الالســـلـــكـــيـــة عـــبــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا
وتوفير خدمـات اIواصالت الالسلكية لـلجمهور على هذه
qـمـنـوحــة لـشـركـة "أوراسـكـوم تــيـلـكـوم اجلـزائـرIالـشــبـكـة ا

شركة ذات أسهم". 

qادّة ة 2 : : يـرخص لشركـة "أوراسكم تـيلكـوم اجلزائرIاداIا
شــركـة ذات أسـهـم" اIـسـتــفـيـدة مـن الـرخـصــة اIـذكـورة في
اIـادة األولى أعـالهq بـأن تـقـيم وتـسـتــغل الـشـبـكـة اIـذكـورة
فـي اIـــادة األولى أعـالهq وبـــأن تــــوفـــر خـــدمــــات اIـــواصالت
الالســلــكــيــة عـلـى هـذه الــشــبــكــة ضــمن الــشـروط الــتــقــنــيـة
والــتـــنــظــيــمـــيــة احملــددة فـي دفــتــر الـــشــروط اIــلـــحق بــهــذا

اIرسوم.

qـادة األولى أعالهIـذكـورة في اIا qـادّة ة 3 : : الـرخـصـةIـاداIا
شـخصـية وال �ـكن التـنازل عـنهـا أو حتويـلهـا إالّ في إطار
qـعــمـول بــهـاIووفق األحــكـام الــتـشــريـعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة ا

ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 22 ذي احلــجّــة عــام 1435 اIــوافق
16 أكتوبر سنة 2014.

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

اIادة األولى : اIادة األولى : اIصطلحات
 1.1 تعريف اIصطلحات تعريف اIصطلحات

qعـالوة عــــــلى الــــــتـــــــعــــــاريف الــــــواردة فـي الــــــقــــــانــــــون
تــسـتــعـمل في دفــتـر الــشـروط هــذا مـصــطـلـحــات يـجب أن

تفهم كاآلتي :
"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : "اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : تـــعـــني مــــتـــعـــامل اIـــواصالت
الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة الــــذي حـــولـت إلــــيه نــــشــــاطـــات
اIواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة

البريد واIواصالتq تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"ســـلـــطــــة الـــضـــبط" :"ســـلـــطــــة الـــضـــبط" : تـــعـــنـي ســـلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي

أنشئت �وجب اIادة 10 من القانون.
"اIلحق" : "اIلحق" : يعني أحد اIلحقX (2) بدفتر الشروط.

اIلحق األول : اIلحق األول : أسهمية صاحب الرخصة.
اIلحق اIلحق 2  : عرض اخلدمة.

"دفــتــر الــشــروط" :"دفــتــر الــشــروط" : تــعــني هــذه الــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
اIلـحـقان) الـتي تـشكل دفـتـر شروط الـرخـصة وفق أحـكام

القانون.
"ETSI" : يـــــــعــــــنـي اIـــــــعــــــهـــــــد األوروبـي لـــــــتــــــقـــــــيـــــــيس

االتصاالت.
" اIنـشآت األساسية" :" اIنـشآت األساسية" : تعني اIـنشآت والتـركيبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.
"يــــــوم عـــــــمل" :"يــــــوم عـــــــمل" : يــــــعــــــنـي يــــــومـــــــا من أيـــــــام األســــــبــــــوع
(بـاسـتــثـنـاء اجلـمـعــة والـسـبت) الــذي ال يـعـتـبــر يـوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.
تــعـــني الـــرخــصـــة الــتي تـــســلـم �ــوجب "الــرخــصــة" : "الــرخــصــة" : 
مـــرســــوم تـــنــــفـــيـــذي والــــتي تــــســـمـح لـــصــــاحـــبــــهـــا بــــإقـــامـــة
واســتـــغالل شـــبــكـــة مــواصـالت الســلـــكــيـــة عـــمــومـــيــة  عـــبــر
الــسـاتل من نـوع V.SAT عـلى الـتـراب اجلــزائـري وتـوفـيـر
اخلــدمـــاتq ذلك اIــرســـوم الــذي يـــلــحق بـه دفــتـــر الــشــروط

هذا.
"الــقــانـون" : "الــقــانـون" : يــعـنـي الــقـانــون رقم 2000 - 03 اIـؤرخ
في 5 جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اIتـعلقة بالـبريد وباIواصالت

السلكية والالسلكية.
"الــــوزيــــر" : "الــــوزيــــر" : يــــعــــنـي الــــوزيــــرة اIـــــكــــلــــفــــة بـــــالــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

يــــعــــنـي الـــعــــرض الــــذي يــــقــــدمه صــــاحب "الـــعـــرض" : "الـــعـــرض" : 
الـــرخــصــة ردا عــلـى طــلب الــعـــروض الــذي أعــلــنـــته ســلــطــة
الـضـبط في 27 ديـسـمـبـر سـنة 2003 من أجل مـنح رخـصة

.V.SAT

"اIــــتــــعــــامل" :"اIــــتــــعــــامل" : يــــعـــنـي صــــاحب رخــــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية

و/أو استغالل خدمات هاتفية في اجلزائر.

"رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" :"رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" : يــعـــني رقم األعـــمــال الــذي
يـحــقـقـه صـاحب الــرخـصــة خـارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
في إطــار رخـصـة V.SAT والـصـافـي من كـلـفــة كل خـدمـات

التوصيل البيني احملققة خالل السنة اIدنية السابقة. 

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

"شـــــبـــــكـــــة "شـــــبـــــكـــــة  V.SAT": ": تـــــعـــــني شــــــبـــــكـــــة لـــــلـــــمـــــواصالت
HUB الالســـلــكــيــة عــبــر الــســواتل الـــتي تــســيــر مــحــطــتــهــا

    .V.SATالنفاذ إلى السعة الفضائية حملطات

"احملــطــة :"احملــطــة :  "HUB" مــحــطــة أرضــيـــة ثــابــتــة مــســؤولــة
مـــبـــاشـــرة عـــلى اســــتـــعـــمـــال ذبـــذبـــات اإلرســـال في األرض
وانـطالقا من الساتل ومـسؤولة أيضـا على مراقبـة النفاذ

إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة.

V.SAT " :  " : هي مـــحــــطـــات أرضــــيـــة ثــــابـــتـــة "مـــحـــطـــة "مـــحـــطـــة 
لإلرســال واالسـتــقـبـال أو االســـتـقـــبـال فـــقـطq وتــتـــشــكـل

 ا يأتي :

qهوائي -

qوحدة السلكية خارجية -

- وحدة السلكية داخلية. 

"اIــــقـــــطع الــــفـــــضــــائي" : "اIــــقـــــطع الــــفـــــضــــائي" : يـــــعــــنـي ســــعـــــات فــــضـــــائــــيــــة
مــسـتـأجـرة أو مـقـامــة من قـبل صـاحب الــرخـصـة لـتـوصـيل

اIكاIات عبر شبكته.  

" اخلـــدمــــة الـــثـــابــــتـــة عــــبـــر الــــســـاتل  (" اخلـــدمــــة الـــثـــابــــتـــة عــــبـــر الــــســـاتل  (SFS) " خـــدمـــة
االتصـاالت الـراديـوية بـX مـحطـات أرضـية مـوضـوعة في
مــواقع مــعــيـــنــة حــيث يــتم اســـتــخــدام ســاتل أو أكــثــرq قــد
يكون اIوقع اIعX  نـقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة
في مـــنـــاطـق مـــعـــيـــنـــةq في بـــعض احلـــاالتq تـــتـــضـــمن هـــذه
اخلـدمــة روابط  بــX الـسـواتـل الـتي �ــكـنــهـا كـذلـك ضـمـان
خدمـة ما بX الـسواتلq اخلدمـة الثابـتة عبر الـساتل �كن
أن تــــشـــــمـل كـــــذلك ربـط االتـــــصـــــال خلـــــدمـــــات االتـــــصــــاالت

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

وتراقب حسن سير الشبكة. 
"شــبـكـة "شــبـكـة V.SAT اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" :  اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" : تـعـني
جـميع اIنشآت األسـاسية التي يـستغلهـا صاحب الرخصة
(الـــقـــطـــاع الـــفـــضـــائي ومـــحـــطـــة (HUB) وكـــذلك مـــحـــطـــات
V.SAT احلـــصــة اخلـــاصـــة بــاIـــشـــتــركـــX اIـــوصــولـــX بـــهــذه

اIــنــشــآت األســـاســيــة وشــبــكــة اإلرســـال اخلــاصــة بــصــاحب
الرخصة.

�ــكـن عــنـــد االقـــتـــضــاء أن تـــســـتـــعــمـل هـــذه الــشـــبـــكــة
خــطـوطــا مــسـتــأجــرة لـدى مــســتـغــلي اIــواصالت الــسـلــكــيـة

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

تسويق خدماته ضمن نظام اIناولة.
"صـــاحب الـــرخـــصـــة" : "صـــاحب الـــرخـــصـــة" : يـــعـــنـي صــاحـب الـــرخـــصــةq أي
شـــركـــة أوراســـكــوم تـــيـــلـــكــوم اجلـــزائـــرq شـــركــة ذات أســـهم
خـــــــاضـــــــعـــــــة لـــــــلـــــــقـــــــانـــــــون اجلـــــــزائـــــــري بـــــــرأســـــــمـــــــال قــــــدره
 41.566.820.000,00 ديـــــنـــــار جـــــزائـــــريq الـــــكـــــائن مـــــقـــــرهـــــا

qالدار البيضاء _ A 08 بـشارع مولود فرعون جتزئة رقم
اجلزائر.  

"االحتاد" : "االحتاد" : يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.
"مـنــطـقــة الـتـغــطـيـة" : "مـنــطـقــة الـتـغــطـيـة" : تـعــني الـفــضـاءات اجلـغــرافـيـة
الـــتـي تـــنــتـــشـــر فـــيـــهـــا شـــبـــكــة V.SAT الـــتــابـــعـــة لــصـــاحب

الرخصة.
"حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة ": "حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة ": تــعـــني كل حـــدث ال يــقــاوم
وغــــيــــر مــــتــــوقع و خــــارج عـن إرادة األطــــرافq وال ســــيــــمـــا

الكوارث الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات.
 2.1 الـــتــعـــاريف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الــدولي الـــتــعـــاريف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الــدولي

لالتصاالتلالتصاالت
تـكـون تعـاريف اIـصـطلـحـات األخرى اIـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابـقة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتادq ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
اIادة اIادة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

 1.2 تعريف اIوضوع تعريف اIوضوع

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يرخص فـيـها لـصاحب الـرخـصة بـأن يسـتـغل على الـتراب
اجلــزائـري شــبــكـة عــمـومــيــة لـلــمــواصالت الالسـلــكــيـة عــبـر

الــسـاتـل من نـوع V.SAT مـفــتــوحـة لــلــجـمــهــور وأن يـركّب
على الـتراب اجلزائـري احملطـات والتـجهـيزات الـضرورية

لتوفير اخلدمات للجمهور.
 2.2 اإلقليمية اإلقليمية

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

واالتفاقات واIعاهدات الدولية.

اIادة اIادة 3 : : النصوص اIرجعية
يـجب أن تــنـفــذ الـرخــصـة اIــمـنــوحـة لــصـاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واIــقــايــيس

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

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

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

qوالالسلكية
-اIــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 04-106 اIــــؤرخ في 23
صــفــر عـام 1425 اIـوافق 13 أبــريل ســنـة 2004 واIــتــضـمن
اIـوافـقـة  عـلى رخصـة إقـامـة شـبـكـة عمـومـيـة لـلـمواصالت
الالســـلـــكـــيـــة عـــبــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا

qواصالت الالسلكية للجمهورIوتوفير خدمات ا
- اIقاييس احملـددة أو اIقاييس التي £ الـتذكير بها

في دفتر الشروط هذاq و
- لـوائح االحتـادq ال سـيـمـا تـلك اIـتـعـلـقـة بـاIـواصالت

الالسلكية.

اIادة اIادة 4 :  : موضوع الرخصة
يــــجب عــــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يــــوفـــر اخلــــدمـــات

اآلتية كحد أدنى :
qالنفاذ إلى اإلنترنت عبر الساتل -
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q عطيات في احلزم الواسعةIتراسل ا -

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
qمستقلة

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
qعمومية

- اإلسعاف في حالة كارثة طبيعية.

كل اخلــــدمــــات اإلضــــافــــيــــة الــــتـي يــــعــــرضــــهــــا صــــاحب
الـرخـصـة في عـرضه كـمـا هـو وارد في اIـلـحق 2 من دفـتـر

الشروط هذا.

يجـب على صـاحب الـرخـصة أن يـعـلم سـلطـة الـضبط
مسبقا عند إطالقه ألي خدمة جديدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 V.SAT  نشآت األساسية لشبكةIادة 5 :  : اIادة اIا

 1.5 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

. V.SAT  شبكة

و�ـكنـه في هـذا الصـددq إقـامـة وصالت سـلـكـية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةq ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
شـريـطـة تـوفـر الـذبـذبـات لـضـمـان وصالت الـتـراسل. كـمـا
�كنه أن يستـأجر لدى الغير وصالت أو منشآت أساسية

لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.

 2.5 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار

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

 3.5 احترام اIقاييس احترام اIقاييس

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

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اIدنية.

 4.5 هيكلة الشبكة هيكلة الشبكة

إن مـــنــظـــومــة اIـــواصالت الالســلـــكــيـــة عــبــر الـــســاتل
اIـــــســــــتـــــعــــــمــــــلـــــة هـي مـــــنــــــظــــــومـــــة ذات خــــــدمــــــات ثـــــابــــــتـــــة

.(SFS)بالساتل

HUB ــراقـــبــة ومـــحــطــةIـــنــظـــومــة اIيـــجب تـــركــيب ا
ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب اجلزائري.

 5.5 منظومات ذات سواتل منظومات ذات سواتل

يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون اIـــــــنـــــــظـــــــومـــــــات ذات الـــــــســـــــواتل
اIـــســـتـــعــــمـــلـــةq مـــنــــظـــومـــات مــــبـــلـــغـــة إلـى االحتـــاد الـــدولي
لالتــصــاالت وأن تــكــون قــد حتــصــلت عــلـى مــوافــقـة اإلدارة

اجلزائرية خالل التنسيق.

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

توفرها اIنظومات ذات السواتل اIستعملة.

اIادة اIادة 6 : : النفاذ اIباشر إلى الدولي

 1.6 اIنشآت األساسية الدولية اIنشآت األساسية الدولية

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

بهدف توصيل اIكاIات الدولية Iشتركيه.

 2.6 االتفاقات مع اIتعاملX األجانب االتفاقات مع اIتعاملX األجانب

XــتــعـامــلـIيــتــفـاوض صــاحب الــرخـصــة بــحـريــة مع ا
األجــانـب اIــعــتـــمــدين من ســـلــطــات بـــلــدانــهـم حــول مــبــاد�
وكــيـفــيـات دفع أجــر الـوصالت والــتـجــهـيــزات اIـســتـعــمـلـة
بــصـفـة مــشـتـركــة وذلك وفق قـواعــد وتـوصــيـات الـهــيـئـات

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.

اIادة اIادة 7 : : انتشار منطقة اخلدمات

يـــنــــشــــر صـــاحـب الــــرخـــصــــة خــــدمــــاته عــــلى الــــتـــراب
الوطني.

يجب عـلى صاحب الـرخصـة مطابـقة عـرض اخلدمات
حـــســـبـــمـــا هـــو مـــنـــصـــوص في اIـــلـــحق 2. و�ـــكن تـــطـــبـــيق
عــقـوبــات مـثــلـمــا هـو مــذكـور فـي إطـار اIـادة 35 من دفـتـر
الـــشــروط هـــذاq في حـــالــة اإلخـالل بــالـــواجـــبــات اIـــتـــعــلـــقــة

بتوزيع احلد األدنى من اخلدمات.

اIادة اIادة 8 : : اIقاييس واIواصفات الدنيا

 1.8 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

يـجب أن تـكـون الـتـجـهـيـزات واIـنـشـآت  اIـسـتـعـمـلة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اIـعـمول
بــــهــــا. وعــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلـى أن تــــكـــون
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الــــتــــجــــهــــيــــزات اIــــوصــــولــــة بــــشــــبــــكــــتهq ال ســــيــــمــــا مــــنــــهـــا
الـتـجـهـيـزات اIـطـرفـيةq مـعـتـمـدة وفق األحـكـام الـقـانـونـية

والتنظيمية اIعمول بها.

 2.8 وصل التجهيزات اIطرفية وصل التجهيزات اIطرفية

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

في التنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 9 :  : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

 1.9 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

 تـخـصص سـلـطة الـضـبط لـصـاحب الـرخـصـةq بـطلب
من صــــاحب الــــرخــــصـــةq الــــذبــــذبــــات الـــضــــروريــــة إلقــــامـــة
وصـالت اIـنــشــآت األســاســيــة لــلــشــبـكــةq وذلـك مع مــراعـاة
األحــكــام األخـــرى الــواردة في دفــتــر الــشـــروط والــتــنــظــيم

اIعمول به.

 2.9 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تــــقـــوم ســــلـــطــــة الــــضـــبط بــــتــــخـــصــــيص ذبــــذبـــات في
مــخــتـــلـف الــحــزم وفـق الــتــنــظـــيم اIـعـمـول به وحـسب

ما يتوفر من الطيف.

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

فـي حــالــة عــدم اســـتــغالل صــاحب الـــرخــصــة ذبــذبــات
السلـكيـة كـهربـائيـة مخـصصـة له في أجل سـنة ابـتداء من
تـــاريخ تـــخــصـــيــصـــهــاq يـــخــول لـــســلـــطــة الـــضــبط صـالحــيــة
مـبـاشـرة إجراء إلـغـاء الـتـخـصـيص وفق الـشـروط اIـقررة

في التنظيم اIعمول به.

 3.9 التشويش التشويش

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

التسبب في تشويشات مضرة.

