
العدد العدد 08
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحداألحد 25 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قــانـون رقم 15-06 مـؤرخ في 25 ربــيع الــثـانـي عـام 1436 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة r2015 يــعــدل ويـتــمم الــقــانـون رقم 01-05
اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1425 اHـوافـق 6 فــــبـرايـر ســنـة 2005 واHــتـعـلق بــالـوقـايـة مـن تـبـيـيـض األمـوال وتـمـويل
اإلرهاب ومكافحتهما...................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم  14-394 مؤرّخ في 8 ربيع األول عام 1436 اHوافـق 30 ديسمبر سنة r2014 يتضمن إحداث باب وحتويل
اعـتـمــاد إلى ميزانيــة تسييــر وزارة التضـامـن الوطـنـي واألسـرة وقضايـا اHـرأة.............................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  15- 57 مـؤرخ في 18 ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافق 8 فـبــرايـر ســنـة r2015 يــحـدد شـروط وكــيـفـيـات
�ارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع اHنتجات البترولية...............................................................................

 مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15 - 59 مـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافــق 8 فــبـرايـر سـنـة r2015 يـحـدد الـعـنـاصـر اHـكـونـة
لألجر الوطني األدنى اHضمون......................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-60 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق 8 فبـراير سنة r2015 يـتضمن اHـوافقة عـلى تعديل
دفـتـرالـشروط اHـلـحـق بـاHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقـم 02-186 اHـؤرخ في 13 ربـيع األول عـام 1423 اHــوافـق 26 مـايـــو سـنـة
2002 واHتضمـن اHـوافقـة على سـبيـل التسويــة على رخصـة إقـامة شبكة عـموميـة للـمواصـالت الالسلكـية اخللوية من

نـوع GSM واستغاللهـا وتوفيـر خدمات اHواصالت الالسلكـيـة للجمـهور.............................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 8 فـبـراير سـنة r2015 يتـضمن اHـوافقـة على تـعديل
دفـتـر الشـروط اHلـحـق بـاHـرسوم الـتنـفـيذي رقـم 04-09 اHـؤرخ فـي 18 ذي الـقـعــدة عـام 1424 اHوافـق 11 يـنــايـر سـنـة
GSM ــوافـــقـــة عــلى رخــصـــة إقــامــــة شــبــكـــة عـــمــومــيـــة لــلــمـــواصـالت الالســلـــكــيـــة اخلــلـــويـــة من نــوعHـــتــضــمن اH2004 وا

واستغاللهـا وتوفيـر خدمات اHواصــالت الالسلكـيـة للجمـهـور..........................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق 8 فبـراير سنة r2015 يـتضمن اHـوافقة عـلى تعديـل
دفـتــر الـشـروط اHلـحـق بـاHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 05-33 اHـؤرخ فـي 14 ذي احلـجـة عــام 1425 اHـوافـق 24 يـنـــايـر سـنــة
2005 واHـتـضـمـن اHـوافقــة عـلـى سـبـيــل الـتـسـويـة على رخـصـة إقـامـة شـبـكـة عمـومـيـة لـلـمـواصالت الـشخـصـيـة الـنـقـالة

العاHية عـبـر السواتــل من نوع GMPCS واستـغـاللهــا وتوفيـــر خدمــات اHواصـــالت الالسلكـيـــة للجمــهــور.........

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-63 مـؤرخ في 18ربــيع الـثــاني عـام 1436 اHـوافـق 8 فـبــرايـر ســنـة r2015  يـتــضـمـن  اHــوافــقـــة عـلى
تــعــديـل دفــتــــر الــشـــروط اHــلــحــق بــاHــرســـوم الــتــنــفــيـــذي رقـم 05-460 اHــؤرخ فـي 28  شـــوال عـــام 1426 اHـوافــق 30
نوفمــبـر سنـة 2005 واHتضـمن اHوافقـة عـلى سبيـل الـتسـويــةr عـلـى رخـصــة إقـامـــة شبكــة عموميـــة للمـواصـــالت
السلكـيـة والالسلكية واستغاللها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بY اHدن وفي احللقة احمللية للجمـهور......

مرسوم تـنفيذي رقم 15-64 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق 8 فبـراير سنة r2015 يـتضمن اHـوافقة عـلى تعديل
دفتـر الشـروط اHلــحــق بـاHرســوم التـنفــيـذي رقــم 13-405 اHـؤرخ فـي 28 محــرم عــام 1435 اHوافـق 2 ديـسمـبر سـنة
2013 واHـتضـمن اHـوافـقـة علـى رخصـة إقـامـة واسـتغالل شـبـكـة عــمـومـيــة لـلـمـواصــالت الالسلـكـيــة من اجلـــيـل الـثالـث

وتـوفـير خدمات اHــواصـــالت الالسلكــيـة للجمـهــور اHمنوحـة لشركــة "اتــصـاالت اجلـزائـــر للهاتــف النقــال"......

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-65 مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـانـي عـام 1436 اHـوافـق 8 فــبــرايــر ســنـة r2015  يــتـضــمـن اHــوافـقــة عــلى
تـعـديـل دفتــر الـشـــروط اHلـحـق باHـرسوم الـتنـفيـذي رقم 13-406 اHؤرخ فـي 28 محـرم عــام 1435 اHوافق 2 ديسـمبر
سنة 2013  واHتضمن اHوافقة علـى رخصـة إقامـة واستـغـالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكـية من اجليـل الثالث
وتوفـيــر خـدمـات اHواصــالت الالسلكيــة للجمهــور اHمنوحــة لشركــة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".....................
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مرسوم تـنفيذي رقم 15-66 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق 8 فبـراير سنة r2015 يـتضمن اHـوافقة عـلى تعديل
دفـتر الـشروط اHلـحـــق باHـرســوم الـتنـفيـذي رقـم 14-220  اHؤرخ فــي 15 شــــوال عــام 1435 اHوافــق 11 غشــت سنة
V.SAT وافقــة علــى رخصــة إقامـة شبكـة عمومية للمواصــالت الالسلكيـة عبـر السـاتــل من نــوعHتضمن اH2014 وا

واستغاللـهـا وتوفـيـر خدمـــات اHواصــالت الالسلـكـيــة للـجمــهــور اHمنــوحــة علـى سـبيـل التـنـازل لشـركة "اتصاالت
اجلزائر الفضائية - شركة ذات أسهم".............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 8 فـبـراير سـنة r2015 يتـضمن اHـوافقـة على تـعديل
دفــتـرالـشـروط اHـلــحق بـاHـرسـوم الــتـنـفـيــذي رقـم 14-294 اHـؤرخ في 22 ذي احلـجـة عــام 1435 اHـوافق 16 أكــتـوبـر سـنـة
2014  واHتضمن اHـوافقة على جتــديد رخصة إقـامة شبـكـــة عموميـــة للمواصــالت الالسـلـكيـة عــبر السـاتـــل من نوع

V.SAT واستغاللهـا وتوفيـر خدمات اHواصـالت الالسلكـيـة للجمـهــور اHمنوحــة لشركـة "ديفونـا اجلزائر"..............

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء 

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 4 ذي احلـجــة عـام 1435 اHـوافق 28 ســبـتـمــبـر سـنـة r2014 يـحـدد الــتـنـظــيم اإلداري لـلــمـدرسـة
العليا للضمان االجتماعي وكذا طبيعة مصاحلها التقنية وتنظيمها....................................................................

قرار مـؤرخ في 17 شوال عام 1435 اHوافق 13 غشت سنة r2014 يتضمن سحب اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي..

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 اHوافق 13 غشت سنة r2014 يتضمن اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي............
قـرار مـؤرخ في أول ربـيع األول عام 1435 اHـوافق 2 يــنــايــر سـنة r2014 يـعـدّل الـقرار اHـؤرخ في 21 ربــيع الـثـاني عام 1433
اHـوافق 14 مـارس ســنـة 2012 واHــتـضــمن تـعـيــY أعـضــاء الـلــجـنـة الــوطـنــيـة لـلــطـعن اHــسـبقr اHــؤهـلــة ضـمن الــصـنـدوق
الوطني للتقاعد (استدراك)..........................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ فـي 30 ربيع األول عام 1436 اHوافق 21 يناير سـنـة r2015 يتضمــن تصنيـــف "مسجــد أبو مروان"..............

قـرار مـؤرخ فـي 30 ربيع األول عام 1436 اHوافق 21 يناير سـنـة r2015 يتضمن تصنيف "مسجد سيدي Hبارك"...............

قـرار مـؤرخ فـي 30 ربيع األول عام 1436 اHوافق 21 يناير سـنـة r2015 يتضمن تصنيف "فندق الواحة احلمراء"..............

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار مؤرخ في 2 محـرم عـام 1436 اHوافق 26 أكتـوبر سنة r2014 يعـدل القرار اHؤرخ في 20 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق
13 مارس سنة 2012 واHتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة االتصال..............................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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قوان%قوان%
قــانــون رقم قــانــون رقم 15-06 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHوافق اHوافق 15 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2015 يعدل ويـتمم القانونr يعدل ويـتمم القانون
05-01  اHـــــــؤرخ في   اHـــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عـــــــام 1425 رقم رقم 
اHـوافـق اHـوافـق 6 فـــبـرايــر ســنـة  فـــبـرايــر ســنـة 2005 واHـتـعــلق بـالــوقـايـة واHـتـعــلق بـالــوقـايـة
مـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض األمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل اإلرهـــــــــــابمـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض األمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل اإلرهـــــــــــاب

ومكافحتهما.ومكافحتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHواد 28 و119 و120

rو122 (7 و9 و15) و125 (2) و126 و132 منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــعـــــهـــــد الـــــدولي اخلـــــاص بـــــاحلـــــقــــوق
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعـــيــة والــثــقــافــيــة والــعــهــد الــدولي
اخلــاص بـــاحلـــقــوق اHـــدنــيـــة والـــســيـــاســيـــة والـــبــروتـــوكــول
االختياري اHتعـلق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق اHدنية
والــســيـاســيـة اHــصـادق عــلـيــهـا �ــوجب اHــرسـوم الــرئـاسي
رقم 89-67 اHــــــؤرخ في 11 شــــــوال عــــــام 1409 اHــــــوافق 16

r1989 مايو سنة
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اHؤرخ
في 2  ذي احلـــجـــة عـــام 1413 اHــوافق 23 مـــايـــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 13-07 اHـؤرخ في 24 ذي
احلـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمن

 rتنظيم مهنة احملاماة

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

ومكافحتهماr اHعدل واHتمم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تـعــدل وتـتـمـم أحـكــام اHادة 3 من الـقـانون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : يـعــتـبــر مــرتـكــبـا جلــر�ــة تـمــويل اإلرهـاب
ويـــعــاقـبr بــالـــعــقــوبـــة اHــقـــررة فــي اHــادة 87 مــكــرر 4 من
قـــانـــون الــــعـــقــــوبـــاتr كـل من يـــقــــدم أو يـــجــــمع أو يــــســـيـــر
بإرادتهr بطـريقـة مشروعـة أو غيـر مشروعـةr بأي وسـيلة
كــانتr بــصــفـة مــبــاشـرة أو غــيــر مـبــاشــرةr أمـواال بــغـرض
استعـمالهـا شخصـياr كلـيا أو جزئـياr الرتكـاب أو محاولة
ارتــكــاب جــرائم مــوصـوفــة بــأفــعــال إرهــابــيـة أو مـع عـلــمه

بأنها ستستعمل :

1 - من طرف إرهـابي أو مـنظـمة إرهـابـية الرتـكاب
 rأو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية

2 - من طـرف أو لـفـائـدة شـخص إرهـابي أو مـنـظـمة
إرهابية.

تــقــوم اجلــر�ــة بــغض الــنــظــر عن ارتــبــاط الــتــمــويل
.Yبفعل إرهابي مع

وتعـتبر اجلـر�ة مـرتكبـة سواء � أو لم يـتم ارتكاب
الــفـعـل اإلرهـابيr وســواء � اســتـخــدام هــذه األمـوال أو لم

يتم استخدامها الرتكابه.

يعد تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا".

3 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05-01  اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
r2ــواد 3 مـــكــرر و3 مـــكــرر1 و3 مـــكــررHبــا rــذكـــور أعالهHوا

وحترر كما يأتي :
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"اHـادة 3 مـكرر : يـعـاقب بـالـعقـوبـة اHـقـررة في اHادة
87 مــكــرر 4 من قـــانــون الــعــقــوبــاتr عـــلى كل مــشــاركــة أو

تــواطـــؤ أو تــآمـــر أو مــحـــاولــة أو مـــســاعـــدة أو حتــريض أو
تــســهــيل أو إســداء مــشــورة الرتــكــاب األفــعــال اHــنــصــوص

عليها في اHادة 3 أعاله."

"اHـادة 3 مـكرر 1 : دون اHـسـاس بـالـعـقـوبـات األخـرى
اHـقــررة وفــقــا لـلــقــانـونr يــعــاقب الــشـخـص اHـعــنــوي الـذي
يرتكب جر�ة تـمويل اإلرهاب اHنصـوص عليها في اHادة
3 أعالهr بالعـقوبات اHقررة في اHادة 18 مكـرر من قانون

العقوبات".

"اHادة 3 مـكرر 2 : تـختص احملـاكم اجلزائريـة بالـنظر
في أفعال تمويل اإلرهاب :

- اHرتـكبـة في اجلـزائر ولـو ارتكـب الفـعل اإلرهابي
بــــاخلـــارج أو وجـــد اإلرهـــابـي أو اHـــنـــظـــمـــة اإلرهــــابـــيـــة في

rاخلارج
- اHـــرتـــكــــبــــة فـــي اخلـــارج من طــــــرف جـــزائـــــري أو
أجــــنـــــبـي عـــنـــدمــــا يـــرتـــكـب الـــفـــــعـل اإلرهـــابي اHــــوجــه له
الــــتـــمــــويل فــي اجلـــزائــــرr أو كـــان اإلرهــــابي أو اHــــنـــظــــمـــة
rوجه لهما التمويل متواجدين في اجلزائرHاإلرهابية ا

- عــــنــــدمــــا يــــســـتــــهــــدف الــــفــــعـل اإلرهـــابـي اHــــوجه له
الــتـمـويـل مـصـالح اجلــزائـر في اخلــارج أو كـانت الـضــحـيـة

من جنسية جزائرية".

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  تـعــدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 4 من الــقـانـون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr  وحترر كما يأتي :

"اHادة 4 : يقصدr في مفهوم هذا القانونr �ا يأتي :
- "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : - "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : 

.............................(بدون تغيير).............................
- "الفعل اإلرهابي" :- "الفعل اإلرهابي" :

اجلـرائم اHـوصـوفـة بـأفـعـال إرهـابـيـة وفـقـا لـلـمـادة 87
مــكــررr ومــا يــلــيـــهــا من الــقــسم الــرابـع مــكــرر من الــفــصل
األول مـن الــــبــــاب األول مـن الــــكــــتـــــاب الــــثــــالـث من اجلــــزء
الـثاني من قـانون الـعقـوبات ووفـقا لـلتشـريع اHعـمول به
واالتفاقيات الـدولية ذات الصلة اHـصدق عليها من طرف

اجلزائر.
................. ( بدون تغيير) ....................

