
العدد العدد 52
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2 ذو احلج ذو احلّجة عام  عام 1437هـهـ
اHوافق اHوافق 4 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية

مرسوم تـنفيذي رقـم 16 - 235 مؤرخ في 2 ذي احلجّـة عام 1437 اHوافق 4 سـبتـمبـر سنة t2016 يـتضمن اHـوافقة عـلى رخصة
إقامة شـبكة عـمومـية للـمواصالت الالسلــكية الـنقالـة من اجليل الرابع (4G) واســتغـاللهـا وتـوفيـر خدمـات اHـواصالت
الالسلكية للجمهور اHمنوحة لشركة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة ذات أسهم"......................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 16 - 236  مؤرخ في 2 ذي احلجّة عام 1437 اHوافق 4 سبتـمبر سنة t2016 يتضمن اHـوافقة على رخصة
إقامة شـبكة عـمومـية للـمواصالت الالسلــكية الـنقالـة من اجليل الرابع (4G) واســتغـاللهـا وتـوفيـر خدمـات اHـواصالت
الالسلكية للجمهور اHمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرt شركة ذات أسهم"............................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 16 - 237 مؤرخ في 2 ذي احلجّـة عام 1437 اHوافق 4 سـبتـمبـر سنة t2016 يـتضمن اHـوافقة عـلى رخصة
إقامة شـبكة عـمومـية للـمواصالت الالسلــكية الـنقالـة من اجليل الرابع (4G) واســتغـاللهـا وتـوفيـر خدمـات اHـواصالت
الالسلكية للجمهور اHمنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم اجلزائرt شركة ذات أسهم".............................................

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء

وزارة وزارة اجملاهديناجملاهدين
قــرار مؤرّخ في 24  رجب عـام 1437  اHـوافق 2  مـايـو سـنــة t2016 يــحـدّد تـشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن لـدى اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة
اجملاهدين..................................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرخ في 28  جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 6  أبريـل  سنة t2016 يـتضمّن اHـوافقة عـلى مخطط الـتهيـئة السـياحية
Hنطقة التوسع واHوقع السياحي بوالية سكيكدة............................................................................................

قرار مؤرّخ في 26 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 29 غشـت سنة t2016 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 15 رمضـان عام 1436 اHوافق 2
يوليو سنة 2015 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى.................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعياالجتماعي
قــرار مــؤرخ في 8 شــعــبــــان عـــام 1437 اHـوافــق 15 مــايــــو ســنــــة t2016 يــعــدّل الــقــرار اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عـــام 1434
اHوافق 24 سـبتـمبـر سنة 2013 واHتـضمن تـعيY أعـضاء مـجلس إدارة الـصنـدوق الوطـني للـضمـان االجتـماعي اخلاص
بغير األجراء...............................................................................................................................................

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة
قــرار مؤرّخ في 7 رمـضـان عـــام 1437 اHـوافـق 12  يـونـيـو سـنة t2016 يــحـدد قـائـمـة الـعـقـاقــيـر والـوسـائل احملـظـورة في إطـار
مكافحة اHنشطات ومراقبتها......................................................................................................................

وزارة وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قرار وزاري مشتـرك مؤرّخ في 22  جـمـادى الثانـية عـام 1437 اHوافق 31  مارس سنة t2016 يتضمّن تعـيY أعضاء اللجنة
اHكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري Hمتلكات الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية وحقوقها وواجباتها
ومـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــيـــــــــهـــــــــا.............................................................................................................................
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مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 16 -  - 235 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2  ذي احلــجذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة t2016 يـتـضــمن اHـوافــقـة عـلى يـتـضــمن اHـوافــقـة عـلى
رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (4G) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات

اHـواصالت الالسلكية للجمهور اHمنوحة لشركة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة ذات أسهم".اHـواصالت الالسلكية للجمهور اHمنوحة لشركة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

tادتان 99 - 4 و143 (الفقرة 2) منهHال سيما ا tوبناء على الدستور -
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 2000 - 03 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2000 الــذي يـحـدد

 tتمّمHعدّل واHا tواصالت السلكية والالسلكيةHتعلقة بالبريد وباHالقواعد العامة ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 09 - 04 اHـؤرّخ في 14 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHـتـضـمن الـقـواعـد

tتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاHاخلاصة للوقاية من اجلرائم ا
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 15- 125 اHـؤرخ في 25 رجب عـام 1436 اHـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واHــتـضـمن