Xقــنـوات مــتـعــامـلـ Xوفي حــالـة حــدوث تـشــويش بـ
اثنqX فـإن على هـذين اIتـعامـلX الـقيـامq في أجل أقصاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اIـعاينةq بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية
فـي اســــتـــــغـالل الــــقـــــنـــــوات مـــــحل الـــــتـــــشــــويـش. ويـــــعــــرض
اIـــتــعــامـالن عــلى ســـلــطـــة الــضـــبطq في أجـل أقــصـــاه شــهــر
واحـدq اإلجـراءات اIـتـفق عـلــيـهـا إلزالـة هـذه الـتـشـويـشـات

قصد اIوافقة.

اIادة اIادة 10 :  : مجموعات الترقيم

 1.10 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 13 مـن الــقـــانــونq حتـــدد ســلـــطــة
الــضـــبط و تــمــنح األرقــام ومــجــمــوعــات األرقــام وبــادئــات
األرقـام الــضـروريــة لـصــاحب الـرخــصـة من أجل اســتـغالل

شبكته V.SAT و توفير اخلدمات اIتعلقة بها.

 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حــالــة تـعــديل مــخـطـط الـتــرقـيـم الـوطــني تــعـديال
جذريـاq تخطط سلـطة الضـبط هذه التغـييرات بـالتشاور

مع اIتعاملX وفق التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 11 : : التوصيل البيني

  1.11 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ــــوجـب اIـــادة 25 مـن الـــقــــانـــون و�ــــوجب اIــــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 02 - 156 اIــؤرخ في 26  صــفــر عـام 1423
اIوافق 9 مايـو سنة q2002 يسـتجـيب متـعامـلو الـشبـكات
الــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة لــطـلــبـات
التوصيل البـيني التي يتقدم بها صاحب الرخصةq وذلك
ضــمن الـشـروط اIـقـررة فـي الـقـانـون والـتـنــظـيم اIـعـمـول

بهما. 

يـجب عـلى صـاحب الـرخصـة أن يـضعq حـسب احلـاجة
حتت تصـرف اIـتـعـامـلX اIـوصـولـX بـينـيـاq مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكX هؤالء
اIـتـعـامـلـX من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهq وفق الــشــروط اIــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني اخلاص به.

 2.11 عقود التوصيل البينيعقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واIـالــيـة
Xواإلداريـة فـي عـقــود يــتم الــتــفــاوض بــشــأنـهــا بــحــريــة بـ
اIــتـعـامـلـX مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اIـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للموافقة عليها.

في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــX صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
qيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط qومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اIــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اIـعــمـول

بهما.

اIادة اIادة 12 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسية
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 1.12 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صـاحب الرخـصـة من حق استـئـجار سـعات
الـتـراسل لـدى اIـتـعـاملـX اآلخـريـن (الـذين يـعـرضـون هذه
اخلـــدمـــات). وعـــلـــيـه هـــو كـــذلكq أن يـــســـتـــجـــيب لـــطـــلـــبـــات
اسـتــئـجـار سـعـات الـتـراسـل الـتي يـتـقـدم بــهـا اIـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلـمواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

 2.12 تقاسم اIنشآت األساسية تقاسم اIنشآت األساسية

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
Xالـتـابعـة لـلـمتـعـامـل V.SAT  ـنـشـآت األساسـيـة لـشـبـكةIا
اآلخــرين. وعـلــيه هــو كـذلكq أن يــضع اIـنــشـآت األســاسـيـة
لـشــبـكـة V.SAT حتت تـصـرف اIـتـعـامــلـX الـذين يـطـلـبـون
مـــنه ذلـك. وســـيـــتم الـــرد عـــلى طـــلـــبـــات تـــقـــاسـم اIـــنـــشــآت
األســـاســــيـــة ضــــمن شـــروط مــــوضـــوعـــيــــة وشـــفـــافــــة وغـــيـــر
تمييزية. ويجب أن تـعتمد منهجيـة حتديد أسعار تأجير

اIنشآت األساسية على الكلفة.

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

 3.12 اIنازعات اIنازعات

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

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اIنشآت األساسية.

اIادة اIادة 13 : : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

 1.13 حق اIرور واالرتفاقات حق اIرور واالرتفاقات

تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونq يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخـصـة من أحـكـام اIـادة  43 من الـقـانـون ومـا يـلـيـهـا من
اIــواد اIــتــعـلــقــة بــحــقــوق اIــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واIـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اIـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

 2.13 احترام التنظيمات األخرى اIطبقة احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســـتـــغالل شـــبـــكـــة V.SAT وتـــوســـيـــعـــهـــا. وعـــلـــيه احـــتـــرام
التـشريع والـتنـظيم اIـعمول بـهمـاq ال سيـما مـنهـا األحكام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطـــني والــصـــحــة الـــعــمــومـــيــة وتـــنــظـــيم اIــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.

 3.13 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اIواقع الالسلكية الكـهربائيةq ال سيما منها النقط العليا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونq شــريــطــة احــتـرام
االرتـــفــاقـــات الالســـلــكـــيـــة الــكـــهـــربــائـــيــة وتـــوفـــر اIــســـاحــة
الـضـروريـة والـتـكـفل بـقــسط مـعـقـول من تـكـالـيف احـتالل
األمـاكن. ومع مراعـاة نـفس الـتـحفـظـات والـشـروطq يجب
Xأيــضـا عــلـى صـاحـب الــرخـصــة فــسح الــنــفــاذ لــلــمــتــعــامــلـ
اآلخــــريـن إلى اIــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـســتـعـمــلـهـا حلـاجــات شـبـكـة V.SAT. ويـتــحـقق الــنـفـاذ إلى
اIـواقع الالسلكية الـكهربائيـة فيما بX اIتـعاملqX ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اIــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اIــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةq وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اIــطــبــقــة عــلى

تقاسم اIنشآت األساسية.

اIـادة اIـادة 14 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر
اخلدمات

XـستـخدمIيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اIنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اIـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والـــعــــتـــاد إلقـــامــــة واســـتــــغالل شــــبـــكـــة V.SAT ولـــتــــوفـــيـــر
اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةq ال سـيـمـا بـهـدف اسـتـيـفاء
شـــــروط الــــدوام والـــــنـــــوعــــيـــــة واألمن اIـــــقـــــررة في دفـــــتــــر

الشروط هذا.

اIادة اIادة 15 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

 1.15 االستمرارية االستمرارية

ال �ــكن صـاحـب الـرخــصـة تــوقـيف تــوفـيــر اخلـدمـات
دون تـرخيص مسـبق من سلطـة الضبطq إالّ في حـالة قوة
قاهرة تعاين قانوناq و ذلك احتراما Iبدأ االستمرارية.

  2.15 النوعية النوعية

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس

الدوليةq ال سيما منها مقاييس االحتاد.

 3.15 التوفر التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ تـتــجـاوز
اIـدة اIـتـراكــمـة النـعـدام شـاغــلـيـة مـحـطـة  HUB  72 سـاعـة

في السنةq باستثناء حاالت القوة القاهرة.
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يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
الـضرورية من أجل ضمـان سير مـنتظم ودائم لتـركيبات
شـــبـــكــة V.SAT وحــمـــايـــتــهـــا. ويـــجب عـــلـــيه أن يـــرصــد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو تلفها.

 15. 4  تواتر التجهيزاتتواتر التجهيزات

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

سلطة الضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIادة اIادة 16 : : اIنافسة اIشروعة

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIــتــعــامــلــX اIــنــافــســX لهq خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
 ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اIسموح به على
وجـه اخلــــصـــــوص (ال ســــيــــمـــــا في مـــــجــــال الـــــتــــعـــــريــــفــــة) أو

التعسف في استعمال وضعيته اIهيمنة.

XرتفقIساواة في معاملة اIادة 17 : : اIادة اIا

يـــعــامـل اIــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةq ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبـكـة V.SAT وإلى اخلـدمـاتq وفـقـا لـلـقـانـون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

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

تسوية اIتأخراتq إلخ...).

اIادة اIادة 18 :: مسك محاسبة حتليلية

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

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

اIادة اIادة 19 :  : حتديد التعريفات والتسويق

 1.19 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

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

على اخلصوص من :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اIـــــقــــدمــــة

qشتركيهI
- احلــريــة في ضـبـط اIـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةq هـذه اIـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

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

تقدم اIعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

 2.19 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

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

هؤالء اIناولX بالنسبة إلى ما يأتي :
qXرتفقIساواة في النفاذ وفي معاملة اIا -

- واحـــتـــرام ســريـــة اIـــعـــلــومـــات الـــتي يـــحــوزهـــا عن
.XرتفقIا

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

اIادة اIادة 20 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

 1.20 مبدأ حتديد التعريفة مبدأ حتديد التعريفة

لـــصــــاحب الــــرخـــصـــة حــــريـــة حتـــديــــد هـــيـــكــــلـــة عـــرض
تــعـريـفــاته في حـدود احــتـرام اIـادة 19 من دفـتــر الـشـروط

هذا.

تكلـفة النـداء Iشتـرك هاتفي مـقيدة كـليا عـلى جهاز
اIـــنـــادي. فــيـــمــا يـــخص اخلـــدمــة الـــصــوتـــيـــة اIــقـــدمــة داخل

اإلقليم اجلزائري.

 2.20  جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اIـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اIـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغايةq يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :

qأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلq مـن جتـــــهـــــيــــــزات اIـــــراكـــــز
اIــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اIـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

qوتسجيل التسعير
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ب) يــــــضـع في إطــــــار بـــــــرامج عــــــصــــــرنـــــــة وتــــــوســــــيع
جتـهـيـزاتهq أجــهـزة لـلـتـسـعــيـر من شـأنـهـا الــسـمـاح �ـعـرفـة

qطبقةIسعرة لكل فئة من فئات التعريفات اIبالغ اIا

ج) يضع منظومة تـبرير للفواتير بتوفير تفاصيل
qات الدولية جلميع مشتركيهIكاIعن ا

د) يــوفــر كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــر q تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اIـكــاIــات الــهــاتـفــيــة جلــمــيع مــشــتـركــيه الــذين يــتــقــدمـون
بـطـلـب لـلـحـصـول عـلى ذلك والـذين يـقـبـلـون تـسـديـد سـعـر

هذه اخلدمة اإلضافيةq و

هـ) يــحــتـــفظ Iــدة ســنــتــX (2) عــلـى األقلq بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اIــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.

 3.20 محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتq على األقلq ما يأتي :

qاسم الزبون وعنوانه البريدي -

qفوترةIمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

qفترة الفوترة -

- عـرض مـفـصل عن الـفـوترة مع (i) سعـر االشـتراك
(iii)و qعـــنــــد االقـــتــــضـــاء qــــصـــاريـفIســــعـــر تــــأجــــيـــر ا (ii)و
الـــكـــمــــيـــات اIـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

qوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات

- واألجل األقصى وشروط التسديد.

 4.20 تفريد اخلدمات اIفوترة تفريد اخلدمات اIفوترة

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

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

 5.20 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطq إن طـــلــبـت مــنـه ذلكq االحـــتــجـــاجـــات اIــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اIقدمة عن هذه
االحـتــجـاجـات. ويــبـلغ ســلـطـة الــضـبطq خالل الــشـهـر األول
من كـل سـنــة جــبــائـيــةq بــتــحــلـيـل إحـصــائي لالحــتــجــاجـات
اIـــســتـــعـــمــلـــة واألجــوبـــة اIـــعــطـــاة خالل الـــســنـــة اجلـــبــائـــيــة

اIنصرمة.

 6.20 معاجلة اIنازعات معاجلة اIنازعات

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

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطq حـــX مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
qأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق qالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
qفـــبــإمـــكــانـــهــا أن تـــلــزم صـــاحب الــرخـــصــة بـــقــرار مـــســبب
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةq كـمـا إنـها
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

 7.20 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

V.SAT فـور تشـغيل شـبكته qيضع صـاحب الرخـصة
مــنــظــومــة مــعـــلــومــاتــيــة لــتـــخــزين اIــعــطـــيــات الــتــجــاريــة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIادة اIادة 21 :  : إعالن التعريفات

 1.21 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

يــتــعـX عــلى صــاحب الــرخـصــة أن يــنـشــر تــعـريــفـات
تــــوفـــيــــر كل فــــئـــة مـن فـــئــــات خـــدمــــة وصل أو صـــيــــانـــة أو

تكييف أو تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

 2.21 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

qــذكـــرة إلى ســلـــطــة الـــضــبطIأ) تــرسل نـــســخـــة من ا
ثالثX (30) يــــومــــا عــــلى األقـل قـــبـل ســــريــــان مـــفــــعــــول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطة الـضـبـط أن تفـرض عـلى
صـاحب الرخصة تـبديل كل تغيـير في تعريـفة خدماته أو
تــغــيــيــر في شــروط بـيـع هـذه اخلــدمــاتq إن تــبــX أن هـذه
الـتـغــيـيـرات ال حتــتـرم خـاصــة قـواعـد اIــنـافـســة اIـشـروعـة
ومـبـاد� توحـيـد التـعـريفـات الـوطنـية خلـدمـات اIواصالت
الـــســــلـــكـــيــــة والالســـلــــكـــيــــة. ويـــقـــلـص في هـــذه احلــــالـــة أجل
اإلرســـال إلى ســـلــطــة الـــضــبـط من ثالثــX (30) يـــومــا إلى

qأجل أدناه ثمانية (8) أيام

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

qحرية
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ج) تسلم أو تـبعث إلى كل شخص طـلب ذلكq نسخة
qذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاIمن ا

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

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقIادة 22 :  : حماية اIادة اIا

 1.22 سرية اIكاIات سرية اIكاIات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضـمن سـريـة اIـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شــبــكــة V.SAT مـع مــراعـــاة الــتــعـــلــيـــمــات الـــتي يــفـــرضــهــا
الـــدفــاع الــوطــني واألمـن الــعــمــوميq ومـــراعــاة صالحــيــات

السلطة القضائية والتنظيم اIعمول به.

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

اIكاIاتاIكاIات

عـــــلى صــــــاحب الـــــرخـــــصـــــة أن يــــــطـــــلع أعـــــوانـــه عـــــلى
االلـتــزامـات الـتي يـخـضـعـون لـهــــا وعـلى الـعـقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اIكاIات.

 3.22 سرية اIعلومات االسمية وحمايتها سرية اIعلومات االسمية وحمايتها

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

والتنظيمية اIعمول بها.

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

qاالسم واللقب -
qالعنوان -

qنسخة طبق األصل من بطاقة تعريف رسمية -
- نـــســـخـــة مـــصــــادق عـــلـــيـــهـــا من الـــســـجل الـــتـــجـــاري

(شخص معنوي).

يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب االشتراك.

 4.22 التعرف التعرف

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

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

5.22 حياد اخلدمات حياد اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اIــعــلــومـات اIــرســلــة عـلـى شـبــكــته. ويــلــزم نـفــسه بــاتــخـاذ
جـمـيع اإلجـراءات الـضـروريـة لـضـمـان حـيـاد مـسـتـخـدمـيه
إزاء مـحـتوى الـرسـائل اIـرسلـة عـلى شبـكـته. ويقـدم لـهذه
الـغايةq اخلدمات دون تـمييز مهـما كانت طبـيعة الرسائل
اIـــرســلـــةq ويــتـــخــذ الـــتــرتـــيـــبــات الـــنــاجـــعــة لـــيـــضــمن لـــهــا

السالمة.

 6.22 سالمة شبكات الزبائن سالمة شبكات الزبائن

يلـتـزم صاحـب الرخـصـة بأن يـضـمن لزبـائـنه سالمة
وصالته جتـاه شــبـكـتـهم الـداخــلـيـة. ويـضـمـن خـاصـة حـمـايـة
الـنـفـاذ إلى مـخـتـلف مـواقع شـبـكـتـهم عن طـريق أي مـورد

خارجي.

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

يــجب عــلـى صـاحـب الــرخــصــة أن يـســتــجــيـب ألوامـر
الـــســـلـــطـــات اخملـــتــصـــة فـي أقــرب اآلجـــال مـن أجل احـــتــرام
الـــتــــعـــلـــيــــمـــات الــــتي يـــفــــرضـــهـــا الــــدفـــاع الـــوطــــني واألمن
الـعـمـومــيq وصالحـيــات الـسـلـطـة الـقـضــائـيـة بـاسـتـخـــدام

الوسائل الضروريةq خاصة فيما يتعلق �ا يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

qنكوبةIناطق اIفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

qحالة نزاع أو في حاالت الطوار�
- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باIـصالح

qكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميIا
- تــــســــخــــيــــر اIــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن

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

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

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

اIادة اIادة 24 :  : الترميز والتشفير

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

ظل احترام األحكام القانونية والتنظيمية اIعمول بها.
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وعــلـيه مع ذلـكq أن يـودع لــدى سـلـطــة الـضــبط طـرق
ووسـائـل الـتــشـفــيـر واإلشــارات وتـرمــيـزهــا قــبل تـشــغـيل

هذه اIنظومات.

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

 1.25 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

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

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

 2.25 اIشاركة في حتقيق النفاذ العام اIشاركة في حتقيق النفاذ العام

حتــدد مـسـاهـمـة صـاحب الـرخـصة فـي مهـام وأعـبــاء
الـــنـــفــــاذ الـــعـــــام وتـــهــــيـــئـــة اإلقــــلـــيــم وحــــمـــايـــــة الــــبـــيـــئـــــة
(مـــســـاهـــمـــــة SU ) بـــثالثــــة بـــاIـــئـــة (3 %) من رقم أعـــمـــال

اIتعامل.

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

الضبطq ليشارك في إجناز مهام النفاذ العام.

اIادة اIادة 26 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

 1.26 دليل اIشتركX العامدليل اIشتركX العام

طــــبــــقــــا لــــلــــمـــــادة 32 مـن الــــقــــانــــــونq يــــبــــلغ صــــاحب
الــرخـصـــة مـجــانـاq الـهـيــئـة اIـكـلــفـــة بـإجنـاز الــدلـيل الـعـام
لـلـمشـتـركـX فــي اخلدمـات الـصـوتـيـة q في أجـل أقـصاه31
أكــــتـــوبــــر الــــذي يــــســــبـق ســــنــــة إجنـــاز الــــدلــــيـلq بــــقــــائــــمـــة
مــشـتــركــيه في اخلـدمــات الـصــوتــيـة وبــعـنــاويـنــهم وأرقـام
نـدائـهم وعنـد االقـتضـاءq بـوظائـفـهم قصـد إنـشاء دلـيل عام

ومصلحة إرشادات يوضعان حتت تصرف اجلمهور.