- "الــتـــجــمــيـــد و/أو احلــجــز" :- "الــتـــجــمــيـــد و/أو احلــجــز" : فــــرض حــــظــر مــؤقت
عـــــلى تــــحـــــويــل األمــــوال أو اســــتــبـــدالــهــا أو الـــتــصــرف

فـــــــيـــــــهـــــا أو نـــــــقـــــــلـــــــهـــــــاr أو تـــــــولــي عـــــهـــــدة األمـــــوال أو
الســيــطــرة عـــلــيـــهـا مـــؤقـــتــا بـــنـاء عـلى قـرار قـضائي

أو إداري.
- "محكمة اجلزائر" :- "محكمة اجلزائر" : محكمة سيدي امحمد". 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 10 مــكــرر3 من
الـــقـــانـــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عـــام 1425
اHــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 2005 واHــذكــور أعــالهr وحتـــــرر

كما يأتي :

"اHــــادة 10 مـــكـــرر 3 :  تــــطـــبـق الـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتي
يـتــخـذهــا مـجـلس الــنـقــد والـقـرض واخلــطـوط الــتـوجـيــهـيـة
لــبــنك اجلــزائــر في مــجــال الــوقــايــة من تــبــيــيـض األمـوال
وتـــــمــــويـل اإلرهــــابr  ومـــــكـــــافــــحـــــتــــهـــــمـــــاr عــــلـى الــــبـــــنــــوك
واHـؤسسـات اHـالـية وعـلى اHـصـالح اHالـيـة لـبريـد اجلـزائر
ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة اHصرفية".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005

واHذكور أعالهr �ادة 10 مكررr5  وحترر كما يأتي :

"اHــادة 10 مـــكــرر 5 : تـــطــبـق اخلــطـــوط الــتـــوجـــيــهـــيــة
الــصــادرة عن الــهــيــئــة اHــتــخــصــصــة عــلى اخلــاضــعــY غــيـر
اHــنــصـــوص عــلــيـــهم في اHــادة 10 مــكــرر 3 أعالهr ال ســيــمــا

اHؤسسات واHهن غير اHالية والتأمينات". 

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــعـدل وتــتــمم اHـادة 18 مــكـرر مـن الـقــانـون
رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 18 مـــكــرر : يـــتـــلـــقى وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة لــدى
مــحــكــمـــة اجلــزائــر الــطــلــبـــات الــتي تــرد إلــيـه من الــهــيــئــة
اHـتـخــصـصـة أو من الـشـرطـة الـقـضـائـيـة أو من الـسـلـطـات
اخملـتـصـةr وكـذا تـلك الـواردة من الـدول فـي إطـار الـتـعاون
الدولي الرامية إلى جتميد و/أو حجز األموال وعائداتها
الـتي تـكون مـلـكا أو مـوجـهة إلرهـابي أو مـنظـمـة إرهابـية

وذات صلة باجلرائم اHقررة وفقا لهذا القانون.  

يــــــرسل وكــــــيل اجلــــــمــــــهـــــوريــــــة الـــــطــــــلب مــــــشـــــفــــــوعـــــا
بالتماساته إلى رئيس محكمة اجلزائر.

إذا كــان طـــلب الــتــجـــمــيــد و/أو احلــجــز يـــســتــنــد إلى
أســـبـــاب كـــافــــيـــة أو عـــنـــاصـــر مـــعـــقـــولــــة تـــرجح أن اHـــعـــني
بــاإلجــراء إرهـــابي أو مــنــظــمــة إرهـــابــيــة أو شــخص �ــول
اإلرهـابr يـأمـر رئيس احملـكـمـة فورا بـتـجـميـد و/أو حـجز
األمــوال واHــمــتـــلــكــات مــوضــوع الــطـــلب وذلك مع مــراعــاة

حقوق الغير حسن النية. 
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ويـــشــــمل الـــتــــجـــمــــيـــد و/أو احلــــجـــز أيــــضـــاr األمـــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو اخلـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

حلسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

يــكــون هـذا األمــر قـابـال لالعـتــراض أمــام نـفس اجلــهـة
التي أصدرتهr في أجل يومY (2) من تاريخ تبليغه.

يـنـفـذ هـذا األمـر وفــقـا ألحـكـام الـفـقـرة 4 من اHـادة 18
أعاله.

يــنـتـج أمـر الــتـجــمــيـد و/أو احلــجــز اHـتــخـذ تــطــبـيــقـا
للفقرة 3 من هذه اHادةr أثره حتى تفصل اجلهة القضائية
اجلـزائـيـة اخملـطــرة بـاإلجـراءات في رفـعه أو تـثـبـيـته وفـقـا
لألحكام اHنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلزائية".

اHــاداHــادّة ة 8 : : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعـالهr بــاHـواد 18 مـكـرر 1  و18 مـكـرر 2 و18 مـكـرر 3 و18

مكرر r4 وحترر كما يأتي :

"اHادة 18 مكرر 1  : �كن رئيس مـحكمة اجلزائر أن
يـــأذن Hن شــــمـــلـه قـــرار الــــتـــجــــمـــيــــد و/ أو احلـــجــــزr وبـــعـــد
اســـتــطـالع رأي وكــيل اجلـــمــهــوريـــةr بــاســـتــعــمـــال جــزء من
أمـواله لـتـغـطـيـة احـتـيـاجـاته الـضـروريـة وحـاجـات أسـرته

واألشخاص الذين يعيلهم". 

"اHـادة 18 مـكـرر 2 : مع مــراعـاة حــقـوق الـغــيـر حـسن
الــــنـــــيـــــةr جتـــــمـــــد و/أو حتــــجـــــز فـــــوراr أمـــــوال األشـــــخــــاص
واجملــمــوعــات والــكــيــانــات اHـســجــلــة في الــقــائــمــة اHــوحـدة
لـــلـــجـــنـــة الــــعـــقـــوبـــات احملـــدثـــة بـــقـــرار مـــجـــلس األمن 1267

.(1999)

   ويـــشــمـل الـــتــجـــمـــيـــد و/أو احلـــجـــز أيـــضـــا األمــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو اخلـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

حلسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

 تــتــخـذ تــدابــيــر الـتــجــمــيـد و/أو احلــجــز  بــقـرار من
الوزير اHكلف باHالية. 

Yيـعـ rعـنــد اتـخــاذ إجـراءات الــتـجــمـيــد و/أو احلـجــز
الوزير اHكلف باHـالية اجلهة التي تتولى تسيير األموال
اجملـــمـــدة و/أو احملــــجـــوزةr ويـــجــــوز له أن يـــأذن Hـن شـــمـــله
قرار الـتـجمـيـد و/أو احلجـز بـاستـعمـال جـزء من أموالـــه
لــــتــــغــــطـــيــــة احــــتــــيــــاجــــاته الــــضــــروريــــة وحـــاجــــات أســــرته

واألشخاص الذين يعيلهم.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم". 

"اHــادة 18 مـــكــرر 3 : يـــرفع الـــتـــجــمـــيـــد و/أو احلـــجــز
rـفـروض عـلى األمـوال تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 18 مـكـرر 2 أعالهHا
فـــور شـــطـب اسم الـــشــــخص أو اجملـــمــــوعـــة أو الـــكــــيـــان من
القـائمـة اHنـصوص عـليـــها في اHـادة 18 مـكرر 2 اHـذكورة

أعاله".

"اHـــــادة 18 مـــــكــــرر 4 : �ـــــكن لـــــكـل مـن شـــــمـــــله قـــــرار
التـجمـيد و/أو احلجـز اإلداري ولكل ذي مـصلـحة أن يرفع
تـظلـما لـلوزيـر اHكـلف باHـاليـة في ظرف عـشرة (10) أيام

من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/أو احلجز.

يـعــتـبــر سـكــوت اجلـهــة اHـتـظــلم أمــامـهـا عـن الـرد Hـدة
شـهـر r(1) �ـثــابــة قـرار بــالــرفض قــابل لـلــطــعن فــيه أمـام

اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

وفي كل األحـــوالr ال �ــــكن أن يـــؤسـس  هـــذا الـــطـــعن
على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة اHوحدة للجنة

العقوبات اHذكورة في اHادة 18 مكرر 2 أعاله".

اHــــاداHــــادّة  9 : : تــــتــــمم اHــــادة 20 من الــــقــــانــــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة

2005 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 20 : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 32 من قـانـون
اإلجـراءات اجلـزائيـةr يـتـعـY عـلى اخلاضـعـY إبالغ الـهـيـئة
اHــتــخـــصــصــة بــكل عـــمــلــيــة تــتــعـــلق بــأمــوال يــشـــتــبه أنــهــا
مـتحصل عـليـها من جـر�ة أو يبـدو أنهـا موجهـة لتـبييض

األموال و/أو لتمويل اإلرهاب.

ويتـعـY الـقـيام بـهـذا اإلخـطـار �ـجرد وجـود الـشـبـهة
حــتى ولــو تــعــذر تــأجــيـل تــنــفــيــذ تــلك الــعــمــلــيــات أو بــعــد

إجنازها.

يـجب عـلـى اخلـاضـعـY إبالغ الـهـيـئـة اHـتـخـصـصـة عن
محاوالت إجراء العمليات اHشبوهة.

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

اHـــــاداHـــــادّة  10  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 15 فبراير سنة 2015. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ

15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنـة 2014  اعـتــمـاد
قـــــــدره مــائــة مــلـــيــون ديــنــار (100.000.000 دج)  يـــقــــيّــــد
فــي مـيزانـيـة تسـييـر وزارة التـضـامن الوطـني واألسرة
وقـضــايـا اHــرأة وفي الـبـاب رقم 37-14 "مـخـصص لــفـائـدة
الــهالل األحـــمــر اجلــزائــري بـــعــنــوان اHــســاعـــدة اإلنــســانــيــة

للنيجر".
4 : : يــكــلف وزيــر اHــالــيـــة ووزيـــرة الـتــضــامن اHــاداHــادّة ة 
الوطني واألسرة وقضايا اHرأةr كل فيما يخصّهr بتنفيذ
هــــــذا اHـــرســـــوم الـــذي يــــنـــشــــر في اجلــــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  15-57 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد
شـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نـشــاطـات تـخـزين و/ أوشـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة نـشــاطـات تـخـزين و/ أو

توزيع اHنتجات البترولية.توزيع اHنتجات البترولية.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rادة 25 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيــمـا اHـادة 78

rمكرر منه
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اHؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  14-394 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 8 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2014 يـتـضمنr يـتـضمن
إحـــــداث بــــاب وحتــــويل اعــــــتـــــمــــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــــةإحـــــداث بــــاب وحتــــويل اعــــــتـــــمــــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــــة
تــــســـيــــيـــــر وزارة الــــتــــضــــامـن الــــوطـــــنـي واألســــرةتــــســـيــــيـــــر وزارة الــــتــــضــــامـن الــــوطـــــنـي واألســــرة

وقضايـا اHـرأة.وقضايـا اHـرأة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اHوافـق 6  فبراير سنة 2014 واHتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-53 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مـيـزانـيـة

r2014 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني واألسـرة وقــضــايـا اHــرأةr بـاب
رقــمه 37-14 وعــنــوانه "مــخــصص لــفــائــدة الــهالل األحــمـر

اجلزائري بعنوان اHساعدة اإلنسانية للنيجر".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــتـــمــــاد قـــــدره مــــائـــة مـــلـــيـــون ديـــنـــار (100.000.000 دج)
مقـيّـد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 97-435 اHؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اHــــوافق 17 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1997

rواد البترولية وتوزيعهاHتضمن تنظيم تخزين اHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سـنة 2006
الـذي يــضـبط الـتــنـظـيم اHــطـبق عـلـى اHـؤسـسـات اHــصـنـفـة

rحلماية البيئة

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-289 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الــذي يـحـدد مــنـهـجــيـة تـســويـة سـعــــر الـبـتــرول اخلـام عـنـد
دخوله اHصفــاة اHستعمل فــي حتديد سعر بيع اHنتجات

rالبترولية فـي السوق الوطنية

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-312 اHؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2008 الـذي
يـحـدد شـروط اHـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئـة

rللنشاطات التابعة جملال احملروقات

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 09-304 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009
واHـــتــضـــمن إنــشـــاء مــديـــريــات والئـــيــة لـــلــطـــاقــة واHـــنــاجم

rوتنظيمها وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 78 مــكــرر من
الــقــانــون رقم 05-07 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اHـوافق 28 أبــريل سـنـة r2005 واHـادة 25 من الــقـانـون رقم
04-08 اHؤرخ في 27  جمـادى الثانية عام 1425 اHوافق 14

غــشت ســنـة 2004 واHــذكـوريـن أعالهr يـهــدف هـذا اHــرسـوم
إلى حتـديــد شـروط وكــيـفــيـات �ــارسـة نـشــاطـات تــخـزين

و/أو توزيع اHنتجات البترولية.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : :  تــــــطــــــبـق أحـــــــكــــــام هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم عـــــــلـى
اHنـتــجـات الـبتـرولـيــة اHـنـصـوص عـلـيـهــا في اHـادة 2 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-289 اHــؤرخ في 20 رمــضــان

عام 1429 اHوافق 20 سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 : : يقصدr في مفهوم هذا اHرسومr �ا يأتي :
مــركـز تـعــبـئـة الــبـتــرول اHـمـيمــركـز تـعــبـئـة الــبـتــرول اHـمـيّع :ع : اHــنـشـأة اخملــصـصـة
rـمـيـعةHلـتـخـزين وتـعبـئـة الـقـارورات بـغـازات البـتـرول ا

وحتتوي على :
rقدرات تخزين هذه الغازات على السائب -

rحظيرة جهاز التعبئة -
rميّعHحظيرة قارورات غاز البترول ا -

rمساحة تخزين القارورات -
rوسائل التموين والشحن والتسليم -

- اHنشآت اخلاصة.
اHـوزع :اHـوزع : كل شـخص طـبيـعي أو مـعـنوي تـتـوفـر لديه
شـــبــكـــة تــوزيع حتـــمل عالمـــته الـــتــجـــاريــة اخلـــاصــة والــذي
يـــتــــمــــثل نــــشـــاطـه األســـاسي فـي الـــتــــســــويق بــــاجلـــمــــلـــة أو
بالـتجزئة Hـنتجـات الوقود و/ أو منـتجات غـاز البترول

اHميع.
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط وكيفيات �ارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيعشروط وكيفيات �ارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع
اHنتجات البتروليةاHنتجات البترولية

اHـادة اHـادة  4 :  : تــخـضـع �ـارســة نــشــاطــات تــخـزين و/ أو
تـوزيع اHـنـتـجـات الــبـتـرولـيـةr قـبل قــيـد هـذه الـنـشـاطـات
في الـسـجل الـتـجـاريr للـمـوافـقـة اHـسـبـقـة الـتي يـصـدرها
الـوزيـر اHـكلـف بـاحملـروقـاتr بـعد إبـداء رأي سـلـطـة ضـبط

احملروقات.
اHــادة اHــادة 5 : : يــخــضع احلـــصــول عــلـى اHــوافــقــة اHـــســبــقــة
للـممارسـة إلى اكتتـاب دفتر الـشروط النـموذجي اHرفق
باHلحق الثـالث بهذا اHرسوم وتقـد¦ اHلف الذي يتضمن

الوثائق اHذكورة في اHلحق األول بهذا اHرسوم.
اHـادة اHـادة 6 : : تـمـنح اHـوافـقـة اHـسـبـقـة اHـذكورة فـي اHادة

4 أعالهr وفقا لإلجراء اآلتي :
يــودع اHـــلف الـــذي يـــتــضـــمن الـــوثـــائق اHـــذكــورة في
اHلحق األول بهذا اHـرسومr لدى اHديرية الـوالئية للطاقة

التابع لها موقع �ارسة النشاط.
تـرسل اHـديريـة الـوالئـية لـلـطاقـةr الـتابع لــهـا موقـع
�ارسة الـنشــــاطr اHوافـقة اHـسبـقـــة إلى صاحـب الطلب
فـي أجل ال تــتــجــاوز مــدته ثالثــY (30) يـــومـــاr ابـــتــداء من

تاريخ استالم اHلف كامال.
في حالة عدم اسـتيفاء الشـروطr يبلّغ قرار الرفض
اHـســبب إلى صـاحب الـطــلب من طـرف اHـديــريـة الـوالئـيـة

للطاقة التابع لها موقع �ارسة النشاط.
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اHـادة اHـادة 7 :  : يــشــتـرط لــلــمــمـارســة الــفـعــلــيــة لـنــشــاطـات
تخـزين و/ أو توزيع اHنـتجـات البتـروليةr احلـصول على
اعـتـمـاد نــهـائي يـصــدره الـوزيـر اHــكـلف بـاحملــروقـاتr بـعـد

إبداء رأي سلطة ضبط احملروقات.

