
العدد العدد 70

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 14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ

اIوافق اIوافق 7 ديسمبر ديسمبر سنة 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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 فهرس فهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-312 مـؤرخ في 17 مـحـرّم عـام 1436 اIـوافق 10 نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـتـضـمن اIـوافــقـة عـلى رخـصـة
إلقــــامة واسـتغــالل شـبــكة عـمــومية لــلمـواصالت الالسـلكيـة من اجليل الثالـث وتوفير خـدمات اIواصالت الالسـلكية
للجمهور اIمنوحة على  سبـيل التـنازل لـشركة "أوبتـيموم تيلكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم"..............................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-313 مـؤرخ في 17 مـحـرّم عـام 1436 اIـوافق 10 نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـتـضـمن اIـوافــقـة عـلى رخـصـة
إلقـــامــة واســتـغالل شـبـــكـة عـمــومــيـة لــلـمــواصالت الالسـلـكــيـة اخلــلـويـة مـن نــوع GSM ولــتــوفـيـر خـــدمـات اIـواصـالت
الالسلكية للجمهورq اIمنـوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم"................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-314 مـؤرخ في 17 مـحـرّم عـام 1436 اIـوافق 10 نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـتـضـمن اIـوافــقـة عـلى رخـصـة
إلقامـة شــبـكة عــمومـية لـلمــواصالت الالسـلـكيـة عبــر السـاتل من نوع V.SAT واستـغاللهـا وتوفـير خـدمات اIواصالت
الالسلكية للجمهورq  اIمنـوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم"..............

مـرسوم تـنفـيذي رقم 14 - 332 مؤرخ في 9 صفـر عام 1436 اIوافــق 2 ديـسمـبر سـنة q2014 يــعدل ويـتـمـم اIرسـوم التـنفـيذي
رقــم 11-145 اIـــؤرخ فـي 29 ربـيــع الـثـانـي عـام 1432 اIـوافـق 3 أبـريـــل سـنة 2011 الـذي يؤسـس النـظـام الـتـعـويضي
للموظفX اIنتمX لألسـالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.........................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14 - 333 مـؤرخ في 9 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 2 ديـسمـبـر سـنة q2014 يـتمـم اIرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
Xـوافق 14 يـولــيــو ســنـة 2011 الـذي يــؤسس الـنـظــام الـتـعــويـضي لـلــمـوظـفــIـؤرخ في 12 شــعـبــان عـام 1432 اI11-254 ا

اIنتمـX لألسـالك اخلاصـة بإدارة الغابـات......................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
مصالح الوزير األول مصالح الوزير األول 

قرار مؤرخ في 19 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 13 أكتوبر سنة q2014 يـتضمن إنشاء جلنـة اخلدمات االجتماعـية لدى اIديرية
العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.....................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 7 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق أول أكـتـوبـر سـنـة q2014 يـتــضـمن نـتـائج انـتـخـابــات اجلـمـعـيـات الـعـامـة لـغـرف
التجارة والصناعة.......................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 7 ذي احلجـة عام 1435 اIـوافق أول أكتـوبر سـنة q2014 يـتضـمن نتـائج انتخـاب رئيس ونـواب رئيس الـغرفة
اجلزائرية للتجارة والصناعة........................................................................................................................
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-312 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 10 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

اIـوافــقـة عــلى رخــصـة إلقـــــامـة واســـتــغــالل شـبــــكـةاIـوافــقـة عــلى رخــصـة إلقـــــامـة واســـتــغــالل شـبــــكـة
عمـــومية لــلمــواصالت الالسلكـية من اجلـيل الثالثعمـــومية لــلمــواصالت الالسلكـية من اجلـيل الثالث
وتــوفــيـر خــدمــات اIـواصالت الـالسـلــكــيـة لــلــجـمــهـوروتــوفــيـر خــدمــات اIـواصالت الـالسـلــكــيـة لــلــجـمــهـور
اIـمنوحة عـلى  سبـيل التــنازل لـشركـة "أوبتـيموماIـمنوحة عـلى  سبـيل التــنازل لـشركـة "أوبتـيموم

تيلكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم".تيلكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
qاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
q(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

 qتممIعدل واIا 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�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�ـــقــتـــضى اIـــرســوم  الــتـــنــفـــيــذي  رقم   407-13
اIؤرخ  في  28  محرم  عام 1435 اIوافق 2 ديسـمبر سنة
  2013  واIـــــتـــــضــــــمن  اIـــــوافــــــقـــــة  عـــــلـى رخـــــصـــــة  إقـــــامـــــة
واستـغالل  شـبـكـة  عـمـوميـة  لـلـمـواصالت الالسـلـكـية  من
اجلـيل  الـثــالث  وتـوفـيــر  خـدمـات  اIـواصالت الـالسـلـكـيـة
لـــلــجـــمــهــور  اIـــمــنـــوحــة  لــشـــركــة "  أوراســـكــوم  تــيـــلــكــوم

 q"اجلزائر
- 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�ـــــقـــــتـــــضى تـــــوصـــــيــــــة ســـــلـــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد
واIـــواصالت الــســـلــكــيــة والـالســلــكــيـــة واIــتــضــمـــنــة قــبــول
مـشـروع الـتـنــازل عن احلـقـوق اIـتـرتـبـة عن رخـصـة اجلـيل
الثالث 3G اIـمنوحة لـشركة "أ وراسـكوم تيلـكوم اجلزائر
شـــركــة ذات أســـهم" لــفـــائــدة شـــركــة "أوبـــتــيــمـــوم تــيـــلــكــوم

q"شركة ذات أسهم qاجلزائر
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIاداIادّة األولى :ة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى اIوافقة على
رخصـة  إقـامـة  واسـتـغالل  شـبـكة  عـمـومـيـة  لـلـمواصالت
الـالســــلــــكـــــيــــة  مـن  اجلــــيل  الـــــثــــالـث  وتــــوفــــيـــــر  خــــدمــــات
qـــواصالت الالســـلـــكــيـــة  لـــلــجـــمـــهــور عـــلى هـــذه الـــشــبـــكــةIا
اIـــمـــنــوحـــة عـــلى ســـبـــيل الـــتــنـــازل لـــشـــركــة " أوبـــتـــيـــمــوم

تيلكوم  اجلزائرq  شركة  ذات  أسهم". 
2 : : يـــرخـص لـــشـــركــــة " أوبـــتــــيـــمــــوم تـــيــــلـــكـــوم اIــاداIــادّة ة 
اجلــزائــر q شــركــة ذات أســهم " اIـــســتــفــيــدة من  الــرخــصــة
اIـذكورة أعالهq بـأن تـقيـم وتـستـغل الـشبـكة اIـذكورة فـي
اIــــــــادة األولـى أعـالهq وأن تــــــــوفـــــــــر خــــــــدمــــــــات اIــــــــواصالت
الالسـلــكــيـة عــلى هــذه الـشــبـكــةq ووفق الــشـروط الــتــقـنــيـة
والـتـنـظـيـميـة كـمـا هي مـحـددة في دفـتـر الـشـروط اIـلحق

بهذا اIرسوم.
3 : : الرخـصةq مـوضوع هـذا اIـرسومq شـخصـية اIاداIادّة ة 
وال �ــكن الـــتــنــازل عــنــهــا أو حتــويـــلــهــا إال في إطــار ووفق
األحـكــام الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة اIـعــمـول بــهـاq ووفق

الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 10

نوفمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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سلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكية
(3G) تعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الثالث (من اجليل الثالثIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية دفتر الشروط اIدفتر الشروط ا

وتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهوروتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهور
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لضمان اتصاالت نقـالة باستعمال تقـنيات رقمية خلوية
GSM كــمـا يـعـرفـهــا اIـعـهـد األوروبي لـتــقـيـيس االتـصـاالت

.(ETSI)

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) "GMPCS"

كل مــنـــظــومــة لــلـــمــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلــكـــيــة عــبــر
الساتل (ثابتة أو نـقالةq بحزم واسعة أو ضيقةq عاIية أو
جـهويةq ثابـتة أو غيـر ثابتة اIـدارq موجودة أو في طريق
اإلجنـاز) تــوفـر خـدمـات اIــواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
مــبــاشــرة لــلــمــســتــعــمــلــqX الــنــهــائـيــqX انــطـالقـا مـن ســعـة

ساتلية.

"اIـنـشـآت األسـاسـيـة""اIـنـشـآت األسـاسـيـة" تـعــني اIـنـشـآت والـتـركـيـبـات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.

"رخصـة اجليل الـثالث "رخصـة اجليل الـثالث 3G" "  تـعني الـرخصـة اIسـلمة
�ـــوجـب مـــرســـوم تـــنـــفـــيــــذي تـــســـمح لـــصــــاحـــبـــهـــا بـــإقـــامـــة
واســتــغـالل الــشــبـكــة الــعــمــومــيــة لالتــصــاالت اخلــلــويــة من
اجلــــيل الــــثــــالث 3G مـن نـــوع UMTS الــــذي يــــعــــمل حــــسب
النفـاذ السريع بـطريقة احلـزمq وتوفيـر خدمات للـجمهور

على التراب اجلزائري.

"الــــوزيــــر""الــــوزيــــر" يــــعــــني الــــوزيــــرة اIــــكــــلــــفــــة بــــاIــــواصالت
السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

"اIـــــتـــــعـــــامل""اIـــــتـــــعـــــامل" يـــــعــــنـي صــــاحـب رخـــــصــــة إقـــــامــــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
من اجلــيـل الــثـالـث و/أو اســتــغالل خــدمــات هــاتــفــيـة و/أو

اIعطيات في اجلزائر.

"UIT" يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS" " يــــعــــني مــــعــــيــــار االتــــصــــاالت الالســــلــــكــــيـــة

العاIية اIتنقلة.

3G شـبـكـة االتـصـاالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـثالث "شـبـكـة االتـصـاالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـثالث"
q3" " تــعــني في إطــار الــرخــصــةG أو شــبــكــة اجلــيل الــثــالث أو شــبــكــة اجلــيل الــثــالث
شبـكة عمومـية لالتصـاالت الالسلكيـة اخللويـة التي تعمل
بـحـسب مـعـايـيرUMTS q من عـائـلـة االتـصـاالت الالسـلـكـية
الـــــدولــــــيـــــة الـــــنـــــقـــــالـــــة 2000 (IMT 2000) لـالحتـــــاد الـــــدولي
لـالتــصـــاالت والــتي تـــســتــخـــدم تــطـــورات الــتــكـــنــولـــوجــيــا
لـــلــــســــمــــاح بــــرفع الــــتــــدفـق بـــشــــكـل مــــلــــحـــوظ قــــصــــد نــــقل
اIعـطيات. إن اIواصـفات التي حتـتوي علـيها اIـعايير من
نــوع  High Speed Packet Access - HSPA : ســـرعــة الــنــفــاذ
لـــلــحــزم وتــطــوراته + HSPA هـي الــتي تــوافق الــتــعــريف

.3G احلالي لشبكة اجليل الثالث

الفصل األولالفصل األول

التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اIاداIادّة األولى : ة األولى : اIصطلحات

  1.1 تعريف اIصطلحات تعريف اIصطلحات

عـالوة عـــلى الــــتـــعــــاريف الـــواردة فـي الـــقــــانـــون رقم
2000 -  03 اIـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اIـوافق

5 غــشت سـنـة 2000 الـذي يـحـدد الــقـواعـد الـعـامــة اIـتـعـلـقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاIــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةq اIـــعــدل
واIتـممq الذي يـدعى في صلب الـنص "القـانون" تـستـعمل
في دفـــتـــر الـــشــــروط هـــذاq مـــصـــطـــلـــحـــات يــــجب أن تـــفـــهم

كاآلتي:

"سلـطة الـضبط" "سلـطة الـضبط" تـعني سـلطة الـضبط الـتي أنشئت
�وجب اIادة 10 من القانون.

"اIـلحق" "اIـلحق" يـعني أحـد اIالحق األربعة لـدفتـر الشروط
هذا :

qلحق 1 :  : أسهمية صاحب الرخصةIلحق - اIا -

qلحق 2 :  : جودة اخلدمةIلحق - اIا -

qلحق 3 :  : التغطية اإلقليميةIلحق - اIا -

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

الــشــروط" يـــعـــني هــذه الـــوثـــيــقـــة (�ـــا فــيـــهــا "دفــتـــر الــشــروط""دفــتـــر 
مالحـقـهـا) الـتي تشـكل دفـتـر شـروط الـرخـصـة وفق أحـكام

القانون.

"رقم أعـــمــال اIـــتـــعــامل""رقم أعـــمــال اIـــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمـــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اIـقدمـة في إطار رخـصة اجلـيل الثالث q3G والـصافي من
كــلــفـة كل خــدمــات الـتــوصــيل الــبـيــني الــذي £ إجنـازه في

السنة اIدنية السابقة.

"ETSI" يعني اIعهد األوروبي لتقييس االتصاالت.

"احلــصـريـة""احلــصـريـة" تـعـنـي الـفـتح الـتــجـاري خلـدمـات صـاحب
الرخصة حصريا خالل مدة سنة.

"الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة""الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" تـــعـــنـي كل حـــدث ال يـــقـــاومq غـــيـــر
متوقع وخـارج عن إرادة األطرافq السيما خالل الكوارث

الطبيعية أو في حالة احلرب أو اإلضرابات.

(Global System for Mobile Communication) "GSM"

يـعـنـي اIـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـةq اخملـصـصـة



14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م 10

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

االحتاد الدولي لالتصاالت ما لم يرد ما يخالف ذلك.

اIاداIادّة ة 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
اجلـــزائــري شــبــكـــة اتــصــاالت الســلـــكــيــة من اجلـــيل الــثــالث
مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور وأن يـركـب عــلى الــتــراب اجلــزائـري
احملـــطــات والـــتـــجـــهـــيــزات الـــضـــروريـــة لـــتــوفـــيـــر خـــدمــات

اIواصالت الالسلكية 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.

اIاداIادّة ة 3 : : النصوص اIرجعية

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

اجلزائرية والدولية اIعمول بهاq ال سيما منها  :

- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اIـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1421 اIــوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اIـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاIواصالت الـسـلـكـية

qتممIعدل واIا qوالالسلكية

- الــقــانـون رقم 09 - 04 اIــؤرخ في 14 شــعــبــان عــام
 1430 اIــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009 واIـــتـــضـــمـن الـــقـــواعــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اIــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
qاإلعالم واالتصال ومكافحتها

- 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

"اخلـدمات""اخلـدمات" تـعـني خـدمات االتـصـاالت الالسـلـكـية من
اجلــيل الــثــالث الــتي هـي مــوضــوع الـرخــصــة وتــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واIـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.XتنقلIرسل إليهم اIتعددة لصالح اIا

"USIM"أو  "Subscriber Identity Module "SIM" 

 "Universal Subscriber Identity Module" يـــــــــعـــــــــنـي وحــــــــدة

إلـكـترونـية لـتـعريف اIـشتـرك والـتي تسـمح بـالنـفاذ إلى
اخلدمات.

"مـحـطـة قـاعـديـة أو عـقـدة"مـحـطـة قـاعـديـة أو عـقـدةB (Node B)")" تـعـني مـحـطـة
قـاعـديــة تـضـمـن الـتـغــطـيـة الالســلـكـيــة الـكـهــربـائـيــة خلـلـيـة
(وحـدة قــاعــديــة لـتــغــطـيــة إقــلــيم الســلـكــيــا) لـشــبــكــة اجلـيل
الثالثq كما إنها توفر للمشتركqX اIوجودين في اخللية

نقطة الدخول في الشبكة.

"محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة""محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة" تـعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الثالث عبر قناة السلكية كهربائية.

الرخصة" يعني اIـستفيد من رخصة اجليل "صاحب الرخصة"صاحب 
الــثـالثq أي شــركـة "أوبـتــيـمـوم تــيـلــكـوم اجلـزائــر"q شـركـة
ذات أســـهـم خــاضـــعـــــة لــلـــقــــانــون اجلــــزائـــريq بـــرأســــمـــال
q1 قــــدره مــلــيــونـا  (2)  ديـــنـــار  و الـــكـــائن مــقـــرهــا فـي

شــارع محمديq بـئر مراد رايس q اجلزائر. 

"اIرتفقون الزائرون" "اIرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةq واIـــشـــتــــركـــX في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلــمــواصالت الالســلــكـيــة اخلــلــويــة يــسـتــغــلــهــا في اجلــزائـر
اIـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال

مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).

"اIـــــرتـــــفـــــقـــــون اجلـــــوالـــــون" "اIـــــرتـــــفـــــقـــــون اجلـــــوالـــــون" يـــــعـــــني الـــــزبـــــائـن غـــــيــــر
qالـزائــرين وغـيـر مــشـتـركي صــاحب الـرخـصـة qXـرتــفـقـIا
اIـشـتـركX فـي شبـكـات عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الالسـلـكـية
اخللـوية التي يسـتغلـها اIتعـاملون األجـانب الذين أبرموا
اتــــفــــاقــــات الــــتـــجــــوال مـع صــــاحب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجـــوال

الدولي).

الـتـغـطـية" تـعـني اIـنـاطق اجلـغـرافـيـة الـتي "مـنـطـقـة الـتـغـطـية""مـنـطـقـة 
يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الثالث.

"3GPP" يعـني فريـق خبـراء معـيـاري Iشـروع اجليل
   (Third Generation Partnership Project)  الثالث

  2.1 الــتــعــاريـف الــواردة في لــوائح االحتــاد الــدولي

لالتصاالت
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  1.4 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

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

شبكة اجليل الثالث.

و�ـكنـه في هـذا الصـددq إقـامـة وصالت سـلـكـية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةq ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
لــضــمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ــكــنه طــبــقــا لــلــتــنــظــيم
الـــســـاري اIـــفــعـــولq أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.

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

الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط جتهيزاته.

 2.4 أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار أخذ التكنولوجيات اجلديدة بعX االعتبار

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

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

ومعايير النفاذ حلزم النطاق العريض حسب احلاجة.

 3.4 احترام اIقاييس احترام اIقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واIـقــايـيس
اIطبقة في اجلزائر.

4.4 النفاذ اIباشر إلى الدولي النفاذ اIباشر إلى الدولي

يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اIـــكـــاIـــات
الـدولــيـة - الــصـوت واIــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اIــتـــعــددة - Iــشــتـــركــيهq �ـــا فــيــهـم اIــرتــفـــقــون الــزائــرون
واIــرتــفــقــون اجلــوالــون انــطـالقــا من أو بــاجتــاه هــؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اIــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

والالسلكية الثابتة.

5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكةمنطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة

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

التغطية ومحاور الطرق الواردة في اIلحق 3.

- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 141 اIــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اIـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
الــقـواعــد الــتي يـطــبـقــهــا مـتــعـامــلـو الــشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لـلمـواصالت السلـكيـة والالسلـكيـة من أجل حتديـد تعـريفة

qقدمة للجمهورIاخلدمات ا
- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 142 اIــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اIـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــX األعـوان اIـؤهـلـX لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتــــشـــريـع اIــــتـــعــــلـق بـــالــــبــــريــــد واIـــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

qوالالسلكية ومعاينتها
- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 156 اIــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اIــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اIـواصالت الـسـلـكـية

qوالالسلكية وخدماتها
- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 366 اIــؤرخ في 29
شـــعـــبـــان عــام 1423 اIــوافق 5 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اIتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اIواصالت

qالسلكية والالسلكية و/أو استغاللها
- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 232 اIــؤرخ في 23
q2003 ــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــةIربـــيع الـــثـــانـي عــام 1424 ا
الـذي يـحـدد مـضـمـون اخلـدمـة الـعـامـة لـلـبـريـد واIـواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اIطـبقـة عليـها وكيـفية

qتممIعدل واIا qتمويلها
- اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 436 اIــؤرخ في 27
رمــضــان عـام 1424 اIــوافق 22 نــوفــمــبــر ســنـة 2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

qإلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم
- الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرخ في 19 ربــيع
األول عـام 1427 اIـوافق 18 أبــريل ســنـة 2006 الــذي يــحـدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اIــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

qواستعمال النقط العليا
- اIـقـايـيس احملــددة أو اIـقـايـيس اIــذكـورة في دفـتـر

qالشروط هذا
- لـــوائح االحتـــاد الـــدولي لالتـــصـــاالتq الســيـــمـــا تــلك

اIتعلقة باIواصالت الالسلكية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

اIــاداIــادّة ة 4 :  : اIــنــشـــــآت األســاســيــــــة لــشــبــكـــــة اجلــيـــل
.3G الثالث



14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م 12

 1.7 حزم الذبذباتحزم الذبذبات

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةq يــســـمـح لــصـــاحب
الرخـصــــة بـاستـغـــالل عــــرض حـزمة ذات 30 مـيـغـاهـرتز
(x 2 15 مــيــغــاهــرتــز) يــتــشــكل من حــزمــة ســفــلى IــكــاIــات
اIـــطـــاريف نـــحـــو احملـــطـــات الـــقـــاعـــديـــة ومن حـــزمـــة عـــلـــيــا
qــطــاريفIــات احملــطــات الــقــاعــديــة نــحـو اIــكــاI بــالــنـســبــة
ويــــفــــصـل بـــX هــــاتــــX احلــــزمــــتـــqX فــــاصـل مـــزدوج بـ 190
مـــيــغــاهــرتــز. إن عــرض احلــزمــة اIــمـــنــوحــة يــتــشــكل من 3

قنوات ذات 5 ميغاهرتز.

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

احلدود.

ذبذبات القنوات اIمنوحة باIيغاهرتز هي :

-  1960- 1975  لـلحزمـة السـفلى (إرسال من الـنقال
نحو القاعدة).

-  2150- 2165  لـلـحزمـة الـعلـيـا (إرسال من الـقـاعدة
نحو النقال).

 7. 2 تخصيص ذبذبات إضافيةتخصيص ذبذبات إضافية

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

الثالث في إطار مخطط الذبذبات.

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

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اIثبت بوصل استالم.

تـــكــــون شـــروط مـــنـح واســـتـــعــــمـــال حـــزم الــــذبـــذبـــات
اIمنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اIعمول به.

 3.7 ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

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

الرؤية اIباشرةq بشرط توفرها.

 4.7 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

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

اIاداIادّة ة 5 :  : اIناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اIـصـاغة فـي ملف
الــتـــرشــيح اخلــاص بـــصــاحب الـــرخــصــة واIـــلــحــقـــة بــدفــتــر
qيجب على صاحب الرخصة أن يلجأ q(4 لحقIا) الشروط
قــدر اإلمـكـانq إلى مـؤســسـات بـأغـلـبــيـة رأسـمـال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.

اIاداIادّة ة 6 : : اIقاييس واIواصفات الدنيا

  1.6 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكــون الــتـجــهــيـزات واIــنــشـآت األســاســيـة
اIستـعملة في شـبكة صاحب الـرخصة مطـابقة للـمقاييس
اIـعمول بهـا. وعلى صاحب الرخـصة السهـر على أن تكون
الــتـــجــهــيــزات اIــوصــلـــة بــشــبــكــتهq الســيـــمــا الــتــجــهــيــزات
اIطـرفيـةq مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اIعمول بها.

 2.6 وصل األجهزة اIطرفية وصل األجهزة اIطرفية

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

التنظيم اIعمول به.

3.6 اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

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

qخدمات الصوت -

qالنفاذ إلى اإلنترنت -

qعطياتIإرسال ا -

- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

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

- الـــربط الـــنـــازل (downlink) 7,2 :  مـــيـــغـــابـــايت في
qالثانية على األقل

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

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

اIاداIادّة ة 7 :  : الذبذبات الالسلكية الكهربائية
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لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةq وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اIـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والـتنـظـيم اIعـمـول بهـمـا. ويسـتفـيـد صاحب الـرخـصة من
عـــرض اIـــتـــعـــامــــلـــqX وفق الـــشـــروط الـــتـي يـــنص عـــلـــيـــهـــا

التنظيم اIعمول به.

qحـسب احلاجة qيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تــصـرف اIـتـعـامـلـX اIـوصـولـX بـيـنـيـا مـواقع نـقـاط
qXالـــوصل الــبـــيــني فـي مــحالته الـــتــقــنـــيــة من أجل تـــمــكــ
هـؤالء اIـتـعـامـلـX مـن تـركـيب جتـهـيـزاتـهـم الـبـيـنـيـة الـتي
تــســمح بــالــوصل مـع شــبــكــتهq وفق الــشــروط اIــقــررة في

فهرس التوصيل البيني اخلاص به.

2.9 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واIـــادة 17 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم q156 - 02 اIـذكــورين أعالهq يـعـد
qصـــاحب الـــرخــصـــة ويـــنـــشــر في 30 يــونـــيـــو من كل ســـنــة
كـــأقــــصى أجلq فــــهـــرس تـــوصـــيـل بـــيـــني يــــحـــدد الـــشـــروط
التقـنية والـتعريـفيـة لعروض صـاحب الرخصـة في مجال

التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقو�ية اIوالية.

يــعـرض فــهـرس الـتــوصـيـل الـبـيــني هــذا عـلى ســلـطـة
الـــضـــبط لـــلـــمــوافـــقـــة عـــلـــيه قـــبل نـــشـــرهq وفــقـــا لـــلـــقـــانــون

واIرسوم اIذكورين أعاله.

وفي حالة رفض اIوافـقةq فإن على صاحب الرخصة
تنفيذ تعـليمات سلطة الضبط وتقد© فهرس وصل بيني
مـعـدل و/أو مـتـمم قـانـونـاq خالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يـوما

اIوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.

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

والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني اخلاص به.

3.9 عقود التوصيل البينيعقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واIـالــيـة
Xواإلداريـة فـي عـقــود يــتم الــتــفــاوض بــشــأنـهــا بــحــريــة بـ
اIتـعـامـلـqX مع احـتـرام دفـتـر الـشـروط اخلـاص بكـل منـهم
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.

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

الوطني برمته أو على مناطق »يزة.

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

qفـي كل وقت qعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.

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

5.7 التشويش التشويش

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

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
qتـفق عـلـيـهـا إلزالـة هذه الـتـشـويـشاتIاإلجـراءات ا qواحـد

قصد اIوافقة.

اIاداIادّة ة 8 :  : مجموعات الترقيم

  1.8 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 13 مـن الــقـــانــونq حتـــدد ســلـــطــة
الــضـبط وتـمــنح األرقـام ومـجــمـوعـات الـتــرقـيم والـبـواد�
الــضـــروريــة لــصـــاحب الــرخـــصــة الســتـــغالل شــبـــكــة اجلــيل

الثالث اخلاصة به وتزويد اخلدمات اIتعلقة بها.

  2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

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

وفق التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة ة 9 :  : التوصيل البيني

 1.9 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ـوجب اIـادة 25 من الــقـانـونq يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
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2.11 احترام التنظيمات األخرى اIطبقة احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الستغالل شـبكـة اجليل الثـالث وتوسـيعهـا. وعلـيه احترام
التشـريع والتنـظيم اIعمـول بهماq ال سـيما  منـها األحكام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطــني والــصـحــة الــعـمــومــيـة وتــهــيـئــة اإلقــلـيم وحــمــايـة
احملــــــيـط وتــــــنــــــظــــــيـم اIــــــدن واألمـن الــــــعـــــــمــــــومـي واIــــــواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اIــوجــودة ضـمن

األمالك العمومية والطرقات.

3.11 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائيةالنفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اIــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
الــدفــاع واألمن الــوطــنـيــqX الســيــمـا مــنــهــا الــنـقط الــعــلــيـا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونq شــريــطــة احــتـرام
االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اIطبق على
اIـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اIـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
qشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
Xيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اIــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـستـعمـلهـا حلـاجات شـبكـة اجلـيل الثـالث. ويتـحـقق النـفاذ
إلى اIـواقع الالسـلكـيـة الكـهربـائـية بـX اIتـعـاملـqX 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.

اIـاداIـادّة ة 12 :  : 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)
والعـتاد الضـروري إلقامة واسـتغالل شـبكة اجلـيل الثالث
ولـتـوفـيـر اخلـدمـات في مـنـطـقـة الـتـغـطـيـةq السـيـمـا بـهدف
اســتــيــفـــاء شــروط الــدوام والـــنــوعــيــة واألمـن اIــقــررة في

دفتر الشروط هذا.

اIاداIادّة ة 13 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها.

اIاداIادّة ة 10 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسية

 1.10 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اIـــكـــاIـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات
qالــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الــثـابــتـة
و�ــكـنه كــذلك إبــرام أي اتـفـاقــيـة تــهـدف إلى وضـع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشــبـكــات اخلـاصـة. وفي هــذه احلـالــة األخـيـرة فــإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اIـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف �ـــوجب

االتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.

2.10 تقاسم اIنشآت األساسية للمواقع تقاسم اIنشآت األساسية للمواقع

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اIـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهq هـو كـذلكq أن يـضع
اIـــنـــشــآت األســـاســـيــة Iـــواقع شـــبـــكـــة اجلــيـل الــثـــالث حتت
تـصـرف اIـتـعـامـلـqX الـذين يـطـلـبـون مـنه ذلك. ويـتـم الرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اIـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اIـنـشـآت األسـاسـيـةq عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.

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

3.10 اIنازعات اIنازعات

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

بتقاسم اIنشآت األساسية.

اIاداIادّة ة 11 :  : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

1.11 حـق اIــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعــــــــــمــــــــــومــــــــــيــــــــــة حـق اIــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعــــــــــمــــــــــومــــــــــيــــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات

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

اخلاصة.
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يـعـاد حتـديـد اIـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمة بـعد اسـتشـارة أصحـاب الرخص ابـتداء من الـسنة
الثـانيـة اIـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةq إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.

يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضــبط قــصــد حتــديــد قـــيم مــؤشــرات جــودة اخلــدمــة عــلى
qعلى األقل مـرة واحدة في السنة qشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اIـــــوقع اإللـــــكـــــتـــــروني لـــــســـــلــــطـــــة الـــــضـــــبط واIـــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.

تـتم مــراجـعـة مــؤشـرات وكـيــفـيــات الـقـيــاس اخلـاصـة
بـهم عــلى شـبــكـة صـاحـب الـرخـصــة واIـداخل الـدنــيـا جلـودة
اخلـدمــة اخلـاصـة بــهم طــوال مـدة الــرخـصـة بــحـسـب احلـاجـة
إلـيـها. ويـهيء صـاحب الـرخـصـة الـشروط اIالئـمـة ويـتـخذ
اإلجــراءات الالزمــة الــتي تــســهل الــتـحــقــيــقــات أو حـمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اIــعـطـيـات
وإجـراء الــقــيـاســات الـضــروريـة لــتــقـيــيم مـؤشــرات جـودة

اخلدمة وذلك بإجراء حتقيقqX في السنة على األكثر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIاداIادّة ة 14 :  : استقبال اIرتفقX اجلوالX والزائرين

 1.14 مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اIـــرتـــفــقـــX اجلـــوالــX اIـــتـــعــامـــلـــX غــيـــر اIـــتــواجـــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.

qبــــكل حـــريــــة الـــشـــروط qحتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجـــوال
السـيـما شـروط حتـديـد التـعـريـفات والـفـوتـرةq الـتي �كن
�وجبـها Iشـتركي الشبـكات اخللـوية األجنبـية اIوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.

�ــــكن صـــاحب رخـــصـــة اجلـــيـل الـــثـــالثq شـــريـــطـــة أن
يـكـون قـد وفّى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اIـطـلـوبـة في نـهـايـة
الــســنــة الــثــالــثــة كــمـا هـي مـحــددة فـي اIـلــحق 3 مـن دفــتـر
الـشــروط هــذاq أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اIـتعـاملـX اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.

 1.13 اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا

ودوامهاودوامها

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

قاهرة تعاين قانوناq وذلك احتراما Iبدأ االستمرارية.

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى  24 سـاعـة و7 أيـام عـلى7 أيــام. ويـنــبــغي أال يـتــجـاوز
مـتـوسط اIدة اIـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

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

توقيف عملها أو تلفها.

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

 2.13 جودة اخلدمةجودة اخلدمة

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

كلها.

يـلتـزم صاحـــب الـرخصـــــة باIـقايـيس اIعـمــول بـها
وال ســيــمــا مــقــايــيس االحتــاد الــدولي لـالتــصــاالت واIــعــهـد
األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت فيـمـا يـخص جـودة اخلـدمة
وبـاخلصوص فيمـا يتعلق بنـسبة التوافـر ونسبة األخطاء
من أولــهـــا إلى آخــرهــا وآجـــال تــراسل الـــصــوت وخــدمــات
الـبـيـانـات وآجـال تـلـبـيــة طـلـبـات اخلـدمـة وفـاعـلـيـة إرسـال
اIـكـاIـات وفـاعـلـيـة وسـرعـة صـيـانـة الـشـبـكـة. ويـجب عـلـيه
أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشـل الــنــظــام اIـــؤدي إلى تــدهــور

جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.

يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اIــداخل اIـوجــبـة
Iــؤشـرات جــودة اخلــدمـة في اIــلـحق 2 من دفـتــر الـشـروط
وباحـترام االلتـزامات اإلضافـية الـتي التزم بـها في ملف

ترشحه (اIلحق 4).
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اIاداIادّة ة 18 :  : حتديد التعريفات والتسويق

 1.18 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

qتخفيضات تبعا حلجم احلركة

- احلـرية في حتديـد سياسته لـلتسـويق وفي تنظيم
شبكته للتوزيع.

تقدم اIعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

 2.18 تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

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

هؤالء اIناولqX بالنسبة إلى ما يأتي :

qXرتفقIساواة في النفاذ وفي معاملة اIا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اIــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
qXرتفقIا

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

اIاداIادّة ة 19 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

 1.19 مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

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

على جهاز اIناديq داخل اإلقليم اجلزائري.

تــطــبقq خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريq مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اIنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.

 2.19 جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

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

الغاية يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :

 2.14 مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة

(GMPCS) ية عبر السواتلIية عبر السواتل (النقالة العاIالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اIـتـعـامـلـX احلـاصـلـX عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصــاالت الــشــخــصــيــة الـنــقــالــة الــعــاIــيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIاداIادّة ة 15 : : اIنافسة اIشروعة

XتعاملIا Xب XتعاملIا X1.15 ب 

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIــتـعــامـلــqX اIـنـافــسـqX لـهq خـاصـة بــاالمـتــنـاع عن كل
»ـارســــة غيــــر تنـافـسيـة مثـل التـفاهم غـيـر اIسـموح به
(ال سـيمـا في مجـال التـعريـفة) أو الـتعسـف في استـعمال

وضعيته اIهيمنة.

 2.15  جتاه مزودي اخلدمات  جتاه مزودي اخلدمات

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

إطار منافسة مشروعة وفعلية.

XرتفقIساواة في معاملة اIادّة ة 16 :  : اIاداIا

يـــعــامـل اIــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةq ويـــضــمن
نفـاذهم إلى شـبـكـة وخـدمـات اجلـيل الثـالث وفـقـا لـلـقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

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

طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــــاداIــــادّة ة 17 :  : مــــسك مــــحــــاســــبــــة حتــــلــــيــــلــــيــــة والــــفــــصل
احملاسبي.

�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :
- بـتـحـديـد الكـلـفـة اIـبـاشـرة وغيـر اIـبـاشـرة اخلـاصة
بــنـشــاط اجلـيل الـثــالث والـكــلـفـة اIــشـتــركـة مع الـشــبـكـات
األخرى اIستغـلةq إن وجدتq بحسب اIدونة التي حددتها

سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
- بــتــحــديــد اIـنــتــوجــات والــنـتــائج اخلــاصــة بــنــشـاط

اجليل الثالث لكل صنف من اخلدمات اIقدمة.

Xوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اIــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اIــقــايـيس

الدولية.
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بفواتير صـادرة بشأن اخلدمات واألجـوبة اIقدمة عن هذه
االحتـجـاجات. ويـبلغ سـلـطة الـضبطq مـرة في الـسنـة على
األقلq بـتحليل إحـصائي لالحتجـاجات اIستـلمة واألجوبة

اIعطاة.

 6.19 معاجلة اIنازعاتمعاجلة 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
بــتــكــيــيف هــذا اإلجــراء أو كـــيــفــيــات تــطــبــيــقهq كــمــا إنــهــا
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

 7.19 منظومة التوثيقمنظومة التوثيق

يضع صـاحب الـرخصـةq فـور تشـغـيل شبـكتـه للـجيل
الـــثـــالثq مـــنـــظـــومــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لـــتـــخـــزين اIـــعـــطـــيــات

التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIاداIادّة ة 20 :  : إعالن التعريفات

 1.20 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

 2.20 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

أ) ترسل نسخـة من اIذكرة إلى سلطة الضبطq قبل
ثالثX (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مــرتـقـب �ـا فـي ذلك اخلـدمــات اجلــديــدة. وبــإمـكــان ســلــطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتq إن تـبــX أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اIـنافـسة اIـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلدمات اIواصالت السـلكية والالسلكية. ويقلص في هذه
(30) Xاحلــالــة أجل اإلرســال إلى ســلــطــة الــضــبط من ثـالثـ

qيوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام

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

qوتسجيل التسعير
ب) يــــــضـع في إطــــــار بـــــــرامج عــــــصــــــرنـــــــة وتــــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلq أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرف اIــبــالـغ اIــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

qطبقةIوالتعريفات ا
ج) يـــضع مـــنـــظــومـــة تـــبـــريـــر لـــلـــفــواتـــيـــر  بـــتـــوفـــيــر
تفـاصيل عن اIكـاIات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاIــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهq بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

qسبقIالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــر كـــتــبــريــر لــلــفــواتــيــرq تـــفــاصــيل كــامــلــة عن
اIـكـاIـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاIـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

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

الفردية.

 3.19 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) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(ii) سـعر تأجـير اIطـاريفq عند االقـتضاء و(iii) الكـميات
اIفوتـرة (مدة أو عـدد الرسـوم القاعـدية) وتـعريـفة الرسم

qالقاعدي لكل خدمة من اخلدمات
- األجل األقصى وشروط التسديد.

 4.19 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 وفّرها صاحب الرخصة.

 5.19 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـــضـــبطq إن طـــلــبـت مــنـه ذلكq االحـــتــجـــاجـــات اIــرتـــبـــطــة



14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م 18

يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك
.USIM أو SIM سبقIتسليم بطاقة الدفع ا Xأو ح

 4.21 التعرف التعرف

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

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

يسهر صـاحب اخلدمة على وضع إجـراء التعرف على
بــطــاقـات  SIM أو USIM اIــسـتــعــمــلــة من طــرف األطــفـال.
وتـــوضع بــــطـــاقـــات SIM أو USIM عـــلى حــــســـاب اآلبـــاء أو
الولي. ويـتم التـعرف بوضـوح على بـيانـات الطفل (االسم
والـــلـــقب وتـــاريخ اIــيـالد). و�ــكـن اآلبــاء أو الـــولي تـــعــديل
خـيـارات واشـتـراكـات مـحـددة مــسـبـقـا لـلـطـفلq كـمـا �ـكـنه
»ـارســة اIــراقـبــة األبـويــة عـبــر خــدمـة يــزوده بـهــا صـاحب

اخلدمة.

 5.21 حيادية اخلدمات حيادية 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.

 6.21 تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء

يــلـتـزم صــاحب الـرخــصـة بـوضع حــلـول تــكـنـولــوجـيـة
وتنظيميـة على اخلصوصq لعرضها على زبائنه ولترقية
اخلــدمـة الــتي تـســمح لـهم بــحـمــايـة أطــفـالـهـم أو األشـخـاص
الــضــعــفــاء اIــوجــودين حتت وصــايــتــهم وذلك عــبــر تــقــيــيـد
الــنــفــاذ إلـى وجــهــات أو مــحــتــويــات غــيــر مــرغــوب فــيــهــا.
ويـجب أن تتوفر هـذه اخلدمةq انطالقـا من السنة الـثانية

على األكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة.

اIــــاداIــــادّة ة 22 :  : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع
الوطني واألمن العمومي

qعمول بهIطبـقا للتشـريع ا qيـلتزم صاحب الـرخصة
أن يسـتجيـب ألوامر السـلطات اخملـتصـة في أقرب اآلجال
مـن أجل احـــتــــرام الـــتـــعـــلــــيـــمـــات الــــتي يـــفـــرضــــهـــا الـــدفـــاع
الوطني واألمن العمـوميq وصالحيات السلطـة القضائية
باستـخدام الوسـائل الضروريـةq ال سيـما فيـما يتـعلق �ا

يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

qنكوبةIناطق اIفي مناطق العمليات أو في ا

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

qحرية

ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكq نـسـخـة
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

XرتفقIادّة ة 21 :  :  حماية اIاداIا

 1.21 سرية اIكاIاتسرية اIكاIات

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
سريـة اIعلـومات التي يـحوزها عن مـرتفقي شـبكة اجليل
الـثـالثq مـع مـراعـاة الـتـعــلـيـمـات الــتي يـقـتـضــيـهـا الـدفـاع
الــوطـني واألمن الــعـمـومـيq ومـراعـاة صالحــيـات الـســلـطـة

القضائية والتشريع اIعمول به.

 2.21 الــــعـــــقــــوبــــات فـي حــــالــــة عــــدم احـــــتــــرام ســــريــــة الــــعـــــقــــوبــــات فـي حــــالــــة عــــدم احـــــتــــرام ســــريــــة

اIكاIاتاIكاIات

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

الصوتية واIعطيات.

 3.21 سرية اIعلومات االسمية وحمايتهاسرية اIعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اIـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اIشتركqX أو عـلى زبائنه احلائزين بطاقة الدفع اIسبق
SIM أو qUSIM وذلـك مع احـــــتــــرام األحــــكــــام الـــــقــــانــــونــــيــــة

والتنظيمية اIعمول بها.

يـــجب عــلى كـل زبــون أو مــشــتــرك أو حـــائــز بــطــاقــة
الــدفع اIــســبق SIM أو qUSIM أن يــكــون مـــوضــوع تــعــرّف

دقيق يتضمن خاصة العناصر اآلتية :

qاالسم واللقب -

- العنوان.

يــجب إرفـاق نـسـخـة مــصـادقـا عـلى مـطــابـقـتـهـا ألصل
وثيقة تعريف رسمية  �لف التعرف.
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اIاداIادّة ة 25 :  : الدليل وخدمة اإلرشادات

 1.25 دليل اIشتركX العام دليل اIشتركX العام

طبـقا لـلمادة 32 من الـقانـونq يبـلغ صـاحب الرخـصة
مجانـا سلـطة الـضبط بغـرض نشـر الدلـيل العامq في أجل
أقـــصـــاه 31 أكـــتــــوبــــر الــــذي يـــســــبق ســــنــــة إجنــــاز الـــدلــــيل
الــهـاتــفيq بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقــام نــدائـهـم وعـنــد االقــتــضــاءq �ــهــنــهمq قــصــد إنــشـاء

دليل عام يوضع حتت تصرف اجلمهور.

 2.25 خدمة اإلرشادات خدمة اإلرشادات

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

ما يأتي :
- أرقــام هــواتف اIــشــتــركــX في اخلــدمــات انــطالقــا

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

والالسلكية اIوصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.

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
مـنـافذ إلـى مـصـلـحتـه اخلـاصـة بـاإلرشادات ومـراكـز نـدائه

في إطار عقد التوصيل البيني اIبرم بينهم.

 3.25 سرية اIعلومات سرية اIعلومات

على اIـشتـركX في خـدمـات صاحب الـرخصـة الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمشـتـركqX وفي خـدمة اإلرشـادات الـهاتـفيـة أن يعـبروا
عن ذلك كـتـابةq و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسل آنـذاك اIــعـلـومـات اخلـاصـة بـهـؤالء اIـشـتـركـqX إلى

.Xكلفة بنشر الدليل العام للمشتركIا qسلطة الضبط

اIاداIادّة ة 26 :  : نداءات الطوار�.

 1.26 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اIـرســلـة من اIــصـالح الـعــمـومـيـة
اIــعــنـيــةq تــوصل مـجــانــا إلى اIــركـز اIــنــاسب األقـرب من
اIــنــاديq نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واIوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي :

- 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
الــداخــليq بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

qالسلطة القضائية
- تـقــد© عـونـهq بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةq لــلــهــيــئــات اIــهــتـمــة عــلى
اIـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اIواصالت الـسلـكية والالسـلكـيةq بالـسماح (i) بالـتوصيل
الــــبـــــيــــنـي والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واIــعــلــومــات األخــرى اIــوجــودة لـدى صــاحب

qهنيIمع احترام هذه الهيئات للسر ا qالرخصة
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةq شـريطـة دفـع تعـويض

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.
يـعـوض صـاحب الـرخـصـة عن مـسـاهـمـته في األعـمال
الــــــواردة أعالهq ضــــــمـن الــــــقـــــدر والــــــشــــــروط اIــــــقــــــررة في

النصوص التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.
كـــمـــا يـــتـــعـــX عــــلى صـــاحب الـــرخــــصـــة إقـــامـــة ســـجل
األحــداث اIـــتـــعـــلــقـــة بـــالـــنــفـــاذ إلى اخلـــدمـــات اIـــقــدمـــة إلى
مشـتـركـيه في إطـار الرخـصـة. ويدون هـذا الـسـجل تاريخ
qالـنـفاذ بـطـريـقـة تـضـمن تـتبـعـهـا خالل فـتـرة سـنـة. وحتدد
لــهــذا الــغــرضq كل اIــعــلــومــات اIــتــصــلــة بــهـا مــثـل عــنـوان
بروتوكول اإلنـترنتq وتعريف اIشتركq وتاريخ وساعة
الـنفاذ. وال �ـكن االطالع على هـذه اIعلـومات إالّ من طرف

مصالح األمن اخملولة قانونا.
اIاداIادّة ة 23 :  : ترميز تشفير اإلشارات واIعلومات

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

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

تشغيل هذه اIنظومات.
24 :  : اIـــشــــاركـــة في االســــتـــشــــارات اIـــتـــعــــلـــقـــة اIــاداIــادّة ة 

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

اIعمول به.
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- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة
الـــذبـــذبـــات : ثالثـــمـــائـــة مـــلـــيـــون (300.000.000,00) ديـــنــار

جزائري للقناة اIزدوجة 5 ميغاهرتز.

- إتــــاوة ســــنـــــويــــة Iــــراقــــبـــــة اIــــنــــشـــــآت األســــاســــيــــة
الالســلـــكــيـــة الــكـــهــربـــائــيـــة : ثالثــة آالف (3.000,00) ديـــنــار

(Node B عقدة) B جزائري للمحطة القاعدية

�ـكن أن يكـون مـبلغ هـاتـX اإلتاوتـX مـحل مراجـعة
وفــقـــا ألحــكـــام اIــادة 43 من دفـــتــر الــشـــروط هــذا وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اIـــســـاواة بـــX مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اIـاداIـادّة ة 28 : : اIـســاهــمـات اIــتـعــلـقــة بــالـنــفـاذ الــعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة

 1.28 اIبدأ اIبدأ

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

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

 2.28 اIبلغ اIبلغ

حتـــــدد مـــــســـــاهـــــمـــــات صـــــاحب الـــــرخـــــصـــــة فـي مـــــهــــام
وتــكـالـيف الـنـفــاذ الـعـام وتـهـيــئـة اإلقـلـيم وحـمــايـة الـبـيـئـة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمــال

اIتعامل.

اIـاداIـادّة  ة  29 : : اIـسـاهــمـة اIـتــعـلــقـة بـالــبـحث والــتـكـوين
والتقييس في مجال اIواصالت السلكية والالسلكية

 1.29 اIبدأ اIبدأ

يـخـضع صـاحب الـرخـصـة إلى دفع مـسـاهـمـة لـلبـحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اIــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.

 2.29 اIبلغ اIبلغ

يـحــــدد مـبـلــــغ اIـسـاهمــــة اIـذكـور في الـفـقرة 1.29
بـ 0,3 % من رقم أعمال اIتعامل.

اIاداIادّة ة 30 :  : اإلتاوة اIتعلقة بتسيير مخطط الترقيم

 1.30 اIبدأ اIبدأ

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

qاحلفاظ على األرواح البشرية -

qتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

 2.26 مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يعـد صـاحب الـرخصـة بـالـتشـاور مع اIـسـؤولqX 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. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات
الــنــقـــالــة واIــتــحــركــة واIــكــيــفـــة لــلــتــدخالت ويــشــارك في
الــتــمــارين الــتي تــنـظــمــهــا الــهـيــئــات الــعــمــومـيــة اIــكــلــفـة

باIهمة.

 3.26 اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

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

اIلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األتاوى واIساهمات واIقابل اIالياألتاوى واIساهمات واIقابل اIالي

اIــاداIــادّة ة 27 : : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

 1.27 اIبدأ اIبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اIعمول بهماq وفي مقابل
تــخــصــيص وتــســيـيــر ومــراقــبــة الـذبــذبــاتq وبــاخلــصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتــزيـةq يــخــضع صـاحب الــرخــصـة إلى تــسـديــد اإلتـاوة

اIتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

 2.27 اIبلغاIبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةq يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اIذكـورة في النقطة 1.27 واIتعلـقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاq على ما يأتي :
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متوقعةq بسط الشـبكة وتطوير التغطية اإلقليمية ضمن
اآلجــال اIــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الـــظـــروف خـــاصــة (i) ظـــروف الــقـــوة الـــقـــاهــرة و(ii) إخالل
اIـتعـاملـX أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اIـسـتــأجـرة وتـقــاسم اIـنـشـآت
األســاســيــة والــنــفــاذ إلى اIــواقع الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيـة
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.

تــكـون الــعــقــوبـات اIــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةq واجــــبــــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيــــا
بـالــديـنـار اجلــزائـريq خالل أيــام الـعـمل الــعـشـرة (10) بـعـد
qمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط qإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اIــاداIــادّة ة 33 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واIـــســاهــمــات
اIالية الدورية

 1.33 كيفية التسديد كيفية التسديد

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

والتنظيم اIعمول بهما.

 2.33 التحصيل واIراقبة التحصيل واIراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واIــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الصدد وحتتفظ لـنفسها باحلق في القيام بكل تفتيش في
اIــوقع وبــكل حتــقـيق تــراهــمـا الزمــqX وذلك بــاالســتـعــانـة
عــنــد الــضــرورة بــشـــرطــة الــبــريــد واIــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسلـكيـة اIنـصوص عـليـها في اIادة 121 وما يـليـها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءq تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

 3.33 كيفيـة حتصيل األتاوى واIـساهمات من طرف كيفيـة حتصيل األتاوى واIـساهمات من طرف

سلطة الضبطسلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اIــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اIذكورة في اIادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يــحـدد مـبـلغ األتـاوى عــلى أسـاس سـنـوي لـفــتـرة تـمـتـد من
أول يـــنــايــر إلى غــايــة 31 ديــســمــبــر وتـــكــون مــحل تــعــديل

 2.30 اIبلغ اIبلغ

يــســاوي مــبـــلغ اإلتــاوة اIــتــعـــلــقــة بــتــســـيــيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اIتعامل.

اIاداIادّة ة 31 :  : اIقابل اIالي اIتعلق بالرخصة

يـــــخــــضع صــــاحب الـــــرخــــصــــة إلى دفع مـــــقــــابل مــــالي
يتكون من جزءين :

- جـــــــــــــزء ثــــــــــــــابـت مـــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــــغـه ثـالثــــــــــــــة مـاليـــــــــــــيـــــــــــــر
(3.000.000.000,00) ديـــــنــــــــار جـــــزائـــــري وجــــــزء مـــــتــــــغـــــيـــــر
يـــســاوي 1 % من رقـم أعــمـــال اIـــتـــعـــامل احملـــقق بـــواســـطــة

خدمات اجليل الثالث.

يـذكــر أن اIـقـابـل اIـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقـيمـة اIـضـافـة طوال مـدة الـرخـصة اIـدفـوعـة مثـلـمـا هو

مبqX أدناه.

 1.31 كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يـــدفـع مـــبــــلغ اIــــقـــابـل اIـــالي اIــــذكـــور أعـاله في أجل
عــشــرين (20) يــوم عـمـل ابـتــداء من تــاريخ تــسـلــيم تــبــلـيغ

اIوافقة على الرخصة.

يـتم الـدفع بـالـديـنـار اجلـزائـري عن طـريق الـتـحـويل
لفائدة اخلزينة العمومية.

 2.31 كيفية تسديد اجلزء اIتغير كيفية تسديد اجلزء اIتغير

مــبــلغ اجلــزء اIــتــغـيــر لــلــمــقــابل اIــالي احملــســوب من
طـرف سـلـطـة الـضـبط واIـبـلّغ إلى صـاحب الـرخـصـة يـجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اIوالية.

اIــــاداIــــادّة ة 32 :  : الــــعـــــقــــوبـــــات اIــــالـــــيـــــة في حـــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية

بـاسـتـثـناء األحـكـام الـتـشـريعـيـة اخملـالـفـة q وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة �ـــــوجب اIـــــلـــــحق q3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـتزامـات اإلضافـية اIـسجـلةq وبـاستـثنـاء وجود"ظروف
اإلعـفاء"q يـتعرض صـاحب الرخـصة لـعقـوبات مـاليـة يحدد
مــبــلـــغــهــا فـي اIــلــحق 3 . عــلــمـــا أن اIــبــلـغ الــســنـــوي لــهــاته
العـقـوبات ال �ـكن بـأي حـال من األحوال أن يـتـعدى سـبـعة

(7) ماليير دينار جزائري.

ويـــقـــصـــد بـ "ظـــروف اإلعـــفـــاء""ظـــروف اإلعـــفـــاء"  كل ظـــرف خـــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيq رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الـــرخـــصـــةq �ـــنع أن يـــؤخـــر بـــصـــفـــة غـــيـــر عـــاديـــة أو غـــيـــر
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الــــضــــروريــــة إلقـــامــــة واســــتــــغالل شــــبــــكـــة اجلــــيـل الـــثــــالث
ولـتوفـيـر اخلدمـاتq �ـا في ذلك اIنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاq وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمqX تكتتب ضـمن احترام التشريع والتنظيم اIعمول

بهما.

اIاداIادّة ة 37 :  : اإلعالم واIراقبة

 1.37 اIعلومات العامة اIعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اIعلومـات والوثائق اIالـية والتـقنية والـتجارية
اIــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اIــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه �ـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.

 2.37 اIعلومات الواجب تقد�ها اIعلومات الواجب تقد�ها

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

بها وفي دفتر الشروط هذا :

- كل تعـديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة
qوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

qوفّرةIوصف مجموع اخلدمات ا -

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
qاخلدمات

qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

qـــمـــنـــوحــةIـــوارد اIمـــعـــلـــومـــات حـــول اســتـــعـــمـــال ا -
السيما الذبذبات واألرقام.

 3.37 التقرير السنويالتقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلطـة الضـبط في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشهـر ابتداء من
Xتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ qنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(2) (نـسـخـة ورقـيـة ونـسـخـة إلــكـتـرونـيـة) وكـشـوفـا مـالـيـة

سنوية مصادقا عليها.

يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

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

qالشبكة

يـــتـــنـــاسب مع اIـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

qواليةIفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا

- اإلتـــاوة اIـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اIــذكـورة في اIـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

qواليةIفي أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ا

- اIـــســاهـــمـــات اIـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اIـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اIـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تـسديـد هذه اIـساهـمات سـنويا فـي أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اIوالية.

اIاداIادّة ة 34 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم 

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اIـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةq تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الفصل السادسالفصل السادس
اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIاداIادّة ة 35 :  : اIسؤولية العامة

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

واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIاداIادّة ة 36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

 1.36 اIسؤولية اIسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرq �ا في
ذلك الــوزيــر اIــكــلف بــاIــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة
وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال وسـلطـة الـضـبطq وذلك
وفـــقــــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــونq بـــإقـــامـــة شـــبـــكــــة اجلـــيل الـــثـــالث
وتـشغـيلـهاq وتـوفيـر اخلدماتq فـيمـا يخص األضـرار التي
مـن احملــــتــــمل أن تــــنـــــجم خــــاصــــة عـن نــــقــــائـص من صــــاحب
الـرخصـة أو مـن مـستـخـدمـيه أو عـن نـقائـص شـبكـة اجلـيل

الثالث.

Xإلزامية التأم X2.36 إلزامية التأم 

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاq يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اIـدنـيـة
واIــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
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 1.39 سريان اIفعول سريان اIفعول

بـعــد تـوقــيع صــاحب الـرخــصـة عــلى  دفــتـر الــشـروط
هذاq يدخل الـدفتر حـيز الـتنفـيذ في الـتاريخ الذي يـنشر
فـيه اIـرســوم الـتـنـفــيـذي الـذي تـتـم �ـوجـبه اIــوافـقـة عـلى
مـــضـــمـــونه وتـــســـلـــيم الـــرخـــصـــة لـــصـــاحـــبـــهـــا فـي اجلـــريــدة

الرسمية.

 2.39 اIدة اIدة

تمـنح الـرخـصة Iـدة خـمس عـشرة (15) سنـة qابـتداء
من تاريخ سريان مـفعول اIرسوم التنفيذي رقم 407-13
اIـؤرخ في 28 مــحــرم عـام 1435 اIـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة

2013 واIذكور أعاله.

 3.39 التجديد التجديد

�ـكن جتديـد الـرخـصـــة مــرة أو عـدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتq وذلك بـطـلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل اثـني عشر (12) شـهرا على

األقل من نهاية صالحية الرخصة.

في حـالــة قـبـول الـطـلبq يـتـم جتـديـد الـرخـصـة ضـمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاq وفق الـتشريع

والتنظيم اIعمول بهما.

وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

ويـــجب أن يـــكـــون رفض كـل طــلـب جتــديـــدq مـــســـبـــبــا
قـــانـــونـــا ومـــتـــرتـــبـــا عـــلى قـــرار يـــتـــخـــذه الـــوزيـــر اIـــكـــلف
باIـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـيـة وتكـنـولـوجـيات اإلعالم

واالتصالq بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

اIاداIادّة ة 40 : : طبيعة الرخصة

 1.40 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

 2.40 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مع مــــراعــــاة أحــــكــــام دفــــتــــر الــــشــــروط هــــذاq ال �ــــكن
الــتـنـازل عن الـرخـصـة أو حتـويـلــهـا لـفـائـدة الـغـيـر إال وفق

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.

وفـضال عن ذلكq ومع مـراعـاة التـطـورات الـقانـونـية
اIستقبليـة اIمكنة واIتعلقة بحق االستثمارq يخضع كل
تــغـيــيـر أو تــعـديل أو تــنـازل أو حتــويل �س االشــتـراكـات
في الـرأسمـال اخلـاص باIـتـعامل خالل فـتـرة الرخـصة إلى
q2001 ؤرخ في 20 غـشت سنةIأحـكام األمر رقم 01 - 03 ا

اIعدل واIتمم.

- شـروح حــول عـدم تـنــفـيـذ االلــتـزامــات اIـقـررة في
دفــتــر الــشــروط هــذا وكــذلك تــقــديــر حـول وقـت تــصـحــيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةq فيـجب علـيه أن يدرج

qكل مستند يبرر ذلك

- مـــخــطـط تــنـــفــيـــذ اســتـــغالل شــبـــكــة اجلـــيل الـــثــالث
qقبلةIواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو
qتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةq يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمq في حـد
امـتــالك رأسـمــــال صـاحــــب الـرخـصــةq يـكـــون مـضـاعـفا
لـ 5 (q% 15 q% 10 q% 5 إلخ...) وذلـك تـــنــــفــــيـــذا لــــتــــنـــظــــيم

البورصة اIطبق.

4.37 اIراقبةاIراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اIـعـمــول بـهـمـا
بــذلـك ووفق الــشـــروط احملـــددة �ــوجـــبـــهــمـــاq �ــكـن ســلـــطــة
الــضـبط أن تــقــوم بـتــحــقـيــقــات لـدى صــاحب الــرخـصــة �ـا
فيها تلك التي تستلزم تدخالت مباشرة أو تستلزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةq إمــا عن طـريق
أعـوانها اIـكلفـqX بذلكq وإما عن طـريق أي شخص مؤهل

قانونا من طرفها.

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

صاحب الرخصة.

اIادة اIادة 38 :  : اإلخالل باألحكام اIطبقة 

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIـتـعـلـقـة بـاسـتـغـالل شـبـكـة اجلـيل الـثـالث وخـدمـاتهq وفـقـا
qعـمول بـهماIلـدفتر الـشروط هـذا وللتـشريع والـتنـظيم ا
يـــتــعــرض صـــاحب الــرخـــصــة لـــلــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اIـــقـــررة فـي الـــنـــصـــوص الـــســـالـــفـــة الـــذكـــرq دون اIـــســـاس

باIتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع

شروط الرخصةشروط الرخصة

اIــــاداIــــادّة ة 39 : : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها
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ال �كن اIـتعامل اIـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اIـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.

يــقـصــد بــالـتــجـمـعq كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مـراقـبة أو تـتـولى اIـراقبـة أو خـاضـعـة لنـفس اIـراقـبة أو
حتـت مــراقـــبـــة مـــشــتـــركـــة لـــصــاحـب رخــصـــة أو مـــتــعـــامل.
ويـقصد بعبارة اIـراقبة اIستـعملة في شأن هـيئةq سلطة
تــســـيـــيــر وإدارة هـــذه الـــهــيـــئـــة بـــصــفـــة مـــبــاشـــرة أو غـــيــر
مباشـرةq سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو �وجب عقد أو بكيفية أخرى.

اIاداIادّة ة 42 :  : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

 1.42 احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

يــتــعــX عـلـى صــاحب الــرخـصــة احــتــرام االتــفــاقــيـات
واالتـــفـــاقـــات الـــدولــــيـــة في مـــجـــال اIـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة
والالســـلـــكـــيـــة الـــتي وافـــقت عـــلـــيـــهـــا اجلـــزائـــرq وال ســـيـــمـــا
اتــفـاقــات ولـوائح وتــرتــيـبــات االحتـاد الــدولي لالتــصـاالت
واIـنــظـمــات احملـدودة أو اإلقــلـيــمـيــة في مـجــال اIـواصالت

السلكية والالسلكيةq التي تنتمي إليها اجلزائر.

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

 2.42 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

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

اIواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ـــــكـن الـــــوزيـــــر اIـــــكـــــلف بـــــاIـــــواصـالت الـــــســـــلـــــكـــــيــــة
والـالسـلــكــيــة وتـكــنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــال أن تــعـلن
صــــاحـب الــــرخـــــصـــــة عـــــضــــو قـــــطـــــاع لـــــدى االحتــــاد الـــــدولي

لالتصاالتq بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIاداIادّة ة 43 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اIـعمـول به ووفقا ألحـكام اIادة 22
من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اIؤرخ في 15 صـفر
عام 1422 اIوافق 9 مايـو سـنة 2001 واIـذكور أعالهq �كن
تـعـديل دفـتـر الـشـروط هـذا بـصــفـة اسـتـثـنـائـيـة بـنـاء عـلى

مع مــراعــاة األحــكــام اIـذكــورة فـي اIـادة q41 يــعــتــبــر
�ـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةq ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اIــــاداIــــادّة ة 41 : : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

 1.41 الشكل القانوني الشكل القانوني

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

على تلك الصورة. 

وال �ـــكـن صـــاحب الـــرخــــصـــة أن يـــكـــون مــــتـــعـــامال أو
شـركة حتت اجلبر الـقضائي أو التـصفية الـقضائية أو أي

وضعية قضائية مشابهة.

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

 2.41  تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

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

تـخــضع لــلــمـوافــقــة اIـســبــقـة مـن سـلــطــة الـضــبط كل
مــسـاهـمـة مـبــاشـرة أو غـيـر مـبـاشــرة في رأسـمـال صـاحب
الــرخـــصــة و/أو فـي حــقـــوق الــتـــصــويت لـــديهq وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبـريــرات شـرعـيـة. ويـعــتـبـر سـكــوت سـلـطـة الــضـبط بـعـد
مدة تفوق شهرين (2) بعد تبـليغ طلب الترخيصq �ثابة

قبول.

 3.41 أحكام مختلفة أحكام مختلفة

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

الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تـفــوق شـهـرين  (2) بــعـد تــبـلــيغ طـلـب الـتـرخــيصq �ــثـابـة

قبول.
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رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.

في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اIــصــلـــحــة الــعـــامــةq تـــتم اIــبـــادرة بــعــمـــلــيـــة تــعــديـل دفــتــر
الـشروط هـذا بـناء عـلى قـرار الوزيـر اIكـلف بـاIواصالت
السلـكيـة والالسلكـية وتـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصال أو
بــنـــاء عــلى رأي مـــعــلـل من ســلـــطــة الـــضــبط وفـق األشــكــال

نفسها وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة.

ال �ـــكن أن تـــمـس هـــذه الــتـــعـــديـالت بـــصـــفـــة جـــذريــة
التوازنات االقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.

اIاداIادّة ة 44 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله 

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

اجلزائر.

اIاداIادّة ة 45 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIاداIادّة ة 46 :  : اختيار اIوطن

qيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الكائن بـ q1 شارع محمدي q بئر مراد رايس q اجلزائر.

اIاداIادّة ة 47 : : اIالحقاIالحق

تــشـكـل اIالحق األربــعـة اIــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ من
دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائرq في 9 نوفمبر سنة 2014. 