  2.26  خدمة اإلرشادات الهاتفية خدمة اإلرشادات الهاتفية

يـــوفــر صــاحـب الــرخــصـــة لــكل مـــشــتـــرك في اخلــدمــة
الـهاتـفـية خـدمـة إرشادات هـاتـفيـة تسـمح بـاحلـصولq كـحد

أدنىq على ما يأتي:

- أرقــام هــواتف اIــشــتــركــX في اخلــدمــات انــطالقــا
qمن أسمائهم وعناوينهم

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

.V.SAT وصولة بينيا بشبكةIوالالسلكية ا

تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اIـتـعـامـلـX �ا في ذلك
أولئك اIـقـيمـX في اخلـارجq وذلك من أجل إجنـاح طلـبات

.XتعاملIات الصادرة عن شبكات هؤالء اIكاIا

يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلX اآلخرين
مــنـافـذ إلى مــصـلـحـتـه اخلـاصـة بـاإلرشــادات في إطـار عـقـد

التوصيل البيني اIبرم بينهم.

 3.26 سرية اIعلومات سرية اIعلومات

على اIـشتـركX في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمـشـتـركX وفـي خدمـة اإلرشـادات الـهـاتفـيـة أن يـعـبروا

عن ذلك كتابةq و�كن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. 

ولـن تـــــرسل آنـــــذاك اIـــــعـــــلـــــومـــــات اخلـــــاصـــــة بـــــهــــؤالء
اIـــشــتــركـــX إلى الــهـــيــئـــة اIــكــلـــفــة بــإجنـــاز الــدلـــيل الــعــام

.Xللمشترك

اIادة اIادة 27 :  : نداءات الطوار�

 1.27 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــــبـــعـــا لــــلـــمـــعـــلــــومـــات اIـــرســــلـــة من طــــرف اIـــصـــالح
الــعــمـومــيــة اIـعــنــيـةq تــوصل مــجــانـا إلـى اIـركــز اIــنـاسب
األقـــــــرب من اIـــــــنـــــــاديq نــــــداءات الـــــــطــــــوار� الـــــــواردة من
مـرتـفقي شـبـكـة صاحب الـرخـصة أو من مـرتـفقي شـبـكات

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

qتدخالت الشرطة والدرك الوطني -
- مكافحة احلرائق.

 2.27 مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يـعـد صـاحب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اIـسـؤولـX عن
الـهيئات اIكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةq مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعجـاليـة من خـدمات اIـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية
أو إعادة تشغيـلها السريعq ويـنفذ كل ذلك �بادرة منه أو

بطلب من السلطات اخملتصة.

 3.27 اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنــدمــا يـــنــقــطع تــوفــيــر اخلــدمــاتq ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةq يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة

من أجل إعادة تشغيل اخلدمة في أقرب اآلجال.
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و�ـــــنح في هـــــذه احلــــالــــة األولــــويــــة إلعـــــادة تــــشــــغــــيل
الـوصالت التي تـساعـد مباشـرة في تنـفيـذ مهـام الهـيئات

أو اإلدارات اIلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واIقابل اIالياألتاوى واIقابل اIالي

اIــادة اIــادة 28 :  : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية  

وفــــقــــا لــــلـــقــــانــــونq يــــخــــضع تــــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات
الالسـلـكيـة الـكـهربـائـية إلى تـسـديد إتـاوة حتـدد عن طريق

التنظيم.

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

اIواصالت السلكية والالسلكية

 1.29 اIبدأاIبدأ

يـــــخـــــضـع صــــاحـب الـــــرخـــــصـــــة إلى تـــــســـــديـــــد اإلتــــاوة
: Xساهمة اآلتيتIوا

- إتاوة مـتـعـلـقة بـتـسـيـير مـخـطط الـتـرقـيمq إذا كان
q صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية

- مــسـاهـمــة في الـبــحث والـتـكــوين والـتــقـيـيسq في
مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

 2.29 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

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

- ال يـفوق اIـبـلغ الـسنـوي اإلجـمالي الـذي يـخضع له
صاحب الرخصة في بـاب اإلتاوة اIتعلق بتـسيير مخطط
الــتــرقــيمq 0,2 % مـن رقم أعــمــال اIــتــعـــاملq وتــشــمل هــذه
qاإلتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط
- وال يـفــوق اIـبـلغ الــسـنـوي اإلجــمـالي الــذي يـخـضع
له صــــاحب الــــرخــــصــــة فـي بــــاب اIــــســــاهــــمــــة في الــــبــــحث
والــتــكــوين والــتــقــيــيسq في مــجــال اIــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكيةq 0,3 % من رقم أعمال اIتعامل.

ويسدد هـذه اإلتاوة وهـذه اIسـاهمـة جمـيع متـعاملي
قطـاع اIواصالت الـسلكـية والـالسلكـية في اجلـزائرq وذلك
في ظل احــتــرام مــبــاد� اIــســاواة بــX مــتــعــامـلـي الــقــطـاع

ودو®ا تمييز.

اIــادة اIــادة 30 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واIـــســاهــمــات
اIالية الدورية

 1.30 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـــــرر و تــــــســـــدد مـــــســـــاهــــــمـــــات صـــــاحـب الـــــرخـــــصـــــة
اIـســتـحــقــة �ـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاq وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اIعمول بهما.

 2.30 التحصيل واIراقبة التحصيل واIراقبة

تكلف سلطـة الضبط بتحصيل هذه اIساهمات لدى
صاحب الرخصـة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي
بــهــا صــاحب الــرخـصــة في هــذا الــصــدد وحتــتـفـظ لـنــفــســهـا
بــاحلق في الــقــيــام بـكـل تـفــتــيش فـي اIـوقـع وبـكـل حتـقــيق
تــراهـــمـــا الزمــqX وذلـك بــــاالســـتـــعــانـــة عـــنــــد الـــضــــرورة
بـــشـــرطــــة الـــبـــريـــد واIـــواصالت الـــســـلــكـــيـــة والالســـلــكـــيــة
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 121 ومـــا يـــلــــيـــهـــا من مـــواد
القانـون. وعند االقـتضـاءq تقوم سـلطـة الضبط بـتعديالت

بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

 3.30 كيفيـات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل كيفيـات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل

سلطة الضبطسلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اIــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اIذكورة في اIادة 28 .

يـحدد مـبلغ األتـاوى علـى أساس سـنوي لـفتـرة تمـتد
من أول يـــنـــايــر إلى 31 ديـــســـمـــبــرq وتـــكـــون مـــحل تـــعــديل
يـــتـــنـــاسب مع اIـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة

تخصيص أو سحب خالل السنة.

ويـجــري تــسـديــد األتــاوى في أجل أقــصـاه 31 يــنــايـر
من السنة اIوالية.

- اIـــســـاهـــمـــة في الـــنـــفـــاذ الــعـــام إلـى اخلــدمـــات وفي
تهـيـئة اإلقـليم وحـمايـة البـيئـة واإلتاوة اIـتعـلقـة بتـسيـير
مـــخـــطط الـــتــــرقـــيم واIـــســـاهــــمـــة في الـــبـــحـث والـــتـــكـــوين
والـتـقـيــيسq في مـجــال اIـواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
اIذكـورة في اIـادتX 25 و29 : يـجـري تسـديـد هـذه اإلتاوة
وهــذه اIـســاهـمــات سـنــويـا في أجل أقــصـاه 30 يــونـيـو من

السنة اIوالية.

اIادة اIادة 31 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

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

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
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الفصل السادسالفصل السادس
اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIادة اIادة 32 :  : اIسؤولية العامة

إن صــــاحب الـــرخـــصـــة مـــســـؤول عـن حـــسن اشـــتـــغـــال
شـبكة V.SAT وعن احـترام االلـتـزامات الـواردة في دفـتر
الـشـروط هـذا وفي الـعـرضq كـمـا إنه مـسـؤول عـن احـترام

اIباد� واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIادة اIادة 33 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 

 1.33 اIسؤولية اIسؤولية

إن صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول وحـده جتـاه الـغـيـرq �ـا
في ذلـك الـــوزيـــر وســـلــــطـــة الـــضــــبطq وذلك وفــــقـــا ألحـــكـــام
الــقــانـون رقم 2000 - 03 اIـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام

1421 اIوافق 5 غشت سنة q2000 فيما يخص إقامة

شـبكة V.SAT وتشـغيلـها وتـوفير اخلـدماتq وفيـما يخص
األضــرار الــتـي من احملــتــمل أن تـــنــجم خــاصـــة عن نــقــائص
صـــاحـب الـــرخــــصــــة أو عن نــــقـــائـص مـــســــتــــخـــدمــــيه أو عن

.V.SAT نقائص شبكة

Xإلزامية التأمX2.33 إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاq يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اIـدنـيـة
واIــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــضـــروريــة إلقــامــة واســتـــغالل شــبــكــة V.SAT ولــتــوفــيــر
اخلـــــــدمـــــــاتq �ـــــــا فـي ذلـك اIـــــــنـــــــشـــــــآت اجلـــــــاري إجنـــــــازهــــــا
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاq وذلـك عن طــريق عــقـود

تأمX لدى شركات تأمX مقيمة في اجلزائر.

اIادة اIادة 34 :  : اإلعالم واIراقبة

 1.34 اIعلومات العامةاIعلومات العامة

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

الشروط هذا.

 2.34 اIعلومات الواجب تقد�ها اIعلومات الواجب تقد�ها

يـلــتـزم صـاحب الــرخـصــة بـتـبــلـيغ اIــعـلـومــات اآلتـيـة
لــــســـــلـــــطـــــة الــــضـــــبـطq وفق األشـــــكـــــال واآلجــــال احملـــــددة في
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيــة والـتـنـظــيـمـيــة اIـعـمــول بـهـا وفي

دفتر الشروط هذا :

- كل تـعـديل مـبـاشـر فـي تـشـكـيـلـة رأسـمـال الـشـركـة
qوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

- وصف مــــجــــمـــوع اخلــــدمــــات اIـــوفــــرةq �ــــا في ذلك
qنطقة اجلغرافية حيث تعرض هذه اخلدماتIا

- الـتـعــريـفـات والـشــروط الـعـامـة اIــتـعـلـقــة بـتـوفـيـر
qاخلدمات

qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
qـمـنــوحةIوارد اIمــعـلــومــات حـول اســتـعــمــال ا -

qال سيما الذبذبات واألرقام
- أي مـعــلــومــة أخـرى أو وثــيــقـة أخــرى يــنص عـلــيــهـا
دفـتر الشـروط هذا والـنصوص الـتشـريعيـة والتـنظيـمية

qعمول بهاIا
qمعطيات معدل احلركة الشهرية عن كل محطة -

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

 3.34 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
qسـلطـة الضـبط والـوزارة في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشـهر
ابـتداء من نـهـاية كـل سنـة اجـتمـاعـيةq تـقـريرا سـنـويا في

ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات

مفصلة حول اجلوانب اآلتية :
- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل

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

qكل مستند يبرر ذلك
- مـخطـط تنـفـيـذ اسـتـغالل شـبـكة V.SAT واخلـدمات

qقبلةIبالنسبة للسنة ا
- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو

تطلبها سلطة الضبطq و
- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصــةq يـذكــر كل اجـتــيـاز يــسـجــله كل مـســاهم في حـد
امــــتـالك رأســــمــــال صـــاحب الـــرخـــصــةq يـــكـــون مـــضـــاعـــفــا
خلــــمــــســــة (5) (q% 15 q% 10 q% 5 إلـخ ...)q وذلك تـــــنــــفــــيــــذا

لتنظيم البورصة اIطبق.
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 4.34 اIراقبة اIراقبة

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

والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 35 :  : اإلخالل باألحكام اIطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIـتـعلـقـة بـاستـغالل شـبـكة  V.SAT وخـدماتـهq وفقـا لـدفـتر
الـــشـــروط هـــذاq ولـــعـــرض صـــاحـب الـــرخـــصـــة ولـــلـــتـــشـــريع
والــتـــنــظــيـم اIــعـــمــول بــهـــمــاq يـــتــعـــرض صــاحب الـــرخــصــة
للعـقوبـات ضمن الشـروط اIقـررة في النصـوص السـالفة

الذكرq دون اIساس باIتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اIــــادة اIــــادة 36 :  : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

 1.36 سريان اIفعول سريان اIفعول

qبـعــد تـوقــيع صــاحب الـرخــصـة عــلى دفــتـر الــشـروط
يــدخل هـــذا الــدفــتـــر حــيــز الـــتــنــفــيـــذ في تــاريخ 14 أبــريل

سنة 2014.   

 2.36 اIدةاIدة

جتــدد الـرخـصــة  Iـدة خـمس (5) سـنــواتq ابـتـداء من
تــاريـخ ســريــان مـــفــعــولـــهــا كــمـــا هــو مـــحــدد في اIــادة 1.36

أعاله.

 3.36 التجديد التجديد

�ـكــن تـجـديـد الـرخصـة مـرة أو عـدة مرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـهـا خـمس (5) سـنـواتq وذلك بـطـلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل من نهاية صالحية الرخصة.

(أ) يـتم جتـديد الـرخـصـة ضمن الـشـروط الـتي أعدت
qعمول بهIوفق التشريع ا qفيها وصودق عليها

(ب) يــتم الــتـجــديـد بــقـوة الــقــانـون طــاIـا يــسـتــجـيب
صـاحب الـرخـصــة جلـمـيع االلـتــزامـات اIـتـعـلــقـة بـاسـتـغالل
شـــبـــكـــة V.SAT وبـــتــــوفـــيـــر اخلــــدمـــات اIـــقــــررة في دفـــتـــر

الـــشــروط. ويـــجب أن يـــكـــون كل رفض لـــطــلـب الــتـــجـــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبـا عـلى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
عـلى اقتراح من سلـطة الضـبط. وال يترتب على الـتجديد

حتصيل مقابل مالي.

اIادة اIادة 37 : : طبيعة الرخصة

 1.37 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

 2.37 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

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

في مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

qـــادة 38 أدنــــاهIــــذكـــورة فـي اIمع مــــراعــــاة األحـــكــــام ا
يـــعـــتـــبـــر �ـــثـــابـــة تـــنـــازل عن الـــرخـــصـــةq تـــغـــيـــيـــر الـــوضع
الــقـانــوني لـصــاحب الـرخــصـةq ال ســيـمــا بـإنــشـاء مــؤسـسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اIــــادة اIــــادة 38 :  : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

 1.38 الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائـري وأن يــظل

على تلك الصورة.

وال �ـــكن أن يـــكـــون صـــاحب  الـــرخـــصـــة مـــتــعـــامال أو
شـركة في حـالة تـسـوية قـضائـيـة أو  التـصفـيـة القـضائـية

أو أي  وضعية  قضائية  أخرى مشابهة.

�ــــــكن أن يــــــؤدي  اإلخالل  بـــــهــــــذه األحـــــكـــــام مـن قـــــبل
صاحب الرخصة  إلى سحب الرخصة.

 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

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

تـخـضع لـلــمـوافـقـة اIـسـبـقــــة  لـسـلـطــة  الـضـبـط  كل
مسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة في رأسـمال  صـاحب
الـرخصـة  و/أو في  حقـوق  التصـويت  لديهq وذلك  حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.
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لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تـــفـــوق شـــهــرين (2) من تـــاريخ تـــبـــلـــيغ طـــلب الـــتــرخـــيص

�ثابة قبول.

اIادة اIادة 39 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

 1.39 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

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

والالسلكية التي تنتمي إليها اجلزائر.

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

 2.39 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاIــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاIسـائل اIتعـلقـة بشـبكات

اIواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

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

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIادة اIادة 40 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اIـعمـول به ووفقا ألحـكام اIادة 22
من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اIؤرخ في 15 صـفر
عــام 1422 اIــوافق 9 مــايــو ســنــة 2001 واIـــتــضــمن حتــديــد
اإلجــراء اIــطــبق عــلى اIـــزايــدة بــإعالن اIــنــافــســة من أجل
qـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـةIمــنح رخص في مـجــال ا
�ـكن تـعديـل دفتـر الـشـروط هـذا بـصـفـة استـثـنـائـيـة بـناء
عـلى رأي مبـرر من سـلـطـة الضـبط وفـقط في حـالـة ما إذا
اسـتــدعى الــصـالح الــعــام ذلكq أي ألسـبــاب األمن الــوطـني

أو النظام العام.

اIادة اIادة 41 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله
يــخـضـع دفـتــر الــشـروط هــذا ومــدلــوله وتـأويــله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اIــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اIادة اIادة 42 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIادة اIادة 43 :  : اختيار اIوطن
يكـون موطن صـاحب الرخـصـة في مقـره االجتـماعي
الــكـائن بـ شـارع مـولــود فـرعـونq جتـزئـة رقم 08 أ - الـدار

البيضاء - اجلزائر.

اIادة اIادة 44 : : اIالحق
يشكل اIلحقان (1) و(2) اIرفقان جزءا ال يتجزأ من

دفتر الشروط هذا.
حــرر بــاجلــزائــر في 21 مــايــو ســنــة  2014 في خــمس

(5) نسخ أصليةq ووقعه :

 ثل صاحب الرخصة ثل صاحب الرخصة
فينسينزو نيشيفينسينزو نيشي

رئيس مجلس سلطةرئيس مجلس سلطة
ضبط البريد واIواصالتضبط البريد واIواصالت

السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق األولاIلحق األول

األسهميةاألسهمية

شــركـة أوراســكـوم  تـيــلـيــكـوم  اجلـزائــر "شـركـة  ذات
أســهم" خـــاضــعــة  لـــلــقــانـــون  اجلــزائــريq يـــقــدر رأســمـــالــهــا
بـواحد وأربعX ملـيارا وخمسمـائة وستة وستـX مليونا
q(41.566.820.000,00 دج) وثما®ائة و عشرين  ألف دينار
qيــتــواجـــد مــقــرهـــا  االجــتــمــاعـي  بــشــارع  مـــولــود فــرعــون

جتزئة رقم 08 أ - الدار البيضاء - اجلزائر.