يسلّم االعتماد النهائي وفقا لإلجراء اآلتي :

يـودع صــاحب الـطــلب اHـلف الــذي يـتــضـمن الــوثـائق
اHـذكـورة في اHـلــحق الـثـاني بـهـذا اHـرسـومr لـدى اHـديـريـة

الوالئية للطاقة التابع لها موقع �ارسة النشاط.

تـرسـل اHـديـريـة الـوالئـيـة لـلـطــاقـةr الـتـابع لـهـا مـوقع
�ــارسـة الـنـشــاطr االعـتـمـاد الــنـهـائي إلى صـــاحب الـطـلب
r(45) يـــومــا Yفـي أجل ال تـــتــجـــاوز مـــدته خــمـــســة وأربـــعــ

ابتداء من تاريخ إيداع اHلف كامال.

في حـالة عدم اسـتيفـاء الشروطr يبـلّغ قرار الرفض
اHـسـبـب إلى صـاحب الــطـلب من طـرف اHــديـريـة الــوالئـيـة

للطاقة التابع لها موقع �ارسة النشاط.

اHـادة اHـادة 8 : : ال �كن أن تـتم أي عـمـليـة حتـويل أو تـنازل
عن مـــســتــودعــات الــتـــخــزين لــلـــمــنــتــجــات الـــبــتــرولــيــة أو
مـراكز الـتـعـبئـة لـقـارورات غاز الـبـترول اHـمـيّع أو نـقاط
بــيع الــوقـودr إالّ لــفــائـدة شــخص مــرخص له طــبــقـا ألحــكـام

اHواد من 4 إلى 7 من هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـتـعـY عـلى اHـوزعr بـالــنـسـبـة لـكل عـمـلـيـة
امـتـداد Hـسـتـودعـات الـتـخـزين لـلـمـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة أو
مـراكز الـتـعـبئـة لـقـارورات غاز الـبـترول اHـمـيّع أو نـقاط
بــيع الــوقــودr احلــصــول عــلـى الــرخص الالزمــة اHــنــصــوص

عليها في أحكام اHواد من 4 إلى 7  من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 10 :  : يـجب أن يتم كل تـعديل للـعناصـر اHصرح
بهـا في الـوثائق اHـبيـنـة في اHلـحقـY األول والـثاني بـهذا
اHــرســومr �ـــوجب تــصـــريح يــبــلّـغ إلى اHــديــريـــة الــوالئــيــة
لـلـطـاقة الـتـابع لهـا مـوقع �ـارسة الـنـشـاطr في أجل مدته

ثالثون (30) يوما قبل إجراء هذا التعديل.

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  عـنـدمـا يـصـبح صـاحب االعـتـمـاد الـنـهائـي
ال يـــــســــتـــــوفـي الــــشـــــروط وااللـــــتـــــزامــــات احملـــــددة فـي هــــذا
اHـرســوم وتـعــلــيـمــات دفـتــر الـشــروط اHــذكـور في اHــلـحق
الثـالثr تـرسل إلـيه اHـديريـة الـوالئـية لـلـطـاقة الـتـابع لـها
موقع �ـارسة النشـاط مقرر الـتوقيف بـعنوان الـتدابير
الـتـحـفـظـيـةr في أجل مـدته ثـالثون (30) يـومـا بـعـد توجـيه

اإلعذار.

يـقرر السحب الـنهائي لالعتـماد النهـائيr بعد إبداء
Yفـي إحــــــــدى احلـــــالـــــتــــ rرأي ســـــلـــــطـــــة ضـــــبـط احملــــروقـــــات

: Yاآلتيت

- عــــنــــد عــــدم تــــدارك صــــاحب االعــــتــــمــــــاد الــــنــــهــــائي
اإلخــالل اHــثــبت الـذي أدى إلـى إصـــدار مــقــرر الــتــوقـيف

rفــي أجل ال تتعدى مدته ثالثة (3) أشهر
- عـــنــــد إثـــبـــات إخالل جــــســـيمr ال ســـيــــمـــا في مـــجـــال
الــصــحـة وأمـن األشـخــاص واHــنـشــآت ونــوعـيــة اHــنـتــجـات

البترولية.
تـرسل نـسـخـة من مقـرر الـسـحب الـنـهـائي لالعـتـماد

النهائي إلى وزارة التجارة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام نهائيةأحكام نهائية

12 :  :  تـلــغـى أحـكــام اHــرســـــوم الــتــنــفـيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
97-435 اHؤرخ في 16 رجب عام 1418 اHوافق 17 نوفمبر

ســنــة 1997 واHــذكــور أعالهr بــاســتـثــنــاء األحــكــام اHـتــعــلــقـة
بنشاط حتويل وتوزيع الزفت.

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :   :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
ملف طلب اHوافقة اHسبقةملف طلب اHوافقة اHسبقة

يـــتـــضـــمن مـــلف طـــلب اHـــوافـــقــة اHـــســـبـــقـــة الــوثـــائق
اآلتية:

1 -  طلب موافقـة مسبقة حسب االستمارة الواجب
rديرية الوالئية للطاقةHسحبها لدى ا

2 -  وثـــــيـــــقـــــة تـــــعــــريـف صـــــاحب الـــــطـــــلب أو �ـــــثـــــله
rالشرعي

3 -  مــــخــــطط الـــــتــــنــــمــــيــــة Hــــدة خــــمس (5) ســــنــــوات
واHتضمن :

- الـــقـــائـــمــــــة اHـــفـــصــلـــــة لـالســتـــــثـــمــــارات اHـــزمــع
الـقــيــــام بـهــــــا واجلـــــــدول الـزمــنـــي لإلجنــــــازات الـتــي

r(2) Yيجــب  أال تتجاوز سنت
- مـيزانيات وحسـابات النتـائج التقديريـة للنشاط

rدة خمس (5) سنواتH
4 -  دفـــتـــر الـــشـــروط الـــنـــمـــوذجـي اHـــرفق بـــاHـــلـــحق
الــثـــالث بــهـــذا اHــرســومr مـــؤشــرا ومــوقـــعــا عــلــيـه من قــبل

صاحب الطلب أو �ثله الشرعي.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
ملف طلب االعتماد النهائيملف طلب االعتماد النهائي

يـــتــضـــمن مــلف طـــلب االعــتـــمــاد الـــنــهــائـي الــوثــائــق
اآلتية :

r1 -  نسخة من مستخرج السجل التجاري
2 -  نـسـخـة من عـقد اHـلـكـيـة أو عـقـد امتـيـاز الـقـطـعة
األرضـيــةr وعـنــد االقــتـضــاءr نـســخـة مـن عـقــد الـتــنـازل عن

rنشأةHا
3 -  نــــســــخــــة من الــــرخـص اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في
الــــتـــشـــريع والـــتـــنـــظــــيم اHـــعـــمـــول بـــهـــمــــا اHـــطـــبـــقـــY عـــلى

rصنفةHؤسسات اHا
4 -  بـطـاقـة تـقــنـيـة لـلــمـشـروع مع تـفــصـيل لـلـمـوارد

البشرية اHناسبة الواجب جتنيدها.
اHلحق الثالثاHلحق الثالث

دفتر الشروط النموذجي اHتعلق بالتعليمات التيدفتر الشروط النموذجي اHتعلق بالتعليمات التي
يخضع لها صاحب الطلبيخضع لها صاحب الطلب الراغب في االستفادة من الراغب في االستفادة من

اHركز القانوني للموزعاHركز القانوني للموزع
اHادة األولى :اHادة األولى :  يـهدف دفـتر الـشروط هـذا إلى حتديد
الــتــعــلـــيــمــات الــتي يــجب عــلـى صــاحب الــطــلب اكــتــتــابــهــا
لـــلــحـــصــول عـــلى االعـــتــمـــاد الـــنــهـــائي Hـــمــارســـة نــشـــاطــات

تخزين و/ أو توزيع اHنتجات البترولية.
rفي مــفـهـوم دفـتـر الـشـــروط هـــذا rـادة 2 : :  يـقـصـدHـادة اHا

�ا يأتي :
مــنــشــآت تــوزيع اHــنــتــجــات الــبــتــرولــيـة :مــنــشــآت تــوزيع اHــنــتــجــات الــبــتــرولــيـة : اHــنــشـآت
الضـروريـة لنـشـاطات بـيع اHـنتـجـات البـتـروليـة بـاجلمـلة
أو بـالـتـجـزئــةr والـتي حتـتـوي عـلى اخلـصـوص عـلى مـراكـز
تـعـبـئـة غـاز الـبـتــرول اHـمـيع وشـبـكـات نـقـاط بـيع الـوقـود

وشبكات التخزين.
شـــبــكــة الــتــوزيع :شـــبــكــة الــتــوزيع : مــجــمــوع الــوســائل الــتي حتــتــوي

على :
rوسائل التموين -
rقدرات التخزين -
rوسائل التسليم -

rشبكة محطات اخلدمات -
- اHنشآت اHلحقة.

اHادة اHادة 3 : : يتـعY عـلى موزع اHنـتجـات البتـرولية أن
يــتــوفـــر لــديه مــوظــفـــون مــؤطــرون تــكــون لـــديــهم كــفــاءات
وخبرة ال تقل عن خمس (5) سنوات في اجملال البترولي.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــتــعــهـــد مــوزع غـــاز الــبـــتــرول اHــمـــيّع بــأن
تـتـوفر لـديهr في أجل مـدته خمس (5) سنـوات ابـتداء من
تاريخ احلصول على االعتماد النهائيr ملكية قدرة تعبئة
حتت عالمــته الــتـجــاريـة اخلــاصــة وكـذا حــظـيــرة قـارورات
تــســتــوعب خــمــسـY ألف (50.000 ) قــارورة لــكل جــزء من

قدرة التعبئة قدرها مائة (100) قارورة في الساعة.

اHـادة اHـادة 5 : : �ـكـن مـوزع غــاز الـبــتـرول اHـمــيّع لــتـلــبـيـة
حاجات شبكتهr أن �وّن :

- بــالــنــســبـة لــغــازات الــبـتــرول اHــمــيّــعـة الــســائــبـة :
انـطالقــا من مـصـافي تـكـريــر الـبـتـرول أو وحـدات الـفـصل

rآخرين Yأو لدى موزع

- بـالـنـسـبة لـغـازات الـبـتـرول اHـميّـعـة اHـعـبـأة : لدى
مـراكز الـتـعـبئـة الـتي �ـتلـكـهـا موزعـون آخـرون في إطار

اHناولة لقدرات التعبئة.

اHـادة اHـادة 6 : : يــتـعــY عــلى مـوزع اHــنـتــجــات الـبــتـرولــيـة
تـزويد سـلـطـة ضـبط احملروقـاتr شـهـرياr بـجـمـيع الـوثائق
اإلحـصــائـيــة الـتي تــبـrY ال ســيـمــا مـشــتـريـاتـه ومـبـيــعـاته

ومستويات مخزوناته.

اHـادة اHـادة 7 : : يــتـعــY عــلى مـوزع اHــنـتــجــات الـبــتـرولــيـة
وضـع عالمــتــه الـتــجـاريـــة اخلـاصــــة به فـي نـقـــاط الـبـيـع
الــــتــــابــــعــــــة له وفي الـــــوســــائل وكــــذا فـي اHــــنــــشــــآت الــــتي

يستعملها Hمارسة نشاطه.

اHـادة اHـادة 8 : : يــتـعــY عــلى مـوزع اHــنـتــجــات الـبــتـرولــيـة
حــــيـــــازة مــــخـــــزونــــات األمـن واالســــتـــــغالل لـــــلــــمـــــنــــتـــــجــــات

البترولية.

تـــــوزع مــــخــــزونــــات األمـن عــــلى مـــــســــتــــوى الــــتــــراب
الوطنيr طبقا خملطط يعدّه الوزير اHكلف باحملروقات.

ال تـــســـتـــعـــمل مـــخـــزونـــات األمن إالّ في حـــالـــة الـــقــوة
القاهرة التي تصرح بها السلطات اخملتصة.

اHـادة اHـادة 9 : : يــتـعــY عــلى مـوزع اHــنـتــجــات الـبــتـرولــيـة
Hـمـارسـة نشـاطه اكـتـتـاب جـمـيع الـتـأمـيـنـات الـتي تـغطي
األضـــرار اHـــرتــبـــطـــة بــالـــنـــقل ومـــعــاجلـــة اHـــنــتـــجـــات الــتي

يسوقها.

اHـادة اHـادة 10 : : يـتـعـY عــلى مـوزع اHـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة
السهـر على التـطبيق الصـارم للمـقاييس اHعـمول بها في

مجال احملروقاتr ال سيما تلك اHتعلقة �ا يأتي :

rواصفات التقنية للمنتجات البتروليةHا -

- تـهيـئـة مسـتـودعات تـخـزين اHنـتـجات الـبـترولـية
rواستغاللها
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- الــقــواعــد اHــطــبــقــة فــيــمــا يــخص األمن مـن أخــطـار
rاحلريق

- محيطات احلماية.
اHـادة اHـادة 11 : : يـتـعـY عــلى مـوزع اHـنـتـجــات الـبـتـرولـيـة
الـــتـــأكـــد مـن أن شـــبـــكـــته اخلـــاصـــة بـــالــــتـــوزيع تـــســـتـــجـــيب

للمقاييس اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.
12 : :  يـــــجب أن تـــــكـــــون نـــــوعــــيـــــة اHـــــنـــــتـــــجــــات اHــــادة اHــــادة 

البترولية اHوزعة مطابقة للتنظيم اHعمول به.
اHــادة اHــادة 13 : : تـــقـــوم اHــصـــالح اخملـــتــصـــة لـــســلـــطـــة ضــبط
احملــروقـــات بـــعــمـــلـــيــات اHـــراقـــبـــة واHــتـــابـــعــة والـــتـــجــارب
التنظيميةr ال سيما جتارب أنظمة حماية األمن للمنشأة

اHعنية.
14 : : يـــتـــعــــهـــد مـــوزع اHـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة اHــادة اHــادة 
بـاحـتــرام الـبـنـود في دفــتـر الـشـروط هـذاr وكــذا الـتـنـظـيم
اHـــعــمـــول به في مـــجــال األمن واHـــوقع وتـــهــيـــئــة مـــنــشــآت

تخزين و/ أو توزيع اHنتجات البترولية واستغاللها.
اHــادة اHــادة 15 : : يــقــوم أعـــوان مــؤهــلـــون من ســلـــطــة ضــبط
احملـروقـات وحــامـلـون ألمــر �ـهـمــة يـحـدد طــبـيـعــة اHـراقـبـة
الواجب إجراؤهاr بعـمليات اHراقبـة الدورية للتحقق من
مـــدى مـــطــــابـــقـــة مـــقـــايــــيس ســـيـــر اHـــنــــشـــآت ومـــواصـــفـــات

اHنتجات البترولية.
حرر بـ ............................ في..........................