وقعه :

»ثل صاحب الرخصة»ثل صاحب الرخصة

فينسينزو نيشي فينسينزو 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

اIالحقاIالحق

اIلحق األولاIلحق األول

أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

" أوبتـيمـوم تيـلكـوم اجلزائـر " هي شركـة ذات أسهم
خــاضـعـة لـلــقـانـون اجلــزائـريq بـرأســمـال قـدره مــلـيـونـا (2)
ديــنــار يـــوجــد مــقــرهــا في q 1 شــارع مـــحــمــديq بــئــر مــراد
رايسq اجلزائـر. توزع  األسهــم الـ 1000 اIشـكلـة رأسمال

"أوبتيموم تيلكوم اجلزائر شركة ذات أسهم" كاآلتي :

1 . 994 سهمـــا �ثــل مـليونـــا و تسـعمائـة و ثمـانية
وثـــمــانـــX ألـف ديـــنـــار جـــزائــري (1.988.000) ( أي 99,4 %
من رأس اIــال)  تــمــلــكــهــا " أوراســكــوم تــيــلــكــوم اجلــزائـر"
شـركـة ذات أســهم خـاضــعـة لـلــقـانــون اجلـزائـريq بــرأسـمـال
قــــدره  41.566.820.000,00 ديــــنــــار جـــــزائــــريq مــــقــــيــــدة في
q16/00  001 5635 B01  الــــــســـــجل الـــــتـــــجـــــاري حتـت الـــــرقم
qوالـكـائن مـقــرهـا االجـتـمـاعي في 8 طـريق مـولـود فـرعـون

 qاجلزائر qالدار البيضاء

2. ســــــــهـم واحــــــــد حتـت رقم 995 �ــــــــثل 2000 ديــــــــنـــــــار
جــزائــري (أي 0,1 % من رأس اIـال) �ــلــكه الــسـيــد نــيـشي
فــيــنــســيــنــزو فــرانــســيــســـكــو جــيــاتــانــو أنــطــونــيــو مــاريــا
(  NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria )
من جـنـسـيـة فـرنـسـيـة عــنـوانه �ـقـر الـشـركـة " أوبـتـيـمـوم

 q "تيلكوم اجلزائر

3.  ســهم واحـد مـرقم 996 �ـثل 2000 ديـنــار جـزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIـال) �لـكه الـسـيـد بيـنـيـديت قـوماز
ســــــــانــــــــتــــــــيــــــــاغــــــــو ( BENEDIT GOMEZ SANTIAGO) مـن

qجنسية إسبانية

4. ســهم واحــد مـرقم 997 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % مـن رأس اIـــال) �ـــلـــكه الـــســـيـــد زغـــان عـــلي من

qجنسية جزائرية

5. ســهم واحــد مـرقم 998 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي  0,1 % مـن رأس اIـــــــال) �ــــلـــكـــــه الـــســــيـــــد عــــلـــــوش

qمحي الدين من جنسية جزائرية

6. ســهم واحــد مـرقم 999 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIــال) �ـلــكه الـســيـد صــحـراوي جــلـول

qمن جنسية جزائرية

7. سـهم واحـد مرقم 1000 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIـــال) �ــــلـــكـه الـــســـيــــد نـــاصــــر خـــوجـــة

ياسX من جنسية جزائرية.
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جودة احلد األدنى لنوعية اخلدمةجودة احلد األدنى لنوعية اخلدمة

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

اجتاهها.

خدمة الصوتخدمة الصوت

نسبة االنسـداد تعني احتمـال عدم مرور اIكاIة في
سـاعــات الـذروة. وتـمـثـل هـذه الـنـســبـة حـاصل قــسـمـة عـدد
مـحــاوالت الـنـداءات اIــسـدودة عـلـى الـعـدد الــكـلي حملـاوالت

النداءات اIرسلة.

نـسـبـة االنـقطـاع تـعـني احـتـمـال انقـطـاع اIـكـاIـة قبل
نـهــايـة دقـيـقـتـqX وتـمــثل هـذه الـنـسـبــة حـاصل قـسـمـة عـدد
الــنــداءات الــتـي £ قــطــعـــهــا عــلى الـــعــدد الــكــلـي لــلــنــداءات

اIرسلة.

اIلحق الثانياIلحق الثاني
نوعية اخلدمةنوعية اخلدمة

اIقاييس التقنية الواجبة التطبيقاIقاييس التقنية الواجبة التطبيق

يــــجـب أن تــــكــــون شــــبـــــكــــة صــــاحب الـــــرخــــصــــةq عــــلى
مسـتوى بنـيتـها ووظيـفتـها وخدمـاتهـا اIعروضـةq مطـابقة
اIـعــايـيـر IMT 2000 وUMTS الـتي حـددهــا االحتـاد الـدولي

لالتصاالت.

يـــتــقـــيــد صـــاحب الــرخـــصــة بــاIـــعــايـــيــر الــتـي حــددهــا
اإلحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واIــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتـصــاالت بـشــأن نـوعــيـة اخلــدمـةq ال ســيـمــا فـيــمـا يـتــعـلق
�ــــعـــدالت الــــتـــوفــــرq ومــــعـــدالت اخلــــطـــأq مـن أقـــصــــاهـــا إلى
أقـــصـــاهـــا وآجـــال تـــراسـل الـــصـــوت وخـــدمـــات اIـــعـــطـــيــات
وآجــال تــلــبــيـة طــلــبــات اخلــدمـة وفــاعــلــيــة وصل الــنـداءات

وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.

اIتطلبات الدنيا خلدمة الصوتاIتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

% 2 ≥

% 10 ≥

% 95≤

% 85 ≤

لسرعة 80
كلم /سا

اIتطلبات الدنيااIتطلبات الدنيا
احمليطاحمليط اIؤشراIؤشر

فـــي اIــــــــــــــــــــــــــدن داخـــل وخـــــــــــــــــــــــــارج
الــــــــــعـــــــــمــــــــــارات وفـي األمــــــــــاكن
الــــــــعـــــــــامــــــــة الـــــــــتي ال تـــــــــقـع في

اIنشآت األساسية

عـــــــــــلـى الــــــــــــطـــــــــــرقـــــــــــات مـن داخـل
الــسـيـارة أو الــقـطــار في حـالـة
حــركـة مـع جتـهــيــز مــحـول دون
زيادة قوة األجهزة اIطرفية

نـــســـبــة جنـــاح اIـــكــاIـــات مـــنــذ احملـــاولــة
األولـى واحلـــفــــاظ عـــلـى اIـــكــــاIـــة Iـــدة

(2) Xدقيقت

نـــســـبــة جنـــاج اIـــكــاIـــات مـــنــذ احملـــاولــة
األولـى واحلـــفــــاظ عـــلـى اIـــكــــاIـــة Iـــدة

(2) Xدقيقت

خدمات اIعطيات :خدمات اIعطيات :

يتعلق تقييم نوع خدمة اIعطيات على األقل باخلدمات اآلتية :

qMMSو SMS نقل الرسائل القصيرة *

qاإلبحار عبر الويب *

* نقل اIلفات بطريقة الرزم.

% 2 ≥

% 5 ≥
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SMS ـــتـــطـــلـــبـــات الـــدنـــيـــا خلـــدمـــات نـــقل الـــرســـائلIـــتـــطـــلـــبـــات الـــدنـــيـــا خلـــدمـــات نـــقل الـــرســـائل اIا
: : MMSو

اIتطلبات الدنيااIتطلبات الدنيااIؤشراIؤشر

MMSو SMS نــــــســــــبـــــة الــــــرســــــائل
الـــــتي £ تــــــلـــــقـــــيـــــهـــــا دون خـــــطـــــأ
(مضـمون صحيح) في أجل يقل

على التوالي عن 2 و5 دقائق

%  95 <

اIتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :اIتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :

اIتطلبات الدنيااIتطلبات الدنيااIؤشراIؤشر

نـــــســــبـــــة نـــــجـــــاح الــــنــــفـــاذ Iــــوقع
الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

%  90 <

%  90 <

اIــتــطــلــبـات الــدنــيــا خلـدمــات نــقل اIــلــفـات بــطــريــقـةاIــتــطــلــبـات الــدنــيــا خلـدمــات نــقل اIــلــفـات بــطــريــقـة
الرزم :الرزم :

اIتطلبات الدنيااIتطلبات الدنيااIؤشراIؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل
أقل من 30 ثانية

 الــــتــــدفق اIــــتــــوسـط لــــلـــتــــحــــمــــيل
Mo 5 استالم ملفات/

الــــــــتـــــــدفـق اIــــــــتـــــــوسـط اIــــــــرسل /
Mo 1 إرسال ملفات

% 90 <

512 كيلوبايت/ثا

256 كيلوبايت/ثا

(1 ) ) يـــتم اعـــتــبـــار الــنـــفـــاذ Iــوقع الـــويب نـــاجــحـــا عــنـــدمــا يـــتم حتـــمــيل
الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ احملاولة األولى.

(2) يتم اعتبـار اإلبحار ناجحا عـندما تتم احملافظة عـليها نشطة خالل
مـــدة 5 دقـــائـق دون انـــقـــطـــاع الـــوصل أو عـــدم إمـــكـــانـــيـــة االســـتـــمـــرار في

اإلبحار.

الـتــدفق اIــتـوسط هــو مـتــوسط اIـعــدالت اإلجـمــالـيـة
لــــــلـــــتــــدفـق اIـالحظ بــــالــــنـــســــبــــة إلى 100 % من اIــــلــــفــــات
اIرسلـة / اIسـتلمـةq ويتم قـياسه بحـسب عرض اIـتعامل

.XستخدمIالذي يخدم أكبر عدد من ا

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

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

qكتتبIا
- الــــســــنـــة الــــثــــانــــيـــة 60 % من الــــتــــدفق اIــــضــــمـــون

qكتتبIا
- الــــســــنـــة الــــثــــالــــثـــة 70 % من الــــتــــدفق اIــــضــــمـــون

اIكتتب.

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

وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة.

تـــقـع الـــتـــكــالـــيـف الـــتي تـــنـــجـــر عن قـــيـــاســـات جــودة
اخلـدمـة عـلى عاتـق صاحب الـرخـصـة. تقـع التـكـالـيف التي
تـتــعـلق بـاإلشـراف عـلى الـقـيـاســات ونـتـائج الـتـدقـيق عـلى
عـــاتق ســــلـــطــــة الـــضـــبـط. وفي حــــالـــة نـــزاعq �ــــكن ســــلـــطـــة
الــضـبط أن تــقــرر إسـنــاد الــقـيــاسـات إلـى خـبــيـر مــســتـقل

وذلك على حساب صاحب الرخصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحق الثالثاIلحق الثالث

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية
رزنامة وآلية االنتشاررزنامة وآلية االنتشار

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

الواليات.
يــسـتـفـيــد صـاحب الـرخــصـة من فـتــرة حـصـريـة خالل
الـــســنـــة األولى في الـــفـــئــات الـــفــرعـــيــة C2b و C3b (واليــة

واحدة لكل فئة فرعية).
يوفـر صاحب الـرخصـةq من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلـاصة وجتـهيـزاتهq احلـد األدنى من التـغـطيـة من الفـئات
اإلقـــلــيــمـــيــة لــلــمـــنــطــقـــة اIــوضــحــة أدنـــاه. وحتــسب اآلجــال
ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشــر الـــنص الـــتـــنــظـــيـــمي الـــذي �ــنح

الرخصة لصاحبها في اجلريدة الرسمية.
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وسيـدي بـلـعبـاس وقـاIـة واIديـة والـطـارف وتـيسـمـسـيلت
وخـنــشـلــة وعــX الـدفــلى وعـX تــمــوشـنت وســوق أهـراس

وغليزان.
الـتـغطـيـة الـدنيـا في نـهـايـة السـنـة األولى (الـوالياتالـتـغطـيـة الـدنيـا في نـهـايـة السـنـة األولى (الـواليات

واIناطق اجلغرافية)واIناطق اجلغرافية)
qفي الــــســـنـــة األولى qيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تــغـطـيـة الــواليـات اآلتـيــة (الـواليـات الـتـي جتب تـغـطــيـتـهـا
في الـبــدايــة والــواليـات اإلضــافــيـة)q مع الــعــلم أن الــنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 1.
* C1 : اجلـــزائـــر الـــعــــاصـــمـــة وقـــســـنــــطـــيـــنـــة وورقـــلـــة

ووهران.
: C2 *

qالبليدة : C2a -
- C2b : سكيكدة (حصرية) ومستغا®.

: C3 *
qالوادي : C3a  -

-  C3b : بشار (حصرية).
 *  C4 : عX الدفلى.

الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :
qسطيف وتيزي وزو وبومرداس : C2  *

*  C3 : اجللفة.
تـمــتـد الـتــزامـات الــتـغــطـيــة إلى اIـوانـئ واIـطـارات

واIناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اIعنية :

Xذكـورة أدنـاه كـحـد أدنى. ويـتـعIتـعـد االلـتـزامـات ا
تـطـبيق مـعـايـير جـودة اخلـدمة اIـدرجـة في اIلـحق الـثاني
بــدفـتـر الــشـروط هـذا عــلى جـمــيع اIـنـاطـق الـتي يـخــدمـهـا

صاحب الرخصة.
تــسـتــنــد الــواليــات واIـنــاطق اجلــغــرافــيـة الــتي جتب
تـــغـــطــيـــتــهـــا في تـــواريخ اســتـــحــقـــاق ثـــابــتـــة واحلــد األدنى

للتغطية اIذكور على توزيع حسب أربع (4) فئات :
- الــــــفـــــــئــــــة األولى (C1) وحتــــــوي أربع (4) واليــــــات :

اجلزائر  وقسنطينة وورقلة ووهران.
- الــفــئـة الــثــانــيـة (C2) وتــتــضــمن ســبع عــشـرة (17)

: C2bو C2a Xفرعيت Xوتنقسم إلى فئت qوالية
* تـــشـــمل الـــفـــئــة الـــفـــرعـــيــة C2a واليــات : الـــبـــلـــيــدة

qوتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس
* تـــشــــمل الـــفـــئــــة الـــفـــرعـــيـــة C2b واليـــات : الـــشـــلف
وبـاتـنـة وبـجـايـة وجـيـجل وسـكـيـكـدة ومـسـتـغـا® واIـسـيـلة

ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
- الفئة الثالثة (C3) وتتكون من اثنتي عشرة (12)

: C3bو C3a Xفرعيت Xوالية وتنقسم إلى فئت
* تـتـكــون الـفـئـة الــفـرعـيـة C3a من واليـات : بـسـكـرة

qواجللفة والوادي
* تــتــكــون الــفــئــة الــفــرعــيــة C3b من واليــات : أدرار
واألغواط وبشار وتامـنغست والبيض وإيليزي وتندوف

qوالنعامة وغرداية
* الـفـئـة الـرابـعـة (C4) وتـتـضمن خـمس عـشرة (15)
واليــة : أم الـبـواقي والــبـويـرة وتــبـسـة وتـيــارت وسـعـيـدة

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C1C2C4 C3

% 50

% 55

% 60

% 70

% 80

/

/

% 30

% 40

% 45

% 50

% 60

% 70

% 80

% 30

% 35

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

% 30

% 35

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

ز1 + سنة 1
2 Xز 1 + سنت
ز 1 + 3 سنوات
ز 1 + 4 سنوات
ز 1 + 5 سنوات
ز 1 + 6 سنوات
ز 1 + 7 سنوات

اجلدول اجلدول 1
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز 1  هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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التغـطية الـدنيا في نـهاية الـسنة الـثانيـة (الوالياتالتغـطية الـدنيا في نـهاية الـسنة الـثانيـة (الواليات
واIناطق اجلغرافية)واIناطق اجلغرافية)

qفـي الــســنــة الــثــانــيـة qيــجب عــلى صــاحـب الــرخـصــة
تــغـطـيـة الــواليـات اآلتـيــة (الـواليـات الـتـي جتب تـغـطــيـتـهـا
في الـبــدايــة والــواليـات اإلضــافــيـة)q مع الــعــلم أن الــنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 2.
: C2  *

- C2a : تلمسان
- C2b : ميلة.

: C3 * 
qالبيض : C3b -

*  C4  : عX تموشنت وسعيدة وقاIة.

الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :

qباتنة وبجاية : C2  *

*  C4 : تيارت والبويرة واIدية.

qعـــلـى صـــاحب الــــرخـــصــــة زيـــادة عــــلى ذلك Xويــــتـــعــــ
تغطية :

q50  % من الطريق السريع شرق غرب *

* احملطـات واIطـارات واIوانئ واIـناطق الـصنـاعية
أو مــنــاطق الــنـشــاط الــتـابــعــة لـعــواصم الــواليــات اIـعــنــيـة

بالتزامات التغطية.

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C2C3C4

% 40

% 45

% 50

% 60

% 70

% 80

% 35

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

% 35

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

2 Xز 1 + سنت

ز 1 + 3 سنوات

ز 1 + 4 سنوات

ز 1 + 5 سنوات

ز 1 + 6 سنوات

ز 1 + 7 سنوات

الـتغطـية الـدنيا فـي نهايـة السـنة الثـالثـة (الوالياتالـتغطـية الـدنيا فـي نهايـة السـنة الثـالثـة (الواليات
واIناطق اجلغرافية)واIناطق اجلغرافية)

qفي الــســنــة الــثــالــثــة qيــجب عــلى صــاحب الـــرخــصــة
تــغـطـيـة الــواليـات اآلتـيــة (الـواليـات الـتـي جتب تـغـطــيـتـهـا
في الـبــدايـة والـواليــات اإلضـافـيــة )q مع الـعــلم أن الـنـسب

الدنيا من التغطية موضحة في اجلدول 3.

*  C2b : جيجل وبرج بوعريريج.

*  C3b :  تندوف.

*  C4 : تيسمسيلت.

الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :الواليات اإلضافية اIمنوحة لصاحب الرخصة :

*  C2 :  عنابة والشلف واIسيلة ومعسكر.

* C4 : غليزان.

كـمــا يـتـعـX عـلى صـاحب الـرخــصـة مع نـهـايـة الـسـنـة
الثالثة تغطية :

* 50  % من الـــبــاقـي من الـــطــريق الـــســـريع شــرق -
qغرب

اجلدول اجلدول 2
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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* كــــامل مـــســـار الــــطـــرق احملـــددة أدنـــاهq مـع تـــغـــطـــيـــة
الــتـجــمـعــات الـتي جتــتـازهــا هـذه الـطــرقـات فـي الـواليـات
الــــتـي يـــــجـب فـــيــــهــــا عـــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يـــنــــشـــر

تغطيته :
* الـطــريــقـان الــوطــنــيـان رقم 35 ورقم 2 (مـغــنــيـة -

q(تموشنت - وهران Xع
q(وهران - اجلزائر) الطريق الوطني رقم 4 *

q(اجلزائر - قسنطينة) الطريق الوطني رقم 5  *

q(عنابة - قسنطينة) الطريق الوطني رقم 3 * 

* الطريق الوطني رقم 44 (عنابة - القالة).

* اIـنـاطق الـصـنـاعـيـة واIـطـارات ومـوانئ الـواليـات
التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C2C3C4

% 45

% 50

% 60

% 70

% 80

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

% 40

% 45

% 50

% 60

% 80

ز 1 + 3 سنوات

ز 1 + 4 سنوات

ز 1 + 5 سنوات

ز 1 + 6 سنوات

ز 1 + 7 سنوات

اجلدول اجلدول 3
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

التغطية الـدنيا في نهاية السنة الرابعة  (الوالياتالتغطية الـدنيا في نهاية السنة الرابعة  (الواليات
واIناطق اجلغرافية)واIناطق اجلغرافية)

qيـــجب عــلى صـــاحب الــرخـــصــة في الـــســنــة الـــرابــعــة
مــواصــلـــة تــغــطـــيــة الــواليـــات الــتي جتب تـــغــطــيـــتــهــا خالل
الـسـنـوات الـثالث األولى والـشـروع في تـغـطـيـة الـواليـات
اآلتــيــة وفق  الـنــسب الــدنــيـا من الــتــغـطــيـة اIــوضــحـة في

اجلدول 4.

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C2C3C4
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% 80
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% 50

% 60
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ز 1 + 4 سنوات

ز 1 + 5 سنوات

ز 1 + 6 سنوات

ز 1 + 7 سنوات

* C2b : تيبازة.
 : C3  *

qبسكرة  : C3a - 

- C3b :  األغواط.
- C4 : ســــيـــــدي بـــــلـــــعــــبـــــاس وأم الـــــبـــــواقي وتـــــبـــــســــة

والطارف.

اجلدول اجلدول 4
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)
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التغطية الدنيا في نهاية السنة اخلامسة (الواليات واIناطق اجلغرافية) :التغطية الدنيا في نهاية السنة اخلامسة (الواليات واIناطق اجلغرافية) :

الـســنـة اخلـامـســة : يـلـتـزم صــاحب الـرخـصـة �ــواصـلـة تـغــطـيـة الـواليــات الـتي جتب تـغــطـيـتـهــا خالل الـسـنـوات األربع
األولى والشروع في تغطية الواليات اآلتية مع نسبة التغطية الدنيا احملددة في اجلدول 5 :

qغرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي  : C3b *

* C4 : سوق أهراس وخنشلة.

الفئاتالفئاتالتاريخالتاريخ

C2C3C4

% 60

% 70

% 80

% 50

% 60

% 80
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% 80

ز 1 + 5 سنوات

ز 1 + 6 سنوات

ز 1 + 7 سنوات

اجلدول - اجلدول - 5
نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها بداية من السنة اخلامسة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الثالث)

يتـعX على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مقدما بانتـشاره اIتوقع للسنة اIقبلة في واليات جديدة

في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.

الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة :الــــســــنـــتــــان الـــســــادســـة والــــســـابــــعـــة : يــــلــــزم صـــاحب
الرخصـة بتـوسيع نـطاق الـتغـطية إلـى كل الواليات خالل
الـسـنتـX السـادسة والـسـابعـة مع احتـرام نـسب التـغطـية
Xاحملــــددة فـي اجلــــداول من 1 إلى 5 إلى نــــهــــايــــة الــــســــنــــتـــ

السادسة والسابعة وإبالغ سلطة الضبط مقدما بذلك.

تـبـلغ نـسب التـغـطـية الـتي يـجب حتـقيـقـها 80 % في
نهاية السنة السابعة في كل والية من واليات الوطن.

وفـيما يـتعـلق بالتـغطـية الدنـيا في نـهاية الـسنوات
الرابـعـة واخلـامـســـة والـسادســـة والـسـابـعـــةq يـتم إضـافــة

ما يأتي :

يـجـب عـلى صــاحب الـرخــصـة أن يــنـتـهـي قـبل نــهـايـةيـجـب عـلى صــاحب الـرخــصـة أن يــنـتـهـي قـبل نــهـايـة
السنة الرابعة من  :السنة الرابعة من  :

تـغـطـيـة جـمـيع الــطـرق الـوطـنـيـة في الـواليـات الـتي
يـــجب عـــلى صــاحـب الــرخـــصـــة تــغـــطــيـــتـــهــا فـي الــســـنــوات

السابقة وخاصة محاور الطرق :

q6 وهران - بشار : الطريق الوطني رقم * 

* اجلــزائــر - اجلــلــفـة - األغــواط - غــردايــة : الــطـريق
q1 الوطني رقم

* قــسـنــطـيــنـة - بــاتـنـة - تــقـرت - ورقــلـة : الــطـريق
q3 الوطني رقم

 * القالة - سـوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني

رقم 16.

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

* كل الــطــرق الـوطــنـيــة ومـحــاور الــطـرق الــسـريــعـة
الــبــاقـيــة في أقــالـيـم الـواليــات الـتـي يـتــواجـد بــهــا صـاحب

qالرخصة

 * عـلى األقل 45 % مـن الـتــجــمــعــات الـســكــانــيـة ذات

أكـثـر من  2000 نـسـمـة في الــواليـات اخلـاضـعـة اللـتـزامـات
التغطية.

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

* 80  % من الــتـــجــمــعــات الــســكـــانــيــة ذات أكــثــر من

2000 نــسـمـة في الـواليـات اخلـاضـعــة اللـتـزامـات الـتـغـطـيـة

خالل السنوات الثالث األولى.

 * كل الــطـرق الـوطــنـيـة ومــحـاور الــطـرق الـســريـعـة

الباقية.

* كل اIناطق السياحية ومراكز اIياه الساخنة.
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لــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتq يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـةلــلــوفــاء بــكل االلــتــزامــاتq يــجب تــوســيع الــتــغــطــيـة
اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :اإلقليمية مع نهاية السنة السابعة على :

* 95  % من الــتـــجــمــعــات الــســكـــانــيــة ذات أكــثــر من

q2000 نسمة في البالد

 * كـل اIـــنـــاطق الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنــاطـق الـــنـــشـــاطــات

واحملطات البرية والسكك احلديدية واIوانئ واIطارات.
يـجب على صـاحب الرخـصـة  الوفـاء بالـتزام تـغطـية
95 % من التجمـعات السكـانية ذات أكثر من 2000 نسمة

وبـالتـالي ضـمـان تـغطـيـة الـتجـمـعـات الـسكـانـيـة الـتي بلغ
عــدد ســكــانـــهــا هــذا الـــرقم. كــمــا جتـب تــغــطــيـــة كل مــحــاور

الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها.
يـتم التكـفل بتـغطـية الـتجمـعات الـسكـانية ذات أقل
من 2000 نـــســمــة الـــتي لم يـــغــطــهـــا صــاحب الـــرخــصــةq في
إطار اخلدمة العـامة وبناء على مبـادرة من سلطة الضبط

وبحسب الرزنامة التي حتددها.
تعتـبر التـزامات التغـطية الـتي يبيـنها هـذا اIلحق
مــــســــتــــوفــــاة عــــنــــدمــــا يــــتم تــــغــــطــــيــــة 80 % عــــلـى األقل من
الـتجـمعـات السـكانـية في اIـناطق الـواجب وصلـها و80 %

بالنسبة حملاور الطرق والطرق السريعة.
يـــجب عـــلى صــاحـب الــرخـــصــة أن يـــقـــدم إلى ســلـــطــة
الـضــبطq في نــهـايــة كل سـنــةq قـائــمــة شـامــلـة عن اIــنـاطق
اIــغـــطــاة والــســكــان اIــعـــنــيــqX بــذلكq تــدعــيـــمــا لــلــتــقــريــر
qــذكــــور في الـفـقـرة 3.37 من دفـتــر الـشـروطIالـسـنـــوي ا
وال بـــــد مـن تـــــوافق هـــــذه اIـــــنـــــاطـق وهـــــؤالء الـــــســـــكـــــان مع
مـــنــــشـــورات الـــديـــوان الـــوطــــني لإلحـــصــــائـــيـــاتq من أجل
الــــتـــأكــــيـــد عــــلى أن صــــاحب الــــرخـــصــــة وفى بــــالـــتــــزامـــات
الـتـغــطـيـة. ويـتم تـقـديـر الـسـكـان عـلى أسـاس آخـر إحـصـاء
لـــلـــســـكــــان يـــكـــون الـــديـــوان الـــوطـــنـي لإلحـــصـــاء قـــد نـــشـــر
qعــنـد االقــتــضـاء qهــذا الـتــقــريــر ويـبــرر qXنــتــائـجـه. ويـبــ
ظـروف (اإلعـفـاء �ـفـهـوم هـذه الـعـبـارة في اIـادة 32 ) الـتي
�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـحــتج بــهــا بـالــنــســبـة لــلــفــتـرة

اIعنية.
طــبــقـــا لــلــمــادة 32 من دفــتــر الـــشــروط وبــاســـتــثــنــاء
ظــــروف اإلعـــفـــاءq يـــجب عـــلى صــــاحب الـــرخـــصـــة أن يـــدفع
مـبـلـغــا زائـدا عـلى اIــقـابل اIـالي لــلـرخـصــةq في حـالـة عـدم
احـــتــــرام االلـــتــــزامـــات الــــدنـــيــــا وااللـــتــــزامـــات اإلضــــافـــيـــة

للتغطية الواردة في اIلحق 4.
سيـحسب مبـلغ الزيادة بـعد أن تقـوم سلطـة الضبط
بفـحص وتدقيق انـتشـار شبكـة اجليل الثـالث على أساس

السلم اآلتي :
*  اإلخالل بـــالــــواجـــبـــات الـــســـنـــويـــة لـــلــــتـــغـــطـــيـــة في
الـواليــة: تـطــبـيق الـعــقـوبــة الـقـصــوى �ـائــة مـلـيــون ديـنـار

q(100.000.000,00 دج ) جزائري

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

مليون دينار جزائري (50.000.000,00 دج).

qأعاله XـذكـورتـIا Xبـالـنـسـبــة لـكل حـالـة من احلـالـتـ
يــحــسب اIـبــلغ الــزائـد عــلى اIــقـابـل اIـالي لــلــرخـصــة عـلى
أســاس زيـــادة قــصــوى تـــتــنــاسـب مع الــعـــجــز في تــغـــطــيــة
الـســكــان مــقــارنــة مع األدنى اIــطــلــوب اIــقـدر بـ 80 % من

السكان في اIناطق الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل :

q% 80 / (x - % 80 ) x مبلـغ الـزيادة = الزيادة القصوى
حيث أن :

X=  الـنـسـبـة اIـائـويـة لـلتـغـطـيـة احملـقـقـة في اIـنـطـقة

اIعنية. x : ضرب و/قسمة.

في حـــالـــة اإلخالل بـــتــغـــطـــيــة 95 % من الـــتــجـــمـــعــات
الـسـكــانـيـة ذات أكـثـر من 2000 نـسـمــة : تـطـبـيـق الـعـقـوبـة
الـقـصــوى �ـلــيـون ديـنــار جـزائـري (1.000.000,00 دج) لـكل

جتمع سكاني.

بـــالــنـــســـبــة لـــلـــحــالـــة اIـــذكــورة أعـالهq يــســـاوي مـــبــلغ
الـزيادة اإلجـمالـيـة عدد الـتـجمـعات الـسـكانـيـة التي يـفوق
تعـداد سكانها 2.000 نـسمة ولم تـتم تغـطيتـها (أي التي لم
تـتـحقق فـيـهـا نـسـبـة الـتغـطـيـة الـدنـيـا اIـقدرة بـ 80 % من
السـكـــان) والواجـــب تغـطـيتـهـا لـبلـوغ أدنى تـغـطيـة بـقدر
95 % في التـجمعات الـسكانـية التي يفـوق تعداد سـكانها

2.000 نسمةq مضروبا في مبلغ الزيادة األحادية.

وفي حـالـة الـتـجـمـعـات السـكـانـيـة الـتي يـفـوق تـعداد
سكانها  2.000 نسمة ولم حتقق فـيها تغطـية بنسبة 80 %
من الـسـكانq يـحـسب اIـبلغ األحـادي لـلزيـادة اIـطبـقـة على
اIـقـابـل اIـالي الـواجـب أخـذه بـعــX االعـتـبــارq عـلى أسـاس
الـزيـادة األحـاديـة الـقـصـوى اIـتـنـاسبـة مـع الـعجـز اIـسـجل
في تـغـطـيــة الـسـكـان مـقـارنـة بـاألدنى اIـطـلـوب واIـقـدر بـ

80 % من عدد سكان اIنطقة الواجب وصلها.

أي الصيغة اآلتية لكل حالة من حاالت اإلخالل :

q% 80 / (x - % 80) x مـبلـغ الـزيادة = الـزيادة الـقصوى
حيث أن :

X = الـنـسـبـة اIـائـويـة لـلتـغـطـيـة احملـقـقـة في اIـنـطـقة
اIعنيةx q : ضرب و/قسمة.

يــتـم تــطــبــيق كـل عــقــوبــة ســنــويـــا إذا لم يــتم الــوفــاء
بااللتزامات.
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- 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�ـــــقـــــتـــــضى تـــــوصـــــيــــــة ســـــلـــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد
واIـــواصالت الــســـلــكــيــة والـالســلــكــيـــة واIــتــضــمـــنــة قــبــول
GSM ـتـرتــبـة عن رخـصـةIمـشـروع الــتـنـازل عن احلــقـوق ا
اIمـنوحة لــشركة "أوراسـكوم تيـلكوم اجلـزائر شركة ذات
أسـهم" لـفـائـدة شركـة "أوبـتـيـمـوم تـيلـكـوم اجلـزائـرq شـركة

q"ذات أسهم

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى : ة األولى : يـهدف هـذا اIرسـوم إلى اIـوافقـة على
رخــصــة إلقــامـة واســتــغالل شــبــكــة عــمــومــيــة لــلـمــواصالت
الـالســـلــــكـــيــــة اخلـــلــــويــــة من نـــوع GSM وتــــوفــــيـــر خــــدمـــات
qـــواصالت الـالســـلــكـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــور عـــلى هـــذه الـــشـــبـــكــةIا
اIـــمـــنــوحـــة عـــلى ســـبـــيل الـــتــنـــازل لـــشـــركــة " أوبـــتـــيـــمــوم

تيلكوم  اجلزائرq شركة ذات أسهم ".

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــرخص لـــشـــركـــة " أوبــتـــيـــمـــوم تــيـــلـــيـــكــوم
اجلـــزائــرq شـــركــة ذات أســـهم " اIــســـتــفـــيــدة من  الـــرخــصــة
اIـذكـورة أعالهq بـأن تـقـيم وتـسـتـغل الـشـبـكة اIـذكـورة في
اIــــــــادة األولـى أعـالهq وأن تــــــــوفــــــــر خـــــــــدمــــــــات اIـــــــــواصالت
الالسـلــكــيـة عــلى هــذه الـشــبـكــةq ووفق الــشـروط الــتــقـنــيـة
والـتـنـظـيـميـة كـمـا هي مـحـددة في دفـتـر الـشـروط اIـلحق

بهذا اIرسوم.