Xو مـائـة و سـتـة وخـمـس Xيـتم  تـوزيع أربـعـة ماليـ
ألف وسـتــمـائــة واثـنــX وثـمــانـX (4.156.682) ســهم الــتي
تشكـل رأسمال أوراسـكوم تـيلـيكـوم اجلزائـر "شركة  ذات

أسهم" كما يأتي:  

 HOLDING  SAE  GLOBAL  TELECOM  1. تــمــلك
مـلــيـونـX و ثـالثـمــائـة و تـســعـX ألــفـا و ســتـمــائـة وســبـعـة
عـــــشــــر ســـــهــــمــــا (2.390.617 ســـــهم)q أي : 57,51 % من رأس
£ qصريIو هي شركة ذات أسـهم خاضعة للـقانون ا qالIا
إنــشــاؤهــا  �ــصــرq اجلــيــزة بــتــاريخ 21 يــولــيــو ســنـة 1997
واIــــســــجــــلـــة فـي الــــســـجـل الـــتــــجــــاري حتت الــــرقم 365751
والكـائن مقرها بـ 2005 أq أبراج  مديـنة النـيلq كورنيش

النيلq رملة بوالق q القاهرة  - مصر.
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2. تملك  ORATEL INTERNATIONAL INC مليونا
و مــائـتـX و تــسـعـX ألــفـا و تــسـعـمــائـة و ثالثــة و عـشـرين
ســهــمـا (1.290.923 ســهــم)q أي : q %31,06 و هـــي شــــركـــة
ذات أســــــهـــم خــــــاضـــــعــــــة لـــــقـــــانـــــون الــــــجـــــزر الـــــعـــــذراء
£  q(BRITISH VIRGIN ISLANDS) الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة
إنـشــاؤهـا بـاجلـزر الــعـذراء الـبــريـطـانـيــة بـتـاريخ 15 مـايـو
سـنـة 2000  واIـســجــلـة في الــســجل الـتــجــاري حتت الـرقم
37719 والــكـــائن مـــقــرهــا بـ q4 نـــهج ف. د�ــاشq فـــلــوريـــانــا

q1504 مالطا.

Xثالثـــمــائـــة واثــنــ qMOGA Holding LTD  3. تـــمـــلك
وأربـــعــــX ألــفــا و خـــمــســمـــائــة ســهم (342.500 ســهم)q أي :
q% 8,24 وهي شــــركـــة ذات أســـهـم خـــاضـــعـــة لــــقـــانـــون جـــزر

مـــوريس واIـــســـجـــلـــة في الـــســـجـل الـــتـــجـــاري حتت الـــرقم
37682 والــكـــائن مـــقــرهــا بـ q4 نـــهج ف. د�ــاشq فـــلــوريـــانــا

q1504 مالطا.

4.  تــــمــــلك CEVITAL مـــائــة و اثـــنـــX و ثالثـــX ألـــفــا
وسـتــمــائـة و اثــنــX و ثالثــX  سـهــمـا (132.632 ســهم) أي :
 q% 3,19 وهـي شـــــركـــــة ذات أســــــهم خــــــاضـــــعـــــة لــــــلـــــقـــــانـــــون

اجلـزائـري واIـسـجـلة في الـسـجل الـتـجـاري تــحـت الــرقـم
q3802B98 £ إنشاؤهـا في اجلزائـر بتاريخ 20 أبـريل سنة

1998 والـكـائن مـقــرهـا االجـتـمـاعي في q138 جتـزئـة مـحـمـد

سعدونq القبةq اجلزائر.
5. �ــلك الــســيــد نــيــشـي فــيــنــســيــنــزو فــرنــســيــســكــو
قــايـتــانــو أنـتــونـيــو مـاريــاq من جـنــسـيــة فـرنــسـيــةq سـهــمـا
واحـدا (1 سـهم)q أي : q% 0,00002  اخـتـار مـوطـنه في مـقر

شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر.
6. �ــــلك الــــســــيــــد جــــو أوالف لــــونــــدرq مـن جــــنــــســــيـــة
نـرويجـيـةq سهـمـا واحدا (1 سـهم)q أي : q% 0,00002 اخـتار
موطـنه في مقر شـركة فيـمبلـكومq كلود ديـبوسيالنq رقم

q88 أمستردامq هولندا.

7. �ـلك الــســيـد جــان إدوارد ثـيــجـيــزنq من جــنـســيـة
نـرويجـيـةq سهـمـا واحدا (1 سـهم)q أي : q% 0,00002 اخـتار
موطـنه في مقر شـركة فيـمبلـكومq كلود ديـبوسيالنq رقم

q88 أمستردامq هولندا.

8. �ـلـك الـسـيـد جـيـفـري ديـفـيــد مـاكـغيq من جـنـسـيـة
أمـريـكـيــةq سـهـمـا واحـدا (1 سـهم)q أي : q% 0,00002 اخـتـار
موطـنه في مقر شـركة فيـمبلـكومq كلود ديـبوسيالنq رقم

q88 أمستردامq هولندا.

9. �ــلك الــسـيــد مــيــخـائــيل جــرتــشـوكq مـن جـنــســيـة
روســيــةq ســهــمــا واحــدا (1 ســهم)q أي  :q% 0,00002 اخــتــار
موطـنه في مقر شـركة فيـمبلـكومq كلود ديـبوسيالنq رقم

q88 أمستردامq هولندا.

10. �لك السـيد رودولف ألدو مـاريو ماريوسq من

q% 0,00002 : أي q(1 سهم) سهـما واحدا qجنـيسـة فرنـسيـة
اختار موطنه في مقر شركة qOTMT القاهرةq مصر.

11. يــــمـــــلك الــــســــيــــد راجي جــــمـــال الــــدين مــــحــــمـــود

ســلـيــمـان الـفــحـامq مـن جــنـســية مـصريـةq سهـما واحدا
(1 سـهم)q أي :  q% 0,00002 اختـار مـوطـنه في مـقـر شـركة

qOTMT القاهرةq مصر.

12.  �ـــلك الـــســيـــد عـــمــاد شـــوقي فـــريـــد بـــانــوبq من

q% 0,00002 : أي q(1 سهم ) سـهمـا واحدا qجنـسيـة مصـرية
اختار موطنه في مقر شركة qOTMT القاهرةq مصر.

13. �لك السيـد أنسي جنيب سواريسq من جنسية

مــصــريـةq ســهــمــا واحـدا (1 سـهم)q أي : q% 0,00002 اخــتــار
موطنه في مقر شركة qOTMT القاهرةq مصر.

14. �ـلك الــســيـد جنــيب أنــسي جنـيـب سـواريس من

q% 0,00002 : أي q(1 سهم ) سـهمـا واحدا qجنـسيـة مصـرية
اختار موطنه في مقر شركة qOTMT القاهرةq مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحق اIلحق 2

عرض خدماتعرض خدمات

1. اخلدمات الدنيا اإللزامية. اخلدمات الدنيا اإللزامية
يلتزم صاحب الرخصة بتوفير اخلدمات اآلتية :

qالنفاذ إلى األنترنت عبر الساتل -
qعطيات على شريط واسعIتراسل ا -

- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات
qمستقلة

- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات
qعمومية

- اإلغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2. اخلدمات اإلضافية. اخلدمات اإلضافية

qيسـتطـيع صاحب الـرخصة أن يـوفر عـلى اخلصوص
اخلدمات اآلتية :

qالنفاذ إلى األنترنت -
qروابط دولية مخصصة  -

qشبكات خاصة qروابط متخصصة  -
qهاتفة الصوتية عبر بروتكول األنترنتIا -

qاألنترنت العالي التدفق -
qالشبكة العنكبوتية الداخلية -

qاحملاضرة عن بعد  -
qالطب عن بعد -

qراقبة عن بعدIا -
- التعلم عن بعد.
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-294 مؤرخ في  مؤرخ في 22 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1435 ا اIـــــوافق Iـــــوافق 16 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة q2014 يـــــتـــــضـــــمنq يـــــتـــــضـــــمن

اIـوافقـة على جتـديد رخـصة إقـامة شـبـكــة عـمـومـيةاIـوافقـة على جتـديد رخـصة إقـامة شـبـكــة عـمـومـية
لـلـــمــواصـالت الــالســـلـكــيــة عـبـــر الــسـاتــل مـن نــوعلـلـــمــواصـالت الــالســـلـكــيــة عـبـــر الــسـاتــل مـن نــوع
V.SAT واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خــدمـــات اIـــواصالت واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خــدمـــات اIـــواصالت

الالســلــكــيـــة لــلــجــمــهـــور اIــمــنــوحــة لـــشــركــة ديــفــونــاالالســلــكــيـــة لــلــجــمــهـــور اIــمــنــوحــة لـــشــركــة ديــفــونــا
اجلزائر.اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
qاإلعالم واالتصال

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

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

 qعدلIا qالسلكية والالسلكية

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

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اIـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اIـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واIتعلق بـنظام االستغالل اIـطبق على كل نوع من أنواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
qتممIعدل واIا qواصالت السلكية والالسلكيةIخدمات ا

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

qالسلكية والالسلكية

- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  04 - 107
اIـؤرخ  في  23  صــفــر عـام 1425  اIـوافق 13 أبــريل ســنـة
2004  واIـــتـــضـــمن اIـــوافـــقـــة عـــلى رخـــصـــة إقـــامـــة شـــبـــكــة

عـمــومــيـة لــلــمــواصالت الالســلـكــيــة عـبــر الــسـاتـل من نـوع
V.SAT واستغاللها وتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية

 qللجمهور

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

qواالتصال

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

qوالالسلكية

- و�ـــقــــتــــضى تــــوصـــيــــة ســــلـــطــــة الــــضـــبـط لــــلـــبــــريـــد
qواصالت السلكية والالسلكية بتجديد الرخصةIوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى اIوافقة على
جتــــديـــد رخــــصــــة إقـــامــــة شـــبــــكـــة عــــمـــومــــيــــة لـــلــــمـــواصالت
الالســـلـــكـــيـــة عـــبــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا
وتوفير خدمـات اIواصالت الالسلكية لـلجمهور على هذه
الـشـبـكـة اIـمـنــوحـة لـشـركـة "ديـفـونـا اجلـزائـر q شـركـة ذات

أسهم". 

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـرخص لـشـركــة " ديـفـونـا اجلــزائـرq "شـركـة
ذات أسـهم"q اIـستـفـيدة من الـرخـصة اIـذكـورة  أعالهq بأن
qـادة األولى أعالهIـذكــورة في اIتــقـيم وتــسـتــغل الـشــبـكــة ا
وبـــأن تــــوفـــر خـــدمــــات اIـــواصالت الـالســـلــــكـــيـــة عــــلى هـــذه
الـشـبـكـةq ضـمن الـشـروط التـقـنـيـة والـتـنـظـيـمـيـة كمـا هي

محددة في دفتر الشروط اIلحق بهذا اIرسوم.

qـادة األولى أعالهIــذكـورة فـي اIـادّة ة 3 : : الـرخــصـة اIـاداIا
شـخصيةq وال �ـكن التنازل عـنها أو حتويـلها إالّ في إطار
qـعــمـول بــهـاIووفق األحــكـام الــتـشــريـعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة ا

ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 22 ذي احلــجّــة عــام 1435 اIــوافق
16 أكتوبر سنة 2014.

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

سلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكية
دفتر الشروط اIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتلدفتر الشروط اIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل

من نوع من نوع V.SAT وبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهور وبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهور
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الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اIادة األولى : اIادة األولى : اIصطلحات
 1.1 تعريف اIصطلحات تعريف اIصطلحات

qعـالوة عــــــلى الــــــتـــــــعــــــاريف الــــــواردة فـي الــــــقــــــانــــــون
تــسـتـعـمل في دفــتـر الـشـروط هـذاq مـصــطـلـحـات يـجب أن

تفهم كاآلتي :
"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : "اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" : تـــعـــني مــــتـــعـــامل اIـــواصالت
الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة الــــذي حـــولـت إلــــيه نــــشــــاطـــات
اIواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة

البريد واIواصالتq تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"ســـلـــطــــة الـــضـــبط" :"ســـلـــطــــة الـــضـــبط" : تـــعـــنـي ســـلـــطــــة الـــضـــبـط الـــتي

أنشئت �وجب اIادة 10 من القانون.
"اIـــلـــحق" : "اIـــلـــحق" : يـــعــنـي أحـــد اIـــلـــحـــقــX (1) و(2) بـــدفـــتـــر

الشروط.
اIلحق األول : اIلحق األول : أسهمية صاحب الرخصة.

اIلحق اIلحق 2  : عرض اخلدمة.
"دفــتــر الــشــروط" :"دفــتــر الــشــروط" : تــعــني هــذه الــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
اIلـحـقان) الـتي تـشكل دفـتـر شروط الـرخـصة وفق أحـكام

القانون.
" ETSI ": يــــــعــــــنـي اIـــــــعــــــهــــــد األوروبـي لـــــــتــــــقــــــيـــــــيس

االتصاالت.
" اIنـشآت األساسية" :" اIنـشآت األساسية" : تعني اIـنشآت والتـركيبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.
"يــــــوم عـــــــمل" :"يــــــوم عـــــــمل" : يــــــعــــــنـي يــــــومـــــــا من أيـــــــام األســــــبــــــوع
(بـاسـتــثـنـاء اجلـمـعــة والـسـبت) الــذي ال يـعـتـبــر يـوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.
تــعـــني الـــرخــصـــة الــتي تـــســلـم �ــوجب "الــرخــصــة" : "الــرخــصــة" : 
مـــرســــوم تـــنــــفـــيـــذي والــــتي تــــســـمـح لـــصــــاحـــبــــهـــا بــــإقـــامـــة
واســتـــغالل شـــبــكـــة مــواصـالت الســلـــكــيـــة عـــمــومـــيــة  عـــبــر
الــسـاتل من نـوع V.SAT عـلى الـتـراب اجلــزائـري وتـوفـيـر
اخلــدمـــاتq ذلك اIــرســـوم الــذي يـــلــحق بـه دفــتـــر الــشــروط

هذا.
"الــقــانـون" : "الــقــانـون" : يــعـنـي الــقـانــون رقم 2000 - 03 اIـؤرخ
في 5 جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اIتـعلقة بالـبريد وباIواصالت

السلكية والالسلكية.
"الــــوزيــــر" : "الــــوزيــــر" : يــــعــــنـي الــــوزيــــرة اIـــــكــــلــــفــــة بـــــالــــبــــريــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

يــــعــــنـي الـــعــــرض الــــذي يــــقــــدمه صــــاحب "الـــعـــرض" : "الـــعـــرض" : 
الـــرخــصــة ردا عــلـى طــلب الــعـــروض الــذي أعــلــنـــته ســلــطــة
الـضـبط في 27 ديـسـمـبـر سـنة 2003 من أجل مـنح رخـصة

.V.SAT

"اIــــتــــعــــامل" :"اIــــتــــعــــامل" : يــــعـــنـي صــــاحب رخــــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية

و/أو استغالل خدمات هاتفية في اجلزائر.

"رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" :"رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" : يــعـــني رقم األعـــمــال الــذي
يـحــقـقـه صـاحب الــرخـصــة خـارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
في إطــار رخـصـة V.SAT والـصـافـي من كـلـفــة كل خـدمـات

التوصيل البيني احملققة خالل السنة اIدنية السابقة. 

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

"شـــــبـــــكـــــة "شـــــبـــــكـــــة  V.SAT": ": تـــــعـــــني شــــــبـــــكـــــة لـــــلـــــمـــــواصالت
HUB الالســـلــكــيــة عــبــر الــســواتل الـــتي تــســيــر مــحــطــتــهــا

     .V.SATالنفاذ إلى السعة الفضائية حملطات

"احملـــطــة "احملـــطــة HUB" : مـــحــطـــة أرضـــيـــة ثـــابــتـــة مـــســـؤولــة
مـــبـــاشـــرة عـــلى اســــتـــعـــمـــال ذبـــذبـــات اإلرســـال في األرض
وانـطالقا من الساتل ومـسؤولة أيضـا على مراقبـة النفاذ

إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة.

V.SAT " :  " : هي مـــحــــطـــات أرضــــيـــة ثــــابـــتـــة "مـــحـــطـــة "مـــحـــطـــة 
لإلرســـال واالســتـــقــبــال أو االســـتــقـــبـال فــقطq وتـتــشـكل

 ا يأتي :

qهوائي -

qوحدة السلكية خارجية -

- وحدة السلكية داخلية. 

"اIــــقـــــطع الــــفـــــضــــائي" : "اIــــقـــــطع الــــفـــــضــــائي" : يـــــعــــنـي ســــعـــــات فــــضـــــائــــيــــة
مــسـتـأجـرة أو مـقـامــة من قـبل صـاحب الــرخـصـة لـتـوصـيل

اIكاIات عبر شبكته.  

" اخلـــدمــــة الـــثـــابــــتـــة عــــبـــر الــــســـاتل  (" اخلـــدمــــة الـــثـــابــــتـــة عــــبـــر الــــســـاتل  (SFS) " خـــدمـــة
االتصـاالت الـراديـوية بـX مـحطـات أرضـية مـوضـوعة في
مــواقع مــعــيــنـةq حــيث يــتم اســتــخــدام ســاتل أو أكــثــرq قـد
يكون اIوقع اIعX  نـقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة
في مـــنــــاطق مـــعــــيـــنـــةq فـي بـــعض احلــــاالت تـــتـــضــــمن هـــذه
اخلـدمــة روابط  بــX الـسـواتـل الـتي �ــكـنــهـا كـذلـك ضـمـان
خدمـة ما بX الـسواتلq اخلدمـة الثابـتة عبر الـساتل �كن
أن تــــشـــــمـل كـــــذلك ربـط االتـــــصـــــال خلـــــدمـــــات االتـــــصــــاالت

الراديوية الفضائية.