قر» وصودق عليهقر» وصودق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15 - - 59 مؤرخ في  مؤرخ في 18 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــــام عــــام 1436 اHــــوافــق  اHــــوافــق 8 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2015 يــــحــــددr يــــحــــدد

العناصر اHكونة لألجر الوطني األدنى اHضمون.العناصر اHكونة لألجر الوطني األدنى اHضمون.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريـــــر وزيــــر الــــعــــمـل والــــتــــشـــــغــــيل

rوالضمان االجتماعي
-  وبناء على الـدستورr ال سيّما اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHــتـعـلق

rادتان 16 و17 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rYبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدل واHتممr ال سيما اHواد 22

rو30 و40 و48 و73 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rادتان 37 و41 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rبالتقاعد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
rـتمــمHـعـــــدل واHا rهـنـيـــةHبحـوادث الـعـمل واألمـــراض ا

rادتان 37 و42 منهHال سيما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق
بــعالقــات الــعــملr اHــعـدل واHــتــممr ال ســيــمــا اHـواد 80 و81

rو87 منه

- و�قـتـضى األمر رقم 97-03 اHؤرخ في 2 رمـضان
عــام 1417 اHــوافق 11 يـــنــايــر ســنــة 1997 واHـــتــعــلق بــاHــدة

rالقانونية للعمل

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

rادة 89 منهHال سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-407 اHـؤرخ
في 4 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

rضمونHالذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHادة 87 من  القانون
رقم 90-11 اHــؤرخ في 26 رمـــضـــان عـــام 1410 اHــوافق 21
أبــــريل ســــنـــة 1990 واHـــتــــعــــلق بــــعالقــــات الــــعــــملr اHــــعـــدل
واHـتممr يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتديـد العـناصـر اHكـونة

لألجر الوطني األدنى اHضمون.

اHــادة اHــادة 2 :   :  يـــشـــمل األجـــر الــوطـــني األدنى اHـــضـــمــون
األجــر الـــقــاعــدي والـــتــعـــويــضـــات والــعالوات مـــهــمـــا كــانت

طبيعتها باستثناء تلك اHتعلقة �ا يأتي :
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rصاريف التي دفعها العاملHتعويض تسديد ا -
- اخلـــبــــرة اHـــهـــنــــيـــة أو أي تـــعــــويض يـــدفـع بـــعـــنـــوان

rاألقدمية
- تــنـــظـــيم الـــعـــمل والـــتي تـــخص الـــعـــمل الـــتــنـــاوبي

rواخلدمة الدائمة والساعات اإلضافية
rالظروف اخلاصة بالعزلة -

- اHــردوديـــة أو احلــوافـــز أو اHــســـاهــمـــة في الــنـــتــائج
ذات الطابع الفردي أواجلماعي.

3 : :  يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة اHادة اHادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-60 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHوافقة على تـعديل دفتر الشروط اHلحق باHرسوماHوافقة على تـعديل دفتر الشروط اHلحق باHرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقـم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 02-186 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 13 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1423 اHــوافـق  اHــوافـق 26 مايـــو سـنـة  مايـــو سـنـة 2002 واHـتـضمـن واHـتـضمـن
اHـوافـقــة عـلى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصــة إقـامـةاHـوافـقــة عـلى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصــة إقـامـة
شبـكة عـمـوميــة للـمواصـالت الالسـلـكيـة اخللـوية منشبـكة عـمـوميــة للـمواصـالت الالسـلـكيـة اخللـوية من
نـوع نـوع GSM واستغاللـهـا وتوفيــر خدمات اHواصالت واستغاللـهـا وتوفيــر خدمات اHواصالت

الالسلكـيـة للجمـهور.الالسلكـيـة للجمـهور.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول
-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 85-3 و125 

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-186 اHؤرخ
في 13 ربــيـع األول عـام 1423 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
واHــتــضـمـن اHــوافـقــة عــلى ســبــيل الــتــســويــة عــلى رخــصـة
إقامـة شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكيـة اخللـوية من
نــــوع GSM واســــتــــغاللــــهــــا وتــــوفــــيــــر خــــدمــــات اHــــواصالت

rالالسلكية للجمهور
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

rالسلكية والالسلكية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى اHـوافقة على
تــــعــــديلr وفــــقــــا لـــلــــمــــلــــحق اHــــرفقr بــــعض أحــــكــــام دفــــتـــــر
الــشـــــروط اHــلــحــق بــاHــرســــوم الــتــنــفــيــــذي رقم 186-02
اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1423 اHوافق 26 مايـو سنة
2002 واHـــتـــضــمـن اHـــوافـــقــة عـــلـى ســـبــيـل الـــتـــســويـــة عـــلى

رخــصـة إقــامــة شــبــكــة عــمــومــيــة لــلــمـواصـالت الالســلــكــيـة
اخلـــلـــويـــة من نـــوع GSM واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خـــدمــات
اHـــواصالت الالســـلـــكـــيــة لـــلـــجـــمـــهـــورr اHــمـــنـــوحـــة لـــشـــركــة

"اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال".
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق
تــــعــــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام اHــــادتـــY 23 و 24 من دفـــــتــــر
الشـروط اHلـحق باHـرسـوم التـنفـيذي رقم 02-186 اHؤرخ
في 13 ربــيـع األول عـام 1423 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
واHــتــضــمـن اHـوافــقــة عــلـى سـبــيـل الــتــسـويــة عــلـى رخــصـة
إقـامـة شبـكة عـمومـيـة للـمواصالت الالسـلـكيـة اخللـوية من
نــــوع GSM واســــتــــغاللــــهـــــا وتــــوفــــيــــر خــــدمــــات اHــــواصالت
الالسلـكية للـجمهورr اHـمنوحـة لشركة "اتـصاالت اجلزائر

للهاتف النقال"r وحترران كما يأتي :
 YرتفقHــادة 23 :  حماية اHا"

23 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتــخـذ صـاحب الــرخـصـة اإلجـراءات الــتي من شـأنـهـا
أن تضـمن سـرية اHـعـلومـات واHـكاHـات التـي يحـوزها عن
مـــرتـــفـــقـي شـــبـــكــة rGSM مع مـــراعـــاة الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتي
يـــفـــرضــهـــا الـــدفـــاع الـــوطـــني واألمن الـــعـــمـــوميr ومـــراعــاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.
   .................(الباقي بدون تغيير)..............

اHــــادة 24 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للـتشريع اHعمول
بـهr أن يـســتــجــيب ألوامــر الــســلــطــات اخملــتــصـة فـي أقـرب
اآلجـال من أجل احـتـرام التـعـليـمـات التي يـفـرضهـا الـدفاع
الـوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السـلطة القـضائية
باسـتـخـدام الـوسائـل الضـروريـةr خـاصـــــة فيـمـــــا يـتـعلق

�ا يأتي :
r(بدون تغيير) ... -
r(بدون تغيير) ... -
r(بدون تغيير) ... -

- تــــســـــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســـــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخـليr بــنــاء عــلى تــرخـيـص مـســبق مــكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية
- تـقــد¦ عـونهr بــنــاء عـلى تــرخـيـص مـســبق مـكــتـوب
صــادر عن الــســلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتــمــة عــلى

اHـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اHواصـالت السـلـكيـة والالسـلكـيـة بالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الــــبـــيــــني والــــنـــفـــــاذ إلى جتــــهــــيـــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

....(الباقي بدون تغيير)".
حرر باجلزائر في 24 ديسمبر سنة 2014.

وقــع :

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

ساعد دامهساعد دامه

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-61 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHــــوافـــــقــــة عـــــلى تـــــعــــديـل دفــــتـــــر الــــشـــــروط اHـــــلــــحـقاHــــوافـــــقــــة عـــــلى تـــــعــــديـل دفــــتـــــر الــــشـــــروط اHـــــلــــحـق
بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 04-09 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 18 ذي ذي
الــقـــعـــدة عـــام الــقـــعـــدة عـــام 1424 اHــوافـق  اHــوافـق 11 يــنــــايـــر ســـنـــة  يــنــــايـــر ســـنـــة 2004
شــبـــكـــة واHــتـــضـــمن اHــوافـــقــــة عــلى رخـــصـــةواHــتـــضـــمن اHــوافـــقــــة عــلى رخـــصـــة إقــامــــة شــبـــكـــةإقــامــــة 
عـمـومـيـة لـلـمـواصــالت الالسـلـكـيــة اخلـلـويــة من نـوععـمـومـيـة لـلـمـواصــالت الالسـلـكـيــة اخلـلـويــة من نـوع
GSM واســتـــغاللـــهــــا وتـــوفــيــــر خـــدمــات اHـــواصــالت واســتـــغاللـــهــــا وتـــوفــيــــر خـــدمــات اHـــواصــالت

الالسلكـيـة للجمـهـور. الالسلكـيـة للجمـهـور. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول
-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبنـاء على الـدستـورr ال سيـما اHـادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
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الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة
rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنـــــظــــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبـق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـهـا الالسلـكـية الـكهـربـائيـة وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صـــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHــطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســــــة من أجــل مـــنـح رخـص في مــــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-09  اHـؤرخ
في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اHـوافق 11 يـنـايــر سـنـة 2004
واHـتــضـمن اHــوافـقــة عــلى رخـصــة إقــامـة شـبـكــة عـمـومـيـة
للمواصـالت الـالسلكية اخللوية من نوع GSM واستغاللها

rواصــالت الالسلكـيـة للجمـهـورHوتوفير خدمات ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 2013 واHعام 1435 ا
رئيس مـجـلس سلـطة ضـبط الـبريـد واHواصـالت السـلكـية

rوالالسلكية

- وبـعـد اسـتـشـارة سـلـطـة ضـبط الـبـريد واHـواصالت
rالسلكية والالسلكية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى اHوافقـة على
تـــعـــديـلr وفـــقــــا لـــلـــمـــلـــحـق اHـــرفقr بـــعـض أحـــكـــــام دفـــتـــــر
الــــشـــــروط اHــــلــــحـق بــــاHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيـــــذي رقم 09-04
اHؤرخ في 18 ذي القـعدة عام 1424 اHوافق 11 ينـاير سـنة

2004 واHـــتـــضـــمن اHـــوافـــقــــة عــلـى رخـــصـــة إقــامـــة شـــبـــكــة

GSM عــمـومـيـة لـلـمــواصـالت الالسـلـكـيــة اخلـلـويـة من نـوع
واســتـــغاللــهـــا وتــوفــيـــر خــدمــات اHـــواصــالت الالســلـــكـــيـــة
لـــلــجــمــــهـــورr اHـــمــنــوحـــة لــشـــركــة "الــوطـــنــيــة لـالتــصــاالت

اجلزائر - شركة ذات أسهم".

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق
تــــعــــدل وتــــتـــــمم أحــــكــــام اHــــادتــــY 23 و24 من دفـــــتــــر
الشروط اHلـحق باHرسوم الـتنفيذي رقــم 04-09  اHؤرخ
فــي 18 ذي القـعـدة عام 1424 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة 2004
واHــتـضـمن اHـوافــقــة عـلى رخـصــة إقــامـة شـبـكــة عـمـومـيـة
للمواصـالت الالسلكية اخللوية من نوع GSM واستغاللها
rــواصـــالت الالســلــكــــيـــة لــلـــجــمـــهـــورHوتــوفــيـــر خــدمــات ا
اHـمـنـوحـة لـشـركـة "الـوطـنـيـة لالتـصـاالت اجلـزائـر- شـركة

ذات أسهم"r  وحترران كما يأتي :
 YرتفقHــادة 23 :  حماية اHا"

23 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومـات واHكـاHات الـتي يحـوزها عن
مـــرتـــفـــقـي شـــبـــكــة rGSM مع مـــراعـــاة الـــتـــعـــلـــيــمـــات الـــتي
يـــفـــرضــهـــا الـــدفـــاع الــوطـــني واألمـن الــعـــمـــوميr ومـــراعــاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.
.....(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 24 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للتشريع اHعمول
بهr أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السلطـة القضائية
بـاسـتـخــدام الـوسـائل الـضـروريـةr خـاصــة فـيـمــــا يـتـعـلـــق

�ا يأتي :

r(بدون تغيير)... -

r(بدون تغيير)... -

r(بدون تغيير)... -
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رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
 اHدير العام اHدير العام

جوزيف جادوزيف جاد

- تــــســـــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســـــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخـليr بــنــاء عــلى تــرخـيـص مـســبق مــكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية

- تـقــد¦ عـونهr بــنــاء عـلى تــرخـيـص مـســبق مـكــتـوب
صــادر عن الــســلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتــمــة عــلى
اHـــســــتـــوى الـــوطــــني �ـــســــائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية بـالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الـــبــــيــــني والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــيــــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيــات واHـعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لــدى صــاحب
 rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

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

حرر باجلزائر في 24 ديسمبر سنة 2014.