3 :  : الرخـصةq مـوضوع هـذا اIـرسومq شـخصـية اIاداIادّة ة 
وال �ــكن الـــتــنــازل عــنــهــا أو حتــويـــلــهــا إال في إطــار ووفق
األحـكــام الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة اIـعــمـول بــهـاq ووفق

الشروط احملددة في دفتر الشروط.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 10
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-313 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 10 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن

اIـــوافــقـــة عــلى رخـــصــةاIـــوافــقـــة عــلى رخـــصــة إلقـــــامــة واســــتـــغالل شــبــــكــةإلقـــــامــة واســــتـــغالل شــبــــكــة
عـمـومـية لــلـمواصالت الالسـلـكيـة اخلـلـويةعـمـومـية لــلـمواصالت الالسـلـكيـة اخلـلـوية مـن نــوعمـن نــوع
GSM ولـــتـــوفـــيـــر خــــدمــات اIـــواصـالت الـالســلـــكـــيــة ولـــتـــوفـــيـــر خــــدمــات اIـــواصـالت الـالســلـــكـــيــة

لـلـجـمـهـورqلـلـجـمـهـورq اIـمـنـــوحـة عـلى سـبـيـل الـتـنـازل لـشـركـةاIـمـنـــوحـة عـلى سـبـيـل الـتـنـازل لـشـركـة
"أوبتيموم تيلكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم"."أوبتيموم تيلكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم".

ــــــــــــــــــــــــــ

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

 qتممIعدل واIا 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�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 219
اIـؤرخ في 10 جـمـادى األولى عام 1422 اIـوافق 31 يـولـيو
ســـنـــة 2001 واIـــتــــضــــمن اIــــوافــــقـــة عــــلـى رخـــصــــة إلقــــامـــة
واستغالل شـبكة عـموميـة للـمواصالت الالسلـكية اخلـلوية
من نــوع GSM ولـتــوفــيــر خــدمــات اIــواصالت الالســلــكــيـة

qللجمهور
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اIلحقاIلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية 

سلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكية
 GSM تعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية من نوعIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية اخللوية من نوع دفتر الشروط اIدفتر الشروط ا

وبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهوروبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهور

9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014
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"الـــــــمـــــحـــــــول" (مـــــــركــــــــز تــــــــحــــــــويـــل الـــــنـــــقـــــال)"الـــــــمـــــحـــــــول" (مـــــــركــــــــز تــــــــحــــــــويـــل الـــــنـــــقـــــال)
(Mobile Switching  center MSC) : ) : يـــــــــعــــــــــنـي جتـــــــــهـــــــــيـــــــــز
الـتــحـويل الــذي يـضـمـن الـتــوصـيل بــX شـبـكــة اIـواصالت
الالســــــلـــــكــــــيــــــة اخلـــــلــــــويـــــة مـن نـــــوع GSM وبــــX شــــبــــكــــات
اIـواصالت الـسـلــكـيـة والالسـلـكـيـة الــعـمـومـيـة. وتـؤخـذ في
احلـسـبـان اخلصـوصـيـات الـناجتـة عن الـتـنـقلـيـة والـتـحويل

اخللوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
"مــــــراقـــــب الـــــــمـــــــحـــــطــــــــة الـــــــــقــــــــــاعـــــــــديــــــة"مــــــراقـــــب الـــــــمـــــــحـــــطــــــــة الـــــــــقــــــــــاعـــــــــديــــــة
(Base Station Controller, BSC) :") :" يـعـني الـتــجـهـيـز الـذي
يـســيـر مـحـطـة أو عـدة مـحـطـات قـاعـديـة ويـؤدي عـدة مـهـام
لـوظـائف الــتـحــويل واالسـتـغـالل. ويـضـمن هــذا الـتـجــهـيـز
خـــاصـــة وظــيـــفــة اIـــمـــركــز لـــلــحـــركــة الـــواردة من احملـــطــات
الــقـــاعــديــة ووظـــيــفـــة الــتـــوجــيه نـــحــو احملـــطــة اIــســـتــقـــبــلــة

بالنسبة للحركة الواردة من احملول.
"ETSI" :  : يـــــــعــــــنـي اIـــــــعــــــهـــــــد األوروبـي لـــــــتــــــقـــــــيـــــــيس

االتصاالت.
"الـــقــوة الــقــاهــرة" "الـــقــوة الــقــاهــرة" : يــعــنـي كل حــدث ال يـــقــاومq غــيــر
مـــتــــوقع وخـــارج عن إرادة األطــــرافq ال ســـيـــمـــا الـــكـــوارث

الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات.
(Global System for Mobile Communication) "GSM"

يـعـنـي اIـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـةq اخملـصـصـة
لضمان اتصاالت نقـالة باستعمال تقـنيات رقمية خلوية
GSM كــمـا يـعـرفـهــا اIـعـهـد األوروبي لـتــقـيـيس االتـصـاالت

(Global Mobile personal communication by satellite) "GMPCS"

يعنـي كل منظومـة للمواصالت الـسلكـية والالسلكـية عبر
الـسـاتل (ثـابــتـة أو نـقـالـةq بـشـريط واسع أو ضـيقq عـاIـيـة
أو جــهــويــةq ثــابـتــة أو غــيــر ثــابــتــة اIــدارq مـوجــودة أو في
طــــريق اإلجنــــاز) تــــوفــــر خــــدمــــات اIــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة
والالسـلكيـة مباشـرة للـمستـعملـX النـهائيـX انطالقا من

سعة ساتلية.
"اIنـشآت األسـاسية" : "اIنـشآت األسـاسية" : تعـني اIـنشـآت والتـركيـبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.
qيــــــوم عــــــمل" : "يــــــوم عــــــمل" : يــــــعـــــنـي يــــــومــــــا من أيــــــام األســــــبـــــوع"
بــاسـتــثـنــاء اجلـمــعـة والــســبتq الـذي ال يــعـتــبـر يــوم عـطــلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.
: تــعـــني الـــرخــصـــة الــتي تـــســلـم �ــوجب "الــرخــصــة" :"الــرخــصــة" 
مـرســوم تـنـفــيـذي ويـرخـص لـصـاحــبـهـا بــإقـامــة واسـتـغالل
GSM شـبـكة مـواصالت السـلـكيـة خـلويـة عـمومـيـة من نوع
عــلى الــتـراب اجلـزائــري وتـوفــيـر اخلــدمـاتq ذلـك اIـرسـوم

الذي يلحق به دفتر الشروط 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.

الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اIاداIادّة األولى : اIصطلحاتة 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" : يـــعـــني مــــتـــعـــامل اIـــواصالت
الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة الــــذي حـــولـت إلــــيه نــــشــــاطـــات
اIواصالت السلكـية والالسلكية التي كانت تابعة لوزارة
الـبـريـد وتكـنـولـوجـيات اإلعالم واالتـصـال تـطـبيـقـا لـلـمادة

12 من القانون.

"سلطة الضبط" : "سلطة الضبط" : يعني سـلطة الضبط التي أنشأت
�وجب اIادة 10 من القانون.

"اIــــلـــــحق" :"اIــــلـــــحق" :  يــــعـــــني أحـــــد اIالحـق األربــــعـــــة لــــدفـــــتــــر
الشروط.

اIلحق األول :اIلحق األول : أسهمية صاحب الرخصة

اIلحق اIلحق 2 :  : نوعية اخلدمة

اIلحق اIلحق 3 :  : التغطية اإلقليمية

اIلحق اIلحق 4 :  : كيفيات التوصيل البيني

"دفــتــر الــشــروط" : "دفــتــر الــشــروط" : يــعــني هــذه الــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
مالحـقهـا) الـتي تشـكل دفتـر شـروط  الرخـصة وفق أحـكام

القانون.

"رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" : "رقم أعـــمــال اIــتـــعــامل" : يــعـــني رقم األعـــمــال الــذي
يـحــقـقـه صـاحب الــرخـصــة خـارج الـرســوم بـرسـم اخلـدمـات
والــــصــــافي من كــــلــــفــــة كل خــــدمــــات الــــتـــوصــــيـل الـــبــــيــــني
واســـتــئـــجـــار الــدارات وكـــلــفـــة اخلـــدمــات األخـــرى اIــقـــدمــة
لــلــمــتـعــامــلــX اآلخـريـن في شــبـكــات وخــدمــات اIـواصالت
الـــســلــكـــيــة والالســلـــكــيــة الــعـــمــومــيــة وكـــذلك من الــرســوم
التحاسبية الـدوليةq احملققة خالل السنة اIدنية السابقة.
وفـي حـــالـــة تـــقـــد© عــروض مـــركـــبـــة تـــدمج الـــتـــنـــازل عـــلى
مــطـراف لــلــمــرتـفق مــقــابل ســعـر مــدعمq �ــكن حــسم مــبـلغ
الــدعم اIــقـدم في هــذا الــصـدد من طــرف صــاحب الـرخــصـة
من رقم األعــمـال اIــذكــور أعالهq وفق الـشــروط والــنـســبـة

التي حتددها سلطة الضبط.



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـ
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

"اIــــرتـــــفــــقـــــون اجلــــوالــــون" : "اIــــرتـــــفــــقـــــون اجلــــوالــــون" : يــــعـــــني الــــزبـــــائن غــــيــــر
qالــزائـرين وغــيـر مــشـتــركي صــاحب الـرخــصـة XـرتــفـقــIا
اIـشـتـركX فـي شبـكـات عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الالسـلـكـية
اخللوية التي يسـتغلها متعامـلون أجانب أبرموا اتفاقات

التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).

"اIـــــرتــــفــــقــــون الــــزائــــرون" : "اIـــــرتــــفــــقــــون الــــزائــــرون" : يــــعـــــني الــــزبــــائن غــــيــــر
مـــشـــتـــركـي صـــاحب الـــرخـــصـــةq واIـــشـــتـــركـــX في شـــبـــكـــة
عـمــومـيــة لـلــمـواصـالت الالسـلــكـيــة اخلـلــويـة يــسـتــغـلــهـا في
اجلزائـر متـعامـلـون جزائـريون أبـرموا اتـفاقـات التـجوال

مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).

"مـنطـقة الـتغـطية" :"مـنطـقة الـتغـطية" : تـعني اIـناطق اجلـغـرافيـة التي
تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة.

2.1 التعاريف الواردة في لوائح االحتاد :  التعاريف الواردة في لوائح االحتاد : 

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

االحتادq ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.

اIاداIادّة ة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

1.2  تعريف اIوضوع :   تعريف اIوضوع : 

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة أن يـسـتـغل عـلـى الـتراب
اجلـزائـري شبـكة عـمومـيـة للـمواصالت الالسـلـكيـة اخللـوية
من نوع GSM مفتوحـة للجمهـور وأن يركب على التراب
اجلــزائــري احملــطــات والـــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــتــوفــيــر

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.

3.2  فترة التحفظ :  فترة التحفظ :

ابـتداء من إعالن إجـراء طلب العـروض اIتـعلق �نح
الرخـصةq وحتى 31 ديسـمبـر سنة q2003 لن تـمنحq زيادة
إلى الــرخـصــة اIـســلـمــة كــمـا هــو مـبــX أدنـاه لـ "اتــصـاالت
اجلـزائــر" (أو فـرعــهـا)q أيــة رخـصــة جـديــدة تـتـعــلق بــإقـامـة
و/أو اسـتغالل شبـكة عـمومـية للـمهـاتفة اخلـلويـة األرضية

.(UMTS هاتفة النقالة من نوعIا في ذلك شبكات ا�)

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

"اIـــتـــعـــامـل اIـــرجـــعي" : "اIـــتـــعـــامـل اIـــرجـــعي" : يـــعـــنـي شـــركـــة "أوراســـكـــوم
تــيـــلــكــوم اجلـــزائــر"q شــركـــة ذات أســهم خــاضـــعــة لــلـــقــانــون
اجلــــزائـــــريq بــــرأســـــمــــال قــــدره 41.566.820.000,00 ديــــنــــار
جـــزائــــريq مــقــيــــدة فـــي الــســجــل الــتـــجــاري حتت الــرقم
5635B01 001  16/00  والــكـــائن مــقـــرهــا االجــتـــمــاعي في 8

طــريق مــولـــود فــرعــونq دار الـــبــيــضــاءq  اجلـــزائــرq والــتي
تــذكــر مــســاهــمــتــهــا في رأســمــال صــاحب الــرخــصــة ضــمن

اIلحق األول.

"اIــــتــــعــــامل" : "اIــــتــــعــــامل" : يــــعـــنـي صــــاحب رخــــصــــة إقــــامـــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
و/أو اســــتـــغالل خـــدمـــات هــــاتـــفـــيـــة في اجلــــزائـــرq �ـــا فـــيه

"اتصاالت اجلزائر"

GSM :" :" تـــــعـــــني الـــــشـــــبـــــكـــــة الـــــعـــــمـــــومـــــيــــة "شــــبـــــكــــة "شــــبـــــكــــة 
لـــلـــمـــواصالت الـالســلـــكـــيـــة اخلـــلـــويـــة مـن نــوع GSM (الــذي
يـتـضـمن الـلـجـوء إلى تـكـنـولـوجـيات q(GPRS الـتي تـشكل

إقامتها واستغاللها موضوع دفتر الشروط هذا.

"اخلدمات" "اخلدمات" : يعني خـدمات اIواصالت الالسلكية من
نوع qGSM التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمات
الـــــهــــــاتف الــــــنـــــقـــــال (�ــــــا في ذلـك خـــــدمـــــات WAP) ونـــــقل

.Xعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلIا

:"(:"(Base Transceiver  station,  BTS) احملطـة القاعدية "احملطـة القاعدية"
تـــعـــني مـــحـــطــة قـــاعـــديـــة تـــضـــمن الـــتـــغـــطـــيـــة الالســـلـــكـــيــة
الكـهـربائـية خلـليـة (وحدة قـاعديـة لتـغطـية إقـليم السـلكـيا)
من شـــبـــكـــة GSM. وتــــوفـــر هـــذه احملـــطـــة نـــقــــطـــة نـــفـــاذ إلى
الشبكة للمشتركX احلاضرين في خليتها قصد استقبال

أو إرسال نداءات.

"احملـــطـــة الــــنـــقـــالـــة ("احملـــطـــة الــــنـــقـــالـــة (Mobile Station, MS) : ) : " تـــعـــني
الـتجـهيـز الـنقـال اخلـاص باIـشتـرك والـذي يسـمح بـالنـفاذ
إلى شـبـكة GSM بـواسـطـة الالســلـكي الـكـهـربـائي. ويـوجـد
رقم اIــشــتــرك في بــطــاقـــة اIــشــتــرك الــتي تــســمى وحــدة

.(SIM : Subscriber Identifier Mobile) شتركIتعريف ا

"صـــاحب الـــرخـــصــة" : "صـــاحب الـــرخـــصــة" : يــعـــني "أوبـــتـــيـــمــوم تـــيـــلـــكــوم
qشـركــة ذات أسـهم خــاضـعــة لـلــقـانــون اجلـزائـري q"اجلـزائــر
q1 بـرأسـمـال قــدره مـلـيـونـا (2)  ديـنـار والــكـائن مـقـرهـا بـ

شارع محمديq بئر مراد ريسq اجلزائر.

"االحتاد" :"االحتاد" : يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.
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يـرخص لـصاحـب الرخـصـةq في حـدود احتـرام أحـكام
القـانون ونـصوصه الـتطـبيـقيـةq إقامـة منـشآته األسـاسية
وسـعـاته الــتـراسـلـيــة اخلـاصـة به من أجـل تـلـبـيــة حـاجـيـات

.GSM شبكة

�ـكــنه فـي هــذا الـصــدد إقــامــة وصالت ســلــكــيـة و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةq ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
لضـمان وصالت الـتراسل. و�ـكنه كذلك أن يـستـأجر لدى
الـغـير وصـالت أو منـشـآت أسـاسـية لـضـمـان ربط مـبـاشر

بX جتهيزاته.

2.4 احترام اIقاييس احترام اIقاييس

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

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اIدنية.

اIاداIادّة ة 5 : : النفاذ اIباشر إلى الدولي

1.5 اIنشآت األساسية الدولية اIنشآت األساسية الدولية

عــــلى صــــاحـب الــــرخــــصــــة أن يـــضــــمـن إلى مــــوفى 31
يوليو سنة 2003 توصيل مجـمل اIكاIات الدولية لشبكة
GSM  عـبر اIـنـشـآت األساسـيـة الـتي تسـتـغـلهـا "اتـصاالت

اجلــــزائــــر". وتــــتــــأكــــد ســـلــــطــــة الــــضــــبط مـن أن "اتــــصـــاالت
اجلــزائـــر" تــوفــر هـــذه اخلــدمـــات وفق مــقــايـــيس الــنـــوعــيــة

اIتعارف عليها في قطاع النشاط هذا.

يـــرخص لــصـــاحب الــرخـــصــةq ابــتـــداء من أول غــشت
سـنة q2003 اسـتـغالل مـنـشـآته األسـاسـيـة الـدولـيـة اخلـاصة
بـه عـــلـى الـــتــــراب اجلـــزائــــريq بـــهــــدف تـــوصــــيل اIـــكــــاIـــات
الـــدولــــيـــة Iـــشـــتـــركـــيهq �ـــا فــــيـــهم اIـــرتـــفـــقـــون الـــزائـــرون
واIــرتـفـقــون اجلـوالـونq انــطالقـا من اجلــزائـر أو في اجتـاه

هؤالء في اجلزائر.

2.5 االتفاقات مع اIتعاملX األجانب االتفاقات مع اIتعاملX األجانب

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

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.

اIاداIادّة ة 6 :  : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اIتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
GSM واستغالل اخلدمـات التي من شأنها تـغطية اIناطق

ومـــــحــــاور الـــــطــــرق الـــــواردة في اIـــــلــــحق q 3 وذلك ضـــــمن
اآلجال اIبينة في نفس اIلحق.

يـوضح أنه تسـتفيـد "اتصاالت اجلـزائر" (أو فرع من
فروع اتـصاالت اجلـزائر اIنـشأة لهـذا الغـرض) من رخصة
تــســلم "فـي ســبــيل الــتـــســويــة" من أجل إقـــامــة واســتــغالل
شبـكة عـمومـية للـمهـاتفـة اخللـوية األرضـيةq وفق الـقانون
وفي اآلجـــــال اIــــقـــــررة في هـــــذا األخــــيــــر. وســـــتــــســـــلم هــــذه
الـرخـصــة وفق شـروط »ـاثـلـة لــشـروط هـذه الـرخـصـةq مع

العلم أنه ال يترتب عنها دفع مقابل مالي.

ال تـــمـــنـع األحـــكـــام أعاله مـن إعالن اإلجـــراء اIــــتـــعـــلق
�ــــنح رخــــصـــة أخــــرى من أجل إقــــامـــة واســــتــــغالل شـــبــــكـــة
عــمـومـيــة لـلــمـهـاتــفـة الـنــقـالــة اخلـلـويــة األرضـيــةq قـبل هـذا

األجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة 2004.

اIاداIادّة ة 3 : : النصوص اIرجعية

يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اIـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاq 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 ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اIـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاIواصالت الـسـلـكـية

qتمّمIعدّل واIا 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

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

- اIقاييس احملـددة أو اIقاييس التي £ الـتذكير بها
qفي دفتر الشروط هذا

- لـوائح االحتـادq ال سـيـمـا تـلك اIـتـعـلـقـة بـاIـواصالت
الالسلكية.

الفصلالفصل الثاني الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

GSM نشآت األساسية لشبكةIادّة ة 4 :  : اIاداIا

1.4 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة
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Xهــاتـ Xويـفــصل بـ qــطـاريـفIاحملـطــات الـقــاعــديـة نــحـو ا
احلزمـتX فاصل مزدوج بـ MHz 95  و�اثل عـرض احلزمة

.GSM حسب مقاييس  KHZ 200 منوحة 30 قناة بـIا

حتـــدد ذبـذبــات الـقـنـــوات اIمـنـوحــةq اIـعـبر عـنـهــا
: Xاآلتيت Xبالصيغت qMHz بـ

Fi (n) = 1750 + 0,2 xn لـلحـزمة الـسفـلى (التراسالت

من نقال نحو القاعدة).

Fs (n)  = Fi (n) + 95 لـلحـزمة العـليـا (التراسالت من

القاعدة نحو النقال).

حيث أن n هو رقم القناةq احملدد بX 1 وموفى 30.

إن مـــــخــــتـــــلف هـــــذه الــــقـــــنــــوات مـــــتــــوفـــــرة فـــــقط في
الــتــجــمــعــات الــســـكــانــيــة احلــضــريــة (مــدن أو مــجــمــوعــات

حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000 نسمة).

2.8 تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�ـكن تــخـصــيص قــنـوات ذبــذبـات إضــافــيـة لــصـاحب
الـرخصـةq حسـب ما يـتوفـر من الـقنـوات ووفق الذبـذبات

اخملصصة لـ GSM في إطار مخطط الذبذبات.

لهذا الغـرض يرسل إلى سلطة الـضبط طلب مسبب
يــبـــرر احلــاجــيـــات من الـــذبــذبــات. وعـــلى ســـلــطــة الـــضــبط
اإلجــابـــة عن الــطـــلب في أجـل ثالثــة (3) أشــهـــر ابــتــداء من

تاريخ إيداع الطلب اIثبت بوصل استالم.

تـــكــــون شـــروط مـــنـح واســـتـــعــــمـــال حـــزم الــــذبـــذبـــات
اIمنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اIعمول به.

3.8 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

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

يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات اIتوفرة.

ستـمـنح الذبـذبـات الضـروريـة إلقامـة شـبكـة صاحب
الرخصةq مـثلما سيتم بسطها خالل 12 شهـرا بعد سريان
مفعول الرخـصةq في أجل أقصاه شهـرا واحدا بعد الطلب
الـذي سـيـقـدمه صـاحـب الـرخـصـة لـهـذا الـغـرض. ويـجب أن
تــتــضــمن طــلـبــات الــتــخــصــيص اIــعـلــومــات اIــطــلـوبــة من
طــــرف ســــلــــطــــة ضـــــبط الــــبــــريــــد واIــــواصـالت الــــســــلــــكــــيــــة
والالســلــكــيــة. أمـا الحــقــا فــســتــمــنح هــذه الــذبــذبـات ضــمن

اآلجال والشروط اIقررة في التنظيم اIعمول به.

اIاداIادّة ة 7 :  : اIقاييس واIواصفات الدنيا

1.7 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

يـجـب أن تـكــون الــتـجــهــيـزات واIــنــشـآت األســاســيـة
اIستـعملة في شـبكة صاحب الـرخصة مطـابقة للـمقاييس
اIـعمول بهـا. وعلى صاحب الرخـصة السهـر على أن تكون
الــتـجــهـيــزات اIـوصـولــة بـشــبـكــتهq ال سـيــمـا الــتـجــهـيـزات
اIطـرفيـةq مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية
اIــعــمــول بــهــا. ودون اإلخـالل بــاألحــكــام الــســالــفــةq تــعــتــبــر
GSM" ـعــتـمــدة في إحــدى بـلـدانIـعــدات اIالـتــجـهــيـزات وا

MoU" معتمدة في اجلزائر.

2.7 وصل التجهيزات اIطرفية وصل التجهيزات اIطرفية

ال �ـكن صــاحب الـرخــصـة االعـتــراض عـلى أن يـوصل
بـشبكته جتـهيز مطـرفي معتمـد وفق الشروط احملددة في

التنظيم اIعمول به.

اIاداIادّة ة 8 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

1.8 حزم الذبذبات حزم الذبذبات

(أ) فـور ســريـان مــفـعــول الـرخــصـةq يــسـمح لــصـاحب
الــرخـصــة بــاســتــغالل عــرض حــزمـة بـ q MHz8x 2 تــتــشـكل
من حـــزمــة ســـفـــلى بـــالـــنـــســـبــة IـــكـــاIـــات اIـــطـــاريف نـــحــو
احملـطــات الــقــاعــديــة ومن حــزمـة عــلــيــا بــالــنـســبــة IــكــاIـات
Xهــاتـ Xويـفــصل بـ qــطـاريـفIاحملـطــات الـقــاعــديـة نــحـو ا
احلـزمـتـX فـاصل مـزدوج بـ MHz45 و�ـاثل عــرض احلـزمـة

.GSM حسب مقياس  KHZ200 منوحة 40 قناة بـIا

حتـــدد ذبـذبــات الـقـنـــوات اIمـنـوحــةq اIـعـبر عـنـهــا
: Xاآلتيت Xبالصيغت qMHz بـ

Fi (n)  = 890 + 0,2 xn للـحـزمـة السـفـلى (الـتراسالت

من نقال نحو القاعدة).

Fs (n)  =  Fi (n) + 45 للحزمة العليا (التراسالت من

القاعدة نحو النقال).

حيث أن n هو رقم القناةq احملدد بX 1 وموفى 40.

إن مـــخـــتـــلف هـــذه الـــقــنـــوات مـــتــوفـــرة عـــبـــر جــمـــيع
الـتـراب الــوطـنيq مـا لم تـوجـد عـوائـق في الـتـنـسـيق عـلى

احلدود.

(ب) فــور ســريــان مــفــعــول الـــرخــصــةq يــســمح أيــضــا
q MHz 6x2  لـصـاحب الـرخــصـة بـاسـتـغالل عـرض حـزمـة بـ
تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة IكاIات اIطاريف نحو
احملـطــات الــقــاعــديــة ومن حــزمـة عــلــيــا بــالــنـســبــة IــكــاIـات
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- أرقـام اIشـتركـX بـصيـغة  q 07B PQMCDU حـيث
أن B يـكون بX 0 إلى 4 وأن DqCqMqQqP وU أعداد كـامـلة
�كـنـها أن تـكون بـقيـمة 0 إلى .9 وسـتمـنح سلـطة الـضبط
لــصـــاحب الـــرخــصـــة قــدرات إضـــافـــيــة حـــيــنـــمـــا يــبـــلغ عــدد
األرقـــام اIــــســـتـــعـــمـــلـــة 80 % من قـــدرة الــــقـــسط اIـــمـــنـــوح.
وسـتـنـتج هـــذه القـــدرات عن مـنــح قـيــم إضـافـيـــة لـلـعدد

B (5,6 إلخ....).

- األرقــام الــقـصــيــرة لـلــنــفـاذ إلـى اخلـدمــة الــتـجــاريـة
لـــصــاحب الـــرخــصــة انـــطالقــا مـن الــشــبـــكــة الــثـــابــتــة : إمــا
مـجــمــوع أرقـام من 0700 إلى 0709 وإمـا مــجــمـوعــة أرقـام
qمن 07000 إلى 07099 حـــسب اخـــتـــيــار صـــاحب الـــرخـــصــة
عـلى أن يـتم الـتـعـبـيـر عن هـذا االخـتـيـار في أجل 90 يـوما

بعد سريان مفعول الرخصة.

- ســــيـــــضــــمن صــــاحب الـــــرخــــصــــة مــــجــــانــــا تــــوصــــيل
النداءات اIوجهة إلى خدمات الطوار�.

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

شريطة إعالم سلطة الضبط بذلك.

2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

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

وفق التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة ة 10 :  : التوصيل البيني

1.10 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ـوجب اIـادة 25 من الــقـانـونq يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةq وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اIـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والــــتــــنــــظـــيـم. ويــــســـتــــفــــيــــد صــــاحب الــــرخــــصـــة مـن عـــرض
"اتـــصــاالت اجلـــزائــر" لـــلــتــوصـــيل الــبـــيــني وفـق الــشــروط

اIقررة في اIلحق 4.

qحـسب احلاجة qيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تـصرف اIتعامـلX اIوصولـX بينيـاq مواقع النقاط
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.

4.8 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

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

يتوفر من الطيف.

�ــكن ســلـطــة الــضـبـط كـذلك أن تــفــرض عـنــد احلــاجـة
شــروط الـــتــغـــطــيــة وحـــدود طــاقــة اإلشـــعــاعq عـــلى الــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق متميزة.

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

qفـي كل وقت qعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.
وفي حــــالـــــة عــــدم اســــتـــــغالل صــــاحـب الــــرخـــــصــــة ذبــــذبــــات
الســـلـــكـــيـــة كـــهـــربـــائـــيـــة مـــخـــصـــصـــة له حلـــاجـــيـــات وصالت
الــــتـــــراسل الـــــثــــابـــــتـــــة في أجـل ســــنـــــة ابــــتـــــداء من تـــــاريخ
تــخــصـيــصــهـاq يــخــول لـســلــطـة الــضــبط صالحــيـة مــبــاشـرة
إجـــراء إلــــغــــاء الـــتــــخــــصــــيص وفق الــــشــــروط اIـــقــــررة في

التنظيم اIعمول به.

5.8 التشويش التشويش

تكون كيـفيات اإلقامة واالستـغالل وطاقات اإلشعاع
حـرةq شـريطـة احتـرام الـتنـظيـم اIعـمول به ومـسـتلـزمات
الـتـنـسـيـق الـوطـني والـدولي وشـريـطـة عـدم الـتـسـبب 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
qتـفق عـلـيـهـا إلزالـة هذه الـتـشـويـشاتIاإلجـراءات ا qواحـد

قصد اIوافقة.

اIاداIادّة ة 9 :  : مجموعات الترقيم

1.9 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

حتدد سلطة الـضبط مجموعات الـترقيم الضرورية
لصـاحب الـرخصـة من أجل استـغالل شبـكة GSM وتـوفير

اخلدمات.

تــــتـــــمـــــثل مـــــجـــــمـــــوعــــات األرقـــــام واألرقـــــام اخلـــــاصــــة
اIمنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
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2.11 تقاسم اIنشآت األساسية تقاسم اIنشآت األساسية

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
Xالــتـابـعــة لـلــمـتـعــامـلـ GSM ــنـشــآت األسـاســيـة لــشـبــكـةIا
اآلخـرين. وعـلـيهq هـو كـذلـكq أن يـضع اIـنـشـآت األسـاسـيـة
لشبكة GSM حتت تصرف اIتـعاملX الذين يطلبون منه
ذلك. ويـتم الــرد عـلى طــلـبــات تـقــاسم اIـنــشـآت األســاسـيـة
ضـمن شروط موضوعـية وشفافـة وغير تمـييزية. ويجب
أن تـــعــتـــمـــد مـــنــهـــجـــيــة حتـــديـــد أســـعــار تـــأجـــيــر اIـــنـــشــآت
األســاســـيــة عــلـى الــكــلـــفــةq عــلـى أســاس مــنـــهــجــيـــة مالئــمــة
تـوافق عـلـيـهـا سـلـطـة ضـبط الـبـريـد واIـواصـالت الـسـلـكـية

والالسلكية.

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

3.11 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.

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

1.12 حق اIرور واالرتفاقات حق اIرور واالرتفاقات

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

اخلاصة.

2.12 احترام التنظيمات األخرى اIطبقة احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســــتــــغالل شــــبــــكـــة GSM وتــــوســـيــــعــــهـــا. وعــــلــــيه احــــتـــرام
التـشريع والـتنـظيم اIـعمول بـهمـاq ال سيـما مـنهـا األحكام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطـــني والــصـــحــة الـــعــمــومـــيــة وتـــنــظـــيم اIــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي. 

3.12 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اIـــواقع الالســلــكــيــة الــكــهــربــائــيــةq ال ســيــمــا مــنــهــا الــنــقط
الــعــلــيــاq الــتي يــســتـعــمــلــهــا مــتــعـامــلــون آخــرونq شــريــطـة
احترام االرتفاقات الالسـلكية الكهربـائية وتوفر اIساحة
الـضـروريـة والـتـكـفل بـقــسط مـعـقـول من تـكـالـيف احـتالل

2.10 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تـــطــبــيــقـــا لــلــمــادة 25 مـن الــقــانــون وابــتــداء من أول
أكـتـوبـر سـنـة 2003 أو ابـتـداء مـن أول أكـتـوبـر سـنـة 2002
إذا بـلغ عـدد مـشـتـركي صـاحب الـرخـصة 500.000 قـبل هذا
الــتــاريخ األخـيــرq يــعـد صــاحب الــرخــصـة ويــنــشـر في أول
أكتـوبر من كل سـنةq كـأقصى أجلq فـهرس تـوصيل بـيني
يــحـدد الــشــروط الـتــقــنـيــة والــتـعــريــفــيـة لــعــروض صـاحب
الـرخـصـة في مــجـال الـتـوصـيل الــبـيـني بـالـنـســبـة لـلـسـنـة

التقو�ية اIوالية.

يــعـرض فــهـرس الـتــوصـيـل الـبـيــني هــذا عـلى ســلـطـة
الضبط للموافقة عليه قبل نشرهq وفقا للقانون.

في حـالـة رفض اIوافـقـةq فـإن على صـاحب الـرخـصة
تنفيذ تعـليمات سلطة الضبط وتقد© فهرس وصل بيني
مـــعــدل و/أو مــتـــمم قــانـــونــاq في خـالل خــمــســـة عــشــر (15)

يوما اIوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.

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

وفي فهرس التوصيل البيني اخلاص به.