2 محر محرّم عام م عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2864
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

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

وتراقب حسن سير الشبكة. 
"شــبـكـة "شــبـكـة V.SAT اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" :  اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة" : تـعـني
جـميع اIنشآت األسـاسية التي يـستغلهـا صاحب الرخصة
(الـــقـــطـــاع الـــفـــضـــائي ومـــحـــطـــة (HUB) وكـــذلك مـــحـــطـــات
V.SAT احلـــصــة اخلـــاصـــة بــاIـــشـــتــركـــX اIـــوصــولـــX بـــهــذه

اIــنــشــآت األســـاســيــة وشــبــكــة اإلرســـال اخلــاصــة بــصــاحب
الرخصة.

�ــكـن عــنـــد االقــتـــضــاءq أن تــســـتــعـــمل هـــذه الــشـــبــكــة
خــطـوطــا مــسـتــأجــرة لـدى مــســتـغــلي اIــواصالت الــسـلــكــيـة

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

تسويق خدماته ضمن نظام اIناولة.
"صـــاحب الــــرخـــصـــة" : "صـــاحب الــــرخـــصـــة" : يـــعـــنـي صـــاحب الــــرخـــصـــة أي
شــركــة qDIVONA ALGERIE شــركــة ذات أســهـمq خــاضــعــة
لـلـقــانـون اجلـزائـري بــرأسـمـال قـدره 35.000.000,00 ديـنـار
qشـارع حـيدرة الـصغـيرة q12 الـكـائن مقـرها في qجـزائري

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

"مـنــطـقــة الـتـغــطـيـة" : "مـنــطـقــة الـتـغــطـيـة" : تـعــني الـفــضـاءات اجلـغــرافـيـة
الـــتـي تـــنــتـــشـــر فـــيـــهـــا شـــبـــكــة V.SAT الـــتــابـــعـــة لــصـــاحب

الرخصة.
"حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة ": "حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة ": تــعـــني كل حـــدث ال يــقــاوم
وغـــــيـــــر مــــتـــــوقـع و خـــــارج عن إرادة األطـــــرافq ال ســـــيـــــمــــا

الكوارث الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات.
 2.1 الـــتــعـــاريف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الــدولي الـــتــعـــاريف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الــدولي

لالتصاالتلالتصاالت
تـكـون تعـاريف اIـصـطلـحـات األخرى اIـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابـقة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتادq ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
اIادة اIادة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

 1.2 تعريف اIوضوع تعريف اIوضوع

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يرخص فـيـها لـصاحب الـرخـصة بـأن يسـتـغل على الـتراب
اجلـزائـري شـبـكـة عـمـومـيـة واحـدة للـمـواصـالت الالسـلـكـية

عــبـــر الــســـاتل من نــوع V.SAT مــفــتـــوحــة لــلـــجــمــهــور وأن
يـــركّب عــلـى الــتـــراب اجلــزائـــري احملــطـــات والــتـــجــهـــيــزات

الضرورية لتوفير اخلدمات للجمهور.
 2.2 اإلقليمية اإلقليمية

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

واالتفاقات واIعاهدات الدولية.

اIادة اIادة 3 : : النصوص اIرجعية
يـجب أن تــنـفــذ الـرخــصـة اIــمـنــوحـة لــصـاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واIــقــايــيس

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

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

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

qوالالسلكية
- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-107 اIــؤرخ في 23
صــفــر عـام 1425 اIـوافق 13 أبــريل ســنـة 2004 واIــتــضـمن
اIـوافـقـة  عـلى رخصـة إقـامـة شـبـكـة عمـومـيـة لـلـمواصالت
الالســـلـــكـــيـــة عـــبــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا

qواصالت الالسلكية للجمهورIوتوفير خدمات ا
- اIقاييس احملـددة أو اIقاييس التي £ الـتذكير بها

في دفتر الشروط هذاq و
- ولوائح االحتـادq ال سيـما تلـك اIتعـلقـة باIواصالت

الالسلكية.

اIادة اIادة 4 :  : موضوع الرخصة
يــــجب عــــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يــــوفـــر اخلــــدمـــات

اآلتية كحد أدنى :
qالنفاذ إلى اإلنترنت عبر الساتل -
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qعطيات في احلزم الواسعةIتراسل ا -

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
qمستقلة

- توفيـر منشـآت أساسـية إلقامـة شبـكات معـطيات
qعمومية

qاإلسعاف في حالة كارثة طبيعية -

- كل اخلـــدمـــات اإلضـــافـــيـــة الـــتـي يـــعـــرضـــهـــا صـــاحب
الرخصـة في عرضه كما هو وارد في اIلحق (2) من دفتر

الشروط هذا.

يجـب على صـاحب الـرخـصة أن يـعـلم سـلطـة الـضبط
مسبقا عند إطالقه ألي خدمة جديدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 V.SAT  نشآت األساسية لشبكةIادة 5 :  : اIادة اIا

 1.5 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

. V.SAT  شبكة

و�ـكنـه في هـذا الصـددq إقـامـة وصالت سـلـكـية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةq ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
شـريـطـة تـوفـر الـذبـذبـات لـضـمـان وصالت الـتـراسل. كـمـا
�كنه أن يستـأجر لدى الغير وصالت أو منشآت أساسية

لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.

 2.5 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار

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

 3.5 احترام اIقاييس احترام اIقاييس

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

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اIدنية.

 4.5 هيكلة الشبكة هيكلة الشبكة

إن مـــنــظـــومــة اIـــواصالت الالســلـــكــيـــة عــبــر الـــســاتل
اIـــــســــــتـــــعــــــمــــــلـــــة هـي مـــــنــــــظــــــومـــــة ذات خــــــدمــــــات ثـــــابــــــتـــــة

.(SFS)بالساتل

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

 5.5 منظومات ذات سواتل منظومات ذات سواتل

يجب أن تكون اIنـظومات ذات السواتل اIـستعملة
مــنــظــومـات مــبــلــغــة إلى االحتــاد الــدولي لالتــصـاالتq وأن
تـكــون قــد حتـصــلت عــلى مــوافــقـة اإلدارة اجلــزائــريـة خالل

التنسيق.

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

توفرها اIنظومات ذات السواتل اIستعملة.

اIادة اIادة 6 : : النفاذ اIباشر إلى الدولي

 1.6 اIنشآت األساسية الدولية اIنشآت األساسية الدولية

يــــرخص لـــصـــاحـب الـــرخـــصـــةq بـــاســـتـــغـالل مـــنـــشـــآته
qاألســاســيــة الــدولــيــة اخلــاصـــة به عــلى الــتــراب اجلــزائــري

بهدف توصيل اIكاIات الدولية Iشتركيه.

 2.6 االتفاقات مع اIتعاملX األجانب االتفاقات مع اIتعاملX األجانب

XــتــعـامــلـIيــتــفـاوض صــاحب الــرخـصــة بــحـريــة مع ا
األجــانـب اIــعــتـــمــدين من ســـلــطــات بـــلــدانــهـم حــول مــبــاد�
وكــيـفــيـات دفع أجــر الـوصالت والــتـجــهـيــزات اIـســتـعــمـلـة
بــصـفـة مـشـتـركـةq وذلك وفق قــواعـد وتـوصـيـات الـهـيـئـات

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.

اIادة اIادة 7 : : انتشار منطقة اخلدمات

يـــنــــشــــر صـــاحـب الــــرخـــصــــة خــــدمــــاته عــــلى الــــتـــراب
الوطني.

qيجب على صاحب الـرخصة مطابقة عرض اخلدمات
حــســبـــمــا هــو مـــنــصــوص فـي اIــلــحق q(2) و�ــكن تـــطــبــيق
عــقـوبــات مـثــلـمــا هـو مــذكـور فـي إطـار اIـادة 35 من دفـتـر
الـــشــروط هـــذاq في حـــالــة اإلخـالل بــالـــواجـــبــات اIـــتـــعــلـــقــة

بتوزيع احلد األدنى من اخلدمات.

اIادة اIادة 8 : : اIقاييس واIواصفات الدنيا

 1.8 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

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

اIعمول بها.

 2.8 وصل التجهيزات اIطرفية وصل التجهيزات اIطرفية

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

في التنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 9 :  : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

 1.9 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

 تـخـصص سـلـطة الـضـبط لـصـاحب الـرخـصـةq بـطلب
من صــــاحب الــــرخــــصـــةq الــــذبــــذبــــات الـــضــــروريــــة إلقــــامـــة
وصـالت اIـنــشــآت األســاســيــة لــلــشــبـكــةq وذلـك مع مــراعـاة
األحــكــام األخـــرى الــواردة في دفــتــر الــشـــروط والــتــنــظــيم

اIعمول به.

 2.9 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تــــقـــوم ســــلـــطــــة الــــضـــبط بــــتــــخـــصــــيص ذبــــذبـــات في
مــخــتـــلـف الــحــزم وفـق الــتــنــظـــيم اIـعـمـول به وحـسب

ما يتوفر من الطيف.

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

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

في التنظيم اIعمول به.

 3.9 التشويش التشويش

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

التسبب في تشويشات مضرة.

Xقــنـوات مــتـعــامـلـ Xوفي حــالـة حــدوث تـشــويش بـ
اثــنـqX فــعــلى هــذين اIــتـعــامــلــX الـقــيــامq في أجل أقــصـاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اIـعاينةq بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية
فـي اســــتـــــغـالل الــــقـــــنـــــوات مـــــحل الـــــتـــــشــــويـش. ويـــــعــــرض
اIـــتــعــامـالن عــلى ســـلــطـــة الــضـــبطq في أجـل أقــصـــاه شــهــر
qتـفق عـلـيـهـا إلزالـة هذه الـتـشـويـشاتIاإلجـراءات ا qواحـد

قصد اIوافقة.

اIادة اIادة 10 :  : مجموعات الترقيم

 1.10 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 13 مـن الــقـــانــونq حتـــدد ســلـــطــة
الــضـــبط و تــمــنح األرقــام ومــجــمــوعــات األرقــام وبــادئــات
األرقـام الــضـروريــة لـصــاحب الـرخــصـة من أجل اســتـغالل

شبكته V.SAT وتوفير اخلدمات اIتعلقة بها.

 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حــالــة تـعــديل مــخـطـط الـتــرقـيـم الـوطــني تــعـديال
جذريـاq تخطط سلـطة الضـبط هذه التغـييرات بـالتشاور

مع اIتعاملqX وفق التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 11 : : التوصيل البيني

  1.11 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني
�ــــوجـب اIـــادة 25 مـن الـــقــــانـــون و�ــــوجب اIــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 02 - 156 اIــؤرخ في 26 صــفــر عــام 1423
اIوافق 9 مايـو سنة q2002 يسـتجـيب متـعامـلو الـشبـكات
الــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة لــطـلــبـات
التوصيل البـيني التي يتقدم بها صاحب الرخصةq وذلك
ضــمن الـشـروط اIـقـررة فـي الـقـانـون والـتـنــظـيم اIـعـمـول

بهما. 

يـجب عـلى صـاحب الـرخصـة أن يـضعq حـسب احلـاجة
حتت تصـرف اIـتـعـامـلX اIـوصـولـX بـينـيـاq مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكX هؤالء
اIـتـعـامـلـX من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهq وفق الــشــروط اIــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني اخلاص به.

 2.11 عقود التوصيل البينيعقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واIـالــيـة
Xبـ qواإلداريـة فـي عـقــود يـتم الــتـفــاوض بــشـأنــهـا بــحـريــة
اIــتـعـامـلـX مع احــتـرام دفـتـر الـشــروط اخلـاص بـكل مـنـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اIـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للموافقة عليها.

في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــX صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
qيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط qومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اIــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اIـعــمـول

بهما.

اIادة اIادة 12 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسية
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 1.12 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صـاحب الرخـصـة من حق استـئـجار سـعات
الـتـراسل لـدى اIـتـعـاملـX اآلخـريـن (الـذين يـعـرضـون هذه
اخلـــدمـــات). وعـــلـــيـه هـــو كـــذلكq أن يـــســـتـــجـــيب لـــطـــلـــبـــات
اسـتــئـجـار سـعـات الـتـراسـل الـتي يـتـقـدم بــهـا اIـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلـمواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

 2.12 تقاسم اIنشآت األساسية تقاسم اIنشآت األساسية

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
Xالـتـابعـة لـلـمتـعـامـل V.SAT  ـنـشـآت األساسـيـة لـشـبـكةIا
اآلخــرين. وعـلــيه هــو كـذلكq أن يــضع اIـنــشـآت األســاسـيـة
لـشــبـكـة V.SAT حتت تـصـرف اIـتـعـامــلـX الـذين يـطـلـبـون
مـــنه ذلـك. وســـيـــتم الـــرد عـــلى طـــلـــبـــات تـــقـــاسـم اIـــنـــشــآت
األســـاســــيـــة ضــــمن شـــروط مــــوضـــوعـــيــــة وشـــفـــافــــة وغـــيـــر
تمييزية. ويجب أن تـعتمد منهجيـة حتديد أسعار تأجير

اIنشآت األساسية على الكلفة.

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

 3.12 اIنازعات اIنازعات

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

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اIنشآت األساسية.

اIادة اIادة 13 :  : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

 1.13 حق اIرور واالرتفاقات حق اIرور واالرتفاقات

تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونq يــسـتــفـيــد صـاحب
الـرخـصـة من أحـكـام اIـادة  43 من الـقـانـون ومـا يـلـيـهـا من
اIــواد اIــتــعـلــقــة بــحــقــوق اIــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واIـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اIـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

 2.13 احترام التنظيمات األخرى اIطبقة احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســـتـــغالل شـــبـــكـــة V.SAT وتـــوســـيـــعـــهـــا. وعـــلـــيه احـــتـــرام
الــتـــشــريع والــتــنـــظــيم اIــعـــمــول بــهــمــاq ال ســـيــمــا األحــكــام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطـــني والــصـــحــة الـــعــمــومـــيــة وتـــنــظـــيم اIــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.

 3.13 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اIواقع الالسلكية الكـهربائيةq ال سيما منها النقط العليا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونq شــريــطــة احــتـرام
االرتـــفــاقـــات الالســـلــكـــيـــة الــكـــهـــربــائـــيــة وتـــوفـــر اIــســـاحــة
الـضـروريـة والـتـكـفل بـقــسط مـعـقـول من تـكـالـيف احـتالل
األمـاكن. ومع مراعـاة نـفس الـتـحفـظـات والـشـروطq يجب
Xأيــضـا عــلـى صـاحـب الــرخـصــة فــسح الــنــفــاذ لــلــمــتــعــامــلـ
اآلخــــريـن إلى اIــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـســتـعـمــلـهـا حلـاجــات شـبـكـة V.SAT. ويـتــحـقق الــنـفـاذ إلى
اIـواقع الالسلكية الـكهربائيـة فيما بX اIتـعاملqX ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اIــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اIــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةq وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اIــطــبــقــة عــلى

تقاسم اIنشآت األساسية.

اIـادة اIـادة 14 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر
اخلدمات

XـستـخدمIيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اIنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اIـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والـــعــــتـــاد إلقـــامــــة واســـتــــغالل شــــبـــكـــة V.SAT ولـــتــــوفـــيـــر
اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةq ال سـيـمـا بـهـدف اسـتـيـفاء
شـروط الدوام واجلـودة واألمن اIقـررة في دفتـر الشروط

هذا.

اIادة اIادة 15 :  : استمرارية اخلدمات وتوعيتها وتوفرها

 1.15 االستمرارية االستمرارية

ال �ــكن صـاحـب الـرخــصـة تــوقـيف تــوفـيــر اخلـدمـات
دون تـرخيص مسـبق من سلطـة الضبطq إال في حـالة قوة
قاهرة تعاين قانوناq و ذلك احتراما Iبدأ االستمرارية.

  2.15 النوعية النوعية

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس

الدوليةq ال سيما منها مقاييس االحتاد.

 3.15 التوفر التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ تـتــجـاوز
اIـدة اIـتـراكــمـة النـعـدام شـاغــلـيـة مـحـطـة  HUB  72 سـاعـة

في السنةq باستثناء حاالت القوة القاهرة.
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يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
الـضرورية من أجل ضمـان سير مـنتظم ودائم لتـركيبات
شـــبـــكــة V.SAT وحــمـــايـــتــهـــا. ويـــجب عـــلـــيه أن يـــرصــد في
أقــرب اآلجـــال الــوســـائل الــتـــقــنـــيــة والـــبــشـــريــة الـــكــفـــيــلــة
بـاسـتــدراك الـعـواقـب الـنـاجــمـة عن نـقــائص تـركــيـبـاته أو

توقيف عملها أو تلفها.

 15. 4  تواتر التجهيزاتتواتر التجهيزات

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

سلطة الضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIادة اIادة 16 : : اIنافسة اIشروعة

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIــتــعــامــلــX اIــنــافــســX لهq خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
 ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اIسموح به على
وجـه اخلــــصـــــوص (ال ســــيــــمـــــا في مـــــجــــال الـــــتــــعـــــريــــفــــة) أو

التعسف في استعمال وضعيته اIهيمنة.

XرتفقIساواة في معاملة اIادة 17 : : اIادة اIا

يعامل اIرتفقـون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم
إلى شــبــكــة V.SAT وإلى اخلـــدمــاتq وفــقـــا لــلـــقــانــون وفي

ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

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

تسوية اIتأخراتq إلخ...).

اIادة اIادة 18 :: مسك محاسبة حتليلية

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

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

اIادة اIادة 19 :  : حتديد التعريفات والتسويق

 1.19 حتديد التعريفات حتديد التعريفات

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

على اخلصوصq من :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اIـــــقــــدمــــة

qشتركيهI
- احلــريــة في ضـبـط اIـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةq هـذه اIـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

qتخفيضات تبعا حلجم احلركة
- احلرية في حتديد سياسته للتسويق. 