وقــع :

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 05-33 اHـؤرخ
في 14  ذي احلـجـة عام 1425 اHـوافق 24  يـنـايـر سـنـة 2005
واHـتـضـمـن اHـوافـقــة عـلـى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصة
إقامــة شبـكة عـموميـــة للـمواصالت الـشخـصـيــة النـقـالـة
الـعـاHـيـــة عــبــر الـسـواتـــل من نوع GMPCS واسـتـغاللـهــا
وتـوفـيــر خـدمـــات اHـواصـــالت الالسـلـكــيـــة لـلـجـمـــهــور
عـلـى هـذه الـشـبـكـة اHـمـنـوحـة لـشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائـر-

r"شركة ذات أسهم

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-62 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــتــضــمن  rيــتــضــمن r2015 ــوافـق 8 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةHــوافـق  اHعــام عــام 1436 ا
اHــــوافــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــلــــحـقاHــــوافــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــلــــحـق
بـاHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقـم بـاHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقـم 05-33 اHـؤرخ فـي  اHـؤرخ فـي 14 ذي ذي
احلـــجـــة عــــام احلـــجـــة عــــام 1425 اHــوافـق  اHــوافـق 24 يـــنـــــايـــر ســـنـــــة  يـــنـــــايـــر ســـنـــــة 2005
واHــتــضــمـن اHــوافـقـــة عــلـى ســبــيــل الــتــســويـة عــلىواHــتــضــمـن اHــوافـقـــة عــلـى ســبــيــل الــتــســويـة عــلى
رخـــــصـــــة إقــــامـــــة شــــبـــــكــــة عـــــمــــومـــــيــــة لـــــلـــــمــــواصالترخـــــصـــــة إقــــامـــــة شــــبـــــكــــة عـــــمــــومـــــيــــة لـــــلـــــمــــواصالت
الـشخصية الـنقالة الـعاHية عــبـر السواتــل من نوعالـشخصية الـنقالة الـعاHية عــبـر السواتــل من نوع
GMPCS واســــــتـــــــغــاللــــــهــــــــا وتــــــوفــــــيـــــــــر خــــــدمــــــــات واســــــتـــــــغــاللــــــهــــــــا وتــــــوفــــــيـــــــــر خــــــدمــــــــات

اHواصـــالت الالسلكـيـــة للجمــهــور.اHواصـــالت الالسلكـيـــة للجمــهــور.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2 ) منه
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 2013 واHعام 1435 ا
رئيس مـجـلس سلـطة ضـبط الـبريـد واHواصـالت السـلكـية

rوالالسلكية

- وبـعـد اسـتـشـارة سـلـطـة ضـبط الـبـريد واHـواصالت
rالسلكية والالسلكية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :

اHـــادة األولى :اHـــادة األولى :  يــهــدف هــــذا اHــرســوم إلى اHــوافــقـــة
عــلى تــعـديـلr وفـقــا لـلــمــلـحق اHــرفقr بــعـض أحــكـــام دفــتـر
الشـــروط اHلـحق باHـرسوم الـتنـفيذي رقـم 05-33 اHؤرخ
في 14 ذي احلــجـة عـام 1425 اHـوافق 24  يـنـايــر سـنــة 2005
واHـتـضـمـن اHـوافـقــة عـلـى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصـة
إقـامـة شـبكـة عـمومـيــة لـلمـواصالت الشـخصــيـة الـنقــالـة
الـعـاHـيـــة عــبــر الـســواتــل من نـوع GMPCS واسـتـغاللـهــا
وتوفـيـــر خـدمـــات اHـواصـــالت الالسـلـكــيــــة لـلـجـمـــهــور
عـلى هـذه الـشـبـكـة اHـمنـوحـة لـشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائر -

شركة ذات أسهم".

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق

تـــعــــــدل وتـــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادتـــY 23 و 24 مـن دفــــتـــر
الـشـروط اHلـحق بـاHرسـوم الـتنـفـيذي رقــم 05-33 اHـؤرخ
فـي 14  ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 24  ينـاير سـنـة 2005
واHـتـضـمـن اHـوافـقــة عـلـى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصـة
إقـامـة شـبكـة عـمومـيــة لـلمـواصالت الشـخصــيـة الـنقــالـة
الـعـاHـيـــة عــبــر الـســواتــل من نـوع GMPCS واسـتـغاللـهــا
rـواصـــالت الالسلـكــيـــة لـلـجمـــهــورHوتوفـيـــر خدمـــات ا
عـلى هـذه الـشـبـكـة اHـمنـوحـة لـشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائر -

شركة ذات أسهم" وحترران كما يأتي :

YرتفقHــادة 23 :  حماية اHا"

23 .1 : :  سرية اHكاHات 

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العام الرئيس اHدير العام 
جملمع اتصاالت اجلزائرجملمع اتصاالت اجلزائر

ازواو مهملازواو مهمل

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومـات واHكـاHات الـتي يحـوزها عن
مــرتــفــقي شــبــكــة GMPCS مع مــراعــاة الـــتــعــلــيــمــات الــتي
يـــفـــرضــهـــا الـــدفـــاع الــوطـــني واألمـن الــعـــمـــوميr ومـــراعــاة

صالحيات السلطة القضائية والتنظيم اHعمول به.

...(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 24 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يـــتـــعـــY عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــةr طـــبـــقـــا لــلـــتـــشـــريع
اHـعـمول بـهr أن يسـتـجـيب ألوامـر الـسلـطـات اخملـتـصة في
أقرب اآلجـال من أجـل احتـرام الـتـعـلـيـمـات الـتي يـفـرضـها
الــدفــاع الــوطــني واألمن الــعــمــومي وصالحــيــات الــســلــطـة
الــقــضــائـيــة بــاســتــخــدام الــوســائل الــضــروريـــــةr خــاصــــة

فيما يتعلق �ا يأتي :

r(بدون تغيير)... -

r(بدون تغيير)... -

r(بدون تغيير)... -

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليr بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية

r(بدون تغيير)....

- تـقــد¦ عـونـهr بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتـمــة عــلى
اHـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اHواصـالت السـلـكيـة والالسـلكـيـة بالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الــــبـــيــــني والــــنـــفـــــاذ إلى جتــــهــــيـــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
 rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

...(الباقي بدون تغيير)....".

حرر باجلزائر في 24  ديسمبر سنة 2014.

وقــع :
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-63 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18ربــيع الــثــانيربــيع الــثــاني
عـام عـام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 8 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2015  يــتــضـمـنr  يــتــضـمـن
اHـــوافـــقــــة عـــلى تـــعـــديـل دفـــتـــــر الـــشــــروط اHــلـــحــقاHـــوافـــقــــة عـــلى تـــعـــديـل دفـــتـــــر الـــشــــروط اHــلـــحــق
بــاHــرســـوم الــتــنــفـيـــذي رقـم بــاHــرســـوم الــتــنــفـيـــذي رقـم 05-460 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 28
شــوال عــام شــوال عــام 1426 اHـوافــق  اHـوافــق 30 نــوفـمــبـــر سـنــة  نــوفـمــبـــر سـنــة 2005
واHـتــضـمن اHــوافـقــة عــلى ســبـيـل الــتـســويــــةr عـلـىواHـتــضـمن اHــوافـقــة عــلى ســبـيـل الــتـســويــــةr عـلـى
رخـــصــــة إقـــامــــة شـبــكـــة عــمــومــيــــة لــلـمـــواصـــالترخـــصــــة إقـــامــــة شـبــكـــة عــمــومــيــــة لــلـمـــواصـــالت
الـسلـكــيـة والالسـلـكـية واسـتـغاللهـا وتـوفيـر خـدماتالـسلـكــيـة والالسـلـكـية واسـتـغاللهـا وتـوفيـر خـدمات
هـــاتــفــيـــة ثــابـــتــة دولــيـــة ومــا بـــY اHــدن وفي احلـــلــقــةهـــاتــفــيـــة ثــابـــتــة دولــيـــة ومــا بـــY اHــدن وفي احلـــلــقــة

احمللية للجمـهور.احمللية للجمـهور.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول

-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 85- 3 و125
r(الفقرة 2 ) منه

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنـــــظــــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبـق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـهـا الالسلـكـية الـكهـربـائيـة وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 05-460 اHـؤرخ
فـي 28  شــوال عـام 1426 اHوافــق 30 نـوفـمبـر سـنة 2005
واHــتـضــمن اHــوافـقــة عـلـى سـبــيل الــتـســويـةr عــلى رخــصـة
إقامة شـبكة عـموميـة لـلمواصــــالت السلكـية والالسـلكية
Yواستغاللها وتوفـير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما ب

rدن وفي احللقة احمللية للجمـهورHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
rالسلكية والالسلكية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى اHـوافقة على
تـــعـــديلr وفــــقـــا لـــلـــمـــلـــحق اHـــرفـقr بـــعــض أحـــكـــــام دفـــتــــر
الـــشـــــروط اHــلـــحـق بـــاHـــرســــوم الــتـــنـــفــيــــذي رقم 460-05
اHـــؤرخ فـي 28  شــــوال عـــام 1426 اHــوافــق 30 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2005 واHتـضمن اHـوافقة عـلى سـبيل الـتسويـةr على
رخــصــة إقـامــة شــبــكـة عــمــومـيـــة لــلـمــواصـــالت الــسـلــكــيـة
والالسـلـكيـة واستـغاللهـا وتوفـيـر خدمــات هاتـفيــة ثابـتـة
دولـــيـــة ومـــا بــY اHــــدن وفي احلــلـــقــة احملـــلــيـــة لــلـــجــمــــهــور
اHمنوحة لشركة "اتصاالت اجلزائر - شركة ذات أسهم".

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اHلحــقاHلحــق

تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحـــــكــــام اHــــادتــــY 23 و24 من دفـــــتــــر
الـشروط اHلـحق باHرسـوم التنـفيذي رقم 05-460 اHـؤرخ
فـي 28  شــوال عـام 1426 اHـوافــق 30 نـوفـمبـر سـنة 2005
واHـتــضــمن اHــوافـقــة عــلى ســبـيل الــتــســويـةr عــلى رخــصـة
إقامة شـبكة عـموميـة لـلمواصـــالت السـلكية والالسـلكيـة
واسـتـغاللـهـــا وتـوفـيـــر خـدمـــات هـاتـفـيـــة ثـابـتـــة دولـيـــة
ومـا بــY اHـــدن وفي احلـلـقــة احملـلـيـة لـلـجــمــهـور اHـمـنـوحـة
لشـركة "اتـصاالت اجلـزائر - شـركة ذات أسـهم"r وحترران

كما يأتي :

YرتفقHــادة 23 :  حماية اHا"
23 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتــخـذ صـاحب الــرخـصـة اإلجـراءات الــتي من شـأنـهـا
أن تضـمن سـرية اHـعـلومـات واHـكاHـات التـي يحـوزها عن
اHـشتـركـrY مع مراعـاة الـتعـلـيمـات الـتي يفـرضـها الـدفاع
الــوطـنـي واألمن الـعــمــومي ومــراعــاة صالحــيـات الــســلــطـة

القضائية والتنظيم اHعمول به.

 .........(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 24 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يـــتـــعـــY عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــةr طـــبـــقـــا لـــلـــتـــشـــريع
اHعـمـول بهr أن يـسـتـجـيب ألوامـر الـسـلـطـات اخملـتصـة في
أقـرب اآلجـال من أجل احـتـرام الـتـعـلـيـمـات الـتي يـفـرضـهـا
الــدفــاع الـوطــني واألمن الــعــمـوميr وصـالحـيــات الــسـلــطـة
الـقـضـائـيـة بـاسـتـخـدام الـوسـائل الـضـروريـةr خـاصـة فـيـما

يتعلق �ا يأتي :

- إنـشـاء وصالت لـلــمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
rنكوبةHناطق اHفي مناطق العمليات أو في ا

- .........(بدون تغيير)....

- .........(بدون تغيير)....

- تــــســـــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســـــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخـليr بــنــاء عــلى تــرخـيـص مـســبق مــكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية

- تـقــد¦ عـونهr بــنــاء عـلى تــرخـيـص مـســبق مـكــتـوب
صــادر عن الــســلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتــمــة عــلى
اHـــســــتـــوى الـــوطــــني �ـــســــائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية بـالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الـــبــــيــــني والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــيــــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى

الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
 rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

.................(الباقي بدون تغيير)....".
حرر باجلزائر في 24 ديسمبر سنة 2014.

وقــع : 

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العام الرئيس اHدير العام 
جملمع اتصاالت اجلزائرجملمع اتصاالت اجلزائر

ازواو مهملازواو مهمل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-64 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHــــوافـــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتــــر الــــشــــروط اHــــلـــــحــقاHــــوافـــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتــــر الــــشــــروط اHــــلـــــحــق
بـاHـرســوم الــتـنـفــيــذي رقــم بـاHـرســوم الــتـنـفــيــذي رقــم 13-405 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 28
مـــحــــرم عــــام مـــحــــرم عــــام 1435 اHــوافـق  اHــوافـق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2013
واHــتـضــمن اHــوافــقــة عـلـى رخـصــة إقــامــة واســتـغاللواHــتـضــمن اHــوافــقــة عـلـى رخـصــة إقــامــة واســتـغالل
شـــبـــكـــة عــــمــــومـــيــــة لـــلـــمـــــواصـالت الالســـلـــكـــيــــة منشـــبـــكـــة عــــمــــومـــيــــة لـــلـــمـــــواصـالت الالســـلـــكـــيــــة من
اجلــــــيـل الــــثـــالـث وتـــــوفــــيــــر خـــدمــــات اHـــــواصـــالتاجلــــــيـل الــــثـــالـث وتـــــوفــــيــــر خـــدمــــات اHـــــواصـــالت
الالســــلـــكــــــيـــــة لــــلـــجــــمـــــهـــــور اHــــمــــنــــوحــــة لــــشــــركـــــةالالســــلـــكــــــيـــــة لــــلـــجــــمـــــهـــــور اHــــمــــنــــوحــــة لــــشــــركـــــة

"اتــصـاالت اجلـزائـــر للهاتــف النقــال"."اتــصـاالت اجلـزائـــر للهاتــف النقــال".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول
-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبنـاء على الـدستـورr ال سيـما اHـادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنـــــظــــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبـق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـهـا الالسلـكـية الـكهـربـائيـة وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صـــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHــطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســــــة من أجــل مـــنـح رخـص في مــــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 13-405 اHؤرخ
فـي 28 مــحــرم عـــام 1435 اHـوافـق 2 ديــسـمـبــر سـنـة 2013
واHـتــضـمن اHـوافـقـة عـلى رخـصــة إقـامـة واسـتـغالل شـبـكـة
عــمــومــيــة لــلــمــواصـــالت الالســلــكـــيـــة من اجلـــيـل الــثــالـث
وتـوفـــيــــر خـــدمـــات اHـــواصـالت الالســلــكـــيــة لــلــجــمـــهـور

r"منوحة لشركة "اتصاالت اجلزائـر للهاتـف النقـالHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 2013 واHعام 1435 ا
رئيس مـجـلس سلـطة ضـبط الـبريـد واHواصـالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سـلـطـة ضـبط الـبـريد واHـواصالت

rالسلكية والالسلكية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :
اHـــادة األولى :اHـــادة األولى : يـــهـــدف هـــذا اHـــرســـوم إلـى اHـــوافـــقـــة
عـلى تـعـديــلr وفـقـا لـلــمـلـحق اHـرفقr بـعض أحـكـــام دفـتـــر
الـــشــــروط اHـــلـــحــق بـــاHـــرســــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقم 405-13
اHؤرخ فـي 28 مـحـرم عــام 1435 اHوافـق 2 ديسـمبـر سنة
2013 واHــتـضــمن اHــوافــقــة عـلـى رخـصــة إقــامــة واســتـغالل

شـــبـــكــة عـــمــومـــيــة لـــلــمـــواصــالت الالســـلــكــــيـــة مـن اجلـــيـل

الـــثــــالـث وتـــوفـــــيـــــر خــــدمــــات اHـــــواصـالت الالســــلـــكــــيــــة
للـجـمـهـور اHـمـنوحـة لـشـركة "اتـصـاالت اجلـزائـر لـلـهاتـف

النقـال - شركة ذات أسهم".