3.10 عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واIـالــيـة
واإلداريـة في العـقود الـتي يتم الـتفـاوض بشـأنهـاq بحـرية
بــX اIــتــعـامــلــX مع احــتــرام دفــتــر الــشــروط اخلـاص بــكل
مـنـهـم واحـتـرام الـتـنـظـيم اIـعـمـول به. وتـبـلغ هـذه الـعـقـود

إلى سلطة الضبط للموافقة عليه.

وفي حـــــالـــــة حـــــدوث خـالف بـــــX صـــــاحب الـــــرخـــــصـــــة
qيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط qومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اIــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اIـعــمـول

بهما.

اIاداIادّة ة 11 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسية

1.11 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يسـتـفيـد صـاحب الرخـصـة من حق استـئـجار سـعات
الـتــراسل لـدى اIــتـعـامــلـX اآلخـريـن الـذين يـعــرضـون هـذه
اخلـــدمـــات. وعـــلـــيـهq هـــو كـــذلكq أن يـــســـتــــجـــيب لـــطـــلـــبـــات
اسـتــئـجـار سـعـات الـتـراسـل الـتي يـتـقـدم بــهـا اIـتـعـامـلـون
اآلخـرون لـلـمواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكيـة ضـمن شروط

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
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شـبكة GSM وحمـايتـهـا. ويجب عـلـيه أن يرصـد في أقرب
اآلجـال الوسـائل الـتـقـنـيـة والبـشـريـة الـكـفيـلـة بـاسـتدراك
العواقب الناجمـة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها

أو تلفها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIاداIادّة ة 15 :  : استقبال اIرتفقX الزائرين

�ــكن صــاحب الــرخـصــةq شــريـطــة أن يــكــون قـد وفى
بـــالـــتـــزامـــات الـــتـــغـــطــــيـــة احملـــددة في اIـــلـــحق 3 من دفـــتـــر
الــشـــروط هــذا �ــوجب الــســنـــوات األربع األولى اIــوالــيــة
لـسـريـان مــفـعـول الـرخـصـةq أن يـبــرم بـكل حـريـة اتـفـاقـات
الـتـجـوال الـوطـني مع اIــتـعـامـلـX اآلخـرين في الـشـبـكـات
العـمومـيـة الالسلـكـية الـكـهربـائيـة لـلمـواصالت الالسـلكـية
في اجلـزائـر. وتـتـعلـق هذه االتـفـاقـات بـكـيفـيـات اسـتـقـبال

زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.

تــعــرض هــذه االتـفــاقــات عــلـى ســلـطــة الــضــبـط قــصـد
اIـــوافـــقــة اIـــســبـــقـــة عــلـــيـــهــا. ويـــعــتـــبـــر االتــفـــاق قـــد حــظي
بــاIــوافــقـــة إن لم يــرد من ســلــطــة الــضــبط جــواب في مــدة

شهرينq ابتداء من تاريخ اإلشعار باالتفاق.

Xاجلوال XرتفقIادّة ة 16 :  : استقبال اIاداIا

1.16 مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

qــكن صــاحب الــرخــصــة أن يــســتــقــبل عــلى شــبــكــته�
اIـرتـفـقـX اجلـوالـX لـلـمتـعـامـلـX الـذين يـقـدمـون من أجل
Xتطبـيقا التفاقات التـجوال التي ستحصل ب qذلك طلبا

هؤالء اIتعاملX وصاحب الرخصة.

حتدد اتـفـاقـات التـجـوالq بـكل حريـةq الـشـروطq على
اخلصوص شروط حتديـد التعريفـات والفوترة التي �كن
�ـوجبها مشـتركي الشبكـات اخللوية األجنـبية اIوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.

GMPCS 2.16 مع متعاملي شبكات  مع متعاملي شبكات

يــؤذن لـــصــاحب الـــرخــصـــة في أن يــبـــرم بــكـل حــريــة
اتـفـاقـات جتوال مـع مـوفـري خـدمـات اIواصـالت الـسـلـكـية
والالسـلكية عـبر منظـومات االتصاالت النـقالة عن طريق
الــــســــاتل (مــــنــــظــــومـــات GMPCS)q أصــــحــــاب الــــرخص في

اجلزائرq وفقا للتنظيم اIعمول به.

XتعاملIا Xشروعة بIنافسة اIادّة ة 17 :  : اIاداIا

األمـاكن. ومع مراعـاة نـفس الـتـحفـظـات والـشـروطq يجب
عـلـى صـاحب الـرخـصـة فـسح الـنـفـاذ لـلـمـتـعـامـلـX اآلخـرين
إلـى اIــواقع الالســلـــكــيــة الــكـــهــربــائــيــة الـــتي يــســتـــعــمــلــهــا
حلـــاجــــيـــات شــــبـــكـــة GSM ويــــتـــحــــقق الــــنــــفـــاذ إلـى اIـــواقع
الالســلــكــيــة الـكــهــربــائــيــة بــX اIــتــعــامــلـqX ضــمـن شـروط

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.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : 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)
والـعتـاد إلقامة واسـتغالل شـبكة GSM ولتـوفيـر اخلدمات
في مـنــطـقــة الـتــغـطـيــةq ال سـيــمـا بــهـدف اســتـيــفـاء شـروط

الدوام والنوعية واألمن اIقررة في دفتر الشروط هذا.

اIاداIادّة ة 14 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

1.14 االستمرارية االستمرارية

ال يــــســـتــــطـــيـع صـــاحـب الـــرخــــصـــة تــــوقـــيـف تـــوفــــيـــر
اخلـدمـات دون ترخـيص مـسـبق من سلـطـة الـضبطq إال في
حـــالـــة قــوة قـــاهــرة تـــعــايـن قــانـــونــاq وذلـك احــتـــرامــا Iـــبــدإ

االستمرارية.

2.14 النوعية النوعية

يتـعهد صـاحب الرخصـة برصد كل الـوسائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـدولــيـةq ال سـيـمــا مـنـهـا مــقـايـيس االحتـاد. ويــلـتـزم أيـضـا
بــاالحـتــرام الــدقــيق Iــعــايـيــر الــنــوعـيــة الــدنــيــا احملـددة في

اIلحق q2 في منطقة التغطية كلها.

3.14 التوفر التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أال يـتــجـاوز
مـتـوسط اIـدة اIـتـراكـمـة النـعـدام شـاغـلـيـة مـحـطـة قـاعـديـة
في مــجــمل الــشــبــكــة 24 ســاعــة فـي الــســنــةq خــارج حــاالت

القوة القاهرة.

يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اIالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
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- احـــتــرام ســـريــة اIـــعــلـــومــات الــتـي يــحـــوزهــا حــول
.XرتفقIا

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

اIاداIادّة ة 21 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

1.21 مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تكون كلفة النداء Iشترك هاتفي - في شبكة ثابتة
أو نـقــالـة - مـقـيـدة كـلـيـة عـلـى جـهـاز اIـنـاديq داخل اإلقـلـيم

اجلزائري.

تــطــبقq خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريq مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اIنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.

2.21 جتهيزات التسعير  جتهيزات التسعير 

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

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

qوتسجيل التسعير
(ب) يـــــضـع في إطــــــار بـــــرامـج عـــــصــــــرنـــــة وتـــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلq أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تعـرف اIبـالغ اIـسعـرة لكل فـئة مـن فئـات التـعريـفات

qطبقةIا
(ج) يـضع منـظـومـة تبـريـر لـلفـواتـيـر وذلك بتـوفـير
qـــات الــــدولــــيــــة جلـــمــــيع مــــشــــتـــركــــيهIــــكــــاIتــــفــــاصــــيل عن ا

qسبقIباستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع ا
(د) يــوفــر كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــرq تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اIـكــاIــات الــهــاتـفــيــة جلــمــيع مــشــتـركــيه الــذين يــتــقــدمـون
بـطـلـب لـلـحـصـول عـلى ذلك والـذين يـقـبـلـون تـسـديـد سـعـر

qهذه اخلدمة اإلضافية
(هـ) يــحـتــفظ Iــدة ســنــتـX (2) عــلـى األقلq بــعــنــاصــر
الـــفـــوتــرة واIـــعـــطــيـــات اIـــســجـــلـــة في حـــســابـــات الـــزبــائن

الفردية.

3.21 محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتq على األقلq ما يأتي :

qاسم الزبون وعنوانه البريدي -

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIـتـعــامـلـX اIـنـافــسـX لهq ال سـيـمــا بـاالمـتـنـاع عن كل
»ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اIسموح به على
وجه اخلـصـوص (سـيمـا في مـجـال التـعـريـفة) أو الـتـعسف

في استعمال وضعيته اIسيطرة.

XرتفقIساواة في معاملة اIادّة ة 18 : : اIاداIا

يـعـامل اIرتـفـقـون بطـريـقة مـتـساويـةq ونـفوذهم إلى
شــبـكـة GSM وإلى اخلـدمـات مـضــمـونq وفـقـا لــلـقـانـون في

ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكq شـريـطة أن

تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة.

اIاداIادّة ة 19 :  : مسك محاسبة حتليلية

�ــسك صــاحب الـرخــصـة مــحـاســبــة حتـلــيـلــيـة تــسـمح
بـتــحـديـد الـكــلـفـة احلـقــيـقـيـة والــعـائـدات والـنــتـائج اخلـاصـة
بكل شـبـكة مـسـتغـلـة و/أو بكل نـوع من اخلـدمات اIـوفرة.
Xوتـــمـــسك هـــذه احملــــاســـبـــة بـــصــــفـــة تـــتـــوافـق مع الـــقـــوانـــ
والــتــنــظـيــمــات اIــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اIــقــايـيس

الدولية.

اIاداIادّة ة 20 :  : حتديد التعريفات والتسويق

1.20 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

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

شبكته للتوزيع.

تـقــدم اIـعــلـومــات عن ذلك إلى ســلـطــة ضـبط الــبـريـد
واIواصالت السلكية والالسلكية.

2.20 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 -
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على صاحب الرخصـة أن ينشر تعـريفات توفير كل
فـــئــــة من فـــئــــات خـــدمـــة وصـل أو صـــيــــانـــة أو تـــكــــيـــيف أو

تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

2.22 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

qــذكــرة إلى ســلــطــة الــضــبطI(أ) تــرسل نــســخــة مـن ا
قـبل ثالثX (30) يـومــا عـلـى األقل من سـريــان مـفــعـول كل
تـغـيـيـر مـرتـقب. وبـإمـكـان سـلـطة الـضـبـط أن تفـرض عـلى
صــاحب الـرخــصــة تـبــديل كل تــغـيــيــر تـعــريـفــة خــدمـاته أو
تــغـيــيـرا في شــروط بـيـع هـذه اخلــدمـاتq إن تــبـX أن هـذه
التـغـيـيرات ال حتـتـرم قـواعـد اIنـافـسـة اIشـروعـة ومـباد�
توحيـد التعـريفات الـوطنيـة خلدمات اIـواصالت السلـكية
والـالســلــكـــيــة. ويـــقــلص في هـــذه احلــالـــة أجل اإلرســال إلى
ســــلــــطـــــة الــــضــــبط مـن ثالثــــX (30) يـــــومـــــا إلى أجـل أدنــــاه

ثمانية (8) أيام.
(ب) تــــوضع نــــســــخــــة من اIــــذكــــرة الــــنــــهــــائــــيــــة حتت
تـــصـــرف اجلـــمـــهـــور في كـل وكـــالـــة جتـــاريـــة قـــصـــد االطالع

عليها بكل حرية.
q(ج) تـــــســــــلـم أو تـــــبــــــعث إلـى كـل شـــــخـص طـــــلـب ذلك

نسخة من اIذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منها.
(د) تــــبـــX الــــتــــعـــريــــفـــات اجلــــديـــدة وتــــاريخ ســــريـــان

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقIادّة ة 23 :  : حماية اIاداIا

1.23 سرية اIكاIات سرية اIكاIات

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اIـعلـومـات واIكـاIات الـتي يحـوزها عن
مـــرتـــفـــقـي شـــبـــكــة qGSM مع مـــراعـــاة الـــتـــعـــلـــيــمـــات الـــتي
يــقــتــضــيــهــا الــدفــاع الـوطــنـي واألمن الــعــمـومـيq ومــراعـاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اIعمول به.

2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية اIكاIات العقوبات في حالة عدم احترام سرية اIكاIات

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

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اIكاIات.

3.23 سرية اIعلومات االسمية وحمايتها سرية اIعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اIـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا

qفوترةIمرجع اخلطوط واخلدمات ا -
qفترة الفوترة -

- عـرض مـفـصل عن الـفـوترة مع (i) سعـر االشـتراك
(iii)عــــنــــد االقــــتــــضــــاء و qــــطــــاريـفIســــعـــــر تــــأجــــيــــر ا (ii)و
الـــكـــمــــيـــات اIـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

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

4.21 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.

5.21  االحتجاجات  االحتجاجات

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

اIعطاة.

6.21 معاجلة اIنازعات معاجلة اIنازعات

يــضـع صــاحب الـــرخــصـــة إجــراءات شـــفــافـــة  Iــعـــاجلــة
اIــنــازعــات الــقــائـــمــة بــX صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطq حـــX مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحـــدة أو مــنـــازعـــات عــديـــدة عــرضـــهــا مـــشـــتــركـــو صــاحب
qأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق qالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
qبـــقــرار مــســبب qفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بـتـكـيـيف هـذا اإلجـراء أو كـيـفـيـاته الـتـطـبـيـقـيـةq كـمـا أنـها
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.21 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

qGSM فـور تـشـغـيل شـبـكته qيـضع صـاحب الـرخـصـة
مــنــظــومــة مــعـــلــومــاتــيــة لــتـــخــزين اIــعــطـــيــات الــتــجــاريــة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIاداIادّة ة 22 :  : إعالن التعريفات

1.22 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـ
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

- تـــســـخـــيـــر اIــــنـــشـــآت األســـاســـيــــة حلـــاجـــيـــات األمن
qالداخلي

- تــقـد© عــونه بــنــاء عــلى تــرخـيص مــســبق مــكــتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةq لــلــهــيــئــات اIــهــتـمــة عــلى
اIـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اIواصالت السلـكية والالسلكـيةq بالسماح  (i) بالـتوصيل
الــــبـــــيــــنـي والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واIــعــلــومــات األخــرى اIــوجــودة لـدى صــاحب

qهنيIمع احترام هذه الهيئات للسر ا qالرخصة
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةq شـريطـة دفـع تعـويض
يـــــتـــــمــــاشـى وخــــســـــارة رقـم األعــــمـــــال الــــنـــــاجـــــمــــة عـن هــــذا

االنقطاع.
يـعـوض صـاحب الـرخـصـة عن مـسـاهـمـته في األعـمال
الــــــواردة أعالهq ضــــــمـن الــــــقـــــدر والــــــشــــــروط اIــــــقــــــررة في

النصوص التشريعية والتنظيمية اIعمول بها. 
اIاداIادّة ة 25 :  : الترميز والشفرنة

�ــكـن صــاحـب الــرخـــصـــة أن يــقـــوم لـــصــالـح إشــاراته
اخلـاصة  و/أو أن يقتـرح على مشـتركيه خدمـة ترميز في

احترام األحكام القانونية والتنظيمية اIعمول بها.
وعلـيهq مع ذلكq أن يـودع لدى سـلـطة الـضـبطq طرق
ووسـائل شــفـرته اإلشـارات وتـرمـيـزهــا قـبل تـشـغـيل هـذه

اIنظومات.
اIــاداIــادّة ة 26 :  : إلـــزامــيـــة اإلســهـــام في الــنـــفــاذ الـــعــام إلى

اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.
1.26 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

يساهم صاحب الرخـصةq تطبيقا للقانون ونصوصه
الــــتــــطـــبــــيــــقــــيــــةq في أعــــبــــاء الــــنــــفــــاذ الــــعـــام إلـى خــــدمـــات
اIـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةq كـمـا يـسـاهم فـي تـهـيـئة

اإلقليم وحماية البيئة.
2.26 اIساهمة في حتقيق النفاذ العام  اIساهمة في حتقيق النفاذ العام 

إن مـــســـاهـــمـــة صـــاحـب الـــرخـــصـــة في مـــهـــام وأعـــبـــاء
الــــنـــفـــاذ الـــعـــامq وفي تــــهـــيـــئـــة اإلقـــلـــيـم وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة
(اIـــســــاهـــمـــة S.U) مـــحــــددة وفـــقـــا لــــلـــقــــانـــون ولـــنــــصـــوصه
الـتـطــبـيـقــيـةq عــلـمـا أنه مـن الـواضح أن اIـســاهـمـة S.U لن
تتـجاوز سنويا 3 % من رقم أعمال اIـتعامل. وتسدد هذه

اIساهمة وجتمع وفقا للتنظيم اIعمول به.
�ــكن صـاحب الــرخــصـة أن يــسـاهم فـي عـمــلـيــة طـلب
العـروضq وفي االستـشارات الـصـادرة عن سلـطة الـضبط

للمشاركة في إجناز مهام النفاذ العام. 

والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اIــشـتــركـX أو عــلى زبــائـنه احلــائـزيـن عـلى بــطـاقــة الـدفع
اIسبقq وذلك مع احترام األحـكام القانونية والـتنظيمية

اIعمول بها.

يــــجب عــــلـى كل زبــــون أو مــــشــــتــــرك أو حــــائــــز عــــلى
بــطـــاقـــة الــدفع اIـــســـبق أن يـــكــون مـــوضــوع تـــعـــرف دقــيق

يتضمن على اخلصوصq العناصر اآلتية : 

qاالسم واللقب -

qالعنوان -

- نسخة طبق األصل لبطاقة تعريف رسمية.

يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك
أو حX تسليم بطاقة الدفع اIسبق.

4.23 التعرف التعرف

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

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

5.23 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.

اIــــاداIــــادّة ة 24 :  : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةq طبقا للتشريع اIعمول
بهq أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميq وصالحيات السلطـة القضائية
بـاسـتخـدام الوسـائل الضـروريـةq السيـما فـيـما يـتعـلق �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
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األقــــــرب من اIــــــنـــــاديq نــــــداءات الــــــطــــــوار� الــــــواردة مـن
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.

2.28 مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يـعـد صـاحب الـرخـصـة بـالـتـشـاور مع اIـسـؤولـX عن
اIهيئات اIكلـفة باالسعافات االستعـجالية 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

3.28 اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل اإلجــــراءات االســـــتــــعــــجـــــالــــيــــة إلعـــــادة تــــشـــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

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

اIلتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واIقابل اIالياألتاوى واIقابل اIالي

اIــاداIــادّة ة 29 : : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها

1.29 مبدأ األتاوى مبدأ األتاوى

طــبــقـــا لــلــقـــانــون وفي مـــقــابل تــخـــصــيص وتـــســيــيــر
ومراقبة الذبذبات الالسـلكية الكهربائيةq وال سيما منها
الذبـذبات الهـرتزيةq يـخضع صاحب الـرخصة إلى تـسديد
اإلتـــاوة اIـــتــعـــلـــقـــة بـــتـــخـــصــيـص الـــذبــذبـــات وتـــســـيـــيـــرهــا

ومراقبتها.

2.29 اIبلغ اIبلغ

يـحـتـوي مبـلغ اإلتـاوة اIـشار إلـيـها فـي النـقـطة 1.29
qـتـعلـقـة بتـخـصيص الـذبـذبـات وتسـيـيرهـا ومـراقبـتـهاIوا

على ما يأتي :

اIاداIادّة ة 27 : : الدليل وخدمة اإلرشادات 

1.27 دليل اIشتركX العام  دليل اIشتركX العام 

qيبلغ صـاحب الرخصة qطبـقا للمادة 32 من القانـون
qXكـلـفة بـإجناز الـدلـيل العـام للـمـشتـركIالـهـيئـة ا qمجـانا
فـي أجل أقــــصـــاه 31 أكــــتـــوبــــر الــــذي يـــســــبق ســــنــــة إجنـــاز
الــدلــيلq بــقــائــمــة مــشــتــركــيه في اخلــدمــات وبــعــنــاويــنــهم
وبــأرقــام نــدائـهـم وعـنــد االقــتــضــاءq �ــهــنــهمq قــصــد إنــشـاء
دلـــيل عـــام ومـــصــلـــحـــة إرشـــادات يــوضـــعـــان حتت تـــصــرف

اجلمهور.

2.27 خدمة اإلرشادات الها خدمة اإلرشادات الها تفيةتفية

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
خــدمـة إرشــادات هـاتــفـيـة وتــلـكـس مـدفـوعــة األجـرq تــسـمح

باحلصول كحد أدنى على ما يأتي :

- أرقــام هــواتف اIــشــتــركــX في اخلــدمــات انــطالقــا
 qمن أسمائهم وعناوينهم

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

qGSM 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.

3.27 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 كـتـابـةq و�ــكن إخـضـاعـهم إلـى إتـاوة إضـافـيـة ولن
تـرسـل آنـذاك اIـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اIـشــتـركـX إلى

.Xكلفة بإجناز الدليل العام للمشتركIالهيئة ا

اIاداIادّة ة 28 :  : نداءات الطوار�

1.28 التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــــبـــعـــا لــــلـــمـــعـــلــــومـــات اIـــرســــلـــة من طــــرف اIـــصـــالح
الــعــمـومــيــة اIـعــنــيـةq تــوصل مــجــانـا إلـى اIـركــز اIــنـاسب
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اIاداIادّة ة 31 :  : اIقابل اIالي اIرتبط بالرخصة 

1.31 مبلغ اIقابل اIالي مبلغ اIقابل اIالي

يـخــضع صــاحب الــرخـصــة إلى تــسـديــد مــقـابـل مـالي
�ــبـلـغ سـبــعـمــائـة وســبـعــة وثالثــX مـلــيـون (737.000.000)

دوالر أمريكي.

يوضح أنه (i) يعفي اIـقابل اIالي من الضريبة على
القـيمـة اIضـافة خالل مـدة الرخـصة وأن (ii) مبـلغ اIـقابل
اIالي اIبX أعاله يتـضمن مبلغ الفوائد احملسوبة بنسبة
5,5 % ســنــويــا لألخــذ بــعــX االعــتــبـار تــأجــيل دفـع الـقــسط

الــثـاني لـلـمـقــابل اIـالي الـذي يـدفع في 31 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 كما هو مبX أدناه.

2.31 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

يــجـب أداء مــبــلغ اIـــقــابل اIـــالي كــمــا هـــو مــحــدد في
اIادة q1.31 حسب جدول االستحقاقات اآلتي :

- 50 %  أي ثـالثــمـــائـــة وثـــمــانـــيـــة وســـتــون مـــلـــيـــونــا
وخمسمائة ألف (368.500.000) دوالر أمريكي في غضون
أيــــام الـــــعــــمل الـــــعــــشــــرة (10)  بــــعـــــد اإلشــــعــــار بـــــاIــــرســــوم

التنفيذي Iنح الرخصة إلى صاحبها.
- اIبلغ الباقيq 50 % أي ثالثمائة وثمانية وستون
مــلــيــونـــا وخــمــســمــائــة ألف (368.500.000) دوالر أمــريــكي

يوم 31 ديسمبر سنة 2003.

يـــتم الـــدفـع بـــالـــدوالر األمـــريــــكي عن طــــريق حتـــويل
لـفـائـدة اخلــزيـنـة  اIـركـزيـة في احلــسـاب اجلـاري لـلـخـزيـنـة

اIفتوح بسجالت بنك اجلزائر.

3.31 الزيادة في حالة اإلخالل بالتزامات التغطية الزيادة في حالة اإلخالل بالتزامات التغطية

في حــالــة مــا إذا أخـل صـاحـب الــرخــصــة بــالــتــزامـات
q3 ـلـحقIالــتـغــطـيـة اإلقــلـيـمــيـة الــسـنـويــة احملـددة �ـوجـب ا
وباستثنـاء وجود "ظروف اإلعفاء"q يتعرض اIقابل اIالي
اIـرتـبـط بـالـرخـصـة لـزيـادات يـحـدد مـبـلـغـهـا في اIـلـحق 3.
غـيـر أنه يـوضح أن اIـبـلغ اIـتـراكم لـهـذه الـزيـادات ال �كن
أن يـــتـــجـــاوز في أي حـــال مـن األحــوال 200 مـــلـــيــون دوالر

أمريكي.

يـفهم من "ظـروف اإلعـفاء" كل ظـرف خـارج عن حتكم
qرغم كـل عنـاية صـاحب الرخـصة qصاحب الـرخصـة والذي
�ــنع أو يـؤخـر بــصـفـة غـيــر عـاديـة أو غــيـر مـتـوقــعـة بـسط
الشبكة وتطـوير التغطية اإلقلـيمية ضمن اآلجال اIقررة
(i) فـي دفــتــر الــشــروط. وتــتــضــمن هــذه الــظــروف خــاصــة
ظـروف الـقـوة الـقـاهرة و(ii) إخالل "اتـصـاالت اجلـزائـر" أو

- إتــاوة ســنـــويــة الســتــعــمــال ومــراقــبــة الــذبــذبــات :
عـــشـــرة ماليـــX (10.000.000) ديـــــنــــار جـــــزائـــــري لــــلـــــقـــــنــــاة

qالواحدة

- إتــــاوة ســـنــــويــــة لـــتــــســــيـــيــــر ومـــراقــــبــــة اIـــنــــشـــآت
األســاســيــة الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة : ثـالثـة آالف (3.000)

دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.

لن يــطـــرأ تــغــيــيــر عــلى مـــبــلغ هــذه األتــاوى حــتى 31
ديــســمــبــر ســنـة 2003 و�ــكن بــعــد هــذا الــتــاريخ أن تــكـون
موضوع مراجعـةq عن طريق التنظيم وفي احترام مباد�

اIساواة بX متعاملي القطاع دو²ا تمييز.

اIاداIادّة ة 30 : : اإلتاوة اIـتعلـقة بتـسييـر مخطط الـترقيم
واIـسـاهـمـة في الـبـحث والــتـكـوين والـتـقـيـيس في مـجـال

اIواصالت السلكية والالسلكية.

1.30 اIبدأ اIبدأ

يـــــخـــــضـع صــــاحـب الـــــرخـــــصـــــة إلى تـــــســـــديـــــد اإلتــــاوة
 : Xساهمة اآلتيتIوا

qإتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم -

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

2.30 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـدد اإلتـاوة واIـسـاهـمـة اIـشـار إلـيـهـمـا في الـنـقـطة
1.30 وحتـصالنq وفقا للنـصوص التشريـعية والتنـظيمية

اIعمول بها.

وفـيـمـا يـتـعـلق بـهـذه اإلتـاوة وهـذه اIـسـاهـمـةq تعـطى
لصاحب الرخصة الضمانات اآلتية :

- ال يكون اIـبلغ الـسنـوي اإلجمـالي لإلتاوة اIـتعـلقة
بــــتـــســــيـــيــــر مـــخــــطط الـــتــــرقـــيـم الـــذي يــــخـــضع لـه صـــاحب
qـــتـــعـــاملIالـــرخـــصـــة أكـــثـــر من 0,2 %  مـن أرقـــام أعـــمــال ا
وتـشــمل هـذه اإلتــاوة أجـر خــدمـات الـضــبط الــتي تـقــدمـهـا

qواصالت السلكية والالسلكيةIسلطة ضبط البريد وا

- ال يكـون اIـبـلغ الـسـنـوي اإلجـمـالي لـلـمـسـاهمـة في
الـــبــــحث والـــتـــكــــوين والـــتـــقــــيـــيس في مــــجـــال اIـــواصالت
الـــســلـــكـــيــة والـالســلـــكــيـــة أكـــثــر من 0,3 % من رقم أعـــمــال

اIتعامل.

ويسدد هـذه اإلتاوة وهـذه اIسـاهمـة جمـيع متـعاملي
قطـاع اIواصالت الـسلكـية والـالسلكـية في اجلـزائرq وذلك
في احتـرام مـباد� اIـسـاواة بX مـتـعامـلي الـقطـاع ودو²ا

تمييز.



14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م 50

إن صــــاحب الـــرخـــصـــة مـــســـؤول عـن حـــسن اشـــتـــغـــال
شــبـكـة GSM وعن احــتـرام االلــتـزامــات الـواردة في دفــتـر
الــــشــــروط هــــذاq كــــمــــا أنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اIــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIاداIادّة ة 35 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.35 اIسؤولية اIسؤولية

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

شـبـكة GSM وتـشـغـيلـهـاq وتـوفيـر اخلـدماتq وفـيـمـا يخص
األضــرار الــتـي من احملــتــمل أن تـــنــجم خــاصـــة عن نــقــائص
صـــاحـب الـــرخــــصــــة أو عن نــــقـــائـص مـــســــتــــخـــدمــــيه أو عن

.GSM نقائص شبكة

Xإلزامية التأم X2.35 إلزامية التأم

فـــور ســـريـــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــة وخالل كـــامـل مــدة
صالحـيـتـهـاq يتـحـمل صـاحب الـرخـصـة مسـؤولـيـته اIـدنـية
واIــهــنــيـة ومــســؤولــيـتـه عن األخــطـار الــتي تــمس األمالك
الـــضـــروريـــة إلقـــامـــة واســـتـــغالل شـــبـــكــة GSM ولـــتـــوفـــيــر
اخلـــــــدمـــــــاتq �ـــــــا فـي ذلـك اIـــــــنـــــــشـــــــآت اجلـــــــاري إجنـــــــازهــــــا
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاq وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـX تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اIعمول

بهما.

اIاداIادّة ة 36 :  : اإلعالم واIراقبة

1.36 اIعلومات العامة اIعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضـبط اIـعلـومـات والوثـائق اIـالـية الـتـقنـيـة والتـجـارية
اIــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اIــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه �ـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

والتنظيمية ودفتر الشروط هذا.

2.36 اIعلومات الواجب تقد�ها اIعلومات الواجب تقد�ها

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

دفتر الشروط هذا :

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

qوفّرةIوصف مجموع اخلدمات ا -

تــأخـــرهـــا في تــنـــفـــيــذ واجـــبــاتـــهــا فـي الــتـــوصــيـل الــبـــيــني
وتـأجيـر الوصالت اIـستـأجرة وتـقاسم اIـنشـآت األساسـية
والـنــفـاذ إلى اIــواقع الالسـلــكـيـة الــكـهـربــائـيـة و(iii) وجـود
ظــــروف خـــطـــيـــرة تـــمـس أمن مـــســـتـــخــــدمي أو جتـــهـــيـــزات

صاحب الرخصة أو مناوليه.

تـكـون الــزيـادات الـتي يـخــضع لـهـا صــاحب الـرخـصـة
في هــــذه احلـــالـــةq واجــــبـــة األداء نــــقـــدا وكــــلـــيــــة بـــالــــديـــنـــار
اجلــــزائـــريq وذلـك خالل أيــــام الـــعــــمل الــــعــــشـــرة (10) بـــعـــد
qمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط qإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

السنوية اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اIــاداIــادّة ة 32 : : كـــيـــفـــيـــات تـــســـديـــد اIـــســـاهـــمـــات اIـــالـــيــة
الدورية

1.32 كيفيات التسديد كيفيات التسديد

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

اIعمول بهما.

2.32 التحصيل واIراقبة التحصيل واIراقبة

تكلف سلطـة الضبط بتحصيل هذه اIساهمات لدى
صاحب الـرخصـة وتراقب كذلـك التصـريحـات التي يدلي
بــهــا صــاحب الــرخـصــة في هــذا الــصــدد وحتــتـفـظ لـنــفــســهـا
بــاحلق في الــقــيــام بـكـل تـفــتــيش فـي اIـوقـع وبـكـل حتـقــيق
تراهـما الزمqX وذلك بـاالستعـانة عنـد الضرورة بـشرطة
البـريد واIـواصالت السـلكـية الالسـلكـية اIـنصـوص علـيها
في اIـــــادة 121 ومــــا يـــــلــــيــــهـــــا من مـــــواد الــــقــــانـــــون. وعــــنــــد
االقـــتــضـــاءq تــقــوم ســـلــطـــة الــضــبـط بــتــعـــديالت بــعـــد جــمع

توضيحات صاحب الرخصة.

اIاداIادّة ة 33 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اIـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةq تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

غـيـر أن صـاحب الــرخـصـة يـسـتـفــيـد من االمـتـيـازات
Xــوقـــعــة بــIــمـــنــوحــة فـي إطــار اتـــفــاقـــيــة االســتـــثــمـــار اIا
صــاحب الــرخـصــة ووكـالــة تـرقــيــة االسـتــثـمــارات ودعـمــهـا

ومتابعتها.

الفصل السادسالفصل السادس

اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIاداIادّة ة 34 : : اIسؤولية العامة
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اIاداIادّة ة 37 : : اإلخالل باألحكام اIطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIــتـعـلــقـة بـاســتـغالل شــبـكـة GSM وخـدمـاتـهq وفـقـا لــدفـتـر
qـــعــمـــول بـــهـــمــاIالـــشـــروط هــذا ولـــلـــتـــشــريـع والــتـــنـــظـــيم ا
يـــتــعــرض صـــاحب الــرخـــصــة لـــلــعــقـــوبــات ضــمـن الــشــروط
اIـــقـــررة فـي الـــنـــصـــوص الـــســـالـــفـــة الـــذكـــرq دون اIـــســـاس

باIتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع

شروط الرخصةشروط الرخصة

اIــــاداIــــادّة ة 38 :  : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

1.38 سريان اIفعول سريان اIفعول

qبـعــد تـوقــيع صــاحب الـرخــصـة عــلى دفــتـر الــشـروط
يـدخل هـذا الدفـتر حـيـز التـنـفيـذ في التـاريخ الـذي ينـشر
فـيه اIرسـوم التـنفـيذي في اجلـريدة الـرسمـية والـذي تتم
�ـــوجـــبـه اIـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.