وتقدم اIعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

 2.19 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

على صـاحب الـرخـصة أن يـحـرصq في إطـار عالقاته
التـعاقدية مع مـناولX مـحتملـqX على احتـرام التزامات

هؤالء اIناولX بالنسبة إلى ما يأتي :
qXرتفقIساواة في النفاذ وفي معاملة اIا -

- واحـــتـــرام ســريـــة اIـــعـــلــومـــات الـــتي يـــحــوزهـــا عن
.XرتفقIا

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

اIادة اIادة 20 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

 1.20 مبدأ حتديد التعريفة مبدأ حتديد التعريفة

لـــصــــاحب الــــرخـــصـــة حــــريـــة حتـــديــــد هـــيـــكــــلـــة عـــرض
تــعـريـفــاته في حـدود احــتـرام اIـادة 19 من دفـتــر الـشـروط

هذا.

تكون تـكلفـة النداء Iشـترك هاتـفي مقيدة كـليا على
جهـاز اIنادي. فـيما يـخص اخلدمة الـصوتية اIـقدمة داخل

اإلقليم اجلزائري.

 2.20  جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اIـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اIـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغاية يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :

qأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلq مـن جتـــــهـــــيــــــزات اIـــــراكـــــز
اIــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اIـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

qوتسجيل التسعير
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ب) يــــــضعq فـي إطــــــار بـــــرامـج عـــــصــــــرنــــــة وتـــــوســــــيع
جتـهـيـزاتهq أجــهـزة لـلـتـسـعــيـر من شـأنـهـا الــسـمـاح �ـعـرفـة

qطبقةIسعرة لكل فئة من فئات التعريفات اIبالغ اIا

ج) يضع منظومة تـبرير للفواتير بتوفير تفاصيل
qات الدولية جلميع مشتركيهIكاIعن ا

د) يـوفــرq كـتــبــريـر لــلــفـواتــيـر q تــفــاصـيل كــامــلـة عن
اIـكــاIــات الــهــاتـفــيــة جلــمــيع مــشــتـركــيه الــذين يــتــقــدمـون
بـطـلـب لـلـحـصـول عـلى ذلك والـذين يـقـبـلـون تـسـديـد سـعـر

هذه اخلدمة اإلضافيةq و

هـ) يــحــتـــفظ Iــدة ســنــتــX (2) عــلـى األقلq بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اIــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.

 3.20 محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتq على األقلq ما يأتي :

qاسم الزبون وعنوانه البريدي -

qفوترةIمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

qفترة الفوترة -

qسعـر االشتراك (i) عرضا مـفصال عن الـفوترة مع -
(iii)و qعـــنــــد االقـــتــــضـــاء qــــصـــاريـفIســــعـــر تــــأجــــيـــر ا (ii)و
الـــكـــمــــيـــات اIـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

qوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات

- واألجل األقصى وشروط التسديد.

 4.20 تفريد اخلدمات اIفوترة تفريد اخلدمات اIفوترة

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

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

 5.20 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطq إن طـــلــبـت مــنـه ذلكq االحـــتــجـــاجـــات اIــرتـــبـــطــة
بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اIقدمة عن هذه
االحـتــجـاجـات. ويــبـلغ ســلـطـة الــضـبطq خالل الــشـهـر األول
من كـل سـنــة جــبــائـيــةq بــتــحــلـيـل إحـصــائي لالحــتــجــاجـات
اIـــســتـــعـــمــلـــة واألجــوبـــة اIـــعــطـــاة خالل الـــســنـــة اجلـــبــائـــيــة

اIنصرمة.

 6.20 معاجلة اIنازعات معاجلة اIنازعات

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

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحــظت ســـلــطــة 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
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةq كـمـا إنـها
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

 7.20 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

V.SAT فـور تشـغيل شـبكته qيضع صـاحب الرخـصة
مــنــظــومــة مــعـــلــومــاتــيــة لــتـــخــزين اIــعــطـــيــات الــتــجــاريــة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIادة اIادة 21 :  : إعالن التعريفات

 1.21 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

يــتــعـX عــلى صــاحب الــرخـصــة أن يــنـشــر تــعـريــفـات
تــــوفـــيــــر كل فــــئـــة مـن فـــئــــات خـــدمــــة وصل أو صـــيــــانـــة أو

تكييف أو تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

 2.21 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعـــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمـــنـــة إعالن الـــتـــعـــريـــفـــاتq في
الظروف اآلتية :

qــذكـــرة إلى ســلـــطــة الـــضــبطIأ) تــرسل نـــســخـــة من ا
ثالثX (30) يــــومــــا عــــلى األقـل قـــبـل ســــريــــان مـــفــــعــــول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطة الـضـبـط أن تفـرض عـلى
صـاحب الرخصة تـبديل كل تغيـير في تعريـفة خدماته أو
تــغــيــيــر في شــروط بـيـع هـذه اخلــدمــاتq إن تــبــX أن هـذه
الـتـغــيـيـرات ال حتــتـرم خـاصــة قـواعـد اIــنـافـســة اIـشـروعـة
ومـبـاد� توحـيـد التـعـريفـات الـوطنـية خلـدمـات اIواصالت
الـــســـلـــكــيـــة والالســـلـــكـــيـــة. ويــقـــلـصq في هـــذه احلــالـــةq أجل
اإلرســـال إلى ســـلــطــة الـــضــبـط من ثالثــX (30) يـــومــا إلى

qأجل أدناه ثمانية (8) أيام

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

qحرية
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ج) تسلم أو تـبعث إلى كل شخص طـلب ذلكq نسخة
qذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاIمن ا

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

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقIادة 22 :  : حماية اIادة اIا

 1.22 سرية اIكاIات سرية اIكاIات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضـمن سـريـة اIـعـلـومــات الـتي يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي
شــبــكــة V.SAT مـع مــراعـــاة الــتــعـــلــيـــمــات الـــتي يــفـــرضــهــا
الـــدفــاع الــوطــني واألمـن الــعــمــوميq ومـــراعــاة صالحــيــات

السلطة القضائية والتنظيم اIعمول به.

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

اIكاIاتاIكاIات

عـــــلى صــــــاحب الـــــرخـــــصـــــة أن يــــــطـــــلع أعـــــوانـــه عـــــلى
االلـتــزامـات الـتي يـخـضـعـون لـهــــا وعـلى الـعـقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اIكاIات.

 3.22 سرية اIعلومات االسمية وحمايتها سرية اIعلومات االسمية وحمايتها

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

والتنظيمية اIعمول بها.

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

qاالسم واللقب -
qالعنوان -

qنسخة طبق األصل لبطاقة تعريف رسمية -
- نـــســـخـــة مـــصــــادق عـــلـــيـــهـــا من الـــســـجل الـــتـــجـــاري

(شخص معنوي).

يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب االشتراك.

 4.22 التعرف التعرف

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

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

5.22 حياد اخلدمات حياد اخلدمات

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

السالمة.

 6.22 سالمة شبكات الزبائن سالمة شبكات الزبائن

يلـتـزم صاحـب الرخـصـة بأن يـضـمن لزبـائـنه سالمة
وصالته جتـاه شــبـكـتـهم الـداخــلـيـة. ويـضـمـن خـاصـة حـمـايـة
الـنـفـاذ إلى مـخـتـلف مـواقع شـبـكـتـهم عن طـريق أي مـورد

خارجي.

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

يــجب عــلـى صـاحـب الــرخــصــة أن يـســتــجــيـب ألوامـر
الــســلــطــات اخملــتــصــةq فـي أقــرب اآلجــالq من أجل احــتــرام
الـــتــــعـــلـــيــــمـــات الــــتي يـــفــــرضـــهـــا الــــدفـــاع الـــوطــــني واألمن
الـعـمـومــي وصالحـيــات الـسـلـطـة الـقـضــائـيـةq بـاسـتـخـــدام

الوسائل الضروريةq خاصة فيما يتعلق �ا يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

qنكوبةIناطق اIفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

qحالة نزاع أو في حاالت الطوار�
- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باIـصالح

qكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميIا
- تــــســــخــــيــــر اIــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن

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

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

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

اIادة اIادة 24 :  : الترميز و التشفير

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

ظل احترام األحكام القانونية والتنظيمية اIعمول بها.
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وعـلـيـه مع ذلكq أن يـودع لـدى سـلـطـة الـضـبطq طـرق
ووسـائـل الـتــشـفــيـر واإلشــارات وتـرمــيـزهــا قــبل تـشــغـيل

هذه اIنظومات.

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

 1.25 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

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

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

 2.25 اIشاركة في حتقيق النفاذ العام اIشاركة في حتقيق النفاذ العام

حتــدد مـسـاهـمـة صـاحب الـرخـصة فـي مهـام وأعـبــاء
الـــنـــفــــاذ الـــعـــــام وتـــهــــيـــئـــة اإلقــــلـــيــم وحــــمـــايـــــة الــــبـــيـــئـــــة
(مـــســـاهـــمــــة SU ) بـــثالثـــة بـــاIـــئـــة (3 % ) من رقم أعـــمـــال

اIتعامل.

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

الضبطq ليشارك في إجناز مهام النفاذ العام.

اIادة اIادة 26 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

 1.26 دليل اIشتركX العامدليل اIشتركX العام

طــــبــــقــــا لــــلــــمـــــادة 32 مـن الــــقــــانــــــونq يــــبــــلغ صــــاحب
الـرخـصـــةq مـجـانـاq الـهـيـئـة اIـكـلـفـــة بـإجنـاز الـدلـيل الـعـام
لـلـمشـتـركـX فــي اخلدمـات الـصـوتـيـة q في أجـل أقـصاه31
أكــــتـــوبــــر الــــذي يــــســــبـق ســــنــــة إجنـــاز الــــدلــــيـلq بــــقــــائــــمـــة
مــشـتــركــيه في اخلـدمــات الـصــوتــيـة وبــعـنــاويـنــهم وأرقـام
ندائهمq وعـند االقـتضاء بـوظائـفهمq قصـد إنشـاء دليل عام

ومصلحة إرشادات يوضعان حتت تصرف اجلمهور.

  2.26  خدمة اإلرشادات الهاتفية خدمة اإلرشادات الهاتفية

يـــوفــر صــاحـب الــرخــصـــة لــكل مـــشــتـــرك في اخلــدمــة
الـهاتـفـية خـدمـة إرشادات هـاتـفيـة تسـمح بـاحلـصولq كـحد

أدنىq على ما يأتي:

- أرقــام هــواتف اIــشــتــركــX في اخلــدمــات انــطالقــا
qمن أسمائهم وعناوينهم

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

.V.SAT وصولة بينيا بشبكةIوالالسلكية ا

تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اIـتـعـامـلـX �ا في ذلك
أولئك اIـقـيمـX في اخلـارجq وذلك من أجل إجنـاح طلـبات

.XتعاملIات الصادرة عن شبكات هؤالء اIكاIا

يضمن صـاحب الرخـصة كـذلك للـمتـعامـلX اآلخرين
مــنـافـذ إلى مــصـلـحـتـه اخلـاصـة بـاإلرشــادات في إطـار عـقـد

التوصيل البيني اIبرم بينهم.

 3.26 سرية اIعلومات سرية اIعلومات

على اIـشتـركX في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمشـتـركX وفي خـدمة اإلرشـادات الـهاتـفيـةq أن يعـبروا

عن ذلك كتابة و�كن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. 

ولن تــــرسـل آنــــذاكq اIـــــعــــلـــــومــــات اخلـــــاصــــة بـــــهــــؤالء
اIـــشــتــركـــX إلى الــهـــيــئـــة اIــكــلـــفــة بــإجنـــاز الــدلـــيل الــعــام

.Xللمشترك

اIادة اIادة 27 :  : نداءات الطوار�

 1.27 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــــبـــعـــا لــــلـــمـــعـــلــــومـــات اIـــرســــلـــة من طــــرف اIـــصـــالح
الــعــمـومــيــة اIـعــنــيـةq تــوصل مــجــانـا إلـى اIـركــز اIــنـاسب
األقـــــــرب من اIـــــــنـــــــاديq نــــــداءات الـــــــطــــــوار� الـــــــواردة من
مـرتـفقي شـبـكـة صاحب الـرخـصة أو من مـرتـفقي شـبـكات

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

qتدخالت الشرطة والدرك الوطني -
- مكافحة احلرائق.

 2.27 مخططات الطوار� مخططات الطوار�

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

بطلب من السلطات اخملتصة.

 3.27 اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنــدمــا يـــنــقــطع تــوفــيــر اخلــدمــاتq ال ســيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةq يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة
مـن أجــل إعـــــــادة تـــــشـــــغـــــيل اخلـــــدمــــة في أقــــرب اآلجــــال.
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و�ـنح في هـذه احلـالــةq األولـويـة إلعـادة تــشـغـيل الـوصالت
الـــتي تـــســـاعــد مـــبـــاشـــرة في تـــنـــفـــيــذ مـــهـــام الـــهـــيـــئــات أو

اإلدارات اIلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واIقابل اIالياألتاوى واIقابل اIالي

اIــادة اIــادة 28 :  : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية  

طـــبــــقـــا لـــلــــقـــانــــونq يـــخــــضع تــــخـــصــــيص الــــذبـــذبـــات
الالسـلـكيـة الـكـهربـائـية إلى تـسـديد إتـاوة حتـدد عن طريق

التنظيم.

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

اIواصالت السلكية والالسلكية.

 1.29 اIبدأاIبدأ

يـــــخـــــضـع صــــاحـب الـــــرخـــــصـــــة إلى تـــــســـــديـــــد اإلتــــاوة
: Xساهمة اآلتيتIوا

- إتاوة مـتـعـلـقة بـتـسـيـير مـخـطط الـتـرقـيمq إذا كان
q صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية

- مــسـاهـمــة في الـبــحث والـتـكــوين والـتــقـيـيسq في
مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

 2.29 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

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

- ال يـفوق اIـبـلغ الـسنـوي اإلجـمالي الـذي يـخضع له
صـــاحـب الـــرخـــصـــة في بـــاب اإلتـــاوةq اIـــتـــعـــلق بـــتـــســـيـــيـــر
مخـطط التـرقيمq 0,2 % من رقم أعمـال اIتعـاملq وتشمل
هــذه اإلتــاوة أجــر خــدمــات الــضــبط الــتي تــقــدمــهــا ســلــطــة

qالضبط
- وال يـفــوق اIـبـلغ الــسـنـوي اإلجــمـالي الــذي يـخـضع
له صــــاحب الــــرخــــصــــة فـي بــــاب اIــــســــاهــــمــــة في الــــبــــحث
والــتــكــوين والــتــقــيــيسq في مــجــال اIــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكيةq 0,3 % من رقم أعمال اIتعامل.

ويسدد هـذه اإلتاوة وهـذه اIسـاهمـة جمـيع متـعاملي
قطـاع اIواصالت الـسلكـية والـالسلكـية في اجلـزائرq وذلك
في ظل احــتــرام مــبــاد� اIــســاواة بــX مــتــعــامـلـي الــقــطـاع

ودو®ا تمييز.

اIــادة اIــادة 30 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واIـــســاهــمــات
اIالية الدورية

 1.30 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

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

اIعمول بهما.

 2.30 التحصيل واIراقبة التحصيل واIراقبة

تكلف سلطـة الضبط بتحصيل هذه اIساهمات لدى
صاحب الرخصـة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي
بــهـا صــاحب الــرخـصــة في هـذا الــصــددq وحتـتــفظ لـنــفـســهـا
بــاحلق في الــقــيــام بـكـل تـفــتــيش فـي اIـوقـع وبـكـل حتـقــيق
تــراهـــمـــا الزمــqX وذلـك بــــاالســـتـــعــانـــة عـــنــــد الـــضــــرورة
بـــشـــرطــــة الـــبـــريـــد واIـــواصالت الـــســـلــكـــيـــة والالســـلــكـــيــة
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 121 ومـــا يـــلــــيـــهـــا من مـــواد
القانـون. وعند االقـتضـاءq تقوم سـلطـة الضبط بـتعديالت

بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

 3.30 كيفيـات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل كيفيـات حتصيل األتاوى واIساهمات من قبل

سلطة الضبطسلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اIــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اIذكورة في اIادة 28 .

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

في أجل أقصاه 31 يناير من السنة اIوالية.

- اIـــســـاهـــمـــة في الـــنـــفـــاذ الــعـــام إلـى اخلــدمـــات وفي
تهـيـئة اإلقـليم وحـمايـة البـيئـة واإلتاوة اIـتعـلقـة بتـسيـير
مـــخـــطط الـــتــــرقـــيم واIـــســـاهــــمـــة في الـــبـــحـث والـــتـــكـــوين
والـتـقـيــيسq في مـجــال اIـواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة

اIذكورة في اIادتX 25 و29.

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

اIادة اIادة 31 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

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

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 64 2 محر محرّم عام م عام 1436 هـ هـ
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

الفصل السادسالفصل السادس
اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIادة اIادة 32 :  : اIسؤولية العامة

إن صــــاحب الـــرخـــصـــة مـــســـؤول عـن حـــسن اشـــتـــغـــال
شـبكة V.SAT وعن احـترام االلـتـزامات الـواردة في دفـتر
الشـروط هذاq وفي الـعـرضq كمـا إنه مـسؤول عن احـترام

اIباد� واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIادة اIادة 33 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 

 1.33 اIسؤولية اIسؤولية

إن صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول وحـده جتـاه الـغـيـرq �ـا
في ذلـك الـــوزيـــر وســـلــــطـــة الـــضــــبطq وذلك وفــــقـــا ألحـــكـــام
الــقــانـون رقم 2000 - 03 اIـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام
1421 اIــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة q2000 فـــيـــمــــا يـــخـص إقـــامـــة

شبكة V.SAT وتشغيلـهاq وتوفير اخلـدماتq وفيما يخص
األضــرار الــتـي من احملــتــمل أن تـــنــجم خــاصـــة عن نــقــائص
صـــاحـب الـــرخــــصــــة أو عن نــــقـــائـص مـــســــتــــخـــدمــــيه أو عن

.V.SAT نقائص شبكة

Xإلزامية التأمX2.33 إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاq يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اIـدنـيـة
واIــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الــضـــروريــة إلقــامــة واســتـــغالل شــبــكــة V.SAT ولــتــوفــيــر
اخلـــــــدمـــــــاتq �ـــــــا فـي ذلـك اIـــــــنـــــــشـــــــآت اجلـــــــاري إجنـــــــازهــــــا
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاq وذلـك عن طــريق عــقـود

تأمX لدى شركات تأمX مقيمة في اجلزائر.