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق

تــــعــــدل وتــــتـــــمم أحــــكــــام اHــــادتــــY 21 و22 من دفـــــتــــر
الشـروط اHلـحق باHـرسوم الـتنـفيذي رقم 13-405 اHؤرخ
فـي 28 مــحــرم عـــام 1435 اHـوافـق 2 ديــسـمـبــر سـنـة 2013
واHـتـضـمن اHـوافـقـة عـلى رخـصـة إقـامـة واسـتـغالل شـبـكـة
عــمـومــيــة لــلــمــواصــالت الالســلــكـــيـــة من اجلـــيـل الــثــالـث
وتــوفـــيـــر خـــدمـــات اHــواصــالت الالســلـكـــيـــة لــلـجــمـــهـور
r"ـمـنـوحــة لـشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائـــر لـلـهـاتـف الـنـقــالHا

وحترران كما يأتي :

 YرتفقHــادة 21 :  حماية اHا "
21 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومـات واHكـاHات الـتي يحـوزها عن
مــرتـفــقي شــبــكــة اجلـيـل الـثــالثr مع مــراعــاة الــتـعــلــيــمـات
الـتي يفـرضـها الـدفاع الـوطني واألمـن العـمومي ومـراعاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.

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

اHــــادة 22 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي.

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للتشريع اHعمول
بهr أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن الـعمـومي وصالحيـات السـلطة الـقضـائية
بـاسـتـخــدام الـوسـائل الـضـروريـةr خـاصــة فـيـمــــا يـتـعـلـــق

�ا يأتي :

r(بدون تغيير ).... -

r(بدون تغيير ).... -

r(بدون تغيير ).... -

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
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الــداخـليr بــنــاء عــلى تــرخـيـص مـســبق مــكــتــوب صـادر عن
rالسلطة القضائية

- تـقــد¦ عـونهr بــنــاء عـلى تــرخـيـص مـســبق مـكــتـوب
صــادر عن الــســلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتــمــة عــلى
اHـــســــتـــوى الـــوطــــني �ـــســــائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية بـالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الـــبــــيــــني والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــيــــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيــات واHـعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لــدى صــاحب
rهنيHمع  وجوب احترام هذه  الهيئات للسر ا rالرخصة

....(الباقي بدون تغيير)....".
حرر باجلزائر في 24  ديسمبر سنة 2014.

وقــع :

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-406 اHؤرخ
فـي 28 مــحـرم عـــام 1435 اHـوافـق 2 ديــسـمـبــر سـنــة 2013
واHتضمن اHوافـقـة على رخصـة إقامــة واستغــالل شبكة
عـــمـــومـــيـــة لـــلــــمـــواصالت الالســــلـــكـــيـــة من اجلــــيـل الـــثـــالث
وتـــوفـــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســلـــكـــيــــة لــلــجـــمـــهــور

r"منوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

rالسلكية والالسلكية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

ساعد دامهساعد دامه

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-65 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 8 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2015  يــتــضـمنr  يــتــضـمن عـام عـام 
اHـــوافـــقـــة عـــلى تــــعـــديــل دفــتــــر الــــشـــــروط اHـــلـــحـقاHـــوافـــقـــة عـــلى تــــعـــديــل دفــتــــر الــــشـــــروط اHـــلـــحـق
بــاHـــرســوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم بــاHـــرســوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 13-406 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 28
مـــحـــرم عــــام مـــحـــرم عــــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 2 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2013
واHـتـضـمن اHـوافـقة عـلـى رخـصــة إقـامـة واسـتـغـاللواHـتـضـمن اHـوافـقة عـلـى رخـصــة إقـامـة واسـتـغـالل
شــبـكـة عـمـومـيــة لـلـمـواصالت الالســلـكــيـة من اجلـيـلشــبـكـة عـمـومـيــة لـلـمـواصالت الالســلـكــيـة من اجلـيـل
الـثـالث وتـوفــيـــر خــدمــات اHـواصــالت الالسـلـكـيــةالـثـالث وتـوفــيـــر خــدمــات اHـواصــالت الالسـلـكـيــة
لـلجمهــور اHـمنوحــة لـشركــة "الوطـنية لالتصاالتلـلجمهــور اHـمنوحــة لـشركــة "الوطـنية لالتصاالت

اجلزائر".اجلزائر".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
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يرسـم مـا يأتـي :يرسـم مـا يأتـي :
اHـــادة األولى :اHـــادة األولى : يــهـــدف هــذا اHـــرســــوم إلى اHــوافــــقـــة
عـلى تــعــديلr وفـقــا لـلـمـلــحق اHـرفقr بـعـض أحــكــام دفــتــر
الـــشــــروط اHـــلـــحـق بـــاHـــرســــوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقم 406-13
اHؤرخ فـي 28 مـحرم عــام 1435 اHوافـق 2 ديسـمبـر سنـة
2013 واHـتضـمن اHـوافقــة عـلى رخصــة إقـامـة واسـتغــالل

شبـكة عـمـوميـة للـمواصالت الالسـلـكيـة من اجليـل الـثالث
وتــوفــــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســـلــكــــيـــة لـــلــجـــمـــهــور
اHمـنـوحـة لـشركـة "الـوطـنـيـة لالتصـاالت اجلـزائـر - شـركة

ذات أسهم".
اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق 8 فبراير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحــقاHلحــق

تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحـــــكــــام اHــــادتــــY 21 و22 من دفـــــتــــر
الشـروط اHلـحق باHـرسـوم التـنفـيذي رقم 13-406 اHؤرخ
فـي 28 مــحـرم عـــام 1435 اHـوافـق 2 ديــسـمـبــر سـنــة 2013
واHـتضمن اHوافـقـة على رخصــة إقامـة واستـغــالل شبكة
عـــمــــومـــيـــة لـــلــــمـــواصالت الـالســـلـــكـــيــــة من اجلـــيــل الـــثـــالث
وتــوفــــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســـلــكــــيـــة لـــلــجـــمـــهــور
r"ــــمـــنــــوحــــة لـــشــــركـــة "الــــوطــــنـــيــــة لالتــــصـــاالت اجلــــزائـــرHا

وحترران كما يأتي :
 YرتفقHــادة 21 :  حماية اHا"

21 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتــخـذ صـاحب الــرخـصـة اإلجـراءات الــتي من شـأنـهـا
أن تضـمن سـرية اHـعـلومـات واHـكاHـات التـي يحـوزها عن
مــرتــفــقي شــبــكــة اجلــيل الــثـالـثr مع مــراعـاة الــتــعــلــيــمـات
التي يـفـرضـها الـدفـاع الوطـني واألمن الـعمـومي ومـراعاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.
....(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 22 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للـتشريع اHعمول
بـهr أن يـســتــجــيب ألوامــر الــســلــطــات اخملــتــصـة فـي أقـرب
اآلجـال من أجل احـتـرام التـعـليـمـات التي يـفـرضهـا الـدفاع
الـوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السـلطة القـضائية
بـاسـتـخـدام الـوسـائل الـضـروريـةr خـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق �ا

يأتي :
r(بدون تغيير ).... -

r(بدون تغيير ).... -
r(بدون تغيير ).... -

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليr بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية
- تـقــد¦ عـونـهr بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتـمــة عــلى
اHـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اHواصـالت السـلـكيـة والالسـلكـيـة بالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الــــبـــيــــني والــــنـــفـــــاذ إلى جتــــهــــيـــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
 rهنيHمع وجوب احترام هذه  الهيئات للسر ا rالرخصة

....(الباقي بدون تغيير)....".
حرر باجلزائر في 24  ديسمبر سنة 2014.

وقــع :

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
 اHدير العام اHدير العام

جوزيف جادجوزيف جاد

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-66 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHــــوافـــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتــــر الــــشــــروط اHــــلــــحـــقاHــــوافـــــقــــة عــــلى تــــعــــديـل دفــــتــــر الــــشــــروط اHــــلــــحـــق
بـاHـرســـوم الـتـنـفـيــذي رقـم بـاHـرســـوم الـتـنـفـيــذي رقـم 14-220  اHـؤرخ فــي   اHـؤرخ فــي 15
شــــــوال عـــــام شــــــوال عـــــام 1435 اHــــوافــق  اHــــوافــق 11 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة 2014
واHــتــضــمن اHــوافـقــــة عــلــى رخــصــــة إقـامـــة شــبــكــةواHــتــضــمن اHــوافـقــــة عــلــى رخــصــــة إقـامـــة شــبــكــة
عـمومية لـلمواصــالت الالسـلكيـة عـبـر السـاتــل منعـمومية لـلمواصــالت الالسـلكيـة عـبـر السـاتــل من
V.SAT واســـــتـــــغاللـــــهــــــا وتـــــوفــــيــــــر خـــــدمــــــات واســـــتـــــغاللـــــهــــــا وتـــــوفــــيــــــر خـــــدمــــــات نــــــوع نــــــوع 
اHواصــالت الالسلكـيـــة للجمــهــور اHمنـوحــة علـىاHواصــالت الالسلكـيـــة للجمــهــور اHمنـوحــة علـى
ســــبـــــيـل الـــــتـــــنـــــازل لـــــشــــركـــــة "اتـــــصــــاالت اجلـــــزائــــرســــبـــــيـل الـــــتـــــنـــــازل لـــــشــــركـــــة "اتـــــصــــاالت اجلـــــزائــــر

الفضائية - شركة ذات أسهم".الفضائية - شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر األول

-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبنـاء على الـدستـورr ال سيـما اHـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2 ) منه
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من اجلــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنـــــظــــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبـق عـــــلـى كل نــــــوع من أنـــــواع
الشـبكـات �ـا فيـهـا الالسلـكـية الـكهـربـائيـة وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صـــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHــطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســــــة من أجــل مـــنـح رخـص في مــــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم 220-14
اHـؤرخ فـي 15 شـــوال عــام 1435 اHـوافـق  11 غــشت سـنـة
2014 واHـــتـــضـــمن اHـــوافـــقــة عـــلــى رخـــصــــة إقـــامــة شـــبـــكــة

عـمومـيـة لـلـمواصـالت الالسـلـكـيـة عبـر الـسـاتــل من نـــوع
V.SAT واســــتـــــغاللــــهـــــــا وتــــوفـــــيـــــر خــــدمــــــات اHــــواصــالت

rـمـنـوحـــة عـلـى سـبـيل الـتـنـازلHالالسـلــكــيــة لـلـجـمـــهــور ا
r"لشركة "اتصاالت اجلزائر الفضائية - شركة ذات أسهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
rالسلكية والالسلكية

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :

اHـــادة األولى :اHـــادة األولى : يــهـــدف هــذا اHـــرســـوم إلى اHـــوافـــقـــة
عـلى تـعـــديلr وفـقــا لـلـمــلـحق اHـرفـقr بـعض أحـكــــام دفـتــر
الــــشــــروط اHـــلـــحــق بـــاHـــرســـوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقـم 220-14
اHـؤرخ فـي 15 شـــوال عــام 1435 اHـوافـق  11 غــشت سـنـة
2014 واHـــتــضـــمن اHـــوافــقـــة عـــلــى رخـــصـــة إقـــامـــة شــبـــكــة

عـمـوميـة لـلمـواصـالت الالسـلـكيـة عـبر الـسـاتــل من نـــوع
V.SAT واســـــتــــغاللــــهـــــــا وتــــوفــــيـــــر خـــــدمـــــات اHــــواصــالت

rــمـنـوحـــة عـلى سـبـيل الـتـنـازلHالالسـلـكــيــة لـلـجـمــهــور ا
لشركة "اتصاالت اجلزائر الفضائية - شركة ذات أسهم".

اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق

تــــعــــدل وتــــتـــــمم أحــــكــــام اHــــادتــــY 22 و23 من دفـــــتــــر
الـــشــــروط اHــــلــــحق بــــاHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 220-14
اHـؤرخ فـي 15 شــــوال عـــام 1435 اHـوافـق 11 غــشت ســنـة
2014 واHـــتــضـــمن اHـــوافــقـــة عـــلــى رخـــصـــة إقـــامـــة شــبـــكــة

عـمـوميـة لـلمـواصـالت الالسـلـكيـة عـبر الـسـاتــل من نـــوع
V.SAT واســـــتــــغاللــــهـــــــا وتــــوفــــيـــــر خـــــدمـــــات اHــــواصــالت

rــمـنـوحـــة عـلى سـبـيل الـتـنـازلHالالسـلـكــيــة لـلـجـمــهــور ا
r"لشركة "اتصـاالت اجلزائر الفضائية - شركة ذات أسهم

وحترران كما يأتي :

 YرتفقHــادة 22 : حماية اHا "
22 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومـات واHكـاHات الـتي يحـوزها عن
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-67 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHـوافقة على تـعديل دفتـرالشروط اHلـحق باHرسوماHـوافقة على تـعديل دفتـرالشروط اHلـحق باHرسوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقـم الــتـــنـــفــيــــذي رقـم 14-294 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 22 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عـام عـام 1435 اHوافق  اHوافق 16 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة 2014  واHـتضمن  واHـتضمن
اHوافقة على جتــديد رخصة إقامة شبـكــة عموميــةاHوافقة على جتــديد رخصة إقامة شبـكــة عموميــة
لـلمـواصــالت الالسـلــكـيـة عــبـر الـســاتـــل من نــــوعلـلمـواصــالت الالسـلــكـيـة عــبـر الـســاتـــل من نــــوع
V.SAT واســتــغاللــهـــا وتــوفــيـــر خـدمــات اHــواصـالت واســتــغاللــهـــا وتــوفــيـــر خـدمــات اHــواصـالت

الالسـلـكـيــة للـجمــهـــور اHمـنوحـــة لـشركــة "ديفـونـاالالسـلـكـيــة للـجمــهـــور اHمـنوحـــة لـشركــة "ديفـونـا
اجلزائر".اجلزائر".

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيــر األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن حتـديـد اإلجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــالن
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصالت

rادة 22 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

احميدة بلغيثحميدة بلغيث

مــرتــفــقـي شــبــكــة rV.SAT مع مــراعــاة الـــتــعــلــيـــمــات الــتي
يـــفـــرضـــهـــا الـــدفــــاع الـــوطـــني واألمن الــــعـــمـــومي ومـــراعـــاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.

.....(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 23 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للـتشريع اHعمول
بـهr أن يـســتــجــيب ألوامــر الــســلــطــات اخملــتــصـة فـي أقـرب
اآلجـال من أجل احـتـرام التـعـليـمـات التي يـفـرضهـا الـدفاع
الـوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السـلطة القـضائية
باسـتـخـدام الـوسائـل الضـروريـةr خـاصـة فيـمــــــا يـتـعلـــق

�ا يأتي :

r(بدون تغيير).... -

r(بدون تغيير).... -

r(بدون تغيير).... -

- تــــســـــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســـــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخـليr بــنــاء عــلى تــرخـيـص مـســبق مــكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية

- تـقــد¦ عـونهr بــنــاء عـلى تــرخـيـص مـســبق مـكــتـوب
صــادر عن الــســلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتــمــة عــلى
اHـــســــتـــوى الـــوطــــني �ـــســــائل حـــمــــايـــة وأمن مــــنـــظـــومـــات
اHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـية بـالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الـــبــــيــــني والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــيــــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الـــبـــطـــاقــــيــــــات واHـــعـــلـــومــــــات األخــــــرى اHـــوجـــــودة لـــدى
صـاحب الرخـصةr مع وجـوب احـترام هـذه  الهـيئـات للـسر

 rهنيHا

.....(الباقي بدون تغيير)....".

حرر باجلزائر في 24  ديسمبر سنة 2014.