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتعي
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 124 اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1422 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة 2001 واHـتـضمن

tواصالت السلكية والالسلكيةHنافسة من أجل منح رخص في مجال اHزايدة بإعالن اHطبق على اHحتديد اإلجراء ا
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايــر سـنـة 2012 الــذي يـحـدد

tصالحيات وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 15 - 320 اHـؤرخ في أوّل ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2015
واHتعلق بـنظام االستغالل اHطبق عـلى كل نوع من أنواع الشبكـات �ا فيها الالسلكـية الكهربائيـة وعلى مختلف خدمات

tتممHعدل واHا tواصالت السلكية والالسلكيةHا
- وبــعــد االطالع عــلى مــحـضــر رســو اHــزاد اHــسـبـب  اHـعــدّ من طــرف ســلــطــة الـضــبط لــلــبــريــد واHـواصالت الــســلــكــيـة

tوالالسلكية
tواصالت السلكية والالسلكيةHوبعد استشارة سلطة ضبط البريد وا -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يهـدف هذا اHرسوم إلى اHـوافقة عـلى رخصة  إقامـة شبكة  عـموميـة  للمواصالت  الالسـلكية  الـنقالة
من  اجلـيل  الـرابع (4G) واســتـغاللــهـا  وتـوفــيـر  خـدمــات  اHـواصالت الالسـلــكـيـة  لــلـجـمــهـور عـلـى هـذه الـشــبـكـةt اHــمـنـوحـة

لشركة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة  ذات  أسهم". 
اHاداHادّة ة 2 : : يـرخص لشـركة " اتـصـاالت اجلزائـر للـهاتف الـنـقالt  شـركة  ذات  أسـهم" اHسـتـفيـدة من  الرخـصة اHـذكورة
أعالهt بـأن تـقــيـم وتـسـتـغل الـشــبـكـة اHـذكـورة فــي اHـادة األولى أعاله وبـأن تـوفــر خــدمـات اHـواصالت الالسـلــكـيـة عـلى هـذه

الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية احملددة في دفتر الشروط اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : الـرخـصـة اHـذكـورة في اHـادة األولى أعاله شـخــصـيـة وال �ـكن الـتـنـازل عـنـهـا أو حتـويـلـهـا إالّ في إطـار ووفق

األحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بهاt ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اHاداHادّة ة 4 : :  يحـدد مبـلغ اجلزء الـثابت لـلمـقابل اHـالي للـرخصـة بخـمسـة مالييـر دينـار جزائري (5.000.000.000) ويجب

أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اHقررة في دفتر الشروط.
اHاداHادّة ة 5 : :  يـحدد مـبلغ اجلـزء اHتـغيـر للـمقـابل اHالي لـلرخـصة وفق أحـكام دفـتر الـشروط اHلـحق بـهذا اHرسـوم ويدفع

سنويا من قبل صاحب الرخصة.
اHاداHادّة ة 6 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر باجلزائر في 2 ذي احلجّة عام 1437 اHوافق 4 سبتمبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحقاHلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واHواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واHواصالت السلكية والالسلكية
دفتر الشروط اHتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية دفتر الشروط اHتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية 

من اجليل الرابع (من اجليل الرابع (4G) وتوفير خدمات اHواصالت الالسلكية للجمهور) وتوفير خدمات اHواصالت الالسلكية للجمهور
"اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة ذات أسهم""اتصاالت اجلزائر للهاتف النقالt شركة ذات أسهم"
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1.2 تعريف اHوضوع  تعريف اHوضوع .....................................................................................................................

اإلقلـيمـية .............................................................................................................................. 2.2. اإلقلـيمـية 

اHاداHادّة ة 3 :  : النصوص اHرجعية.................................................................................................................
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الفصل األولالفصل األول

التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اHاداHادّة األولى:ة األولى: اHصطلحات

 1.1. تعريف اHصطلحاتتعريف اHصطلحات

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اHؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اHوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اHــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاHــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةt اHـــعــدل
واHتممt الذي يـدعى في صلب النص "القانـون"t تستعمل
في دفـــتـــر الـــشــــروط هـــذاt مـــصـــطـــلـــحـــات يــــجب أن تـــفـــهم

كاآلتي:

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

"اHلحق""اHلحق" يعني أحد مالحق دفتر الشروط هذا :

tلحق 1 : أسهمية صاحب الرخصةHا -

tلحق 2 : جودة اخلدمةHا -

tلحق 3 : التغطية اإلقليميةHا -

- اHلحق 4 : التزامات إضافية.

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

القانون.

"رقم أعـــمــال اHـــتـــعــامل""رقم أعـــمــال اHـــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمـــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اHقدمة في إطار رخصة اجليل الرابعt والصافي من كلفة
كل خـدمـات الـتـوصـيل الـبـيـني الـذي � إجنـازه في الـسـنة

اHدنية السابقة.

"ETSI"يعني اHعهد األوروبي لتقييس االتصاالت.

"الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" "الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" تـــعـــنـي كل حـــدث ال يـــقـــاومt غـــيـــر
tال �ــكــن جتـــاوزه وخــــارج عــن إرادة األطـــراف tمـتــوقع
ال سيـمـا خالل الـكوارث الـطـبيـعـية أو في حـالـة احلرب أو

اإلضرابات.