 2.38 اIدة اIدة

تـمـنح الـرخـصـة Iـدة خـمس عـشـرة (15) سـنـة ابـتـداء
من تاريخ سريان مـفعول اIرسوم التنفيذي رقم 219-01
 اIؤرخ في 10 جـمادى األولى عام 1422 اIوافق 31 يـوليو

سنة 2001 واIذكور أعاله.

3.38 التجديد التجديد

�ـكن جتديـد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات ال
تــتــعــدى الــواحــدة مــنــهــا خــمس (5) ســنــواتq وذلك بــطــلب
يـودع لدى سلـطة الـضبط قبل إثـنى 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
شــــبــــكــــة GSM وبــــتــــوفــــيــــر اخلــــدمــــات اIــــقــــررة في دفــــتــــر
الـــشـــروط. ويــجـب أن يــكـــون كل رفض لـــكل طـــلب جتـــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبـا عـلى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
عـلى اقتراح من سلـطة الضـبط. وال يترتب على الـتجديد

حتصيل مقابل مالي.

اIاداIادّة ة 39 :  : طبيعة الرخصة

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
qاخلدمات

qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
qـمـنـوحــةIــوارد اIمـعـلـومـــات حــول اسـتـعـمـــال ا -

qال سيما الذبذبات واألرقام
- أيـة مـعــلـومــة أخـرى أو وثـيــقـة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
دفـــــــتـــــر الــــــشـــــــروط هـــــذا والــــــنــــــصـــــوص الــــــتــــــشـــــريــــــعــــــيـــــة

والتنظيميـة اIعمول بها.

3.36 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلطـة الضـبط في أجل أقصـاه ثالثة (3) أشهـر ابتداء من
نهـايـة كل سـنة اجـتـمـاعيـةq تـقـريـرا سنـويـا في ثـماني (8)

نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق 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 هذا وكـذلك تقـديرا حول وقت
تـــصـــحــــيح اخلـــلـل. وإذا كـــان هـــذا اخلـــلـل نـــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةq فيـجب علـيه أن يدرج

qكل مستند يبرر ذلك
- مــخــطط تـنــفــيـذ اســتـغـالل شـبــكـة GSM واخلـدمـات

qقبلةIبالنسبة للسنة ا
- أيــة مــعــلــومــة يــراهــا صــاحب الــرخــصــة مالئــمــة أو

qتطلبها سلطة الضبط
- وإذا كــــان صــــاحـب الـــرخــــصــــة شــــركــــة مــــدرجــــة في
الـــبــورصـــةq يــذكـــر اجــتـــيــاز يـــســجـــله كل مـــســاهـمq في حــد
امـتــالك رأسـمــــال صـاحــــب الـرخـصــــةq يـكـون مـضـاعـفا
لـ 5 (q% 15 q% 10 q% 5 إلخ...) وذلـك تـــنــــفــــيـــذا لــــتــــنـــظــــيم

البورصة اIطبق.

4.36 اIراقبة اIراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اIـعـمــول بـهـمـا
بذلكq �كن سلطة الضبط أن جتري لدى صاحب الرخصة
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 مـــؤهل قــانــونـــا من طــرفــهـــاq وذلك وفق الــشــروط

احملددة في هذا التشريع والتنظيم.
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qاسـتـثـنــاء لألحـكـــام الـــواردة في الـفـقرة (ب) أعاله
ال تـخـضع الـعــمـلـيـات اآلتـيـة لـتـرخــيص مـسـبق من سـلـطـة

الضبط :
(i) الــعـــمـــلـــيــات اIـــذكـــورة في الـــفـــقــرة 2.40 (أ) أعاله
والـتـي تـرمي إلى إدراج كـل سـنـدات صــاحب الــرخـصـة أو

qجزء منها في سوق منظمة
(ii) (أ) ـــذكـــورة فـي الـــفـــقـــرة 2.40Iالـــعــــمـــلـــيــــات ا (ii)
أعالهq عــنــدمـا ال يــتــرتب عــلـيــهــا تـقــلــيص مــبـاشــر أو غــيـر
مــبـاشــر Iــسـاهــمـة [اIــتــعـامل اIــرجــعي] [لـلــفــرع]q إلى حـد
أدنى من أغــــلـــبـــيـــة رأس اIــــال وإلى حـــد أدنـى من حـــقـــوق

التصويت في رأس اIال االجتماعي لصاحب الرخصة.
(ج) تـخـضع للـمـوافقـة اIـسبـقـة لسـلطـة الـضبط وفق
األشـــكــــال والـــشـــروط اIـــقـــررة في الــــفـــقـــرة (ب) أعالهq كل
مسـاهـمـة لصـاحب الـرخـصة في رأسـمـال و/أو في حـقوق
الــتـصــويت Iـتــعـامل حــائـز عــلى رخـصــة إقـامـة واســتـغالل
شـبــكـة عـمـومـيـة لـلــمـواصالت الـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـة و/أو
تـــوفــيـــر خـــدمــات اIـــواصالت الـــســلـــكـــيــة والـالســلـــكـــيــة في

اجلزائر.
(د) �ـــكن أن يـــؤدي اإلخـالل بــاألحـــكـــام أعاله من قـــبل
صــــاحـب الـــــرخــــصـــــة أو أصـــــحــــاب األســـــهم فـي [اIـــــتــــعـــــامل
اIرجعي] [للـفرع] أو أصحاب األسهم في صاحب الرخصة

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

صاحب الرخصة.

اIاداIادّة ة 41 :  : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي 

1.41 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
واIـــنـــظـــمـــات احملـــدودة أو اجلـــهــويـــة الـــتـي تـــنــتـــمـي إلـــيـــهــا

اجلزائر في مجال اIواصالت السلكية والالسلكية.

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

2.41 مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

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

اIواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها.

�ــكن الــوزيــرة أن تــعـلـن صـاحـب الـرخــصــة مــتــعـامال
مــعـــتــرفــا بـه لــدى االحتـــادq بــنــاء عـــلى اقـــتــراح من ســـلــطــة

الضبط.

1.39 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
2.39 التنازل والتحويل التنازل والتحويل

مع مــــراعــــاة أحــــكــــام دفــــتــــر الــــشــــروط هــــذاq ال �ــــكن
التنازل عن الرخصـة أو حتويلها لفـائدة الغير إالّ �راعاة
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.
مع مــراعــاة األحــكــام اIـذكــورة فـي اIـادة q40 يــعــتــبــر
�ـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةq ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اIــــاداIــــادّة ة 40 :  : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

1.40 الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شــركـــة خــاضــعـــة لــلــقـــانــون اجلــزائـــري وأن يــظل عـــلى تــلك

الصورة.

2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة  تعديل أسهمية صاحب الرخصة 

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

(أ) يجب عـلى صاحـب الرخصـةq قبـل إجناز التـعديل
اIقررq أن يخطر مسبقاq سلطة الضبط �ا يأتي :

(i) كـل تــــعـــــديل �س مـــــبــــاشــــرة أكـــــثــــر من 10 % من
qتوزيع أسهمية صاحب الرخصة

(ii) كل تـعـديل �س مـسـتــوى اIـسـاهـمـة اIـبـاشـرة أو
غــــيـــر اIــــبـــاشــــرة [اIــــتـــعــــامل اIــــرجـــعـي] [لـــلــــفـــرع] (1) في

رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مـراعاة االسـتثنـاءات الواردة أدنـاهq تخضع
العـمليـات اIذكـورة أعالهq إلى ترخيـص مسبق من سـلطة
الـضـبط الـتي لن تـرفض هـذا الـتـرخـيص بـدون تـبـريرات
شـــرعـــيــة. ويـــعـــتــبـــر عـــدم رد ســلـــطـــة الـــضــبط مـــدة تـــفــوق

شهرين بعد تقد© طلب الترخيص �ثابة قبول.

(1) )   في حالة إنشاء فرع وفق أحكام نظام إعالن طلب العروض.
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اIلحق األولاIلحق األول

أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

" أوبتـيمـوم تيـلكـوم اجلزائـر " هي شركـة ذات أسهم
خــاضــعــة لــلــقــانــون اجلــزائــريq بــرأســمــال قــدره 2 مــلــيـون
qبئر مراد رايس qشارع محمدي q1 دينار يوجد مقرها بـ
اجلــــــزائـــــر. تــــــوزع  األســـــهم الـ 1000 اIــــــشـــــكـــــلــــــة رأســـــمـــــال

"أوبتيموم تيلكوم اجلزائر"  كاآلتي:

1. 994 ســهـــمــا �ــثل مـــلــيــون وتـــســعــمـــائــة وثــمـــانــيــة
وثمانـX ألف دينـار جزائري (1.988.000,00) ( أي 99,4  %
من رأس اIــال)  تــمــلــكــهــا " أوراســكــوم تــيــلــكــوم اجلــزائـر"
شـركـة ذات أســهم خـاضــعـة لـلــقـانــون اجلـزائـريq بــرأسـمـال
قــــدره 41.566.820.000,00 ديـــــنــــار جـــــزائـــــريq مــــقـــــيــــدة في
q16/00 001 5635 B01 الـــــــســــــجـل الــــــتــــــجـــــــاري حتت الـــــــرقم
والكائن مقرها االجتماعي بـ 8 طريق مولود فرعونq دار

 qاجلزائر qالبيضاء

2. ســــــــهـم واحــــــــد حتـت رقم 995 �ــــــــثل 2000 ديــــــــنـــــــار
جــزائــري (أي 0,1 % من رأس اIــال) �ــلــكه الــســيــد نـيــسي
فــــيــســـبــنــزو فـــرانــســيـــســكـــو جــيــاتـــانــو أنـــطــونــيـــو مــاريــا
( NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria)
من جـنـسـيـة فـرنـسـيـة عــنـوانه �ـقـر الـشـركـة " أوبـتـيـمـوم

 q "تيلكوم اجلزائر

3.  ســهم واحـد مـرقم 996 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIـال) �ـلـكه الـسـيـد بـيـنـيـديت قـوماز
ســـــــانــــــتـــــــيــــــاغــــــو  ( BENEDIT GOMEZ SANTIAGO)  من

qجنسية إسبانية

4. ســهم واحــد مـرقم 997 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % مـن رأس اIـــال) �ـــلـــكه الـــســـيـــد زغـــان عـــلي من

qجنسية جزائرية

5. ســهم واحــد مـرقم 998 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIــــــــال) �ــــلــــكـــه الــــســــيـــــــد عــــلـــــــوش

qمحي الدين من جنسية جزائرية

6. ســهم واحــد مـرقم 999 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIــال) �ـلــكه الـســيـد صــحـراوي جــلـول

qمن جنسية جزائرية

7. سـهم واحـد مرقم 1000 �ـثل 2000 دينـار جـزائري
(أي 0,1 % من رأس اIـــال) �ــــلـــكـه الـــســـيــــد نـــاصــــر خـــوجـــة

ياسX من جنسية جزائرية".

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIاداIادّة ة 42 :  : 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
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو
الـــنــظـــام الــعـــام إال أنه ال �ــكن أن تـــعــيـــد هــذه الــتـــعــديالت
الـنــظــر جـذريــا في الــتــوازنـات االقــتــصـاديــة ذات الــعالقـة

بالرخصة.
ال �ـكن أن تمس هذه الـتعـديالت مبلغ اIـقابل اIالي

في أي حال من األحوال.
اIاداIادّة ة 43 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

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

اجلزائر.
اIاداIادّة ة 44 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIاداIادّة ة 45 :  : اختيار اIوطن 
يكـون موطن صـاحب الرخـصـة في مقـره االجتـماعي

الكائن بـ q1 شارع محمديq بئر مراد رايسq اجلزائر
اIاداIادّة ة 46 :  : اIالحق

تــشـكـل اIالحق األربــعـة اIــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ من
دفتر الشروط هذا.

حـرر بـاجلـزائـر في 9 نـوفـمـبـر سـنـة 2014 في خـمس
(5) نسخ أصلية.

وقعه : 

»ثل صاحب الرخصة»ثل صاحب الرخصة

فينسينزو نيشي فينسينزو 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
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- وفي مـحـاور الـطـرقq سـتـقـاس نـوعـيـة اخلـدمـة من
داخـل اIــركــبــات وهـي تــســيــر مع عـــنــاصــر اIــواءمــة ودون
qعـــلى األقل qوالبـــد أن تــبـــلغ qــطـــاريفIزيـــادة في طـــاقـــة ا

q% 85 قيمة

qاالعــتــبـار Xال تــؤخــذ بـعــ qوحلــســاب نــوعــيـة اخلــدمــة
االخفاقـات النـاجتة عن نقـائص شبـكات متـعامـلX آخرين
إال في احلــاالت الــتي لم يــكن فــيـهــا عــبــور هـذه الــشــبــكـات

ضروريا.

سـيـنـجــز صـاحب الــرخـصـة قـيــاسـات نـوعــيـة اخلـدمـة
حتت إشـــــراف ســــــلـــــطـــــة الـــــضـــــبط الــــــتي ســـــتـــــحـــــددq بـــــعـــــد
اســتــشــارتهq اإلجــراءات اIــوحـدة الــثــابــتــة لــلــقــيــاسq كــمـا
ســــــتــــــحــــــدد دوريــــــة هــــــذه اإلجــــــراءاتq وتــــــفــــــحـص وتــــــدقق
القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة حتت إشرافها.

تـكـون التـكـاليـف النـاجـمة عن قـيـاسات اخلـدمـة على
نـفقة صاحب الرخـصة. أما التـكاليف اIرتـبطة باإلشراف
عـلى القياسات وفـحص النتائج وتـدقيقهاq فـستكون على
نــفــقــة ســلــطــة الــضــبـط. و�ــكن ســلــطــة الــضــبطq في حــالــة
حــدوث نــزاعq أن تـــعــهــد بــالــقـــيــاســات إلى خــبـــيــر أجــنــبي

عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق الثالث اIلحق الثالث 

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

يـضـمن صـاحب الرخـصـةq بـفضل مـحـطـاته القـاعـدية
اخلــاصــةq االلـتــزامــات الــدنــيــا اIــتــعـلــقــة بــتــغــطــيــة اإلقـلــيم
وبرزنامة االنتـشار الواردة أدناه. فاآلجـال تقتطع ابتداء
من يــــوم صـــــدور الــــنص الــــتـــــنــــظــــيـــــمي اIــــانـح الــــرخــــصــــة

لصاحبها في اجلريدة الرسمية.

تــــــمــــــثل االلــــــتــــــزامــــــاتq الــــــواردة أدنــــــاهq حــــــدا أدنى.
فلـصاحب الـرخـصة احلـرية الـكامـلة فـي بسط شـبكـته على
جميع األجـزاء من اإلقليم التي لم يـرد ذكرها أدناهq وذلك
إما �نشآتـه األساسية اخلاصةq وإمـا في إطار اتفاقات أو
جتــوال مع مــتــعــامــلــX آخــرين فــمــعــايــيــر نــوعــيــة اخلــدمـة
الوارد ذكـرها في اIلحق 2 من دفتـر الشروط هذاq تطبق

على جميع اIناطق التي تشملها اخلدمة.

اIلحق الثانياIلحق الثاني

نوعية اخلدمةنوعية اخلدمة

اIقاييس التقنية التي ينبغي تطبيقها :اIقاييس التقنية التي ينبغي تطبيقها :

يــــجـب أن تــــكــــون شــــبـــــكــــة صــــاحب الـــــرخــــصــــةq عــــلى
مستوى بنيتهـا ووظيفيتها وخدماتها اIعروضةq مطابقة
Iعـايير GSM 900 الـتي حددهـا اIعهـد األوروبي  لتـقييس
االتصاالت والتي جـاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة
ETS 300.500 الــطــبــعــة الــثــانــيــة (يــنــايــر ســنــة 1996) ومـا

يليها.

ســيـتــقـيــد صـاحب الــرخـصــة بــاIـعــايـيــر الـتي حــددهـا
االحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واIــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتــصــاالت بــشــأن نــوعــيــة اخلــدمــةq ســيــمــا في مــا يــتــعــلق
�ــــعـــدالت الــــتـــوفــــرq ومــــعـــدالت اخلــــطـــأq مـن أقـــصــــاهـــا إلى

أقصاها.

النتائج الدنيا لنوعية اخلدمة :النتائج الدنيا لنوعية اخلدمة :

يـــجب أن تــســـمح شـــبــكـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــإقـــامــة
وضــمـان اسـتـمـرار اIـكـاIـاتq انـطـالقـا من مـحـطـات نـقـالـة
واقـعـة داخل مـنـطقـة الـتـغـطـيـة احملـددة في اIـلحق 3 أو في
اجتاهها. فالنـتائج اIطلوبة ضرورية للمطاريف احملمولة
GSM 900 كـمـا يـحددهـا مـعـيار qمـحـطات الـهـاتف الـنقـال)
الــذي هـو مـعـيــار اIـعـهـد األوروبـي لـتـقـيـيـس االتـصـاالت)

 .2w (33 d Bm + 2d Bm) بطاقة إرسال تقدر بـ

وتشـمل هـذه الـنتـائج ضـمان اسـتـمرار اIـكـاIات في
حالة مرور محطـة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء اIكاIة

."(hand-over)"

ويــقــصــد بـنــوعــيــة اخلــدمــة احــتـمــال إمــكــانــيــة إقــامـة
مـكـاIة ومـتـابـعـتـهـا وإنـهائـهـا في ظـروف عـاديـة. وسـتـقاس
نوعيـة اخلدمـة في ساعـة الزحـمةq والبـد من أن تسـتجيب

للدرجات الدنيا اآلتية :

- في مــدن اجلــزائـــر ووهــران وقــســـنــطــيـــنــةq تــقــاس
نــوعــيـــة اخلــدمــة داخل الـبــنـايـاتq وسـتــسـاوي عـلى األقل

q% 95

qســـتـــقـــاس نـــوعـــيـــة اخلـــدمــة qـــنـــاطـق األخـــرىIفي ا -
q% 90 قيمة qعلى األقل qوالبد أن تبلغ qخارج البنايات
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السنة السنة 4 : :

- تـغــطــيـة 95 % (يــجـبــر إلى أعــلى عـدد صــحـيح) من
الـتجـمعـات الـسكـانـية الـتي يـتجـاوز تعـداد سـكانـها 2.000

نسمة.

- تغطية محاور الطرق السريعة.

بـعـد الـسـنة q4 يجب عـلى صـاحب الـرخصـة الـتـمسك
بـالـتـزام تـغـطـية 95 % (يجـبـر إلى أعـلى عـدد صـحـيح) من
الـتجـمـعـات الـسـكانـيـة الـتي يـتـجـاوز تعـداد سـكـانـها 2000
نسمة وبالتالي ضـمان تغطية التجمعات السكانية التي
قـد تـبـلغ هـذا الـعـدد من الـسـكـان الحـقـا. ويـنـبـغي أيـضا أن
تـشــمل هـذه الـتـغـطـيــة كل مـحـاور الـطـرق الــسـريـعـة كـلـمـا

أجنزت.

سـيتــم الـتـكـفــــل بالـتـجـمعـــــات الـسـكانـيـــــة التــي
ال يــغــطـــيــهــا صــاحـب الــرخــصـــةq في إطــار اخلــدمـــة الــعــامــة
�ــبــادرة من ســلـطــة ضـبـط الـبــريــد واIـواصالت الــســلـكــيـة

والالسلكية ووفق رزنامة حتددها هذه السلطة.

qـلـحقIاحملـددة في هــذا ا qتـعـتــبـر واجـبــات الـتــغـطـيــة
مـسـتـوفــاة طـاIـا تـمت تــغـطـيـة 90 % عــلى األقل من سـكـان
اIنـاطق الـواجب تـغـطـيـتـها وطـاIـا تـمت تـغـطـية 90 % من
احملــاور الــواجب تــغــطـيــتــهــا فــيـمــا يــخص مــحــاور الــطـرق

والطرق السريعة.

qعـلى صـاحب الـرخـصـة أن يــقـدم إلى سـلـطـة الـضـبط
في نــهــايــة كل ســنــةq قـائــمــة شــامــلــة عن اIــنــاطق اIــغــطـاة
والسكان اIعنيـX بذلكq تدعيما للتقرير السنوي اIشار
إلــيـه في اIــادة 37 من دفـــتــر الـــشـــروط. والبــد مـن تــوافق
هـــذه اIـــنــاطـق وهــؤالء الـــســكـــان مع مـــنـــشــورات الـــديــوان
الـــــوطـــــني لـإلحـــــصـــــائــــيـــــاتq مـن أجل تـــــأكـــــيـــــد أن صـــــاحب
الـرخصة وفّى بـالتـزامات الـتغـطية. ويـتم تقـدير الـسكان
عــلى أســاس آخـر جــرد لـلــسـكــانq يـكــون الــديـوان الــوطـني
لإلحــصـاء قــد نـشــر نـتــائـجه. وعــنـد دخــول دفـتــر الـشـروط
هـذا حــيـز الــتـنــفـيــذq يـتــعـلق األمــر بـجــرد سـنـة 1998. كـمـا
يبـX هذا التـقرير ويـبررq عنـد االقتضـاءq ظروف اإلعفاء
(بــــاIـــــفــــهــــوم الـــــوارد في اIــــادة 3.31) الــــتي �ــــكـن صــــاحب

الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة اIعنية.

وفــقــا لــلــمـادة 3.31 من دفــتــر الـشــروط وبــاســتــثــنـاء
ظــروف اإلعـــفـــاءq يــجـب عــلـى صــاحـب الــرخـــصـــةq أن يــدفع
مـبـلـغــا زائـدا عـلى اIــقـابل اIـالي لــلـرخـصــةq في حـالـة عـدم

احترام رزمانة انتشار الشبكة الواردة أعاله.

السنة األولى :السنة األولى :

أقالـيم الواليـات اآلتيـة : مدينـة اجلزائـر وبومرداس
وتـــيــبـــــازة والــبـــلـــيــــدة ووهـــــران وقــســـنــطـــيــنـــة وعــنـــابــة

وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.

السنة السنة 2 :  : 

- 20 مــقـــرا والئــيــاq غــيــر تــلك اIــقــرات الــواقــعــة في
qذكورة في السنة األولىIأقاليم الواليات ا

- كل اIـــســـافــــة الـــتي تـــقــــطـــعـــهـــا الـــطــــرق الـــوطـــنـــيـــة
اIذكورة أدناه مع تغطـية التجمعات الـسكانية التي تمر

بها هذه الطرق:

* مــغـنــيــة - عــX تــمـوشــنت  - وهــران : الــطــريــقـان
q2الوطنيان رقم 35 و

* وهـــران - مــديـــنــة اجلـــزائــر : الــــطــــريــق الـــوطــني
q4 رقم

q5 اجلزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم *

q3 قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم *

q44 عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم *

- اIـــنــاطق الـــصــنـــاعـــيــة �ـــا في ذلك اIـــطــار وصالت
الطرق بX هذه اIناطق ومطاراتها.

السنة السنة 3 : :

qتبقيةI16 مقرا للواليات ا -

- كل اIـــســـافــــة الـــتي تـــقــــطـــعـــهـــا الـــطــــرق الـــوطـــنـــيـــة
اIذكورة أدناه مع تغطـية التجمعات الـسكانية التي تمر

بها هذه الطرق 

q6 وهران - بشار : الطريق الوطني رقم *

* مــديـــنــة اجلـــزائــر - اجلــلـــفــة - األغـــواط - غــردايــة :
q1 الطريق الوطني رقم

* قسـنـطيـنـة -  باتـنـة - توقـرت - ورقلـة : الـطريق
q3 الوطني رقم

* الـقالة - سـوق أهراس - تبـسة : الطـريق الوطني
رقم 16.
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- الـــــنـــــفـــــاذ إلـى اIـــــنـــــشـــــآت األســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــتـــــراسل
بـاستئجار سعـات الشبكة الـوطنيةq وسيـكون هذا النفاذ
مضـمونا عـلى جميع اIـسالك ذات األليـاف البصـريةq كما
ســيــكـون مــوفــرا حـسب الــطــاقـات اIــتــوفـرة عــلى اIــسـالك
ذات احلـزم الهـرتـزيـة عـلى "اتصـاالت اجلـزائـر"q في جـميع
األحــوالq أن تــلــبي الــطــلــبــات اIــعــقــولــة الــتي يــتــقــدم بــهـا
صـاحب الـرخـصـة والـتي تـتـعـلق بـاسـتـئـجـار سـعات لـربط

qمقرات الواليات

- حتدد قواعد توصـيل احلركة في اتفـاقية التوصيل
qالبيني

- يــفــرض الـتــنــظـيـم أن تـكــون تــعــريـفــات الــتــوصـيل
الـبـيـني مـبـنـيـة عـلى تـقـديـر الـكـلـفـة اIـرتـبـطـة بـالتـوصـيل
الــبـــيــني تـــقــديـــرا مالئـــمــاq وفـــقــا لـــلــمـــمــارســـات الــدولـــيــة
اIــتــداولـة. فــإن لـم تـوجــد هــنــاك عــنــاصــر كــافــيــة لــتــقــديـر
الـكلفـةq �كن سـلطـة الضـبط أن تستـخدم مـقارنـات دولية
لــتـــحـــديــد تـــعــريـــفـــات الــتـــوصــيـل الــبـــيــنـي. وتــصـــبح هــذه
األحـكـام نـافـذةq عـقب فـتـرة انـتـقـالـيـة تمـتـد عـلى ثالث (3)
سـنواتq تـؤطـر خاللهـا تـعـريفـات الـتوصـيل الـبيـني وفـقا

لألحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا اIلحق.

Xــشـــروعـــة بــIـــنــافـــســـة اIبـــغــيـــة ضـــمــان شـــروط ا -
صـــاحب الـــرخــصــة ونـــشــاط اIـــهــاتـــفــة الــنـــقــالـــة التــصــاالت
اجلزائرqفإنه على تعـريفات مكاIات الشبكة الثابتة نحو
شبـكات نـقـالةq خالل الـفقـرة االنتـقـاليـة اIمـتدة إلى ثالث
(3) ســـنــــوات كـــمـــا ورد أعـالهq أن حتـــتــــرم قـــواعـــد تــــأطـــيـــر
تــعــريــفـات الــتــوصــيل  الـبــيــني كــمــا ورد ذلك في الــفـصل
qـلــحق. وتــرمي هــذه الـقــواعـدIالــثــالث (3) أدنــاه من هــذا ا
من جهـةq إلى حتديـد سقف احلـصة الـعائـدة إلى "اتصاالت
اجلزائر"q كما ترميq من جهة أخرىq إلى وضع قيمة دنيا
بــالــنــســبــة حلــصـــة اIــتــعــامل الــنــقــال اIـــرسل إلــيه. و�ــكن
سـلطـة الـضـبط أن تـبطل مـفـعـول هـذا احلكمq عـقب الـفـترة
االنــــتـــقـــالــــيـــةq حـــسـب اعـــتـــبــــارهـــا مـــســــاعـــدات "اتـــصـــاالت

qهاتفة النقالة ملغاة أم الIاجلزائر" لنشاطها في ا

- تراقب سلطة الـضبط تعريفـات تأجير سعات من
طرف "اتصاالت اجلـزائر"q وتتأكد من أن هـذه التعريفات
مــبـــنــيــة حــقــا عــلـى الــكــلــفــة االقــتــصـــاديــة إلقــامــة وصــيــانــة
اIــنـــشـــآت األســاســـيـــة أوq إن تــعـــذر ذلكq تـــتــأكـــد من أنـــهــا

qمارسات الدوليةIمتطابقة مع أفضل ا

سيـحسب مبـلغ الزيادة بـعد أن تقـوم سلطـة الضبط
بفـحص وتـدقيق انـتـشار شـبـكة qGSM على أسـاس الـسلم

اآلتي :

- عــــدم ربـط إقــــلــــيـم واليــــة : مــــا يـــــعــــادل بــــالـــــديــــنــــار
qمن الدوالرات األمريكية Xاجلزائري عشرة (10) مالي

- عـــــدم ربط مـــــقـــــر واليـــــة : مـــــا يـــــعـــــادل بـــــالـــــديـــــنـــــار
qمن الدوالرات األمريكية Xاجلزائري خمسة (5) مالي

- عــدم تـغـطـيـة مـحـور طـريــقي : مـا يـعـادل بـالـديـنـار
اجلزائري خمسة (5) ماليX من الدوالرات األمريكية.

حتــــسب الـــزيـــادة عــــلى اIـــقـــابـل اIـــالي بـــعــــد عـــمـــلـــيـــة
الــفـحص والــتـدقــيق الـتـي تـقــوم بـهــا سـلــطـة الــضـبط عــنـد
الـتـاريخ الـتــذكـاري لـيـوم صـدور اIـرسـوم  اIـتـضـمن مـنح

الرخصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق الرابعاIلحق الرابع

كيفيات التوصيل البينيكيفيات التوصيل البيني

1 -  عموميات-  عموميات

يـــســـتــفـــيـــد صـــاحب الـــرخــصـــة من عـــرض الـــتـــوصــيل
الـبيني التـصاالت اجلزائر كـما هو مـوافق عليه من طرف
ســلــطـة الــضــبط. ويـجـب أن يـســمح هــذا الـعــرض لــصـاحب

الرخصة بأن يستفيد على األقلq من اإلمكانات اآلتية :

- الـنـفـاذ إلى الشـبـكـة الـعمـومـيـة احملـمولـة والـثـابـتة
عـن طــريق الـــتــوصـــيل الـــبــيـــني عــلـى مــســـتــويـــات مــراكــز
(CTU) ومراكز العبور احلضرية (CTN) العبور الوطنية
ومـراكـز الـعـبـور في مـقـرات الـواليـات واIـراكـز الـرقـمـيـة
q(CAA) ذات اسـتــقاللـيـة في الـتـوصـيل qلـلــشـبـكـة الـثـابـتـة
فــالـتــوصــيل الـبــيــني عـلـى مـســتـوى هــذه اIــراكـز األخــيـرة
q(CAA) مـــــخـــــصـص فـــــقـط لـــــتـــــوصـــــيـل احلـــــركـــــة اIـــــوجـــــهـــــة
لــلــمــشــتــركــX الــثــابــتــX في مــنــطــقــة الــربـط بــاIــركـز ذي
االســـــــتـــــــقـاللـــــــيـــــــة فـي الـــــــتــــــــوصـــــــيل q(CAA) إال إذا أقــــــرت
"اتـصـاالت اجلـزائـر" غـيـر ذلك. فـنـقـاط الـتـوصـيل الـبـيـني
أي الـسـطـح الـبـيـني بـX شــبـكـة صـاحب الــرخـصـة وشـبـكـة
"اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر"q تــــتـــكـــون من اIــــوزعـــات الـــرقـــمـــيـــة
لـلــمــراكــز اIـذكــورة أعاله. وتــكـون رمــوز الــتـشــويــرq رمـز

qالرقمي إن تعذر ذلك R2 أو رمز q7 رقم CCITT
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- سـتـحـدد الـكـيـفـيـات الــعـامـة واIـمـارسـات اIـتـعـلـقـة
بــالـتــوصـيـل الـبــيـنـي عن طـريق  اتــفــاقـيــة تـوصــيل بــيـني
مــــبـــرمــــة بــــX "اتـــصــــاالت اجلـــزائــــر" وصـــاحـب الـــرخــــصـــة.

qوتخضع هذه االتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط

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

خاصةq على احترام التنظيم.

2 -  كيـفيـات الـتأطـير اIـؤقت لتـعـريفـات التـوصيل -  كيـفيـات الـتأطـير اIـؤقت لتـعـريفـات التـوصيل
البينيالبيني

سـتـخـضع "اتـصـاالت اجلـزائـر"q خالل فـترة ثالث (3)
GSM ســنــوات ابــتــداء من تــاريخ بــدايــة اســتــغالل شــبــكـة

اجلـديــدةq إلى حتـديـد سـقـف تـعـريـفــات الـتـوصـيـل الـبـيـني
اIـطــبـقـة فـي اIـكـاIــات اIـتــأتـيــة من شـبــكـات نــقـالــةq وفـقـا
لــلـجـدول أدنـاه. والبــد من أن حتـتـرم تــعـريـفــات الـتـوصـيل
الــبــيــني اIــطــبــقــة بــالــفـعـلq هــذا الــسـقـف. وســتـلــحـق هـذه
الـتـعـريـفـات باتـفـاقـيـات الـتـوصـيل الـبـيـني. ويـتـم تـغـيـير
تـعـريـفـات الـتـوصـيل الـبـينـي عن طـريق مـلـحـقـات تـضاف

إلى اتفاقية التوصيل البيني.

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

هذه األتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.