وقــع :
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- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقـم 14-294 اHؤرخ
في 22 ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2014
واHــتــضــمن اHــوافـقــة عــلى جتـــديــد رخــصـة إقــامــة شــبـــكـــة
عــمــومـيــــة لــلـمــواصــالت الالســلــكــيـــة عــبــر الــســاتـــل من
نـــــوع V.SAT واسـتـغاللــهــا وتــوفـيــر خــدمـات اHـواصـالت
الـالســلــكـــيــــة لــلــجــمــــهــــور اHــمــنـــوحــــة لــشــركــــة "ديــفــونـــا

r"اجلزائر
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 2013 واHعام 1435 ا
رئيس مـجـلس سلـطة ضـبط الـبريـد واHواصـالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سـلـطـة ضـبط الـبـريد واHـواصالت

rالسلكية والالسلكية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى اHوافـقة على
تعديلr وفقا لـلملحق اHرفقr بعض أحكام دفتر الشــروط
اHــلـحـــق بــاHـرســــوم الـتــنـفــــيـذي رقـم 14-294 اHـؤرخ في
22 ذي احلـــجـــة عــــام 1435 اHــوافق 16 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2014

واHــتــضــمن اHــوافـقــة عــلى جتـــديــد رخــصـة إقــامــة شــبـــكـــة
عــمــومـيــــة لــلـمــواصــالت الالســلــكــيـــة عــبــر الــســاتـــل من
نـــــوع V.SAT واسـتـغاللــهــا وتــوفـيــر خــدمـات اHـواصـالت
الـالســلــكـــيــــة لــلــجــمــــهــــور اHــمــنـــوحــــة لــشــركــــة "ديــفــونـــا

اجلزائر".
اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق 8 فبراير سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحــقاHلحــق

تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحـــــكــــام اHــــادتــــY 22 و23 من دفـــــتــــر
الـشروط اHلـحق باHرسـوم التنـفيذي رقـم 14-294 اHؤرخ
في 22 ذي احلـجـة عـام 1435 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 2014
واHــتــضــمن اHــوافـقــة عــلى جتـــديــد رخــصـة إقــامــة شــبـــكـــة
عــمــومـيــــة لــلـمــواصــالت الالســلــكــيـــة عــبــر الــســاتـــل من
نـــــوع V.SAT واسـتـغاللــهــا وتــوفـيــر خــدمـات اHـواصـالت
الـالســلــكـــيــــة لــلــجــمــــهــــور اHــمــنـــوحــــة لــشــركــــة "ديــفــونـــا

اجلزائر- شركة ذات أسهم"r  وحترران كما يأتي :

YرتفقHــادة 22 :  حماية اHا "
22 .1 : :  سرية اHكاHات 

يـتـخـذ صـاحب الـرخـصــة اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا
أن تـضمن سـرية اHـعلـومـات واHكـاHات الـتي يحـوزها عن
مــرتــفــقـي شــبــكــة rV.SAT مع مــراعــاة الـــتــعــلــيـــمــات الــتي
يـــفـــرضـــهـــا الـــدفـــاع الـــوطـــنـي واألمن الـــعـــمـــومي ومـــراعـــاة

صالحيات السلطة القضائية والتشريع اHعمول به.
....(الباقي بدون تغيير)....

اHــــادة 23 :  الـــتـــعـــلــيـــمـــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفــاع
الوطني واألمن العمومي

يجب على صاحب الرخـصةr طبقا للتشريع اHعمول
بهr أن يــســتـجــيب ألوامــر الــســلـطــات اخملــتــصــة في أقـرب
اآلجال من أجل احـتـرام التـعلـيـمات الـتي يـفرضـها الـدفاع
الوطني واألمن العمـوميr وصالحيات السلطـة القضائية
بـاسـتـخــدام الـوسـائل الـضـروريـةr خـاصــة فـيـمـــا يـتـعـلــــق

�ا يأتي :
r(بدون تغيير).... -
r(بدون تغيير).... -
r(بدون تغيير).... -

- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليr بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

rالسلطة القضائية
- تـقــد¦ عـونـهr بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صــادر عـن الــسـلــطــة الــقــضــائــيــةr لــلــهــيــئــات اHــهــتـمــة عــلى
اHـــســـتـــوى الـــوطــــني �ـــســـائـل حـــمـــايـــة وأمـن مـــنـــظـــومـــات
اHواصـالت السـلـكيـة والالسـلكـيـة بالـسـماح (i) بالـتـوصيل
الــــبـــيــــني والــــنـــفـــــاذ إلى جتــــهــــيـــزاتـه و (ii) بــــالــــنـــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
rهنيHمع وجوب احترام هذه الهيئات للسر ا rالرخصة

....(الباقي بدون تغيير)....".
حرر باجلزائر في 24  ديسمبر سنة 2014.

وقع:

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت البريد واHواصالت 
السلكية والالسلكيةلسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

�ثل صاحب الرخصة�ثل صاحب الرخصة
اHدير العاماHدير العام

كر¦ شرفاويكر¦ شرفاوي
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 4 ذي احلـــجـــة عــام  ذي احلـــجـــة عــام 1435
اHــوافق اHــوافق 28 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2014 يــحــدد الــتـــنــظــيمr يــحــدد الــتـــنــظــيم
اإلداري لـلـمـدرسـة الـعـلـيـا لـلـضـمـان االجـتـماعـي وكذااإلداري لـلـمـدرسـة الـعـلـيـا لـلـضـمـان االجـتـماعـي وكذا

طبيعة مصاحلها التقنية وتنظيمها.طبيعة مصاحلها التقنية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة
 2005 الـذي يـحـدد مـهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعد

 rاخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-158 اHؤرخ
في 9 جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اHـــوافق أول أبـــريـل ســـنــة
 2012 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHــــدرســـة الــــعــــلــــيــــا لــــلــــضــــمـــان

rادة 8 منهHال سيما ا rاالجتماعي وتنظيمها و سيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة  2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 8 مـن اHــرسـوم اHـادة األولىاHـادة 
الـــتــنــفــيــذي رقم 12-158 اHــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام
1433 اHوافق أول أبـريل سنة 2012 واHذكـور أعالهr يهدف

هـذا الـقرار إلى حتـديـد التـنـظيم اإلداري لـلـمدرسـة الـعلـيا
لــلــضــمــان االجــتــمــاعي وكــذا طــبــيــعــة مــصــاحلــهــا الــتــقــنــيـة

وتنظيمها.
اHادة اHادة 2 :  : يساعد مدير اHدرسة كل من :

rمدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات -

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
rا بعد التدرج والبحث العلميH مدير مساعد -

- مـــديـــر مـــســـاعـــد لـــلـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل والـــعـالقــات
rاخلارجية

rالعام Yاألم -
rكتبةHمدير ا -

- رؤساء أقسام.
الفصل األولالفصل األول

اHديرون اHساعدوناHديرون اHساعدون
اHــــادة اHــــادة 3 : : يــــكــــلـف اHـــديــــر اHــــســــاعــــد لـــلــــدراســــات في

التدرج والشهادات �ا يأتي :
- مــــتـــابــــعـــة اHــــســــائل اHــــتـــعــــلـــقــــة بــــســـيــــر الـــتــــعــــلـــيم

rوالتربصات
- الـسهـر علـى انسـجام عـروض التـكـوين اHقـدمة من

rدرسةHقبل األقسام مع مخطط تنمية ا
- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول به في
مــجــال الــتــســجــيـل وإعــادة الـتــســجــيـل ومــراقــبــة اHــعـارف

rوتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم
- الـــســهـــر عــلـى احــتـــرام الـــتــنـــظــيـم وإجــراء تـــســـلــيم

rالشهادات
- ضــــمــــان مـــسـك الــــبــــطــــاقـــيــــة االســــمــــيــــة لــــلــــطــــلــــبـــة

وحتيينها.
ويساعده كل من :

rرئيس مصلحة التعليم والتقييم -
rرئيس مصلحة التربصات -
- رئيس مصلحة الشهادات.

4 : : يــــكـــلف اHـــديــــر اHـــســـاعـــد Hــــا بـــعـــد الـــتـــدرج اHــادة اHــادة 
والبحث العلمي �ا يأتي :

- مـتابـعـة اHسـائل اHـرتبـطـة بسـيـر التـكويـن Hا بـعد
الـتدرج وما بعـد التدرج اHتخـصص والسهر عـلى تطبيق

rعمول به في هذا اجملالHالتنظيم ا
- متابعة أنشطة البحث خملابر ووحدات البحث مع

rاألقسام
rنتائج البحث Yالقيام بكل نشاط من شأنه تثم -
- جـمع ونــشـر اHـعــلـومـات اخلـاصــة بـأنـشــطـة الـبـحث

rدرسةHالتي تقوم بها ا
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- ضــمــان مــتــابـعــة بــرامج حتــســY مـســتــوى وجتــديـد
rمعلومات األساتذة والسهر على انسجامها

- ضــمــان مــتــابــعــة ســيــر اجملــلس الــعــلــمـي لــلــمــدرسـة
واحلفاظ على أرشيفها.  

ويساعده كل من :

- رئـيس مـصـلـحـة مـا بـعـد الـتـدرج ومـا بـعـد الـتـدرج
rتخصصHا

Yرئـيـس مـصـلـحـة مـتـابـعـة أنـشـطـة الـبـحث وتـثـمـ -
نتائجه.

اHـادة اHـادة 5 : : يــكـلف اHــديـر اHـســاعـد لـلــتـكــوين اHـتـواصل
والعالقات اخلارجية �ا يأتي :

Yـــتـــواصـل وحتـــســـHتـــرقــــيـــة أنـــشــــطـــة الــــتـــكـــويـن ا -
اHـــــســــتـــــوى وجتـــــديــــد مـــــعـــــلــــومـــــات إطـــــارات الــــقـــــطـــــاعــــات
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة اHــتــصــلــة �ــجــال أو مــجــاالت

rدرسةHتخصص ا

- تـرقـيـة عالقــات اHـدرسـة مع مـحـيــطـهـا االجـتـمـاعي
rبادرة ببرامج الشراكةHواالقتصادي وا

rمسك البطاقية اإلحصائية للمدرسة -

- وضع حتت تـصرف الـطـلـبة كل مـعـلـومة من شـأنـها
rمساعدتهم على اختيار توجيههم

- اHــبــادرة بـأنــشــطــة تـرقــيــة الــتـبــادل والــتــعـاون مع
مـــؤســســـات الـــتـــعــلـــيم الـــعـــالي األخـــرى وضـــمــان اHـــتـــابـــعــة
rـنـظــمـة الـدولـيــة لـلـعـملHـبــرمـة مع اHوتـنــفـيـذ االتـفــاقـيـة ا

باالتصال مع اHصالح األخرى للمدرسة.

ويساعده كل من :

rتواصلHرئيس مصلحة التكوين ا -

rرئيس مصلحة العالقات اخلارجية -

- رئيس مصلحة اإلحصاء والتوجيه.

الفصل الثانيالفصل الثاني

األمY العاماألمY العام

اHادة اHادة 6 : : يكلف األمY العام �ا يأتي :

- الـــســـهـــر عــــلى مـــتـــابــــعـــة تـــســــيـــيـــر اHـــســــار اHـــهـــني
rدرسةHستخدمي اH

rالسهر على السير احلسن للمصالح التقنية -

- ضــمـان مــتـابــعـة تـمــويل أنــشـطـة الــبـحـث لـوحـدات
rومخابر البحث

- اقــتــراح بــرامج األنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة
rوترقيتها

- ضـــمــان مــتــابـــعــة بــرامج إجنـــاز الــهــيـــاكل واقــتــنــاء
rالتجهيزات

rضمان متابعة مخطط األمن الداخلي للمدرسة -

- الــســهــر عــلـى تــزويــد هــيــاكل اHــدرســة ومــصــاحلــهــا
الــتـقــنـيــة بـوســائل الـســيـر وصــيـانــة اHـمــتـلــكـات اHــنـقــولـة

rنقولةHوغير ا

- السهر على حفظ أرشيف اHدرسة.

ويــسـاعــد األمــY الــعـام الــذي يــلـحـق به مـكــتب األمن
الداخليr كل من :

- نـائب مـديـر اHسـتـخـدمـY والتـكـوين والـنـشـاطات
rالثقافية والرياضية

- نائب مدير اHالية واحملاسبة والوسائل.

7 :  : يكـلف نائب مـدير اHـستـخدمـY والتـكوين اHادة اHادة 
والنشاطات الثقافية والرياضية �ا يأتي :

rYهني للمستخدمHسار اHضمان تسيير ا -

Yوضع حـــيــز الـــتــنـــفــيـــذ بــرامـج الــتـــكــوين وحتـــســ -
Yاإلداري YستخدمHعلومات لفائدة اHستوى وجتديد اHا

rصالحHوأعوان ا Yوالتقني

- ضـمـان تـســيـيـر تـعـداد اHـسـتــخـدمـY والـسـهـر عـلى
rاألقسام Yنسجم بHتوزيعهم ا

- إعــداد مــخـطط تــســيــيـر اHــوارد الــبـشــريــة ووضـعه
rحيز التنفيذ

- وضع حـيـز الــتـنـفـيـذ بـرامج الـنــشـاطـات الـثـقـافـيـة
والرياضية.

ويساعده كل من :

rYدرسHا YستخدمHرئيس مصلحة ا -

Yوالتقني Yاإلداريـ YستخدمHرئيس مصلحـة ا -
rصالحHوأعوان ا

rستوىHا Yرئيس مصلحة التكوين وحتس -

- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.

اHــــادة اHــــادة 8 : : يـــكــــلـف نـــائـب مـــديــــر اHــــالــــيـــة واحملــــاســــبـــة
والوسائل �ا يأتي :

- جــمع الــعــنــاصــر الــضــروريــة لــتــحــضــيــر اHــشــروع
rالتمهيدي للميزانية
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- ضـمـان تـنـفـيـذ اHـيـزانـيـة واHـسك الـيـومي حملـاسـبـة
rدرسةHا

- مــتــابــعـة تــمــويل أنــشــطـة الــبــحث خملــابــر ووحـدات
rالبحث

rدرسة وتسييرهHضمان حفظ أرشيف ا -

rسك اليومي لسجالت اجلردHا -

- ضـمـان نظـافـة وصـيـانـة اHـمـتلـكـات اHـنـقـولـة وغـير
rنقولةHا

- ضمان تنفيذ برامج جتهيز اHدرسة.

ويساعده كل من :

- رئــيس مـــصــلـــحــة اHـــيــزانـــيــة واحملــاســـبــة وتـــمــويل
rنشاطات البحث

rرئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات -

rرئيس مصلحة الوسائل واجلرد واألرشيف -

- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.

اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : يــــكـــــلف األمـــــY الــــعـــــام �ــــســـــاعـــــدة رئــــيس
مصلحة اخلدمات اجلامعيةr �ا يأتي :

rضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم -

- ضمان سير مصلحة اHنح.

: Yاآلتي Yتضم مصلحة اخلدمات اجلامعية الفرع

rفرع اإليواء واإلطعام والنقل -

- فرع اHنح.

اHادة اHادة 10 : : اHصالح التقنية للمدرسة هي :

rمركز الطبع والسمعي البصري -

- مركز أنظمـة وشبكات اإلعالم واالتصـال والتعليم
اHتلفز والتعليم عن بعد.