(Global System for Mobile Communication) ") "GSM"
 يـعـنـي اHـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـة اخملـصـصـة
لضمان اتصاالت نقـالة باستعمال تقـنيات رقمية خلوية
GSM كـــــمــــــا يـــــعـــــرفــــهـــــــا اHـــــعــــهـــــــد األوروبـي لـــــتـــــقــــيـــــيس

.(ETSI) االتصاالت

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) ") "GMPCS"
يعنـي كل منظومـة للمواصالت الـسلكـية والالسلكـية عبر
الساتل (ثابتة أو نـقالةt بحزم واسعة أو ضيقةt عاHية أو
جـهويةt ثابـتة أو غيـر ثابتة اHـدارt موجودة أو في طريق
اإلجنـاز) تــوفـر خـدمـات اHــواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
مــبـــاشــرة لــلــمــســتــعـــمــلــY الــنــهــائــيـــtY انــطالقــا من ســعــة

ساتلية.
(International Mobile Telecommunications Advanced)  "IMT Advanced"
يـــعــني أنــظـــمــة اHــواصالت الـالســلــكــيـــة الــنــقــالـــة الــدولــيــة

اHتطورة.
"اHـنـشـآت األسـاسـيـة""اHـنـشـآت األسـاسـيـة" تـعــني اHـنـشـآت والـتـركـيـبـات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اHواصالت السلكية والالسلكية لشبكاته.
"رخـصـة اجلـيل الـرابع "رخـصـة اجلـيل الـرابع 4G" تـعـني الـرخـصـة اHـسـلّـمة
�ـوجب مـرسـوم تـنـفـيـذيt الـتـي تسـمـح لـصـاحـبـهـا بـإقـامة
واسـتـغالل شـبـكـة عـمـومـيـة لالتـصـاالت اخلـلـويـة من اجلـيل
الــــــرابع (4G) عـــــــلى الــــــتـــــــراب اجلــــــزائــــــريt تــــــســــــتـــــــجــــــيب
خلـــصـــوصـــيـــات أنـــظـــمـــة اHـــواصالت الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالــة

اHتطورة.
"LTE" (Long Term Evolution Technology) ) تـــعــني
الـتـكنـولوجـيـا ذات التـطـور بعـيد اHـدى حـسب اHواصـفات

 .3GPP األولية جملموعة
"LTE Advanced" يعـني التـكنـولوجـيا ذات الـتطور
بـعــيــد اHـدىt الــتي تــســتـجــيب Hــواصـفــات االحتــاد الـدولي
لالتصاالت فيـما يخص شبكات اHـواصالت الالسلكية من

اجليل الرابع. 
"الوزير""الوزير" يعني الوزيـر اHكلف باHواصالت السلكية

والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
"اHـــــتـــــعـــــامل""اHـــــتـــــعـــــامل" يـــــعــــنـي صــــاحـب رخـــــصــــة إقـــــامــــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
مـن اجلــيل الـــرابع و/أو اســتـــغالل خــدمـــات هــاتـــفــيــة و/أو

اHعطيات في اجلزائر.
" " UIT " "يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS "  " يـــعــــنـي مـــعــــيــــار االتـــصــــاالت الـالســـلــــكــــيـــة
العاHية اHتنقلة.

 4G ـواصالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـرابعHـواصالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـرابع "شـبـكــة اHشـبـكــة ا"
tفي إطــار الــرخــصـة t4 "  " تــعــنيG أو شــبـكــة اجلــيل الــرابعأو شــبـكــة اجلــيل الــرابع
شــبـكـة عـمــومـيـة أرضـيــة لـلـمـواصالت الـالسـلـكـيــة الـنـقـالـة
التـي تسـتعـمل تكـنولـوجيـات السلـكيـة كهـربائـية مـطابـقة
خلـــصــوصـــيــات اHـــواصالت الالســـلــكـــيــة الـــدولــيـــة الــنـــقــالــة
اHـتـطورة (IMT-Advanced) مـثـلـمـا حـددهـا االحتـاد الـدولي
لـالتــصــاالتt مع اســتــعــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا ذات الــتــطـور

.(LTE Advanced) دىHبعيد ا
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"اخلـدمات""اخلـدمات" تـعـني خـدمـات اHـواصالت الالسـلـكـية من
اجلـــيل الــرابـع الــتي هي مـــوضــوع الـــرخــصــة وتـــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واHـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.YتنقلHرسل إليهم اHتعددة لصالح اHا
"Subscriber Identity Module SIM " أو" أو
" Universal Subscriber Identity Module USIM " " يـــعـــني
وحدة إلكترونيـة لتعريف اHشترك والتي تسمح بالنفاذ