تـــأطــيـــر تـــعــريـــفـــات الــتـــوصـــيل الـــبــيـــني "اتـــصــاالتتـــأطــيـــر تـــعــريـــفـــات الــتـــوصـــيل الـــبــيـــني "اتـــصــاالت
اجلزائر"اجلزائر"

سقف األسعارسقف األسعارطبيعة احلركةطبيعة احلركة
(حصة "اتصاالت اجلزائر")(حصة "اتصاالت اجلزائر")

مالحظاتمالحظات

توصيل بيني محلي

توصيل بيني بX اIدن

توصيل بيني للعبور

توصيل دولي

- 1,20 دج للدقيقة الواحدة

- 2,4 دج للعبور البسيط

- 2,8 دج للعبور اIزدوج.

- 0,36 دج لــلـدقــيـقــة الـواحــدةq لـتــوصـيل

بـــيـــني لـــشـــبـــكـــتـــX عــلـى نـــفس مـــركــز

العبور.

- 2,4  دج لـلـدقـيـقـة الـواحـدة في احلـاالت

األخرى

- 80 % من تعـريفـة النـداء اIطـبقـة على

اجلمهور

ال يشمل تـسديد أداءات اIـتعامل

اIرسل إليه.

عــــلى أســـــاس الــــتــــعــــريـــــفــــة الــــتي

تـــطــــبـق عـــلـى مــــشـــتــــرك ثــــابت

مــــوجــــود بــــنــــقــــطــــة الــــتــــوصــــيل

البيني
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تـخـضع هـاتـان احلـصـتـانI qـدة الـسـنـوات الـثالث (3)
اIـشـار إلــيـهـا في الـفـقـرة األولـى أعالهq إلى قـواعـد تـأطـيـر
الــتـعــريــفــة اآلتـيــة والــتي ســتــطـبق كــذلك عــلى مــتــعــامـلي

GSM اآلخرين اIوجودين في اجلزائر.

1.3 حتــــديـــد ســــقف حــــصــــة "اتـــصــــاالت اجلــــزائـــر" في حتــــديـــد ســــقف حــــصــــة "اتـــصــــاالت اجلــــزائـــر" في

تعريفات الثابت نحو النقال : تعريفات الثابت نحو النقال : 

- ســــيـــســـاوي مـــبـــلـغ احلـــد األعـــلـى حلـــصـــة "اتـــصـــاالت
اجلزائر" 2,5 دج للدقيقة الواحدة.

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

إن احلـــد األدنى حلــصـــة صــاحب الـــرخــصـــة بــالــنـــســبــة
لــنـداءات الــشـبــكـة الــثـابــتـة نــحـو شــبـكـة qGSM ســيـسـاوي

على األقل 6,5 دج للدقيقة الواحدة.

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

األسعار عند االستهالك.

بــالـرغم مـن كل مـا تــقـدمq فـإنـه �ـكن ســلـطـة الــضـبط
أن تـقـومq قــبل نـهـايــة مـدة تـأطــيـر الـتــعـريـفـة اIــمـتـدة إلى
ثالث (3) ســــــنــــــواتq يـــــضــــــبـط اIـــــبــــــالـغ ذات احلـــــد األعــــــلى
واIــــبــــالغ ذات احلــــد األدنـى اIـــشــــار إلــــيــــهـــا أعـالهq من أجل

.GSM متعاملي Xضمان إطار مشروع للمنافسة ب

4 -  تعاون "اتصاالت اجلزائر" -  تعاون "اتصاالت اجلزائر"

تـــقـــدم "اتــصـــاالت اجلـــزائـــر" مــســـاعـــدتــهـــا وتـــولي كل
الـــعـــنـــايـــة الالزمـــة من أجل الـــقـــيـــام في أقـــرب اآلجـــال مع
صـاحب الرخـصـة بتـحـديد (i) ترتـيـبـات وشروط اتـفـاقـية
الـتـوصــيل الـبــيـني الـتـي سـتـبــرم بـيـنــهـمـا و(ii) الـشـروط
الــتـــقــنـــيـــة وتــوفـــر نـــقــاط الـــتـــوصــيـل الــبـــيـــني لـــلــوصالت
اIـــســتـــأجـــرة واIــنـــشـــآت األســاســـيـــة واIــواقـع الالســـلــكـــيــة
الــكــهــربــائــيــة (اIـســتــعــمــلــة من قــبل "اتــصــاالت اجلــزائـر")
مــــحل الــــتــــقــــاسم و(iii) كل األعــــمــــال األخــــرى اIــــقــــررة في
الـتـشريـع والتـنـظـيم اIعـمـول بـهمـا. وتـسـهر سـلـطـة ضبط
البريد واIواصالت السلكية والالسلكية على احترام هذه
الـــشـــروط من طـــرف "اتـــصـــاالت اجلـــزائـــر" حـــتى يـــتـــمـــكن
صاحب الـرخـصة من بـسط شـبكـته في أقـرب اآلجال ومن
الـوفــاء بــواجــبـاته اخلــاصــة بــالـتــغــطـيــة واحملــددة في دفــتـر

الشروط هذا.

تــؤخـــذ بــعــX االعـــتــبــار الـــتــوضــيـــحــات اآلتــيـــة لــفــهم
اجلدول أعاله :

- التوصيل البـيني احمللي يطابق الـتوصيل البيني
�ـركـز حـضـري أو �ـركـز ذي اسـتــقاللـيـة تـوصـيل من أجل
توصيل نـداءات موجـهة إلى مـشتـركX ثـابتـX موجودين

qركزIنطقة ذات استقاللية توصيل لهذا اIفي ا

- الــــتـــوصــــيل الــــبـــيـــنـي بـــX اIــــدن في شـــكـل عـــبـــور
بــســيط يـــطــابق تــوصـــيال بــيــنـــيــا �ــركــز عـــبــور وطــني أو
Xمن أجـل تـوصــيل نـداءات مــوجـهــة إلى مـشــتـركـ qجــهـوي
ثــابـتــX مــوجــودين في مــنـطــقــة ذات اســتـقاللــيــة تــوصـيل

qركز العبور هذاI تابعة مباشرة

- الــــتـــوصــــيل الــــبـــيـــنـي بـــX اIــــدن في شـــكـل عـــبـــور
مــزدوجq يـطــابق تــوصـيال بــيـنــيـا �ــركــز عـبــور وطـني من
Xثـــابـــتــ Xأجـل تـــوصـــيل نـــداءات مـــوجـــهـــة إلى مـــشـــتـــركـــ
qموجودين في منطـقة ذات استقاللية تـوصيل غير تابعة

بصفة مباشرةq إلى مركز العبور هذا.

- الـــتـــوصـــيل الــــبـــيـــني لــــلـــعـــبـــورq يـــطـــابـق تـــوصـــيل
الـنـداءات اIـوجـهــة إلى مـشـتــركي مـتـعـامل GSM آخـر في

qاجلزائر

- الــــتــــوصــــيل الــــبــــيــــني الــــدولـيq يــــطــــابق تــــوصــــيل
qنــداءات مــوجـهــة إلى مــشـتــرك واحــد في شــبـكــة أجــنـبــيـة
q"نشآت األساسية لشبكة "اتصاالت اجلزائرIباستخدام ا

- يــطــبق الــتــنـقــيص الــتــوقــيــتي حلــسـاب تــعــريــفـات
الـتوصـيل الـبـيـني اIبـنـيـة عـلى التـعـريـفـات اIطـبـقـة على

qاجلمهور

تضـبط اIـبالغ الـواردة بـالقـيـمة اIـطـلقـة في اجلدول
الــســابقq ســنــويــا وبــصــفـة تــتــنــاسب مع تــقــلــبــات مــؤشـر

األسعار عند االستهالك.

3-  األحكام اIطبقة للنداءات نحو النقال-  األحكام اIطبقة للنداءات نحو النقال

تطبق "اتـصاالت اجلـزائر" عـلى زبائنـها الـتعـريفات
qاخلـاصـة بـنـداءات الـشبـكـة الـثـابتـة نـحـو الـشـبكـة الـنـقـالة

وتشمل هذه التعريفات عنصرين :

- حــصـة "اتـصـاالت اجلـزائــر" الـتي تـغـطي تــكـالـيـفـهـا
qاخلاصة بالتوصيل والتحصيل

- حـــــصــــة صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة الـــــتي تـــــغــــطـي رســــوم
التوصيل اIطرفي للمكاIات من طرف صاحب الرخصة.
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- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم  14-293 اIؤرخ
في 22 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2014
واIتـضـمن اIوافـقــة عـلى جتـديــد رخـصــة إقـامـــة شبـكــة
عـمـوميـــة لـلمـواصــالت الالسـلـكيـــة عـبر الـسـاتل من نوع
V.SAT واستغاللها وتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية

q"منوحة لشركة" أوراسكوم تيلكوم اجلزائرIللجمهور ا

- و �ـقتـضى اIرسـوم الرئـاسي اIؤرخ في 3 مـحرم
Xتـضمن تعيIوافق 7  نوفـمبر سنة 2013 واIعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واIـواصالت السـلكـية

qوالالسلكية

- و�ـــــقـــــتـــــضى تـــــوصـــــيــــــة ســـــلـــــطـــــة ضـــــبط الـــــبـــــريـــــد
واIـــواصالت الــســـلــكــيــة والـالســلــكــيـــة واIــتــضــمـــنــة قــبــول
V.SAT  تـرتبة عن رخصةIمشروع التـنازل عن احلقوق ا
اIـمنـوحة لـشركـة "أوراسكـوم تيـلكـوم اجلزائـر شركة ذات
أسـهم" لـفـائـدة شركـة "أوبـتـيـمـوم تـيلـكـوم اجلـزائـرq شـركة

q"ذات أسهم

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اIرسـوم إلى اIـوافقـة على
رخصة إقـامة شبـكة عمـومية لـلمواصالت الالسـلكيـة عبر
الـــســاتـل من نــوع V.SAT واســـتــغاللـــهــا وتـــوفــيـــر خــدمــات
qـــواصالت الـالســـلــكـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــور عـــلى هـــذه الـــشـــبـــكــةIا
اIـــمـــنــوحـــة عـــلى ســـبـــيل الـــتــنـــازل لـــشـــركــة " أوبـــتـــيـــمــوم

تيليكوم اجلزائرq شركة ذات أسهم".

2 :  : يـــرخـص لـــشـــركــــة " أوبـــتــــيـــمــــوم تـــيــــلـــكـــوم اIــاداIــادّة ة 
اجلـــزائـــرq شـــركــة ذات أســـهم" اIـــســـتـــفــيـــدة من  الـــرخـــصــة
اIـذكـورة أعالهq بـأن تـقـيم وتـسـتـغل الـشـبـكة اIـذكـورة في
اIــــــــادة األولـى أعـالهq وأن تــــــــوفــــــــر خـــــــــدمــــــــات اIـــــــــواصالت
الالسـلــكــيـة عــلى هــذه الـشــبـكــةq ووفق الــشـروط الــتــقـنــيـة
والـتـنـظـيـميـة كـمـا هي مـحـددة في دفـتـر الـشـروط اIـلحق

بهذا اIرسوم.

3 :  : الرخـصةq مـوضوع هـذا اIـرسومq شـخصـية اIاداIادّة ة 
وال �ــكن الـــتــنــازل عــنــهــا أو حتــويـــلــهــا إال في إطــار ووفق
األحـكــام الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة اIـعــمـول بــهـاq ووفق

الشروط احملددة في دفتر الشروط.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 10
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-314 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 10 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضــــمنq يــــتــــضــــمن

اIـــوافـــقـــة عـــلى رخـــصـــة إلقـــامـــة شـــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــةاIـــوافـــقـــة عـــلى رخـــصـــة إلقـــامـــة شـــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــــلـــمــــواصالت الـالســــلـــكـــيـــة عـــبــــر الــــســـاتل من نـــوعلــــلـــمــــواصالت الـالســــلـــكـــيـــة عـــبــــر الــــســـاتل من نـــوع
V.SAT واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خــدمـــات اIـــواصالت واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خــدمـــات اIـــواصالت

الـالســـلـــكـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــورq  اIـــمـــنـــــوحـــة عـــلى ســـبـــيلالـالســـلـــكـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــورq  اIـــمـــنـــــوحـــة عـــلى ســـبـــيل
التنازل لشركـة " أوبتيموم تيـلكوم اجلزائرq شركةالتنازل لشركـة " أوبتيموم تيـلكوم اجلزائرq شركة

ذات أسهم".ذات أسهم".
ــــــــــــــــــــــــــ

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

 qتممIعدل واIا 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 عـــــــام  1435 اIــــــــوافق 5 مــــــــايــــــــو  ســــــــنــــــــة 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�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
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سلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واIواصالت السلكية والالسلكية
 V.SAT تعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل من نوعIتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل من نوع دفتر الشروط اIدفتر الشروط ا

وبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهوروبتوفير خدمات اIواصالت الالسلكية للجمهور
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"الــــوزيــــر" "الــــوزيــــر"  يــــعــــنـي الــــوزيــــرة اIـــــكــــلــــفــــة  بـــــالــــبــــريــــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

"الــــعــــرض""الــــعــــرض"  يــــعــــني الـــــعــــرض الــــذي يــــقــــدمـه صــــاحب
الـــرخــصــة ردا عــلـى طــلب الــعـــروض الــذي أعــلــنـــته ســلــطــة
الـضـبط في 27 ديـسـمـبـر سـنـة 2003 من أجل مـنح  رخص

  V.SAT

"اIــــتـــــعــــامل" "اIــــتـــــعــــامل"  يــــعــــنـي صــــاحب رخـــــصــــة إقــــامــــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية

و/أو استغالل خدمات هاتفية في اجلزائر.

"رقم أعـــمـــال اIـــتـــعـــامل" "رقم أعـــمـــال اIـــتـــعـــامل"  يـــعـــني رقـم األعـــمـــال الــذي
يحـقـقه صاحب الـرخـصة خـارج الـرسوم بـعـنوان اخلـدمات
اIـقــدمــة في إطـار رخــصـةV.SAT. والــصـافي مـن كـلــفـة كل
خــدمـات الــتـوصــيل الـبــيـنـي احملـقــقـة خالل الــسـنــة اIـدنــيـة

السابقة.

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

"شـبكة "شـبكة V.SAT" " تـعني شبـكة للـمواصالت الالسلـكية
عـبـر الــسـواتل  والـتي تــسـيـر مـحــطـتـهـا HUB الــنـفـاذ إلى

.V.SAT السعة الفضائية حملطات

"احملـــطـــة"احملـــطـــة  HUB "مـــحـــطـــة أرضـــيــــة ثـــابـــتـــة مـــســـؤولـــة
مــــبــــاشــــرة عن اســـــتــــعــــمــــال ذبــــذبــــات اإلرســــال في األرض
وانـطالقا من الساتل ومـسؤولة أيضـا على مراقبـة النفاذ

إلى الساتل وعن تشوير الشبكة. 

"مــــحــــطـــة  "مــــحــــطـــة  V.SAT"  هي مــــحــــطــــات أرضـــيــــة ثــــابــــتـــة
لإلرســال واالســـتــقــبــال أو االســتــقـــبــال فــقـط وتـتـشـكل

»ا يأتي :
qهوائي -

qوحدة السلكية خارجية -
- وحدة السلكية داخلية.

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

عبر شبكته.

" اخلــــدمـــــة الــــثـــــابــــتـــــة عــــبـــــرالــــســـــاتل (" اخلــــدمـــــة الــــثـــــابــــتـــــة عــــبـــــرالــــســـــاتل (SFS)" )" خـــــدمــــة
االتصـاالت الـراديـوية بـX مـحطـات أرضـية مـوضـوعة في
مواقع مـعيـنة حيـث يتم اسـتخدام سـاتل أو أكثـرq  اIوقع
اIـعX قد يكون نـقطة ثابتة مـعينة أو أي نقـطة ثابتة في
مـنـاطق مـعـيـنةq فـي بـعض احلـاالت وتـتـضـمن هـذه اخلـدمة
روابـط بـX الــســواتلq الــتي �ــكــنــهــا كــذلك ضــمــان خــدمـة

الفصل األولالفصل األول
التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اIاداIادّة األولى :ة األولى : اIصطلحات

 1.1 تعريف اIصطلحات تعريف اIصطلحات

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

تفهم كاآلتي :

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

البريد واIواصالتq تطبيقا للمادة 12 من القانون.

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

"اIلحق" "اIلحق"  يعني أحد اIلحقX (2) لدفتر الشروط.

اIلحق األول : اIلحق األول : أسهمية صاحب الرخصة

اIلحق اIلحق 2 :  : عرض اخلدمة

"دفــتــر الــشــروط" دفــتــر الــشــروط"  يــعــني هــذه الـــوثــيــقــة (�ــا فــيــهــا
مـلحـقيـها) الـتي تشـكل دفتـر شروط الـرخصة وفـق أحكام

القانون.

" ETSI" : " : يــــــعـــــــني اIــــــعـــــــهــــــد األوروبـي لــــــتــــــقـــــــيــــــيس
االتصاالت.

"اIـنـشـآت األسـاسـية""اIـنـشـآت األسـاسـية"  يـعـني اIـنـشآت والـتـركـيـبات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اIواصالت السلكية والالسلكية.

"يــــــوم عـــــــمل" "يــــــوم عـــــــمل"  يـــــــعــــــنـي يـــــــومـــــــا من أيـــــــام األســـــــبــــــوع
(بـاسـتـثـنـاء اجلـمـعـة والـسـبت)  الـذي ال يـعـتـبـر يـوم عـطـلـة

لإلدارات اجلزائرية بصفة عامة.

"الـــرخـــصــة""الـــرخـــصــة"  تـــعـــني الـــرخـــصــة الـــتي تـــســـلم �ـــوجب
مـرســوم تـنـفــيـذي ويـرخـص لـصـاحــبـهـا بــإقـامــة واسـتـغالل
شـبكـة مـواصالت السـلكـيـة عـمومـيـة عبـر الـسـاتل من نوع
V.SAT عـــلى الـــتــراب اجلـــزائــري وتــوفـــيــر اخلـــدمــاتq ذلك

اIرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.

يـعـني الـقـانـون رقم 2000 - 03 اIـؤرخ في الـقـانون" الـقـانون" 
5 جــــمــــادى األولى عـــام 1421 اIــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اIتـعلقة بالـبريد وباIواصالت

qتممIعدل واIا qالسلكية والالسلكية
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 1.2 تعريف اIوضوع تعريف اIوضوع

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

لتوفير اخلدمات للجمهور.

 2.2 اإلقليمية اإلقليمية

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

واIعاهدات الدولية.

اIاداIادّة ة 3 : : النصوص اIرجعية
يـجب أن تــنـفـذ الـرخـصــة اIـمـنـوحـة لــصـاحـبـهـاq وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واIــقــايــيس

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

 qتممIعدل واIا qوالالسلكية
 - اIــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 01 - 123 اIـؤرخ 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 الــتــنـفــيـذي رقم 01 - 124 اIـؤرخ 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 الـــتـــنــفـــيــذي رقم 04 - 106 اIــؤرخ في23
صــفــر عـام 1425 اIـوافق 13 أبــريل ســنـة 2004 واIــتــضـمن
اIـوافـقـة عـلى رخـصــة إقـامـة شـبـكـة عـمـومـيـة لـلـمـواصالت
الالســـلـــكـــيـــة عـــبــر الـــســـاتل مـن نــوع V.SAT واســـتـــغاللـــهــا

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

qفي دفتر الشروط هذا
-   لوائـح االحتادq السـيـما تـلك اIـتـعلـقـة بـاIواصالت

الالسلكية.

مـابــX الـسـواتل  واخلـدمــة الـثـابــتـة عـبـر الــسـاتل �ـكن أن
تـشمل كذلك ربط االتـصال خلدمـات االتصاالت الـراديوية

qالفضائية

 "مركز مـراقبة الـشبكة" :  "مركز مـراقبة الـشبكة" : يعني جـميع التـجهيزات
والـبرمجيـات اIوصولـة بينيـا �حطة HUB والتي تـسير

وتراقب حسن سير الشبكة.

"شــبـكـة "شــبـكـة V.SAT اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة"اخلـاصـة بــصـاحب الــرخـصـة":  تـعـني
اIــنـــشــآت األســاســـيــة الـــتي يــســـتــغـــلــهـــا صــاحب الـــرخــصــة
(الـــقـــطـــاع الـــفـــضـــائي ومـــحـــطـــة  HUB) وكـــذلك مـــحـــطـــات
V.SAT اخلـاصــة بــاIــشــتــركــX اIـوصــولــX بــهــذه اIــنــشـآت

األساسية وشبكة اإلرسال اخلاصة بصاحب الرخصة.

�ــكنq عـــنــد االقــتــضــاءq أن تـــســتــعــمـل هــذه الــشــبــكــة
خــطـوطــا مــسـتــأجــرة لـدى مــســتـغــلي اIــواصالت الــسـلــكــيـة

.Xوالالسلكية العمومي

"مــــشـــــتــــرك في شـــــبــــكــــة "مــــشـــــتــــرك في شـــــبــــكــــة V.SAT اخلـــــاصــــة بـــــصــــاحب اخلـــــاصــــة بـــــصــــاحب
الـرخصة":الـرخصة": يعـني كل شخص طـبيـعي أو معـنوي يـستـعمل
اخلـدمــات الــتي تــقـدمــهــا شـبــكـة  V.SAT اخلـاصــة بــصـاحب
الرخـصة في إطـار عقد يـبرم مع هـذا األخيـر أو مع شركة

تسويق خدماته ضمن نظام اIناولة.

"صـــاحب الــــرخـــصـــة" "صـــاحب الــــرخـــصـــة"  يـــعـــنـي صـــاحب الــــرخـــصـــةq أي
شـركـة "أوبـتــيـمـوم تــيـلـيــكـوم اجلـزائـر"q شــركـة ذات أسـهم
خـاضـعـة لـلـقـانـون اجلـزائـريq بـرأسـمـال قـدره مـليـوني (2)
ديـنار جـزائري والـكـائن مقـرها بـ q1 شـارع مـحمـديq بـئر

مراد رايسq اجلزائر.

"االحتاد""االحتاد" يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"مــنــطـقــة الــتـغــطــيـة" "مــنــطـقــة الــتـغــطــيـة"  تــعــني الـفــضــاءات اجلـغــرافــيـة
الـــتـي تـــنــتـــشـــر فـــيـــهـــا شـــبـــكــة V.SAT الـــتــابـــعـــة لــصـــاحب

الرخصة.

 " حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة"  " حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة"  تــعـــني كل حـــدث اليــقــاوم
وغـــــيــــــر مــــــتــــــوقع وخــــــارج عن إرادة األطــــــرافq الســــــيــــــمـــــا

الكوارث الطبيعية أو حالة احلرب أو اإلضرابات.

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

لالتصاالتلالتصاالت

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

االحتادq ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.

اIاداIادّة ة 2 :  : موضوع دفتر الشروط
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4.5 هيكلة الشبكةهيكلة الشبكة

إن مـــنــظـــومــة اIـــواصالت الالســلـــكــيـــة عــبــر الـــســاتل
اIــســتــعـمــلــة هي مــنــظــومــة ذات خـدمــات ثــابــتــة بــالـســاتل

q(SFS)

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

5.5 منظومات ذات سواتل منظومات ذات سواتل

يـجب أن تـكـون مــنـظـومـات ذات سـواتل اIــسـتـعـمـلـة
مــنــظــومـــات مــبــلــغــة إلى االحتـــاد الــدولي لالتــصــاالت وأن
تـكــون قــد حتـصــلت عــلى مــوافــقـة اإلدارة اجلــزائــريـة خالل

التنسيق.

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

توفرها اIنظومات ذات السواتل اIستعملة.

اIاداIادّة ة 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
األجــانب اIـــعــتــمــدين من ســلــطــات بــلــدانــهمq حــول مــبــاد�
وكــيـفــيـات دفع أجــر الـوصالت والــتـجــهـيــزات اIـســتـعــمـلـة
بــصـفـة مـشـتـركـةq وذلك وفق قــواعـد وتـوصـيـات الـهـيـئـات

الدولية التي تنضم إليها اجلزائر.

اIاداIادّة ة 7 : : انتشار منطقة اخلدمات

يـــنــــشــــر صـــاحـب الــــرخـــصــــة خــــدمــــاته عــــلى الــــتـــراب
الوطني.

يجب عـلى صاحب الـرخصـة مطابـقة عـرض اخلدمات
حـــسـب مـــاهـــو مـــنـــصـــوص في اIـــلـــحق2 . و�ـــكن تـــطـــبـــيق
عــقــوبــات مـثـل مـا هــو مــذكــور في إطــار نص اIـادة 35 من
دفتر الشروط هـذا.  في حالة اإلخالل بالواجبات اIتعلقة

بتوزيع احلد األدنى من اخلدمات.

اIاداIادّة ة 8 : : اIقاييس واIواصفات الدنيا

اIاداIادّة ة 4 :  : موضوع الرخصة

يــــجب عــــلى صــــاحب الــــرخـــصــــة أن يــــوفـــر اخلــــدمـــات
اآلتية كحد أدنى :

qالنفاذ إلى األنترنت عبر الساتل -

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
الـرخـصـة في عـرضه كـمـا هـو وارد في اIـلـحق 2 من دفـتـر

الشروط هذا.

 يجب عـلى صاحب الـرخصـة أن يعـلم سلـطة الـضبط
مسبقا عند إطالقه ألي خدمة جديدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 V.SAT نشآت األساسية لشبكةIادّة ة 5 :  : اIاداIا

 1.5 شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

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

.V.SAT شبكة

و�ـكـنه في هــذا الـصـدد إقـامـة وصـالت سـلـكـيـة و/أو
الســـلــكـــيــة كـــهـــربــائـــيــةq الســـيـــمــا وصالت بـــحـــزم هــرتـــزيــة
شـــريـــطـــة تـــوفـــر الـــذبــــذبـــات لـــضـــمـــان وصالت الـــتـــراسل.
و�كـنه كـذلك أن يـستـأجـر لدى الـغـير وصالت أو مـنـشآت

أساسية لضمان ربط مباشر بX جتهيزاته.

2.5 األخذ بعX االعتبار التكنولوجيات اجلديدةاألخذ بعX االعتبار التكنولوجيات اجلديدة

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

3.5 احترام اIقاييساحترام اIقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واIـقــايـيس
اIطـبـقة في اجلـزائـرq السيـمـا في مجـال األمن واسـتعـمال

شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة اIدنية.
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فـي اســــتـــــغـالل الــــقـــــنـــــوات مـــــحل الـــــتـــــشــــويـش. ويـــــعــــرض
اIـــتــعــامـالن عــلى ســـلــطـــة الــضـــبطq في أجـل أقــصـــاه شــهــر
qتـفق عـلـيـهـا إلزالـة هذه الـتـشـويـشاتIاإلجـراءات ا qواحـد

قصد اIوافقة.

اIاداIادّة ة 10 :  : مجموعات الترقيم

  1.10 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 13 مـن الــقـــانــونq حتـــدد ســلـــطــة
الـــضــبط وتـــمــنح األرقـــام ومــجـــمــوعــات األرقـــام 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.

اIاداIادّة ة 11 : : التوصيل البيني

1.11 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ــــوجـب اIـــادة 25 مـن الـــقــــانـــون و�ــــوجب اIــــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 -156 اIــؤرخ في 26 صـــفـــر 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. 

qحـسب احلاجة qيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
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 qبــحـريـة qواإلداريـة في عــقـود يـتم الــتـفـاوض بــشـأنـهـا
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.

 1.8 احترام اIقاييس واالعتمادات احترام اIقاييس واالعتمادات

يـجب أن تـكـون الــتـجـهـيــزات واIـنـشـآت اIـســتـعـمـلـة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اIـعـمول

بها.

 وعــــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة الــــســــهــــر عـــلـى أن تــــكـــون
الــتـجــهــيـزات اIــوصــولـة بــشــبـكــتهq الســيــمـا الــتــجـهــيـزات
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.

اIاداIادّة ة 9 : : الذبذبات الالسلكية الكهربائية

 1.9 الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة الذبذبات اخلاصة بالوصالت الثابتة

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

2.9 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

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

يتوفر من الطيف.

يــبـلغ صــاحب الــرخــصــةq بـطــلب مـن سـلــطــة الــضـبط
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 التشويشالتشويش

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
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 3.13 النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اIواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
qالسيما منها النقط العليا qواقع الالسلكية الكـهربائيةIا
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
يـسـتـعـمـلـهـا حلـاجـيـات شـبـكـة V.SAT ويـتـحـقق الـنـفـاذ 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
الكهربائيـة وفق الكيفيات والشروط اIطبقة على تقاسم

اIنشآت األساسية.

اIـاداIـادّة ة 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 مـنــطـقـة الـتـغــطـيـةq السـيـمـا بــهـدف اسـتـيـفـاء
شـــــروط الــــدوام والـــــنـــــوعــــيـــــة واألمن اIـــــقـــــررة في دفـــــتــــر

الشروط هذا.

اIاداIادّة ة 15 :  : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

 1.15 االستمرارية االستمرارية

ال يــــســـتــــطـــيـع صـــاحـب الـــرخــــصـــة تــــوقـــيـف تـــوفــــيـــر
اخلـدمـات دون ترخـيص مـسـبق من سلـطـة الـضبطq إال في
حـــالـــة قــوة قـــاهــرة تـــعــايـن قــانـــونــاq وذلـك احــتـــرامــا Iـــبــدأ

االستمرارية.

 2.15 النوعية النوعية

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

الدوليةq السيما منها مقاييس االحتاد.  

3.15 التوفر التوفر

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عــلى 24 ســاعــة و7 أيــام عــلى7 أيــام. ويـنــبــغـي أال تــتــجـاوز
اIـدة اIتراكـمة النعدام شـاغليـة محطة HUB 72 ساعة في

السنة باستثناء حاالت القوة القاهرة.

اIاداIادّة ة 12 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اIـنشآت
األساسية

1.12 تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

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

موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

2.12  تقاسم اIنشآت األساسيةتقاسم اIنشآت األساسية

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
Xالـتـابـعـة لـلـمـتـعـامـلـ V.SAT ـنــشـآت األسـاسـيـة لـشـبـكـةIا
اآلخـرين. وعـلـيهq هـو كـذلـكq أن يـضع اIـنـشـآت األسـاسـيـة
لـشــبـكـة V.SAT حتت تـصـرف اIـتـعـامــلـX الـذين يـطـلـبـون
مــــنه ذلـك. ويــــتم الـــــرد عــــلى طــــلـــــبــــات تــــقــــاسـم اIــــنــــشــــآت
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 اIنازعاتاIنازعات

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

بتأجير سعات التراسل أو تقاسم اIنشآت األساسية.

اIاداIادّة ة 13 :  : صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو
األمالك اخلاصة

  1.13 حق اIرور واالرتفاقاتحق اIرور واالرتفاقات

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

اخلاصة.

2.13 احترام التنظيمات األخرى اIطبقة احترام التنظيمات األخرى اIطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
الســتـــغالل شـــبــكــة  V. SAT وتـــوســيـــعــهــا. وعـــلــيـه احــتــرام
التـشـريع والتـنـظيم اIـعـمول بـهـماq السـيـما مـنـها األحـكام
اIـــتــــعـــلــــقـــة بـــاIـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الــوطـــني والــصـــحــة الـــعــمــومـــيــة وتـــنــظـــيم اIــدن وشـــبــكــة

الطرقات واألمن العمومي.
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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

qتخفيضات تبعا حلجم احلركة
- احلرية في حتديد سياسته للتسويق.

تقدم اIعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

 2.19 تسويق اخلدماتتسويق 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 -

- احـــتــــرام ســـريـــة اIــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
.XرتفقIا

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

اIاداIادّة ة 20 :  : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

  1.20 مبدأ حتديد التعريفة مبدأ حتديد التعريفة

 لـــصـــاحـب الـــرخـــصـــة حـــريـــة حتـــديـــد هـــيـــكـــلـــة عـــرض
تـعـريـفــاته في حـدود احـتـرام اIـادة 19 من دفـتــر الـشـروط

هذا.

 فـيمـا يخص اخلـدمة الـصـوتيـة اIقـدمة داخل اإلقـليم
اجلـزائـري تكـون تـكـلفـة الـنداء لـلـمـشتـرك الـهـاتفي مـقـيدة

كليا على جهاز اIنادي.

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

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.

4.15 تواتر التجهيزات تواتر التجهيزات

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

سلطة الضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري

اIاداIادّة ة 16 :: اIنافسة اIشروعة

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اIـتـعــامـلـX اIـنـافــسـX لهq ال سـيـمــا بـاالمـتـنـاع عن كل
»ارسة غير تنـافسية مثل التفاهم غير اIسموح به على
وجه اخلــــصــــوص (خــــصــــوصــــا فـي مــــجــــال الــــتــــعــــريــــفـــة) أو

التعسف في استعمال وضعيته اIسيطرة.

XرتفقIساواة في معاملة اIادّة ة 17 : : اIاداIا

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
مـفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا لـذلـكq شـريـطة أن
تــتــوفــر فــيــهم الــشــروط الــتي يــحــددهــا صــاحب الــرخــصـة
qوتــوافق عـــلــيــهـــا ســلــطـــة الــضــبـط (تــســديـــد إيــداع ضــمــان

تسوية اIتأخراتq ... إلخ).