اIادة اIادة 34 :  : اإلعالم واIراقبة

 1.34 اIعلومات العامةاIعلومات العامة

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

الشروط هذا.

 2.34 اIعلومات الواجب تقد�ها اIعلومات الواجب تقد�ها

يـلــتـزم صـاحب الــرخـصــة بـتـبــلـيغ اIــعـلـومــات اآلتـيـة
لــــســـــلـــــطـــــة الــــضـــــبـطq وفق األشـــــكـــــال واآلجــــال احملـــــددة في
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيــة والـتـنـظــيـمـيــة اIـعـمــول بـهـا وفي

دفتر الشروط هذا :

- كل تـعـديل مـبـاشـر فـي تـشـكـيـلـة رأسـمـال الـشـركـة
qوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

- وصف مــــجــــمـــوع اخلــــدمــــات اIـــوفــــرةq �ــــا في ذلك
qنطقة اجلغرافية حيث تعرض هذه اخلدماتIا

- الـتـعــريـفـات والـشــروط الـعـامـة اIــتـعـلـقــة بـتـوفـيـر
qاخلدمات

qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

qـمـنـوحةIـوارد اIمــعــلــومــات حـول اســتــعــمــال ا -
qال سيما الذبذبات واألرقام

- أيـة مـعــلـومــة أخـرى أو وثـيــقـة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
دفـتر الشروط هذاq والـنصوص التشـريعية والتـنظيمية

qعمول بهاIا

qمعطيات معدل احلركة الشهرية عن كل محطة -

qفي نهاية كل شهر XشتركIعدد ا -

- احلجم اإلجمالي الشهري للمعطيات احملولة.

 3.34 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
qسـلطـة الضـبط والـوزارة في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشـهر
ابـتداء من نـهـاية كـل سنـة اجـتمـاعـيةq تـقـريرا سـنـويا في

ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.

يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

- تطوير الـشبكة واخلدمات مـوضوع الرخصة خالل
qالسنة األخيرة

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

qكل مستند يبرر ذلك

- مـخطـط تنـفـيـذ اسـتـغالل شـبـكة V.SAT واخلـدمات
qقبلةIبالنسبة للسنة ا

- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
تطلبها سلطة الضبطq و
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- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةq يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمq في حـد
امــــتـالك رأســــمــــال صـــاحب الـــرخـــصــةq يـــكـــون مـــضـــاعـــفــا
خلــــمــــســــة (5) (q% 15 q% 10 q% 5 إلـخ ...)q وذلك تـــــنــــفــــيــــذا

لتنظيم البورصة اIطبق.

 4.34 اIراقبة اIراقبة

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

والتنظيم اIعمول بهما.

اIادة اIادة 35 :  : اإلخالل باألحكام اIطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIـتـعلـقـة بـاسـتـغالل شـبـكة  V.SAT وخـدماتـه وفـقـا لـدفـتر
الـــشــــروط هـــذا ولـــعــــرض صـــاحـب الـــرخـــصــــة ولـــلـــتــــشـــريع
والــتـــنــظــيـم اIــعـــمــول بــهـــمــاq يـــتــعـــرض صــاحب الـــرخــصــة
للعـقوبـات ضمن الشـروط اIقـررة في النصـوص السـالفة

الذكرq دون اIساس باIتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع

شروط الرخصةشروط الرخصة

اIــــادة اIــــادة 36 :  : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

 1.36 سريان اIفعول سريان اIفعول

qبـعــد تـوقــيع صــاحب الـرخــصـة عــلى دفــتـر الــشـروط
يــدخل هـــذا الــدفــتـــر حــيــز الـــتــنــفــيـــذ في تــاريخ 14 أبــريل

سنة 2014.   

 2.36 اIدةاIدة

جتــدد الـرخـصــة  Iـدة خـمس (5) سـنــواتq ابـتـداء من
تــاريـخ ســريــان مـــفــعــولـــهــا كــمـــا هــو مـــحــدد في اIــادة 1.36

أعاله.

 3.36 التجديد التجديد

يـمــكن جتديـد الرخـصة مـرة أو عدة مـراتq لفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـهـا خـمس (5) سـنـواتq وذلك بـطـلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل من نهاية صالحية الرخصة.

(أ) يـتم جتـديد الـرخـصـة ضمن الـشـروط الـتي أعدت
qعمول بهIفيها وصودق عليها وفق التشريع ا

(ب) يــتم الــتـجــديـد بــقـوة الــقــانـون طــاIـا يــسـتــجـيب
صـاحب الـرخـصــة جلـمـيع االلـتــزامـات اIـتـعـلــقـة بـاسـتـغالل
شـــبـــكـــة V.SAT وبـــتــــوفـــيـــر اخلــــدمـــات اIـــقــــررة في دفـــتـــر
الـــشــروط. ويـــجب أن يـــكـــون كل رفض لـــطــلـب الــتـــجـــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبـا عـلى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
عـلى اقتراح من سلـطة الضـبط. وال يترتب على الـتجديد

حتصيل مقابل مالي.

اIادة اIادة 37 : : طبيعة الرخصة

 1.37 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

 2.37 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

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

في مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

qـــادة 38 أدنــــاهIــــذكـــورة فـي اIمع مــــراعــــاة األحـــكــــام ا
يـــعـــتـــبـــر �ـــثـــابـــة تـــنـــازل عن الـــرخـــصـــةq تـــغـــيـــيـــر الـــوضع
الــقـانــوني لـصــاحب الـرخــصـةq ال ســيـمــا بـإنــشـاء مــؤسـسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اIــــادة اIــــادة 38 :  : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

 1.38 الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شــركــة ذات أســهم خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائـري وأن يــظل

على تلك الصورة.

وال �ـــكن أن يـــكـــون صـــاحب  الـــرخـــصـــة مـــتــعـــامال أو
شـركة في حـالة تـسـوية قـضائـيـة أو  التـصفـيـة القـضائـية

أو أي  وضعية  قضائية  أخرى مشابهة.

�ــــــكن أن يــــــؤدي  اإلخالل  بـــــهــــــذه األحـــــكـــــام مـن قـــــبل
صاحب الرخصة  إلى سحب الرخصة.
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 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

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

تـخـضع لـلــمـوافـقـة اIـسـبـقــــة  لـسـلـطــة  الـضـبـط  كل
مسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة في رأسـمال  صـاحب
الـرخصـة  و/أو في  حقـوق  التصـويت  لديهq وذلك  حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تـــفـــوق شـــهــرين (2) من تـــاريخ تـــبـــلـــيغ طـــلب الـــتــرخـــيص

�ثابة قبول.

اIادة اIادة 39 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

 1.39 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

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

والالسلكية التي تنتمي إليها اجلزائر.

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

 2.39 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاIــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاIسـائل اIتعـلقـة بشـبكات

اIواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

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

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIادة اIادة 40 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اIـعمـول به ووفقا ألحـكام اIادة 22
من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اIؤرخ في 15 صـفر

عــام 1422 اIــوافق 9 مــايــو ســنــة 2001 واIـــتــضــمن حتــديــد
اإلجــراء اIــطــبق عــلى اIـــزايــدة بــإعالن اIــنــافــســة من أجل
qـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـةIمــنح رخص في مـجــال ا
�ـكن تـعديـل دفتـر الـشـروط هـذا بـصـفـة استـثـنـائـيـة بـناء
عـلى رأي مبـرر من سـلـطـة الضـبط وفـقط في حـالـة ما إذا
اسـتــدعى الــصـالح الــعــام ذلكq أي ألسـبــاب األمن الــوطـني

أو النظام العام.

اIادة اIادة 41 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

يــخـضـع دفـتــر الــشـروط هــذا ومــدلــوله وتـأويــله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اIــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اIادة اIادة 42 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIادة اIادة 43 :  : اختيار اIوطن

يكـون موطن صـاحب الرخـصـة في مقـره االجتـماعي
الكائن بـ q12 شارع حيدرة الصغيرة - اجلزائر.

اIادة اIادة 44 : : اIالحق

يشكل اIلحقان (1) و(2) اIرفقان جزءا ال يتجزأ من
دفتر الشروط هذا.

حــرر بــاجلــزائــر في 29 مــايــو ســنــة  2014 في خــمس
(5) نسخ أصليةq ووقعه :

 ثل صاحب الرخصة ثل صاحب الرخصة
لطفي نزارلطفي نزار

رئيس مجلس سلطةرئيس مجلس سلطة
ضبط البريد واIواصالتضبط البريد واIواصالت

السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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اIلحق األولاIلحق األول
األسهميةاألسهمية

شــركـة "ديــفــونــا اجلــزائـر"شــركــة ذات أســهم خــاضــعـة
Xيــقـدر رأســمـالــهـا بـخــمـســة و ثالثـ qلــلـقــانـون اجلــزا ئـري
مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار (35.000.000,00 دج)q يــــتـــــواجــــد مـــــقــــرهــــا

االجتماعي بـ q12 شارع حيدرة الصغيرةq اجلزائر.

يـــــــتـم تــــــــوزيــع الــــــــخــــــــمـــــســــــة وثالثــــــX ألف ســــــهم
q(35.000 ســـهـم) الـــتي تــــشـــكل رأســـمـــال ديــــفـــونـــا اجلـــزائـــر

شركة ذات أسهمq كما يأتي :   

1. الـشــركـة ذات األســهم سـمــارت لـيــنك كـوم أس أل
سي SMART LINK COM SPA  شــركــة خـاضــعــة لـلــقــانـون
اجلــــزائـــري  الــــكـــائـــن مـقــرهــا االجــتــمـاعي بـ q38  شـارع
عــبــد الــقــادر قــادوشq حــيــدرة - اجلــزائــرq في حــدود واحــد
وثالثX ألف و خمـسمائـة وواحد سهم (31.501 سهم) أي :

q90,002 % من رأسمال الشركة

2.  الـســيـد Iــقــامي عـبــاس عـمــر مــهـديq من جــنـســيـة
qشـــارع بـــارادو q3 جـــــزائـــــريـــة والـــذي اخــــتـــار مــــوطـــنه بـ
حــــيــــدرة - اجلــــزائــــرq في حــــدود ثـالثــــة آالف وأربــــعــــمــــائـــة
وأربــعــة وتــســعــX ســهــمـا (3494 ســهــمــا) أي : 9,982 % من

qرأسمال الشركة

3. الـسـيـد نزار لـطـفيq من جـنـسـية جـزائـريـة والذي
اختـار موطنه بـ q38  شارع عبـد القادر قادوشq حيدرة -
اجلـزائـر q في حـدود سـهم واحـد (1 سـهم) أي : 0,002 % من

qرأسمال الشركة

4. السـيد نزار سـفيـانq من جنسـية جزائـرية والذي
اختـار مـوطنه بـ q38 شـارع عبـد القـادر قادوشq حـيدرة -
اجلـزائـر q في حـدود سـهم واحـد (1 سـهم) أي : 0,002 % من

qرأسمال الشركة

5. السـيدة نزار المـيةq مـن جنـسية جـزائريـة والتي
اختـارت موطـنها بـ q38 شارع عبـد القادر قـادوش حيدرة
- اجلـــزائـــر q في حـــدود ســـهـم واحــد (1 ســهم) أي : 0,002 %

qمن رأسمال الشركة

6. السيدة نزار سـميةq من جنسـية جزائرية والتي
qشـــارع عـــبــــد الـــقـــادر قـــادوش q38 اخـــــتـــارت مــــوطـــنـــهـــا بـ
حــــيـــدرة - اجلـــزائـــرq فـي حــدود ســـهـم واحــد (1 ســهم) أي :

q0,002 % من رأسمال الشركة

7. السيدة نزار نـسيلةq من جنسية جزائرية والتي
qاخــــتـــــارت مـــوطــــنـــهـــا بـ 38 شـــارع عــــبـــد الــــقـــادر قـــادوش
حـــيـــدرة - اجلــــزائـــر q في حــــدود ســـهم واحـــد (1 ســــهم) أي :

0,002 % من رأسمال الشركة.

--------------------------

اIلحق اIلحق 2
عرض خدماتعرض خدمات

1- اخلدمات الدنيا اإللزامية اخلدمات الدنيا اإللزامية 

على صاحب الرخصة تقد» اخلدمات اآلتية :

q النفاذ إلى األنترنت عبر الساتل -

q عطيات على شريط واسعIتراسل ا -

- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات
qمستقلة

- توفـير منشـآت أساسيـة إلنشاء شـبكات مـعطيات
qعمومية

- اإلغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. 

2 - اخلدمات اإلضافية - اخلدمات اإلضافية

يـــســـتــــطــــيع صـــاحـب الــرخـــصـــة أن يـــوفـــر اخلـــدمــات
اآلتية :

qالنفاذ إلى األنترنت -

qروابط دولية مخصصة -

 qروابط متخصصة -

qشبكات خاصة -

qهاتفة الصوتية عبر بروتكول األنترنتIا -

qاألنترنت العالي التدفق -

qالشبكة العنكبوتية الداخلية -

qاحملاضرة عن بعد -

qالطب عن بعد -

qراقبة عن بعدIا -

- التعلم عن بعد.
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 12
أكــتـوبــر ســنـة أكــتـوبــر ســنـة q2014 يــتـضــمن اســتــخالف عــضـو فيq يــتـضــمن اســتــخالف عــضـو في

اجمللس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة.اجمللس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435
qالـسيد علي بـلعباس Xيع q2014 وافق 12 أكتـوبر سنةIا
qعـضــوا في اجملـلس الـتـوجـيــهي لـقـصـر الـثـقــافـة لـسـكـيـكـدة
 ــثال لــلـوزيــر اIــكـلف بــالـشــؤون الــديـنــيـةq خــلــفـا لــلـســيـد
بـشيـر سـعداويq لـلـفـترة اIـتـبقـيـة من الـعضـويـةq تـطبـيـقا
ألحــــكــــام اIـــادة 11 من اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 269-12
اIــؤرخ في 3 شــعــبــان عــام 1433 اIــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة
2012 الـذي يــحـدد الــقـانــون األسـاسي الــنـمــوذجي لــقـصـور

الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 12
أكــتـوبــر ســنـة أكــتـوبــر ســنـة q2014 يــq يــتـضــمن اســتــخالف عــضـو فيتـضــمن اســتــخالف عــضـو في

مجلس إدارة ديوان رياض الفتح.مجلس إدارة ديوان رياض الفتح.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435
اIــوافق 12 أكــتـــوبـــر ســـنــة q2014 تـــعــX الـــســيـــدة حــلـــيــمــة
qرئـيــســة في مـجــلس إدارة ديــوان ريـاض الــفـتح qحــنـكــور
 ـثـلـة لـلوزيـر اIـكـلف بـالـثـقـافـةq خلـفـا لـلـسـيـد نـور الدين
لـرجـانq لـلـفـتـرة اIـتـبـقــيـة من الـعـضـويـةq تـطـبـيـقـا ألحـكـام
اIـادة 10 من اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-47 اIـؤرخ في 5
رمـــضـــان عـــام 1415 اIــــوافق 5 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1995 الــذي

يعدّل القانون األساسي لديوان رياض الفتح.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 12
أكـتـوبـر سـنة أكـتـوبـر سـنة q2014 يـحـدد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاءq يـحـدد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاء

اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435
اIــوافق 12 أكــتــوبــر ســنـة q2014 حتــدد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعـضـاء اللـجـنة الـوطـنيـة لـلمـمـتلـكـات الثـقـافيـةq تـطبـيـقا
ألحكام اIادة 4 من اIرسـوم التنفيذي رقم 01-104 اIؤرخ
في 29 مــــحـــــرم عــــام 1422 اIـــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2001
واIــتـضـمن تـشـكــيل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة والـلــجـنـة الـوالئـيـة

للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهماq كما يأتي :
- الــســـيــد مـــراد بــوتـــفــلـــيــقـــةq  ــثل الـــوزيــر اIـــكــلف

qرئيسا qبالثقافة
qاليةIكلف باIثل الوزير ا  qالسيد مهدي دكار -

- الـسـيـدة ملـيـكـة تـمـيـمـونتq  ـثـلـة الـوزيـر اIكـلف
qبالفالحة

- الـــســـيــد مـــحـــمـــد دحــمـــانيq  ـــثل الـــوزيـــر اIـــكــلف
qباجلماعات احمللية

- الـــســــيــــد صـــديـق حــــمـــاشq  ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qدينةIبالسكن والعمران وا

- الـــســـيـــدة أمـــال زيــــنـــاتq  ـــثـــلـــة الــــوزيـــر اIـــكـــلف
qبالتهيئة العمرانية والبيئة

- الــســيــد مـحــمــد بــوســعــاديq  ــثل الــوزيــر اIــكــلف
qبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـسـيـد مراد رضـا تـرايـكـيـةq  ـثل الـوزيـر اIـكـلف
qبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـــســــيـــدة كــــر�ـــة قـــدورq  ــــثـــلــــة الـــوزيـــر اIــــكـــلف
qباجملاهدين

- الــســيــد ســلـــيــمــان حــاشيq مــديـــر اIــركــز الــوطــني
qلألبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان

- السـيدة دليـلة أورفـاليq مديرة اIـتحف الـعمومي
qالوطني للفنون اجلميلة

- الـسيد محـمود حسنـاويq مدير اIتـحف العمومي
الوطني للشلف.