إلى اخلدمات.
"محطـة قاعدية أو عقدة "محطـة قاعدية أو عقدة B ( (eNode B)" )" تعـني محطة
قـاعـديــة تـضـمـن الـتـغــطـيـة الالســلـكـيــة الـكـهــربـائـيــة خلـلـيـة
(وحدة قاعديـة للتـغطيـة الالسلكيـة الكهـربائيـة إلقليم ما)
Yكــمـــا إنــهــا تــوفــر لــلــمــشــتــركــ tمن شـــبــكــة اجلــيل الــرابع

اHوجودين في اخلليةt نقطة الدخول في الشبكة.
"محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة""محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة" تـعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الرابع عبر قناة السلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" "صاحب الرخصة" يعني اHـستفيد من رخصة اجليل
الــرابعt أي شــركـة "اتــصــاالت اجلــزائــر لـلــهــاتف الــنــقـال -
مــوبـيــلـيس" مــؤسـســة عــمـومــيـة اقــتـصــاديـة / شــركـة ذات
أسـهم خـاضعـة لـلقـانـون اجلزائـريt بـرأسمـال قـدره خمـسة
وعـــشــــرون مـــلـــيـــار ديــــنـــار جـــزائـــري (25.000.000.000 دج)
t5 مــجــمــوعــة tوالــكــائن مـــقــرهــا بــحي األعــمـــال - اجلــزائــر

قطعة 27 و28 وt29 باب الزوارt اجلزائر.
"اHرتفقون الزائرون""اHرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةt واHـــشـــتــــركـــY في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلـمــواصالت الالســلــكـيــة اخلـلــويــةt يـســتـغــلــهـا في اجلــزائـر
اHـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال
مع صــــاحـب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجــــوال الــــوطــــني)t اHــــزودون
بأجهـزة مطرفـية لـلزبائن تـتماشـى وأنظمـة اجليل الرابع

ويودون استعمال شبكة صاحب الرخصة. 
YـرتفقHرتـفقون اجلوالون" يعني الـزبائن غير اHرتـفقون اجلوالون""اHا"
YـشـتـركـHا tالــزائـرين وغـيـر مـشــتـركي صـاحب الـرخــصـة
في شبكات عمومـية للمواصالت الالسلـكية اخللوية التي
يــســتــغـلــهــا اHــتــعــامـلــون األجــانب الــذين أبــرمــوا اتــفــاقـات
t(الــــتــــجـــــوال الــــدولي) الــــتــــجـــــوال مع صــــاحـب الــــرخــــصـــــة
اHـزودون بـأجـهـزة مـطرفـيـة لـلـزبـائن تـتـمـاشى مع أنـظـمة
اجلــيـل الــرابع والــراغــبـــون في اســتــعــمـــال شــبــكــة صــاحب

الرخصة. 
الـتـغـطـية" تـعـني اHـنـاطق اجلـغـرافـيـة الـتي "مـنـطـقـة الـتـغـطـية""مـنـطـقـة 

يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الرابع.
"3GPP" " يعـني فريـق خبـراء معـيـاري Hشـروع اجليل

.(Third Generation Partnership Project ) الثالث

2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي
لالتصاالت.لالتصاالت.

تـكـون تعـاريف اHـصـطلـحـات األخرى اHـسـتعـمـلة في
دفتر الشروط هذاt مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح

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

 1.2. تعريف اHوضوع : تعريف اHوضوع :

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخـص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة بــأن يـقـيم ويـسـتـغل عـلى
الــتــراب اجلـزائــري شــبـكــة مــواصالت الســلــكـيــة نــقــالـة من
اجلـيل الرابع مفتـوحة للـجمهورt وأن يـركب على التراب
اجلــزائــري احملــطــات والـــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــتــوفــيــر

اخلدمات للجمهور.
2.2. اإلقليمية : اإلقليمية :

تــــشــــمل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاt وفق االتــفـاقـات واHـعـاهــدات مـا بـY احلـكـومـات

واالتفاقات واHعاهدات الدولية.
اHاداHادّة ة 3 : : النصوص اHرجعية

يـجب أن تــنـفــذ الـرخــصـة اHــمـنــوحـة لــصـاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واHــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اHعمول بهاt ال سيما :
- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اHـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اHـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اHـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاHواصالت الـسـلـكـية

tتممHعدل واHا tوالالسلكية
- األمـر رقم 01-03 اHـؤرخ في أول جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1422 اHوافق  20 غـشت سنة 2001 واHـتعـلق بـتطـوير

tتممHعدل واHا tاالستثمار
- الــقــانـون رقم 09 - 04 اHــؤرخ في 14 شــعــبــان عــام
1430 اHــــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009 واHـــتـــضــــمن الــــقـــواعـــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اHــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
tاإلعالم واالتصال ومكافحتها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 124 اHــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واHـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اHـطـبق عـلى اHـزايـدة بـإعالن اHـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اHـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