اIاداIادّة ة 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.

اIاداIادّة ة 19: : حتديد التعريفات والتسويق
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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 أنـها
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اIؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.20 منظومة التوثيق منظومة التوثيق

qV.SAT فور تشغيل شبكته qيضع صاحب الرخـصة
مــنــظــومــة مــعـــلــومــاتــيــة لــتـــخــزين اIــعــطـــيــات الــتــجــاريــة

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اIاداIادّة ة 21: : إعالن التعريفات

1.21 إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

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

تصليح كل جتهيز مطرفي موصول بشبكته.

2.21 شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اIـــذكـــرة اIــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

أ) ترسل نسخـة من اIذكرة إلى سلطة الضبطq قبل
ثالثX (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مـرتـقب. وبـإمـكان سـلـطـة الـضـبط أن تـفـرض علـى صاحب
الـرخصة تبديل كل تـغيير في تـعريفة خدمـاته أو تغييرا
فـي شـــــــروط بــــــــيـع هـــــــذه اخلــــــــدمــــــــاتq إن تـــــــبــــــــX أن هـــــــذه
الـتـغــيـيـرات ال حتــتـرم خـاصــة قـواعـد اIــنـافـســة اIـشـروعـة
ومـبـاد� توحـيـد التـعـريفـات الـوطنـية خلـدمـات اIواصالت
الـــســــلـــكـــيــــة والالســـلــــكـــيــــة. ويـــقـــلـص في هـــذه احلــــالـــة أجل
اإلرســـال إلى ســـلــطـــة الــضـــبط مـن ثالثــX (30) يـــومـــا إلى

أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخـة من اIذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمــهـور في كل وكــالـة جتـاريــة قـصـد اإلطـالع عـلـيــهـا بـكل

حرية.
ج) تسلم أو تـبعث إلى كل شخص طـلب ذلكq نسخة

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

مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.

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) يــوفــرq كــتــبــريــر لـلــفــواتــيــرq تــفــاصــيل كــامـلــة عن
اIـكــاIــات الــهــاتـفــيــة جلــمــيع مــشــتـركــيه الــذين يــتــقــدمـون
بـطـلـب لـلـحـصـول عـلى ذلك والـذين يـقـبـلـون تـسـديـد سـعـر

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

الفردية.

3.20 محتوى الفواتيرمحتوى 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)عــــنــــد االقــــتــــضــــاء و qــــطــــاريـفIســــعـــــر تــــأجــــيــــر ا (ii)و
الـــكـــمــــيـــات اIـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

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

  4.20 تفريد اخلدمات اIفوترة تفريد اخلدمات اIفوترة

تـعـد فوتـرة كل خـدمة بـصـفة مـنـفصـلة عـن غيـرها أو
تــكــون عـلى األقـل مـفــردة بــكل 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
اIـــســــتـــلـــمـــة واألجـــوبـــة اIــــعـــطـــاة خالل الـــســــنـــة اجلـــبـــائـــيـــة

اIنصرمة.

6.20 معاجلة اIنازعاتمعاجلة اIنازعات

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

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
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  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.

اIــــاداIــــادّة ة 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
الــعــمــوميq وصالحــيــات الـســلــطــة الـقــضــائــيـة بــاســتــخـدام

الوسائل الضروريةq ال سيما 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

- تـــســـخـــيـــر اIــــنـــشـــآت األســـاســـيــــة حلـــاجـــيـــات األمن
الــداخـليq بــنــاء عــلى تــرخـيـس مـســبق مــكــتــوب صـادر عن

qالسلطة القضائية

- تـقــد© عـونـهq بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةq لــلــهــيــئــات اIــهــتـمــة عــلى
اIـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اIواصالت الـسلـكية والالسـلكـيةq بالـسماح (i) بالـتوصيل
الــــبــــيــــني والــــنـــــفــــاذ إلى جتــــهــــيــــزاته و (ii) بــــالــــنــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واIــعــلــومــات األخــرى اIــوجــودة لـدى صــاحب

qهنيIمع احترام هذه الهيئات للسر ا qالرخصة

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

يتالءم وخسارة رقم األعمال الناجمة عن هذا االنقطاع.

اIاداIادّة ة 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.

وعـلـيـهq مع ذلك أن يـودع لـدى سـلـطـة الـضـبطq طـرق
ووسـائل تـشـفـيـر اإلشـارات وتـرمـيـزهـا قـبل تـشـغـيل هـذه

اIنظومات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

XرتفقIادّة ة 22 :  : حماية اIاداIا
  1.22 سرية اIكاIات سرية اIكاIات

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
ســريـــة اIــعـــلـــومــات الـــتي يــحـــوزهـــا عن مــرتـــفـــقي شــبـــكــة
qV.SAT مع مــراعــاة الــتــعــلــيــمــات الــتي يــفــرضــهــا الــدفــاع

الــوطـني واألمن الــعـمـومـيq ومـراعـاة صالحــيـات الـســلـطـة
القضائية والتشريع اIعمول به.

  2.22 الــــعــــقــــوبــــات في حــــالــــة عــــدم احــــتــــرام ســــريــــة الــــعــــقــــوبــــات في حــــالــــة عــــدم احــــتــــرام ســــريــــة

اIكاIاتاIكاIات
عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاq وعـلى الــعـقـوبـات الـتي

يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية اIكاIات.
  3.22 سرية اIعلومات االسمية وحمايتها سرية اIعلومات االسمية وحمايتها

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اIـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
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 لبطاقة تعريف رسمية -

qنـــســـخـــة مــصـــادق عـــلـــيــهـــا من الـــســـجل الـــتـــجــاري -
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.
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3.26 سرية اIعلوماتسرية 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

اIاداIادّة ة 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 باالسعافـات 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 تــــشــــغــــيلاإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

عــنـــدمــا يـــنــقــطـع تــوفــيـــر اخلــدمــاتq الســـيــمــا أداءات
الـــتـــوصـــيل الـــبـــيـــني وتـــأجـــيـــر الـــســـعـــات بـــســـبب أضـــرار
اسـتثـنائيـةq يتـخذ صـاحب الرخـصة كل الـتدابـير الالزمة

من أجل إعادة تشغيل اخلدمة في أقرب اآلجال.

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 و اIقابل اIالياألتاوى و اIقابل اIالي

اIــاداIــادّة ة 28 : : األتــاوى اخلـــاصــة بــتـــخــصــيص الـــذبــذبــات
الالسلكية الكهربائية .

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

 1.25 مبدأ اإلسهام مبدأ اإلسهام

يساهم صاحب الرخـصةq تطبيقا للقانون ونصوصه
الــــتــــطـــبــــيــــقــــيــــةq في أعــــبــــاء الــــنــــفــــاذ الــــعـــام إلـى خــــدمـــات
اIـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةq كـمـا يـسـاهم فـي تـهـيـئة

اإلقليم وحماية البيئة.

 2.25 اIشاركة في حتقيق النفاذ العام اIشاركة في حتقيق النفاذ العام

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

SU) بـ 3 % من رقم أعمال اIتعامل.

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

الضبطq ليشارك في إجناز مهام النفاذ العام.

اIاداIادّة ة 26 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.26 دليل اIشتركX العام دليل اIشتركX العام

طبـقا لـلمادة 32 من الـقانـونq يبـلغ صـاحب الرخـصة
Xـكلـفـة بـإجنـاز الدلـيل الـعـام لـلمـشـتـركIالـهيـئـة ا qمـجـانـا
في اخلـدمـات الـصـوتـيـةq في أجل أقـصـاه 31 أكـتـوبـر الـذي
يسبق سنة إجنـاز الدليلq بقائمة مشتركيه في اخلدمات
الـصــوتـيـة  وبــعـنـاويــنـهم وأرقــام نـدائـهـم وعـنـد االقــتـضـاء
�ـــهــــنـــهمq قــــصـــد إنـــشــــاء دلـــيل عــــام ومـــصـــلــــحـــة إرشـــادات

يوضعان حتت تصرف اجلمهور.

2.26 خدمة اإلرشادات الهاتفيةخدمة اإلرشادات الهاتفية

يـــوفــر صــاحـب الــرخــصـــة لــكل مـــشــتـــرك في اخلــدمــة
الـهاتـفـية خـدمـة إرشادات هـاتـفيـةq تسـمح بـاحلـصول كـحد

أدنى 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.



73 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 14 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـ
7 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

تراهـما الزمqX وذلك بـاالستعـانة عنـد الضرورة بـشرطة
البريد واIواصالت السـلكية والالسلكيـة اIنصوص عليها
في اIـــــادة 121 ومــــا يـــــلــــيــــهـــــا من مـــــواد الــــقــــانـــــون. وعــــنــــد
االقـــتــضـــاءq تــقــوم ســـلــطـــة الــضــبـط بــتــعـــديالت بــعـــد جــمع

توضيحات صاحب الرخصة.

3.30 كيـفيـات حتصـيل األتاوى واIـساهـمات من قبلكيـفيـات حتصـيل األتاوى واIـساهـمات من قبل

سلطة الضبطسلطة الضبط
يـــجــــرى 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 يـــنـــايـــر إلى 31 ديـــســـمـــبـــر وتـــكـــون مـــحل تـــعـــديل
يـــتـــنـــاسب مع اIـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

qواليةIفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا
- اIـــســـاهـــمـــة في الـــنـــفـــاذ الــعـــام إلـى اخلــدمـــات وفي
تهـيـئة اإلقـليم وحـمايـة البـيئـة واإلتاوة اIـتعـلقـة بتـسيـير
مـــخـــطط الـــتــــرقـــيم واIـــســـاهــــمـــة في الـــبـــحـث والـــتـــكـــوين
qـواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـةIوالـتـقـيــيس في مـجــال ا

q2925 و XادتIذكورة في اIا
يجري تـسديـد هذه اإلتـاوة وهذه اIـساهـمات سـنويا

في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة اIوالية.
اIاداIادّة ة 31 :  : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اIـعـمول
بـهـا. وعــلـيه بـهـذه الـصــفـة تـسـديـد كـل الـضـرائب واحلـقـوق

والرسوم اIقررة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الفصل السادسالفصل السادس
اIسؤولية واIراقبة والعقوباتاIسؤولية واIراقبة والعقوبات

اIاداIادّة ة 32 :  : اIسؤولية العامة
إن صــــاحب الـــرخـــصـــة مـــســـؤول عـن حـــسن اشـــتـــغـــال
شـبكة V.SAT وعن احـترام االلـتـزامات الـواردة في دفـتر
الـشـروط هـذا وفي الـعـرضq كـمـا أنه مـسـؤول عـن احـترام

اIباد� واألحكام التشريعية والتنظيمية اIطبقة عليه.

اIاداIادّة ة 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
الـــقـــانــون رقم 2000-03 اIــؤرخ في 5 جـــمـــادى األولى عــام
1421 اIــــوافق 5 غــــشت ســــنـــة q2000 فـــيـــمــــا يـــخـص إقـــامـــة

طـــبــــقـــا لـــلــــقـــانــــونq يـــخــــضع تــــخـــصــــيص الــــذبـــذبـــات
الالســلــكــيــة الــكــهــربــائــيــة إلـى دفع إتــاوة حتــدد عن طــريق

qالتنظيم

اIاداIادّة ة 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

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

- مــســاهـمــة في الــبـحث والــتــكـويـن والـتــقــيـيس 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
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اIــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكيةq 0,3 % من رقم أعمال اIتعامل.

ويـــــســــــدد هـــــذه اإلتــــــاوة وهــــذه اIـــــســــاهــــمـــــة جــــمــــيع
مــتــعـــامــلي قـــطــاع اIــواصالت الـــســلــكـــيــة والالســلـــكــيــة في
Xـــــســــاواة بــــIوذلك فـي ظل احـــــتــــرام مـــــبــــاد� ا qاجلــــزائـــــر

متعاملي القطاع ودو²ا تمييز.

اIــاداIــادّة ة 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 واIراقبةالتحصيل 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
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3.34 التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سـلـطـة الـضـبط والـوزارة في أجل أقـصـاه 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 هذا وكـذلك تقـديرا حول وقت
تـــصـــحــــيح اخلـــلـل. وإذا كـــان هـــذا اخلـــلـل نـــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةq فيـجب علـيه أن يدرج

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

qقبلةIبالنسبة للسنة ا
- أي مـــعــلــومـــة يــراهـــا صــاحب الـــرخــصــة مـالئــمــة أو

qتطلبها سلطة الضبط
- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةq يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمq في حـد
امــتالك رأسـمـال صـاحب الـرخـصـةq يـكـون مـضـاعـفـا في 5
(q% 10 q% 5 15 % إلـخ ...)q وذلـك تــــــنــــــفــــــيــــــذا لــــــتــــــنــــــظــــــيم

البورصة اIطبق.

 4.34 اIراقبةاIراقبة

�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.

اIاداIادّة ة 35 : اإلخالل باألحكام اIطبقة
في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اIـتـعلـقـة بـاسـتـغالل شـبـكة V.SAT وخـدماتـهq 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

اIــــاداIــــادّة ة 36 :  : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

شبكة V.SAT وتشغيلـها. 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 التأم X2.33 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
اخلـــــدمـــــاتq �ــــــا في ذلـك اIـــــنــــــشـــــــآت اجلــــــاري إجنــــــازهــــــا
والـتــجــهــيــزات اجلــاري تـركـيـبـهـاq وذلك عن طـريق عـقـود

تأمX لدى شركات تأمX مقيمة في اجلزائر.

اIاداIادّة ة 34 :  : اإلعالم واIراقبة

1.34 اIعلومات العامة اIعلومات 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

يـــلـــتــزم صـــاحب الـــرخـــصـــة بــــتـــبــلــيـغ اIــعـــلــومـــات
اآلتـيــة لســلـطة الـضــبطq فـي األشكـال واآلجـال احملددة 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 اIـــوفّــــرةq �ــــا في ذلك

qنطقة اجلغرافية حيث تعرض هذه اخلدماتIا
- الـــتــعــريـــفــات والــشــروط الـــعــامــة اخلـــاصــة بــعــرض

qاخلدمات
qمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

qـــمـــنـــوحــةIـــوارد اIمـــعـــلـــومـــات حـــول اســتـــعـــمـــال ا -
qالسيما الذبذبات واألرقام

- أيـة مـعــلـومــة أخـرى أو وثـيــقـة أخـرى يــنص عـلــيـهـا
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.
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اIــــاداIــــادّة ة 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 �ـــكـن أن يـــكـــون صـــاحـب الـــرخـــصـــة مــــتـــعـــامال أو
شركة في حالة تسـوية قضائية أو تصفية قضائية أو أي

وضعية قضائية مشابهة.

�كن أن يؤدي االخالل بـهذه األحكـام من قبل 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.

تـخــضع لــلــمـوافــقــة اIـســبــقـة مـن سـلــطــة الـضــبط كل
مــسـاهـمـة مـبــاشـرة أو غـيـر مـبـاشــرة في رأسـمـال صـاحب
الــرخـــصــة و/أو فـي حــقـــوق الــتـــصــويت لـــديهq وذلك حتت

طائلة البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبـريــرات شـرعـيـة. ويـعــتـبـر سـكــوت سـلـطـة الــضـبط بـعـد
qمدة تـفوق شهرين (2) من تاريخ تبـليغ طلب الـترخيص

�ثابة قبول.

اIاداIادّة ة 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
والالسلـكيةq والسـيما اتـفاقات ولـوائح وترتيـبات 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 لــلـوزيــرة أن تــعـلـن صـاحب الــرخــصـة مــتــعـامال
مــعـــتــرفــا بـه لــدى االحتـــادq بــنــاء عـــلى اقـــتــراح من ســـلــطــة

الضبط.

1.36 سريان اIفعول سريان اIفعول

بــعــد تــوقــيع صــاحب الــرخــصــة عــلى دفــتــر الــشـروط
هـذا q يـدخل هـذا الـدفـتـر حـيـز الـتـنـفـيذ فـي الـتاريـخ الذي
ينـشر فـيه اIرسـوم الـتنـفيـذي الذي تـتم �وجـبه اIوافـقة
عـلى مـضـمــونه وتـسـلـيم الــرخـصـة لـصـاحــبـهـا في اجلـريـدة

الرسمية.

2.36 اIدةاIدة

تــمـنـح الـرخــصــة Iــدة خـمس (5) سـنــوات ابــتـداء من
تـاريـخ سـريــان مـفــعـول اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 14- 293
اIــــؤرخ في 22 ذي احلـــجّـــة عـــام 1435 اIــــوافق 16 أكـــتـــوبـــر

سنة 2014 واIذكور أعاله.

3.36 التجديدالتجديد

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

األقل من نهاية صالحية الرخصة.

(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
qالــشــروط. ويــجب أن يـــكــون كل رفض لــكـل طــلب جتــديــد
مـسـبـبـا قـانـونـا ومـتـرتـبـا عـلى قـرار يـتـخـذه الـوزيـر بـناء
عـلى اقتـراح من سلـطة الـضـبط وال يتـرتب على الـتجـديد

حتصيل مقابل مالي.

اIاداIادّة ة 37 : : طبيعة الرخصة

 1.37 الطابع الشخصي الطابع الشخصي

إن 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 إال 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
يـــعـــتـــبــــر �ـــثـــابـــة تــــنـــازل عن الـــرخــــصـــة تـــغـــيــــيـــر الـــوضع
الــقــانـونـي لـصــاحب الــرخـصــةq الســيــمـا بــإنــشـاء مــؤســسـة

جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
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اIلحق األولاIلحق األول
األسهميةاألسهمية

" أوبتـيـموم تـيلـكوم اجلـزائر "" أوبتـيـموم تـيلـكوم اجلـزائر " هي شـركة ذات أسهم
خـاضــعـة لـلـقـانـون اجلـزائـريq بـرأسـمـال قـدره  مـلـيـونـا (2)
ديـــنـــار يــوجـــد مـــقـــرهــا بـ q 1 شـــارع مـــحــمـــديq بـــئـــر مــراد
رايسq اجلـزائـر. تـوزع  األسـهم الـ 1000 اIـشـكـلـة رأسـمال

"أوبتيموم تيليكوم اجلزائر"  كاآلتي :

994.1 ســهـــمــا �ـــثل مــلـــيــونــا وتـــســعــمـــائــة وثــمـــانــيــة

وثمانـX ألف دينـار جزائري (1.988.000,00) ( أي 99,4 %
من رأس اIــال)  تــمــلــكــهــا " أوراســكــوم تــيــلــكــوم اجلــزائـر"
شـركـة ذات أســهم خـاضــعـة لـلــقـانــون اجلـزائـريq بــرأسـمـال
قــــدره 41.566.820.000,00 ديـــــنــــار جـــــزائـــــريq مــــقـــــيــــدة في
q16/00 001 5635B01 الـــــــســـــــجـل الـــــــتــــــجـــــــاري حتـت الـــــــرقم
qوالــكــائن مــقــرهــا االجــتـمــاعي بـ 8 طــريق مــولــود فــرعـون

 qاجلزائر qالدار البيضاء

2.  ســـــــهـم واحـــــــد حتـت رقم 995 �ــــــــثل 2000 ديـــــــنــــــار
جـزائـري (أي 0,1 % من رأس اIــال ) �ـلــكه الـسـيــد نـيـشي
فــيـتـسـينـزو فــرانـســيـسـكـو جــايتــانـو أنـطونيـو ماريا
( NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria )
من جـنـسـيـة فـرنـسـيـة عــنـوانه �ـقـر الـشـركـة " أوبـتـيـمـوم

تيلكوم اجلزائر" ; 

3. ســهم واحــد مـرقم 996 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIـال) �ـلـكه الـسـيـد بـيـنـيـديت قـوماز
ســــــــانـــــــتـــــــيـــــــاغـــــــو  ( BENEDIT GOMEZ SANTIAGO) مـن

جنسية إسبانية;

4. ســهم واحــد مـرقم 997 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % مـن رأس اIـــال) �ـــلـــكه الـــســـيـــد زغـــان عـــلي من

qجنسية جزائرية

5. ســهم واحــد مـرقم 998 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIــــــــال) �ــــلــــكــــه الــــســــيــــد عــــلـــــــــوش

qمحي الدين من جنسية جزائرية

6. ســهم واحــد مـرقم 999 �ـثل 2000 ديـنــار جــزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIــال) �ـلــكه الـســيـد صــحـراوي جــلـول

qمن جنسية جزائرية

7. سـهم واحـد مرقم 1000 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,1 % من رأس اIـــال) �ــــلـــكـه الـــســـيــــد نـــاصــــر خـــوجـــة

ياسX من جنسية جزائرية".

الفصل الثامنالفصل الثامن

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIاداIادّة ة 40 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اIـعمـول به ووفقا ألحـكام اIادة 22
من اIرسـوم التنفيذي رقم 01 - 124 اIؤرخ في  15 صفر
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.

اIاداIادّة ة 41 :  : مدلول دفتر الشروط وتأويله

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

اجلزائر.

اIاداIادّة ة 42 :  : لغة دفتر الشروط

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اIاداIادّة ة 43 :  : اختيار اIوطن

qيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الـــــكـــــائـن  في 1 شـــــارع  امـــــحــــــمـــــديq بـــــئـــــر مـــــراد رايس -

اجلزائر.

اIاداIادّة ة 44 :  : اIالحق

يــشــكل اIـــلــحــقــان (2) اIــرفــقـــان جــزءا ال يــتــجــزأ من
دفتر الشروط هذا.

حـرر بــاجلـزائـر في 9 نــوفـمـبــرسـنـة 2014 في خـمس
(5) نسخ أصلية.

وقعه :

»ثل صاحب الرخصة»ثل صاحب الرخصة

فـيـنسيـنـزوفـيـنسيـنـزو نيشي 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
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- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 286-10
اIـــؤرخ فـي 8 ذي احلــجــة عــام 1431 اIـوافـق 14 نـوفــمــبـر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2010 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمIا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 145-11
اIــــــــؤرخ فـي 29 ربــــــيـــع الــــــثــــــانــي عــــــام 1432 اIــــــوافـق 3
أبـــريــل ســـنـــة 2011 الـــذي يـــؤسس الـــنـــظـــام الـــتـــعـــويـــضي

qلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمIا Xللموظف

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يـــعـــدّل ويــــتـــمّم هـــذا اIــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اIــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 11-145 اIــــؤرخ فـي 29
ربـــيــع الـــثـــانـي عـــام 1432 اIــوافـق 3 أبـــريــل ســـنــة 2011
XــنـتــمـIا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

لألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.

اIـادة اIـادة 2 :   :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 2 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-145 اIــــؤرخ فـي 29 ربـــيــع الـــثــانـي
qـــذكــور أعالهIــوافـق 3 أبــريــل ســنــة 2011 واIعـــام 1432 ا

كما يأتي :

"اIـادة 2 : يـســتـفــيـد اIــوظـفــون اIـذكــورون في اIـادة
األولى أعالهq من التعويضات اآلتية :

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

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

q تعويض البحث العملي -

- تعويض التدخل".

3 : :   تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIـــــــادة 5 مـن اIـــــــرســـــــوم اIــــــادة اIــــــادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-145 اIــــؤرخ فـي 29 ربـــيــع الـــثــانـي
qـــذكــور أعالهIــوافـق 3 أبــريــل ســنــة 2011 واIعـــام 1432 ا

وحترر كما يأتي :
"اIـادة 5 : يـصــرف تـعـويض الــبـحث الـعـمــلي شـهـريـا

حسب النسب اآلتية :

اIلحق الثانياIلحق الثاني

عرض خدماتعرض خدمات

1. اخلدمات الدنيا اإللزاميةاخلدمات الدنيا اإللزامية

يجب على صاحب الرخصة توفير اخلدمات اآلتية :
qالنفاذ إلى اإلنترنت 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 اإلضافيةاخلدمات اإلضافية
qيسـتطـيع صاحب الـرخصة أن يـوفر عـلى اخلصوص

اخلدمات اآلتية :
qالنفاذ إلى اإلنترنت -

qروابط دولية مخصصة -
qشبكات خاصة qروابط متخصصة -

qهاتفة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنتIا -
qاألنترنت العالي التدفق -

qالشبكة العنكبوتية الداخلية -
qاحملاضرة عن بعد -

qالطب عن بعد -
qراقبة عن بعدIا -
- التعلم عن بعد. 

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 14 - - 332 مــؤرخ في  مــؤرخ في 9 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافــق  اIـوافــق 2 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2014 يـعـدل ويـتمـمq يـعـدل ويـتمـم

اIـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقــم اIـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقــم 11-145 اIــــؤرخ فـي  اIــــؤرخ فـي 29
ربـــيــع الـــثـــانـي عـــام ربـــيــع الـــثـــانـي عـــام 1432 اIــوافـق  اIــوافـق 3 أبـــريــل ســـنــة أبـــريــل ســـنــة
Xالــذي يـؤسس الـنــظـام الـتـعــويـضي لـلــمـوظـفـ X2011 الــذي يـؤسس الـنــظـام الـتـعــويـضي لـلــمـوظـفـ

اIنتمX لألسـالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.اIنتمX لألسـالك اخلاصة بإدارة اجلمارك.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير وزير ا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه
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.........................(الباقي بدون تغيير).............".
اIـادة اIـادة 4 : :   تــتـمـــم أحـكــــام اIــرســــوم الـتــنــفــيـذي رقم
11-145 اIــؤرخ فـي 29 ربيــع الـثانـي عـام 1432 اIوافـق

3 أبريــل سنة q2011 �ادة 5 مكررq حترر كما يأتي :
"اIـادة 5 مـكـرر :  يـصــرف تـعــويض الـتــدخل شـهــريـــا
qـــــادة األولــى أعــالهIـــــذكـــوريــن فــي اIا Xلـــــلــمـــوظـــــفـــــ

كما يأتي :
- 000 8 دج  لــــلـــــمـــــوظـــــفــــX الـــــعـــــامـــــلــــX فـي الـــــفــــرق

qاجلمركية
- 300 6  دج  لــــلـــمــــوظـــفــــX الـــعــــامـــلــــX في اIــــصـــالح

األخرى إلدارة اجلمارك".
اIـادة اIـادة 5 : : يـسـري مـفـعـول أحـكـام هـذا اIـرسـوم ابـتـداء

من أول نوفمبر سنة 2014.
اIادة اIادة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 صــــفـــــر عــــام 1436 اIـــــوافق 2

ديسمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 14 - - 333 مــؤرخ في  مــؤرخ في 9 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 2 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2014 يـتـمم اIـرسـومq يـتـمم اIـرسـوم

الــتــنـفــيــذي رقم الــتــنـفــيــذي رقم 11-254 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1432 اIــوافق  اIــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011 الـــذي يــؤسس الـــذي يــؤسس

النـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــX اIـنـتمــX لألسـالكالنـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــX اIـنـتمــX لألسـالك
اخلاصـة بإدارة الغابـات.اخلاصـة بإدارة الغابـات.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
qالريفية

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

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 11-127 اIؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2011 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمIا

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 11-254 اIؤرخ
في 12 شــعــبــان عــام 1432 اIــوافق 14 يــولــيـــو  ســنـة 2011
XــنـتــمـIا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

qلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يــــتـــمـم هـــذا اIــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اIــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 11-254 اIـؤرخ في 12 شــعــبـان
عــام 1432 اIــوافق 14 يـــولـــيــــو  ســـنـــة 2011 الـــذي يـــؤسس
الـنـظام الـتعـويـضي للـمـوظفـX اIنـتـمX لألسالك اخلـاصة

بإدارة الغابات.
اIادة اIادة 2 :  : تتمم أحكام اIادة 2  من اIرسوم التنفيذي
رقـم 11-254 اIـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام 1432 اIـوافق 14

يوليـو  سنة 2011 واIذكور أعالهq كما يأتي :
"اIــادة 2 : يــســتـــفــيــد اIــوظــفــون اIـــنــتــمــون لألسالك
اخلـــــاصــــة بـــــإدارة الـــــغــــابـــــاتq حــــسـب احلــــالـــــةq من الـــــعالوة

والتعويضات اآلتية :
- ........................( بدون تغيير).......................
- ........................( بدون تغيير).......................
- ........................( بدون تغيير).......................
- ........................( بدون تغيير).......................
- ........................( بدون تغيير).......................

- تعويض التدخل".
3 : :   تــتــمم أحــكـــــام  اIــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم اIـادة اIـادة 
11-254 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1432 اIــــــوافق 14

يـولـيـــو  سـنـة 2011 واIــذكـور أعالهq �ـادة 7 مــكـررq حتـرر
كما يأتي:

"اIـادة 7 مــكــرر : يــصــرف تــعــويض الــتــدخـل شــهــريـا
لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة بإدارة الـغاباتq كما

يأتي :
- 000 8 دج لـــلـــمـــوظــــفـــX الـــتـــابــــعـــX لـــلـــمــــقـــاطـــعـــات

qوالدوائر واألفرزة
- 300 6 دج لــلـمـوظــفـX الـتـابــعـX لـلــمـصـالح األخـرى

إلدارة الغابات".
اIادة اIادة 4 : : يسري مـفعول هذا اIـرسوم ابتداء من أول

نوفمبر سنة 2014.
اIادة اIادة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 صــــفـــــر عــــام 1436 اIـــــوافق 2

ديسمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية و اإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

مصالح الوزير األول مصالح الوزير األول 
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 19 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 13
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة q2014  يـتـضـمن إنـشـاء جلـنـة اخلـدمـات  يـتـضـمن إنـشـاء جلـنـة اخلـدمـات
االجتماعية لدى اIـديرية العامة للوظيفة العموميةاالجتماعية لدى اIـديرية العامة للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداري.واإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اIـــديـــر الــــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة واإلصالح
qاإلداري

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 82-179 اIـــــؤرخ في 21
رجب عــام 1402 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدد

qتممIا qمحتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية تمويلها
- و�قـتضى اIـرسوم رقم 82-303 اIؤرخ في 23 ذي
الــــقــــعــــدة ســــنـــة 1402 اIــــوافق 11 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1982
واIتعلق بتسـيير اخلدمات االجتماعيةq السيما اIادتان 3

qو21 منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- 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
- و�ـقتـضي اIرسوم الـتنـفيدي رقم 14-194 اIؤرخ
في 5 رمــــضــــان عـــام 1435 اIــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014 
واIـتـضـمن تـنـظـيم اIـديــريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

qواإلصالح اإلداري
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 15 رجب عـام 1425
اIــــوافق 31 غـــشت ســـنـــة 2004  واIـــتـــضــــمن إنـــشـــاء جلـــنـــة
اخلــدمــات االجــتـــمــاعــيــة لــدى اIــديــريــة الـــعــامــة لــلــوظــيــفــة

qالعمومية

يقرر مايأتي  :يقرر مايأتي  :

اIادة األولى :اIادة األولى : تـنشـأ جلـنة اخلـدمـات االجتـمـاعيـة لدي
اIديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري .

اIــادة اIــادة 2 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار اIــؤرخ في 15 رجب
عام 1425 اIوافق 31 غشت سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 19 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
13 أكتوبر سنة 2014.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق أول اIــــــــوافق أول
أكــتـــوبـــر أكــتـــوبـــر ســـنــة ســـنــة q2014 يـــتـــضـــمن نـــتـــائج انـــتـــخـــابــاتq يـــتـــضـــمن نـــتـــائج انـــتـــخـــابــات

اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 96-93 الـورخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اIــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واIـتـضـمن تـسـمـيـة غـرف الــتـجـارة والـصـنـاعـة ومـقـراتـهـا

qالرئيسية وحتديد دوائرها اإلقليمية

- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام
1435 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 2014 واIــتــضـــمن تــوزيع

qقاعد في اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعةIا



يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 34 من اIـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-93 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعالهq يــثـــبت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة النــتــخــاب

أعضاء اجلمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.

اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــدرج قــــوائم األعـــــضــــاء اIــــنــــتــــخــــبــــX في
اجلـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة فـي اIلـحق

بأصل هذا القرار.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 7 ذي احلـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق أول اIــــــــوافق أول
أكتـوبر أكتـوبر سـنة سـنة q2014 يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيسq يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيس
ونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارةونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارة

والصناعة.والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �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 96-93 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-94 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qتـضمن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةIوا

qتممIعدل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 14 من اIـــرســوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-94 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعالهq يــثـــبّت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة النــتــخــاب
رئــــيـس ونـــواب رئــــيـس الـــغــــرفــــة اجلــــزائــــريـــة لــــلــــتــــجـــارة

والصناعة.

اIـادة اIـادة 2 : : انـتـخب رئـيـسـا ونـائب رئـيس أول ونـائب
رئــــيس ثـــان ونــــائب رئــــيس ثــــالث لــــلــــغـــرفــــة اجلـــزائــــريـــة

للتجارة والصناعة السادة :

qفي منصب الرئيس qمحمد العيد بن عمر -

qفي منصب نائب رئيس أول qعمور رياض -

qفي منصب رئيس ثان qزروقي محمد -

- جوبر بلخيرq في منصب رئيس ثالث.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 7 ذي احلـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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