اHـادة اHـادة 11 : : يـكــلف مـركـز الــطـبع والـسـمــعي الـبـصـري
�ا يأتي :

rدرسةHطبع كل وثيقة إعالمية حول ا -

- طـــــبع كل وثـــــيـــــقــــة ذات اســـــتــــعـــــمــــال بـــــيــــداغـــــوجي
rوتعليمي وعلمي

- الـــدعم الــتــقــني لــتــســجــيـل كل الــدعــائم الــســمــعــيــة
البصرية ذات االستعمال البيداغوجي والتعليمي.

: Yاآلتي Yويشمل الفرع

rفرع الطبع -

- فرع السمعي البصري.

12 : : يــكــلف مــركــز األنــظــمــة وشــبــكــات اإلعالم اHـادة اHـادة 
واالتــصـــال والــتــعـلــيــم اHــتـلــفـــز والــتــعـلــيــــم عـــــن بــعـــد

�ــــا يأتي :

rاستغالل الشبكات وإدارتها وتسييرها -

- اســتـــغالل وتـــطـــويــر تـــطـــبــيـــقـــات اإلعالم اآللي في
rمجال التسيير البيداغوجي

- متابعة وتنفـيذ اHشاريع اHتعلقة بالتعليم اHتلفز
rوالتعليم عن بعد

- الـــدعم الــتـــقـــني في إعـــداد وإنــتـــاج الــدروس عـــبــر
rاألنترنت

- تكوين وتأطير اHساهمY في التعليم عن بعد.

ويشمل الفروع اآلتية :

rفرع األنظمة -

rفرع الشبكات -

- فرع التعليم اHتلفز والتعليم عن بعد.

الفصل الثالثالفصل الثالث

مدير اHكتبةمدير اHكتبة

اHادة اHادة 13 :  : يكلف مدير اHكتبة �ا يأتي :

- اقــــتــــراح بــــرامج اقــــتــــنــــاء اHــــؤلــــفــــات والــــتــــوثــــيق
rاجلامعي

- مــــسـك بــــطــــاقــــيــــة الــــرســـــائل واHــــذكــــرات Hــــا بــــعــــد
rالتدرج

- تـنــظـيم الـرصــيـد الـوثــائـقي لـلــمـكـتــبـة بـاســتـعـمـال
الـــطــرق اHالئــمــة لــلــمــعــاجلــة والــتـــرتــيب واHــسك الــيــومي

rجلردها

- وضع الــــشــــروط اHـالئــــمــــة الســــتــــعــــمــــال الــــرصــــيــــد
الــوثــائــقي مـن قــبل الــطــلــبــة واألســاتــذة ومــســاعــدتــهم في

بحوثهم البيبليوغرافية.

ويساعده كل من :

rعاجلةHرئيس مصلحة االقتناء وا -

rرئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية -
- رئيس مصلحة االستقبال والتوجيه.
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وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

محمد الغازيمحمد الغازي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 17 شــوال عــام  شــوال عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 13 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة r2014 يــتــضـــمن ســحب اعـــتــمــاد r يــتــضـــمن ســحب اعـــتــمــاد أعــوان اHـــراقــبــة لـــلــضــمــانأعــوان اHـــراقــبــة لـــلــضــمــان

االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 17 شـوال عـام 1435 اHـوافق 13 غـشت سـنة r2014 يـسـحب اعـتـمـاد أعـوان اHـراقـبـة لـلـضـمـان
االجتماعي اHذكورين في اجلدول اآلتي :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

عبد اللي حورية

بيسي عماد

بن مرابط محمد

كواش غايات

مرباح أحمد

مفتاح قادة

قريد حنان

قا¦ محمد زين التاج

الكوميتي الهواري

عمور يوسف

وعلي كر¦

فياللي أمحمد

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

تيارت

سكيكدة

سكيكدة

قاHة

مستغا¯

تيارت

وهران

وهران

غليزان

الشلف

تيزي وزو

غليزان

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

الفصل الرابعالفصل الرابع

رئيس القسمرئيس القسم

اHادة اHادة 14 : : يساعد رئيس القسم :

- رئــيـــس مـــصــلــحــة مــتـــابــعــة الــتــدريـس والــتــعــلــيم
rوالتقييم في التدرج

- رئـيس مصـلحـة التـكوين Hـا بعـد التـدرج ومتـابعة
أنشطة البحث.

وعند االقتضاءr رؤساء مخابر.

اHـادة اHـادة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـرفي 4 ذي احلــجـة عـام 1435 اHـوافق 28
سبتمبر سنة 2014.
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قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 17 شوال عام  شوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 13 غشت سنة غشت سنة r2014 يتضمن اعتمادr يتضمن اعتماد أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي.أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 اHوافق 13 غـشت سنة r2014 يـعتمد أعـوان اHراقبـة للضمـان االجتماعي
اHذكورون في اجلدول اآلتي :

الواليةالواليةالهيئة اHستخدمةالهيئة اHستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب
بوطيب زين العابدين

ناجي محمود

Yبوجنار األم

بن العرابي عبد القادر

بزايد محمد

عوابد مراد

زياني ربيحة

رافع كمال

محروق يوسف

حفصي بدر الدين

جباري حمزة

بن يوسف مراد

إقناد فريد

آيت عمار فريدة

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة

تلمسان

بومرداس

بومرداس

غرداية

مستغا¯

تيارت

اجللفة

اجللفة

جيجل

جيجل

اHسيلة

ميلة

تيبازة

غرداية

ال �ــكن أعـوان اHـراقــبـة اHـذكـورين فـي اHـادة األولى أعالهr تـأديــة مـهـامـهم إالّ بــعـد أداء الـيـمــY اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHادة 12 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 05-130 اHؤرخ في 15 ربـيع األول عام 1426 اHوافق 24 أبـريل سنة 2005 الـذي يحدد

شروط �ارسة أعوان اHراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مــؤرخ في أول ربـيع األول عـام قـرار مــؤرخ في أول ربـيع األول عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 2 يــنــايـــر سـنـة  يــنــايـــر سـنـة r2014 يـعـدr يـعـدّل الــقـرار اHـؤرخ في ل الــقـرار اHـؤرخ في 21 ربــيع الــثـاني عـام ربــيع الــثـاني عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 14 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2012 واHــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبقr اHــؤهــلــة ضــمن واHــتــضــمن تــعــيــY أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبقr اHــؤهــلــة ضــمن

الصندوق الوطني للتقاعد (استدراك).الصندوق الوطني للتقاعد (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 62 الصادر بتاريخ 25 ذي احلجة عام 1435 اHوافق 19 أكتوبر سنة 2014.
الصفحة 2 (الفهرس) والصفحة r71 العمود األولr (العنوان والنص).

- بدال من :- بدال من : قرار مؤرخ في أول ربيع األول عام 1435...
- يقرأ : - يقرأ : قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1435...

....................(الباقي بدون تغيير)....................
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــؤرخ فـي 30 ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21
يـنـايــر ســنــة يـنـايــر ســنــة r2015 يـتــضـمــن تــصـنــيـــف "مـســجـــدr يـتــضـمــن تــصـنــيـــف "مـســجـــد

أبو مروان".أبو مروان".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق  15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام 1432
اHــــوافق 11 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011 واHــــتــــضــــمن فــــتح دعــــوى

r"تصنيف "مسجد أبو مروان
- وبـعد االطالع عـلى الـرأي اHطـابق للـجـنة الـوطنـية
لـلـمـمــتـلـكـات الـثـقـافــيـة في اجـتـمـاعـهــا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 14

r2013 يناير سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rــتــعــلق بــحــمـايــة الــتــراث الــثـقــافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يــصــنف اHــعــلم الــتـاريــخي اHــســمى "مــســجــد أبــو مـروان"
الواقع ببلدية عـنابةr والية عنابةr ضمن قائمة اHمتلكات

الثقافية.
2 :  : يــتــرتـب عــلى تــصــنــيف اHــمــتــلك الــثــقــافي اHـادة اHـادة 

اHسمى "مسجد أبو مروان" ما يأتي :
- شــــــروط الــــــتـــــصــــــنــــــيف :- شــــــروط الــــــتـــــصــــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتـالءم شــــــغل
واســتــخــدام اHــعــلم الــتــاريــخي واســتـغـالله مع مــتــطــلــبـات

rمتلك الثقافيHحفظ ا
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

rااللتزامات : االلتزامات : بدون التزامات
االرتفاقات :االرتفاقات : عبور شبـكات التزويد باHياه الصاحلة
لــلـشــرب وتـطــهـيــر اHــيـاه والــكـهــربـاء والــغـاز خلــدمـة عــقـار

مجاور.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار الـتـصـنـيف إلى والي واليـة عـنـابـة بـغـرض

النشر في احلفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 30  ربيع األول عام 1436 اHوافق
21 يناير سنة 2015.

نادية لعبيدينادية لعبيدي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــرار مــــــؤرخ فـي 30 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21
يناير سـنـة يناير سـنـة r2015 يتضمن تصنيف "مسجد سيديr يتضمن تصنيف "مسجد سيدي

Hبارك".Hبارك".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اHوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام 1432
اHــــوافق 11 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2011 واHــــتــــضــــمن فــــتح دعــــوى

r"باركH تصنيف "مسجد سيدي
- وبعـد االطالع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 14

r2013 يناير سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـصنف اHـعلم الـتاريـخي اHسـمى "مسـجد سـيدي Hـبارك"
الـواقـع بـبـلـديـة خـنـقـة سـيــدي نـاجيr واليـة بـسـكـرةr ضـمن

قائمة اHمتلكات الثقافية.
2 :  : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اHــمــتـلـك الــثـقــافي اHـادة اHـادة 

اHسمى "مسجد سيدي Hبارك" ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اHــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

rمتلك الثقافيHحفظ ا
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

rااللتزامات :االلتزامات : بدون التزامات
االرتــــفــــاقـــات : االرتــــفــــاقـــات : عــــبـــور شــــبــــكـــات الــــتــــزويـــد بــــاHــــيـــاه
الصـاحلة لـلشـرب وتطـهيـر اHيـاه والكـهربـاء والغـاز خلدمة

عقار مجاور.



- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
االلـــتـــزامــات :االلـــتـــزامــات : يـــأوي اHـــعـــلم مـــقـــر اHـــركـــز اجلـــزائــري

rYبني بالطHللتراث الثقافي ا
االرتــــفــــاقـــات : االرتــــفــــاقـــات : عــــبـــور شــــبــــكـــات الــــتــــزويـــد بــــاHــــيـــاه
الصـاحلة لـلشـرب وتطـهيـر اHيـاه والكـهربـاء والغـاز خلدمة

عقار مجاور.
اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قــرار الـتـصــنـيف إلى والي واليــة أدرار بـغـرض

النشر في احلفظ العقاري.
اHـادة اHـادة 4 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 30  ربيع األول عام 1436 اHوافق

21 يناير سنة 2015.
نادية لعبيدينادية لعبيدي

وزارة االتصالوزارة االتصال
أكــتــوبــر قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 2 مــحــرم عـــام  مــحــرم عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 26 أكــتــوبــر 
سنة سنة r2014 يعدل القرار اHؤرخ في r يعدل القرار اHؤرخ في 20 ربيع الثاني ربيع الثاني
واHــتــضـمن 1433 اHــوافق  اHــوافق 13 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2012 واHــتــضـمن  عـام عـام 
تــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارةتــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارة

ـــــــــــــــــــــــــاالتصال.االتصال.
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 2 مــحـرم عـام 1436 اHـوافق
26 أكـتـوبـر ســنة r2014 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في 20 ربـيع

الـثاني عام 1433 اHوافق 13 مـارس سنة 2012 واHـتضمن
rتـشـكـيـلـة الـلـجـنــة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لـوزارة االتـصـال

كما يأتي :
" األعضاء الدائمونr السيدتان والسادة :األعضاء الدائمونr السيدتان والسادة :

- شـريـفة دحـمـانيr مديـرة اإلدارة والـوسائلr �ـثـلة
rخلفا للسيد محمد بوسليماني rرئيسة rوزير االتصال

- فـــــطــــومــــة مــــنــــصــــرr زوجـــــة دردارr نــــائــــبــــة مــــديــــر
rـثـلة وزيـر االتـصال� rـنـازعاتHالـدراسـات القـانـونـية وا

rخلفا للسيد العربي بلميهوب rنائبة الرئيسة
- أمY بـوديr مـحلل رئـيـسيr باHـؤسـسة الـعـمومـية
لــــلـــــبث اإلذاعـي والــــتـــــلـــــفــــزي فـي اجلــــزائـــــرr �ـــــثل قـــــطــــاع

االتصالr خلفا للسيدة فوزية بوحميدي.
- ...................(الباقي بدون تغيير)..................

األعضاء اHستخلفونr السيدة والسادة :األعضاء اHستخلفونr السيدة والسادة :
rــــصـــــالح الـــــتـــــقــــنـــــيــــةHمـــــديـــــر ا rشـــــهـــــاب بن شـــــيخ -
rـثل قـطـاع االتـصـال� rـؤسـسـة الـعـمـومـيـة لـلـتـلـفـزيـونHبـا

rخلفا للسيد إبراهيم زايير
- ر�ة دريسيr قانونـية باHؤسسة الـعمومية للبث
اإلذاعي والتلفزي في اجلزائرr �ثلة قطاع االتصالr خلفا

للسيد سعيد مشواك.
- .................(الباقي بدون تغيير)................. ".
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اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قـرار التـصنـيف إلى والي والية بـسكـرة بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
اHـادة اHـادة 4 : :   يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر بـاجلزائر في 30  ربيع األول عام 1436 اHوافق

21 يناير سنة 2015.

نادية لعبيدينادية لعبيدي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــؤرخ فـي 30 ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21
ينـاير سـنـة ينـاير سـنـة r2015 يـتضـمن تصنـيف "فنـدق الواحةr يـتضـمن تصنـيف "فنـدق الواحة

احلمراء".احلمراء".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق  15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 6 صـــفـــر عــام 1432
اHــــوافق 11 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011 واHــــتــــضــــمن فــــتح دعــــوى

r"تصنيف "فندق الواحة احلمراء
- وبـعد االطالع عـلى الـرأي اHطـابق للـجـنة الـوطنـية
لـلـمـمــتـلـكـات الـثـقـافــيـة في اجـتـمـاعـهــا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 14

r2013 يناير سنة
تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rــتــعــلق بــحــمـايــة الــتــراث الــثـقــافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يصنف اHـعلم الـتاريـخي اHسـمى "فنـدق الواحـة احلمراء"
الـــواقع بـــبــلـــديـــة تــيـــمــيـــمــونr واليـــة أدرارr ضـــمن قــائـــمــة

اHمتلكات الثقافية.
2 :  : يــتــرتـب عــلى تــصــنــيف اHــمــتــلك الــثــقــافي اHـادة اHـادة 

اHسمى "فندق الواحة احلمراء" ما يأتي :
- شــــــروط الــــــتـــــصــــــنــــــيف :- شــــــروط الــــــتـــــصــــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتـالءم شــــــغل
واســتــخــدام اHــعــلم الــتــاريــخي واســتـغـالله مع مــتــطــلــبـات

rمتلك الثقافيHحفظ ا