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

tقدمة للجمهورHاخلدمات ا

- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 142 اHــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اHـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــY األعـوان اHـؤهـلـY لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتــــشـــريـع اHــــتـــعــــلـق بـــالــــبــــريــــد واHـــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

tوالالسلكية ومعاينتها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 156 اHــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اHـواصالت الـسـلـكـية

tعدلHا tوالالسلكية وخدماتها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 366 اHــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام  1423 اHــوافق 5 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اHتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اHواصالت

tالسلكية والالسلكية و/أو استغاللها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 232 اHــؤرخ في 23
ربيع الثاني عام  1424 اHوافق 24 يونيو سنة 2003 الذي
يـــحـــدد مــــضـــمـــون اخلـــدمـــة الـــعـــامــــة لـــلـــبـــريـــد واHـــواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اHطـبقـة عليـها وكيـفية

tتممHعدل واHا tتمويلها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 436 اHــؤرخ في 27
رمــضـان عـام  1424 اHـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة 2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

tإلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم

- اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 15-320 اHــؤرخ في أوّل
ربـــيع األوّل عـــام  1437 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015
الـــذي يـــحـــدد نـــظــام االســـتـــغالل اHـــطـــبق عـــلى كل نـــوع من
أنـواع الـشــبـكــات �ـا فـيــهـا الالســلـكـيــة الـكـهــربـائــيـة وعـلى

tواصالت السلكية والالسلكيةHمختلف خدمات ا

- الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 19 ربــيع
األول عـام 1427 اHـوافق 18 أبــريل ســنـة 2006 الــذي يــحـدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

tواستعمال النقط العليا

- اHـقـايـيس احملــددة أو اHـقـايـيس اHــذكـورة في دفـتـر
tالشروط هذا

- لـوائح االحتـاد الـدولي لالتـصـاالت t(UIT) ال سـيـما
تلك اHتعلقة باHواصالت الالسلكية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

 (4G) نشآت األساسية لشبكة اجليل الرابعHادّة ة 4 :  : اHاداHا
1.4. شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

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

.(4G) شبكة اجليل الرابع
و�كـنهt في هـذا الصددt إقـامة وصـالت سلـكية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةt ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
لــضـمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ـكــنهt طــبــقــا لـلــتــنــظـيم
الـــســـاري اHـــفــعـــولt أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

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

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

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

يقـوم صاحب الـرخصة بـترحـيل شبـكة اجلـيل الرابع
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ الدولية حسب احلاجة.
3.4. احترام اHقاييس احترام اHقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واHـقــايـيس
اHطبقة في اجلزائر.

4.4. النفاذ اHباشر إلى الدولي النفاذ اHباشر إلى الدولي

يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اHـــكـــاHـــات
الـدولــيـة - الــصـوت واHــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اHــتـــعــددة - Hــشــتـــركــيهt �ـــا فــيــهـم اHــرتــفـــقــون الــزائــرون
واHـرتــفـقــون اجلـوالــون انـطالقــا من/ أو بـاجتــاه هـؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اHــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

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

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اHتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجليل الرابع وضمان تـوفر اخلدمات في مناطق التغطية

الواردة في اHلحق 3.
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اHاداHادّة ة 5 : : اHناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اHـصـاغة فـي ملف
الــتـــرشــيح اخلــاص بـــصــاحب الـــرخــصــة واHـــلــحــقـــة بــدفــتــر
tيجب على صاحب الرخصة أن يلجأ t(4 لحقHا) الشروط
قــدر اإلمـكـانt إلى مـؤســسـات بـأغـلـبــيـة رأسـمـال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.

اHاداHادّة ة 6 : : اHقاييس واHواصفات الدنيا

1.6. احترام اHقاييس واالعتمادات احترام اHقاييس واالعتمادات

يـجب أن تكون التجـهيزات والتـركيبات اHسـتعملة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اHـعـمول
بــــهــــا. وعــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلـى أن تــــكـــون
الــتــجــهــيــزات اHــوصــلــة بــشــبــكــتهt ال ســيــمــا الــتــجــهــيـزات
اHطـرفيـةt مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اHعمول بها.

2.6. وصل األجهزة اHطرفية وصل األجهزة اHطرفية

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

التنظيم اHعمول به.

3.6. اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

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

tخدمات الصوت -

tالنفاذ إلى اإلنترنت -

tعطياتHإرسال ا -

 tإرسال واستقبال الرسائل القصيرة -

- الوسائط اHتعددة. 

�ـكـن أن يـوفر صـاحب الرخـصة الـنفـاذ إلى خدمات
LTE دىHالـصوت عـلى التـكنـولوجـيا ذات الـتطـور بعـيد ا
(Voice over LTE أو VoLTE) عــــلى شــــبـــكــــة اجلـــيـل الـــرابع

اخلاصة به.