يــــلـــغـى الــــقـــرار اIــــؤرخ في 29 ذي احلــــجــــة عـــام 1431
اIــــوافق 5 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2010 الــــذي يــــحـــدد الــــقـــائــــمـــة

االسمية ألعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح وإصالح اAستشفياتاAستشفيات

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 29 رمــضــان عـــام  رمــضــان عـــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 27 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــة q2014 يــــحــــدد الـــتــــنـــظــــيمq يــــحــــدد الـــتــــنـــظــــيم

الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية.الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 93-05 اIـؤرخ
فـي 9 رجـب عـــــــام 1413 اIــــــــوافق 2 يــــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنـــــــة 1993
واIتضمن إعادة تنـظيم اIعهد الوطني للصحة العمومية
اIــنـشـأ بــاIـرسـوم رقم 64-110 اIـؤرخ في 10 أبــريل سـنـة

qادة 13 منهIال سيما ا qعدّلIا q1964

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اIؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
q1993 ــؤرخ في 2 يــنـــايـــر ســـنــةIالــتـــنـــفــيـــذي رقم 93-05 ا
اIــــعــــدّل واIــــذكــــور أعالهq يــــحــــدد هـــذا الــــقــــرار الــــتــــنـــظــــيم

الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية.
اIـادة اIـادة 2 : : يـضم الــتـنــظـيم الـداخــلي لـلــمـعـهــد الـوطـني

للصحة العموميةq حتت سلطة اIدير العامq ما يأتي :
qاألقسام العلمية -
qاألقسام اإلدارية -

- اIالحق اIسماة اIراصد اجلهوية للصحة.
اIادة اIادة 3 : : تتمثل األقسام العلمية فيما يأتي :

qقسم اإلعالم الصحي -
qقسم مراقبة األمراض -

qقسم حماية الصحة وترقيتها -
qنهجيةIقسم ا -

- قسم الدعم التقني.
اIادة اIادة 4 : : تتمثل األقسام اإلدارية فيما يأتي :

qوارد البشريةIا Xقسم تثم -
- قسم الوسائل واIالية.

اIــادة اIــادة 5 : : يــضـم قــسـم تــثـمــيـن الــمــوارد البـشـرية
ما يأتي :

qXستخدمIمصلحة ا -
qمصلحة التكوين -

- مصلحة الوثائق واألرشيف.
اIادة اIادة 6 : : يضم قسم الوسائل واIالية ما يأتي :

qمصلحة الوسائل -
- مصلحة اIالية.

اIــادة اIــادة 7 : : تـــنــظم كـل مــلــحـــقــة من اIـالحق اخلــمس (5)
(وهـران واجلزائر وقسـنطيـنة وبشـار وورقلة) في خمس

(5) مصالح.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
ســــنــــة ســــنــــة q2014 يــــتــــضــــمن تــــقــــريــــر إعــــداد مـــخــــطــــطيq يــــتــــضــــمن تــــقــــريــــر إعــــداد مـــخــــطــــطي
XـوقـعـIــنـطـقـتي الـتـوسع واI الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـةXـوقـعـIــنـطـقـتي الـتـوسع واI الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة
الـسيـاحـيـX لـكل من عX فـرانـX ومـرسى احلـجاجالـسيـاحـيـX لـكل من عX فـرانـX ومـرسى احلـجاج

(والية وهران).(والية وهران).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعــداد مـخـطـطـات الــتـهـيـئـة الـســيـاحـيـة Iـنــطـقـتي الـتـوسع
واIوقعX السياحيX اIذكورين أدناه :

qوالية وهران qبلدية بئر اجلير qXفران Xع -
- مـــرسى احلــــجـــاجq بــــلـــديـــة مــــرسى احلــــجـــاجq واليـــة

وهران.

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

األمX العاماألمX العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIـادة اIـادة 8 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 29 رمـضان عام 1435 اIوافق 27
يوليو سنة 2014.
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اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــــلـــتـــوسع واIـــوقع الـــســـيـــاحـي اIـــذكـــورة في اIـــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اIــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
XـوقـعIـنطـقـتي الـتوسع واI مـخـطط التـهـيـئة الـسـياحـيـة
الــــســـيــــاحـــيــــX في ثالث (3) مـــــراحل وذلـك في أجـل اثــــني

عشر (12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
q2014 يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــاتq يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــات ســـنــة ســـنــة 
الـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقعالـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقع
السـياحـيـة لكل من اIـرسى جـزيرة كـوIبيq وواديالسـياحـيـة لكل من اIـرسى جـزيرة كـوIبيq ووادي
مـالن والــــقــــلــــتــة ودومـــيـــا وتـــرانـــانـــيـــة وبـــوشــرالمـالن والــــقــــلــــتــة ودومـــيـــا وتـــرانـــانـــيـــة وبـــوشــرال

وبني حواء (والية الشلف).وبني حواء (والية الشلف).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

- اIـــرسـى جـــزيـــرة كـــوIــــبيq بـــلـــديــــة اIـــرسىq واليـــة
qالشلف

- وادي مالنq بـــلــديــة ســـيــدي عـــبــد الــرحـــمــانq واليــة
qالشلف

qوالية الشلف qXبلدية واد قوس qدوميا -
qوالية الشلف qرسىIبلدية ا qالقلتة -
qوالية الشلف qبلدية تنس qترانانية -

qوالية الشلف qXبلدية وادي فوس qبوشرال -
qوالية الشلف qبلدية بني حواء qبني حواء -

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.
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اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.
اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.
اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اIــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.
اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iــنــاطق الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثنى عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة
qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9

أكتوبر سنة 2014.
نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2014 يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئةq يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئة
الــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحيالــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحي

الشاطئ الكبير (والية سكيكدة).الشاطئ الكبير (والية سكيكدة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Iنطقـة التوسع واIوقع
الــســيــاحي الــشــاطئ الــكــبــيــرq بــلــديــة عــX الــزويت واليــة

سكيكدة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــوقع الــســـيــاحي اIــذكــورين فـي اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اIــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.
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اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iـــنــطــقــة الــتــوسع واIــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2014 يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئةq يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئة
السياحيـة Iنطقة التوسـع واIوقع السياحي حمامالسياحيـة Iنطقة التوسـع واIوقع السياحي حمام

ريغة (والية عX الدفلى).ريغة (والية عX الدفلى).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اIؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اIــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واIـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واIـــــواقع

السياحيةq التصريح بها وتصنيفها.
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Iنطقـة التوسع واIوقع
Xواليــة عــ qبـــلــديــة حـــمــام ريــغـــة qالــســـيــاحي حــمـــام ريــغــة

الدفلى.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــوقع الــســـيــاحي اIــذكــورين فـي اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اIــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iـــنــطــقــة الــتــوسع واIــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.
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اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
q2014 يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــاتq يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــات ســـنــة ســـنــة 
الـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقعالـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقع
الـــــســــــيـــــاحــــــيـــــة لــــــكل مـن بـــــودواو ووادي ســــــبـــــاغـــــوالـــــســــــيـــــاحــــــيـــــة لــــــكل مـن بـــــودواو ووادي ســــــبـــــاغـــــو
وقورصـو وقورصو وقورصـو وقورصو 2 والـكرمـة والسبـخة والـكرمة والـكرمـة والسبـخة والـكرمة
وزمــوري الـــغــربي وزمـــوري الــشــرقـي وتــاقــدمــتوزمــوري الـــغــربي وزمـــوري الــشــرقـي وتــاقــدمــت

ورأس جنــات (والية بومرداس).ورأس جنــات (والية بومرداس).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اIؤرخ
في 14 حـــمـــادى األولى عــام 1431 اIــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واIـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واIـــــواقغ

السياحيةq التصريح بها وتصنيفها.
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه.

qوالية بومرداس qبلدية بودواو البحري qبودواو -
qوالية بومرداس qبلدية سيدي داود qوادي سباغو -

qوالية بومرداس qبلدية قورصو qقورصو -
qوالية بومرداس qبلدية قورصو q2 قورصو -
qوالية بومرداس qبلدية بومرداس qالكرمة -

qوالية بومرداس qبلديتي دلس وأعفير qالسبخة -
- الـــكــــرمـــةq بــــلـــديـــتـي بـــومـــرداس والــــثـــنــــيـــةq واليـــة

qبومرداس
- زمـوري الـغربيq بـلـديتي زمـوري والـثنـيـةq والية

qبومرداس
- زمـوري الـشرقيq بـلـديـتي زمـوري ولقـاطـةq والية

qبومرداس
qوالية بومرداس qبلدية دلس qتاقدمت -

- رأس جناتq بلدية جناتq والية بومرداس.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
الــتــوسع واIــواقع الـــســيــاحــيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اIــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iــنــاطق الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
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اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
q2014 يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــاتq يـــتـــضـــمن تــــقـــريـــر إعـــداد مـــخـــطـــطـــات ســـنــة ســـنــة 
الـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقعالـــتــهـــيـــئــة الـــســـيــاحـــيـــة Iــنـــاطق الـــتــوسـع واIــواقع
الـســيـاحـيـة لــكل من رشـقــون والـصـبـيــعـات وحـمـامالـســيـاحـيـة لــكل من رشـقــون والـصـبـيــعـات وحـمـام
بـــــوحـــــجـــــر وتـــــارقـــــة وشط الـــــهـالل ســـــيـــــدي جـــــلــــولبـــــوحـــــجـــــر وتـــــارقـــــة وشط الـــــهـالل ســـــيـــــدي جـــــلــــول

والصاصل (والية عX تموشنت).والصاصل (والية عX تموشنت).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-226 اIؤرخ
في 6 رجب عــــــام 1430 اIــــــوافق 29 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2009
XـــــوقـــــعــــIــــتـــــضـــــمن حتـــــديــــد مـــــنـــــطـــــقــــتـي الــــتـــــوسع واIوا
الـســيـاحــيـX لــزلـفــانـة 2 (واليـة غــردايــة) وحلــمـام بــوحــجـر

qوالتصريح بهما وتصنيفهما (تموشنت Xوالية ع)
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادتــــX 5 و6 مــن
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه.

qتموشنت Xوالية ع qبلدية ولهاصة qرشقون -
qتموشنت Xوالية ع qساعيدIبلدية ا qالصبيعات -
Xواليــة عـ qبـلــديـة حــمــام بـوحــجـر qحـمــام بــوحـجــر -

qتموشنت
qتموشنت Xوالية ع qبلدية تارقة qتارقة -

- شط الـهـالل سـيـدي جــلـولq بــلـديــتي سـيــدي صـافي
qتموشنت Xوالية ع qوسيدي بن عدة

Xواليــــة عــــ qبــــلـــــديــــة أوالد بـــــوجــــمــــعـــــة qالــــصـــــاصل -
تموشنت.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
الــتــوسع واIــواقع الـــســيــاحــيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.
اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.
اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.
اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اIــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.
اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iــنــاطق الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
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اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9

أكتوبر سنة 2014.
نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2014 يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئةq يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئة
الــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحيالــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحي

مرسى بن مهيدي (والية تلمسان).مرسى بن مهيدي (والية تلمسان).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Iنطقـة التوسع واIوقع
qبـلـديـة مــرسى بن مـهـيـدي qالــسـيـاحي مــرسى بن مـهـيــدي

والية تلمسان.
اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــوقع الــســـيــاحي اIــذكــورين فـي اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اIــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iـــنــطــقــة الــتــوسع واIــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة
qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9

أكتوبر سنة 2014.
نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
ســــنــــة ســــنــــة q2014 يــــتــــضــــمن تــــقــــريــــر إعــــداد مـــخــــطــــطيq يــــتــــضــــمن تــــقــــريــــر إعــــداد مـــخــــطــــطي
XـوقـعـIــنـطـقـتي الـتـوسع واI الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـةXـوقـعـIــنـطـقـتي الـتـوسع واI الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـة
الـســيــاحـيــX لــكل من بــوهــارون وسـيــدي ابــراهـيمالـســيــاحـيــX لــكل من بــوهــارون وسـيــدي ابــراهـيم

(والية تيبازة).(والية تيبازة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
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- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعـداد مــخـطــطي الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـة Iــنـطــقـتي الــتـوسع
واIوقعX السياحيX اIذكورين أدناه :

qوالية تيبازة qبلدية بوهارون qبوهارون -
- سيـدي ابراهـيمq بلـديتـي األرهاط وقـورايةq والية

تيبازة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
الـــتــوسع واIــوقـع الــســيـــاحي اIــذكــوريـن في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اIــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخـطط الـتــهـيـئــة الـسـيـاحــيـة Iـنــطـقـتي الــتـوسع واIـواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة
qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9

أكتوبر سنة 2014.
نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2014 يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئةq يـتضـمن تـقريـر إعداد مـخطـط التـهيـئة
الــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحيالــســـيــاحـــيــة Iـــنــطـــقــة الــتـــوسع واIـــوقع الــســـيــاحي

زلفانة زلفانة 2 (والية غرداية). (والية غرداية).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
qادتان 5 و6 منهIال سيما ا qواقع السياحيةIالتوسع وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-226 اIؤرخ
في 6 رجب عــــــام 1430 اIــــــوافق 29 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 2009
XـــــوقـــــعــــIــــتـــــضـــــمن حتـــــديــــد مـــــنـــــطـــــقــــتـي الــــتـــــوسع واIوا
الـســيـاحــيـX لــزلـفــانـة 2 (واليـة غــردايــة) وحلــمـام بــوحــجـر

qوالتصريح بهما وتصنيفهما (تموشنت Xوالية ع)
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها
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تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Iنطقـة التوسع واIوقع
السياحي زلفانة q2 بلدية زلفانةq والية غرداية.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
الـــتــوسع واIــوقـع الــســيـــاحي اIــذكــوريـن في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اIــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iـــنــطــقــة الــتــوسع واIــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1435 اIوافق  اIوافق 9 أكـتوبر 
ســـنـــة ســـنـــة q2014 يــــتـــضـــمن تــــقـــريـــر مـــراجـــعــــة مـــخـــططq يــــتـــضـــمن تــــقـــريـــر مـــراجـــعــــة مـــخـــطط
الــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Iـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واIــوقعالــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Iـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واIــوقع

السياحي بوزجار (والية عX تموشنت).السياحي بوزجار (والية عX تموشنت).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
qعدلIا qتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
الـــتــوسع واIـــواقع الــســـيــاحـــيــةq ال ســيـــمــا اIــواد 5 و6 و24

qمنه
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-128 اIؤرخ
في 25 جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اIــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة
2013 واIـــتــضـــمن اIـــصـــادقـــة عــلـى مــخـــطـــطـــات الــتـــهـــيـــئــة

qواقع السياحيةIالسياحية لبعض مناطق التوسع وا
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

qوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام اIــــواد 5 و6 و24 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهq يـقـرر

مــراجـعــة مــخــطط الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iـنــطــقــة الــتـوسع
Xواليــة عـ qبــلــديــة بــوزجــار qــوقـع الـســيــاحي بــوزجــارIوا

تموشنت.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIـــــوقع الــــســـــيــــاحي اIــــذكـــــور في اIــــادة األولـى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.



اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيس اجمللـس الشـعـبي للـبـلـدية اIـعـنيـة من أجل الـقـيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIادة اIادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةq حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةq تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بـإعداد مـخـطط الـتهـيـئـة السـيـاحيـةq ويـجب إعالم الـوزير

اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـادة اIـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واIــصـالح
غــيــر اIـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واIــصــالح الـعــمــومــيـة
اIنصوص عليها في اIادة 9 من اIرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اIــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اIــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واIـذكـور أعالهq تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واIـنـظــمـات اIـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهq يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Iـــنــطــقــة الــتــوسع واIــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر qالتهيئة

qرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
qمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشبكات اخملتلفة q(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 15 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 9
أكتوبر سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

قـــــــرار مـــــــؤرخ في قـــــــرار مـــــــؤرخ في 22 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 16
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة q2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسq يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــــرار مــــؤرخ في 22 ذي احلــــجـــــة عــــام 1435
اIــــوافق 16 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة q2014 يـــعــX األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 9 من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 92-12 اIـؤرخ في 4 رجب عـام 1412 اIـوافق 9 يــنـايـر
سـنة q1992 واIتـضمن إحداث الـوكالة الـوطنيـة للصـناعة
الـتـقـلـيـديـة في مـجـلس إدارة الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـصـنـاعة

التقليدية :
- الــســيــد إبـراهــيـم مــقــدورq  ــثل الــوزيــرة اIــكــلــفـة

qرئيسا qبالصناعة التقليدية
- الـــســـيــــد دراجي الـــعــــلـــميq  ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلف

qاليةIبا
- الــــســـــيــــد عــــلي بـــــرجــــوانq  ــــثل الـــــوزيــــر اIــــكــــلف

qبالتجارة
- الـســيــدة ســلـيــمــة سـمــاتيq  ــثــلـة الــوزيــر اIــكـلف

qXهنيIبالتكوين والتعليم ا
- الــســيــدة ســـلــيــمــة لــرقـمq  ــثــلــة الـــوزيــرة اIــكــلــفــة

qبالثقافة
- الـسـيـد عـبـد احلق نـعــمـانيq  ـثل الـوزيـرة اIـكـلـفـة

qبالسياحة
- الـســيـد عـبــد اIـالـك حـراقq  ــثل الـوزيــرة اIـكــلـفـة

qرأةIباألسرة وقضايا ا
- الــســيــد نـور الــديـن سـاحـيq اIـديــر الــعــام لــلــغــرفـة

qالوطنية للصناعة التقليدية واحلرف
- السـيد مـدني بوشـخشـوخq حرفي مـعX من طرف

qالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف
- الـــســـيـــد عــبـــد احلـــكـــيم كـــشـــرودq اIـــمــثـل اIـــنــتـــخب

qستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليديةI
qي وشــــكــــري بن زعــــرورIالــــســــيــــدان يــــوسـف ســــا -
عــضـوان مــعـيّـنــان من طـرف الــوزيـرة اIـكــلـفــة بـالـصــنـاعـة

qلكفاءاتهما في اجملال qالتقليدية
تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرخ في 18 رجب عــام 1432
اIـوافق 20 يــونـيــو ســنـة 2011 واIــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء

مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
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