تـــتــمـــثل الـــتـــدفـــقــات الـــدنـــيـــا عــلـى مــســـتـــوى احملـــطــة
القاعديةt اعتـمادا على اHوارد الطيفية اخملصصة واحملددة

في اHادة 7 من دفتر الشروط هذاt فيما يأتي :

- الــــربط الــــنـــازل (downlink) : 75  مـــيـــغــــابـــايت في
tالثانية على األقل

- الـــــربط الـــــصــــاعــــد (uplink) : 25  مـــــيــــغـــــابـــــايت في
الثانية على األقل.

اHاداHادّة ة 7 : الذبذبات الالسلكية الكهربائية
1.7. حزم الذبذبات حزم الذبذبات

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةt يــســـمـح لــصـــاحب
الـرخـصـــة بـاسـتـغــالل عـــرض حـزمـــة ذات 20 مـيـغـاهـرتـز
(x 2 10 مـيغـاهـرتـز) في احلـزمة 3 اHـعـروفة بــحـزمة 1800
tمــثــلــمــا حــددهــا االحتــاد الــدولي لالتــصــاالت tمــيــغــاهــرتــز
والتي تتشكل من حـزمة سفلى HكاHات األجهزة اHطرفية
اخلـاصـة بـاHــسـتـعـمل نـحـو احملـطــات الـقـاعـديـةt ومن حـزمـة
عــلـيــا بــالــنــسـبــة لــلــمـكــاHــات من احملــطــات الــقـاعــديــة نــحـو
األجهـزة اHـطـرفـيـةt ويـفـصل بـY هـاتـY احلـزمـتtY فـاصل

مزدوج من 95 ميغاهرتز. 
إنّ مختلف هذه الـقنوات متوفرة عـبر كافة التراب

الوطنيt مع مراعاة عوائق التنسيق على احلدود.
ذبذبات القنوات اHمنوحة باHيغاهرتز هي :

� 1762.9 - 1752.9  لــلـحـزمــة الـســفـلى (إرسـال من

t(النقال نحو احملطة القاعدية
� 1857.9 - 1847.9 لــلـــحـــزمــة الـــعــلـــيـــا (إرســال من

احملطة القاعدية نحو اجلهاز اHطرفي النقال).
لـــذاt تــــتم إعـــادة تــــهـــيـــئــــة حـــزمـــة 1800 مـــيـــغــــاهـــرتـــز
لـلـســمـاح بـاســتـمــرار اسـتـغالل شــبـكـات مـن نـوع آخـر في
هذه احلـزمةt وسـتصـبح الـتهـيئـة اجلديـدة فعـليـةt بدءا من

تاريخ تبليغ رخص اجليل الرابع. 
2.7. تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�كن تـخصـيص قـنوات ذبـذبات إضـافيـة ذات عرض
يتمـاشى مع اإلمكانـيات التي تـتيحـها التـكنولـوجيا ذات
التطور بعيد اHدى tLTE Advanced لصاحب الرخصة في
نـــفس احلـــزمـــةt بـــحـــسب مـــا يـــتـــوفـــر من الـــقـــنـــوات ووفق
الـــذبــذبـــات اخملــصـــصــة لـــشــبـــكــات اجلـــيل الــرابـع في إطــار
مـخـطط الـذبــذبـات وتـبـعــا إلعـادة تـهـيـئــة احلـزمـة اHـذكـورة

.GSM وضوعي لـHبعد الزوال ا
ولـــهـــذا الـــغـــرضt يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتt وعـــلى ســــلـــطـــة
tالـــضــبـط اإلجــابـــة عـــلى الـــطـــلب في أجل ثـالثــة (3) أشـــهــر
ابــتــداء مـن تــاريخ إيــداع الــطـــلب اHــثــبـت بــوصل اســتالم.
تـكـون شـروط مـنح واسـتـعـمـال حـزم الـذبـذبـات اHـمـنـوحـة

لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اHعمول به.
قــــصــــد زيــــادة إمــــكــــانـــــيــــات الــــشــــبــــكــــة الــــعــــمــــومــــيــــة
لــلـمــواصالت الالســلــكــيـة من اجلــيل الــرابع الــتي يــقـيــمــهـا
صــاحـب الــرخـــصــة من أجـل اســتـــغالل خــدمـــات اHــواصالت
الالسلـكيـة اHسـموح بـها في الـرخصـة التي يـحكـمهـا دفتر
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الــشــروط هـــذاt �ــكن أن تــخــصص لـه مــوارد إضــافــيــة من
الـذبـذبـات في حـزم ذبـذبـات أخـرى وفـقـا خملـطط الـذبـذبات
الـــــوطـــــني ولـــــوائح االحتـــــاد الـــــدولـي لالتـــــصـــــاالت. وحتــــدد
كيـفـيات مـنح هـذه اHوارد ومـبـالغ حقـوق الـنفـاذ واألتاوى
الــســنــويــة اHــتــعــلـقــة بــهــا عن طــريـق الـتــنــظــيمt و�ــكن أن
تـرفق بـالتـزامات إضـافيـة فيـما يـخص الـتغـطيـة ونوعـية

اخلدمة. 
زيــادة عـــلى ذلكt �ـــكن مــراجـــعــة األتـــاوى الــســـنــويــة
لــلـــمــوارد الـــطـــيــفـــيــة اHـــمـــنــوحـــةt والــتـي � حتــديـــدهــا في
الـنــقــطـة t1.7 ورفـع قــيـمــتــهــا حــسب مــقــتــضــيــات الــسـوق
وبــعـــد اســتــشـــارة أصــحـــاب الــرخص وتـــبــلـــيــغــهـم من قــبل

سلطة الضبط عن مراجعة أحكام دفتر الشروط.
3.7. ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلـب من صــــــاحب الـــــرخــــــصـــــة وفي ظـل احـــــتـــــرام
tـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزHاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اHباشرةt بشرط توفرها.
4.7. شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تـــقـــوم ســـلـــطـــة الـــضـــبـط بـــتـــخـــصـــيص ذبـــذبـــات وفق
التنظيم اHعمول بهt وحسب ما يتوفر من الطيف.

tعـنـد احلـاجـة tـكن سـلـطـة الـضـبط كـذلك أن تـفـرض�
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق §يزة.
tبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط tيـبــلغ صـاحـب الـرخــصـة

مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.
tفـي كل وقت tعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اHستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.
بغـرض االسـتعـمـال األمـثل للـطـيف التـردديt يـسمح
�ـــبــدأ احلـــيــاد الـــتــكــنـــولــوجـي حلــزم الــذبـــذبــات اخملـــصــصــة

خلدمات الهاتف النقال.
ويتم تنفيـذ هذا اHبدأ تدريجيا حتت إشراف سلطة
الــضــبـطt بــنــاء عــلى طــلب صــاحب الــرخــصــة وبــالــتــشــاور

معه. 
يــــعــــرّف مــــبــــدأ احلـــيــــاد الــــتــــكـــنــــولــــوجي لــــلــــذبــــذبـــات
الالسـلـكيـة الكـهربـائيـةt في مـفهـوم هذه اHـادةt باإلمـكانـية
اHتاحـة لصـاحب الرخـصة باسـتغالل حـزم الذبـذبات التي
خـصـصت له مـهـمـا كـان نــوع رخص الـهـاتف الـنـقـال وذلك

بغض النظر عن التكنولوجيا اHستعملة.
يـــتـم احـــتـــســـاب مـــبـــلغ إتـــاوة تـــخـــصـــيص وتـــســـيـــيـــر
ومراقـبـة الذبـذبـات الالسلـكـية الـكـهربـائيـة الـتي تـخصـها
إعــــادة الــــتـــــهــــيــــئـــــة الــــنــــاجتـــــة عن تــــنـــــفــــيــــذ مـــــبــــدأ احلــــيــــاد

الـتـكـنولـوجي لـلـذبـذبـات بـاالعـتـمـاد عـلى أسـلـوب احلـساب
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي رخـــصـــة االســـتـــغالل اجلـــديـــد لـــتـــلك

الذبذبات.
5.7. التشويش التشويش

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

تشويشات مضرة.
Yقـنـوات متـعامـل Yوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنtY فـإنّ على هـذين اHتـعامـلY الـقيـامt في أجل أقصاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اHـعاينةt بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية

في استغالل القنوات محل التشويش.
ويــعــرض اHــتــعــامالن عــلـى ســلــطــة الــضــبطt في أجل
أقــصـاه شــهــر واحـدt اإلجــراءات اHـتــفق عــلـيــهـا إلزالــة هـذه

التشويشاتt قصد اHوافقة.
اHاداHادّة ة 8 :  : مجموعات الترقيم
1.8. منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

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

الرابع اخلاصة به وتزويد اخلدمات اHتعلقة بها.
2.8. تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

في حـالــة تـعـديل مـخـطط الـتــرقـيم الـوطـنيt تـخـطط
tYتعـاملHسلطـة الضبط هـذه التغـييرات بـالتشـاور مع ا

وفق التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 9 : : التوصيل البيني
1.9. حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ـوجب اHـادة 25 من الــقـانـونt يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةt وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اHـــقــــررة في الـــقـــانـــون
والــــتــــنــــظـــيـم. ويــــســـتــــفــــيــــد صــــاحب الــــرخــــصـــة مـن عـــرض
اHــتــعــامــلــY وفق الــشــروط الــتي يــنص عــلــيــهــا الــتـنــظــيم

اHعمول به.
tحـسب احلاجة tيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اHـتـعـامـلY اHـوصـولـY بـينـيـاt مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكY هؤالء
اHـتـعـامـلـY من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـــالــوصل مع شــبـــكــته وفق الــشـــروط اHــقــررة في فــهــرس

التوصيل البيني اخلاص به.



2  ذو احلج  ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1452
4 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016 م م

2.9. فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واHـــادة 17 من
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 02 - 156 اHـذكــورين أعالهt يــعـد
صـاحـب الـرخــصـة فــهـرس الــتـوصــيل الــبـيــني الـذي يــحـدد
الـشروط الـتـقنـيـة والتـعـريفـية لـعـروض صاحـب الرخـصة
في مـجال الـتـوصـيل البـيـني بـالـنسـبـة لـلسـنـة الـتقـو�ـية
اHوالـية. ويدخـل هذا األخيـر حيز الـتنـفيذ في 31 أكـتوبر
مـن كل ســـنـــةt ويـــكـــون صـــاحلـــا إلى غـــايـــة 30 أكـــتـــوبـــر من

السنة اHوالية.

يقوم اHتعـامل بنشر الفهـرس خالل الشهرالذي يلي
موافقة سلطة الضبط عليه.

يــعـرض فـهـرس الـتـوصــيل الـبـيـني هــذاt عـلى سـلـطـة
الـــضـــبط لـــلـــمــوافـــقـــة عـــلـــيه قـــبل نـــشـــرهt وفــقـــا لـــلـــقـــانــون

واHرسوم اHذكورين أعاله.

وفي حالة رفض اHوافـقةt فإن على صاحب الرخصة
تنفيذ تعـليمات سلطة الضبط وتقدª فهرس وصل بيني
مـعـدل و/أو مـتـمم قـانـونـاt خالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يـوما

اHوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.

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

والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني اخلاص به.

3.9. عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واHـالــيـة
Yواإلداريـة فـي عـقــود يــتم الــتــفــاوض بــشــأنـهــا بــحــريــة بـ
اHتـعـامـلـtY مع احـتـرام دفـتـر الـشـروط اخلـاص بكـل منـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اHـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للموافقة عليها.

في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــY صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
tيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط tومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اHــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اHـعــمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 10 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اHـنشآت
األساسية

1.10. تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اHـــكـــاHـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات

tالــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الــثـابــتـة
و�ــكـنه كــذلك إبــرام أي اتـفـاقــيـة تــهـدف إلى وضـع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشـبـكــات اخلـاصـة. وفي هـذه احلـالـة األخـيـرةt فـإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اHـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف �ـــوجب

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

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اHـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهt هـو كـذلكt أن يـضع
اHــــنـــشـــآت األســـاســـيـــة Hــــواقع شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــرابع حتت
تـصــرف اHـتـعـامــلـY الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اHـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اHـنـشـآت األسـاسـيـةt عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.
ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اHـنـشـآت األسـاسـيـة إالّ
بـســبب عـدم الـقـدرة أو بــسـبب انـعــدام الـتـطـابـق الـتـقـني.
و�ـــكن أن جتــبـــر ســلـــطــة الــضـــبط صــاحـب الــرخــصـــة عــلى
الـتـشــارك في وضع احملـطــات الالسـلــكـيـة الــكـهـربــائـيـة في
مــــوقع مــــتـــعـــامـل آخـــر صــــاحب رخـــصــــة اجلـــيـل الـــرابعt أو
تــقـــاسم قـــنــوات وصالت األلـــيــاف الـــبــصـــريــة إذا ســـمــحت
بـذلك ظـروف اHكـان وإذا كـانت شروط احـتـرام البـيـئة أو
التهيئة العمرانية تتطلب ذلك �وضوعية ودون اHساس
بــنـوعـيـة اخلـدمـة أو الــتـسـبب في عـجــز في شـبـكـة صـاحب

الرخصة.
3.10. إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات  إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات 

�ــكـن صــاحب الــرخـــصــة أن يــبــرم اتــفـــاقــات تــوحــيــد
اســتــعـمــال الــشـبــكــات أو الـذبــذبــات مع مـتــعــامل واحـد أو
عـدة متعـاملـY مؤقتـاt وذلك قصـد تسـهيل حتقـيق تغـطية
واسـعـة لإلقـلــيمt عـلى أسـاس مـفـاوضـات جتـاريـةt شـريـطـة
احــتــرام قــواعـد اHــنــافــســة ولــوائح اHــواصالت الالســلــكــيـة

والتشريع والتنظيم اHعمول بهما. 
يــقــصـد بــتــقــاسم الـتــركــيـبــات الــنـشــطــة االسـتــعــمـال
اHـشـترك من طـرف عدة مـتـعامـلـY لتـركيـبـات نشـطة في
شــبـــكــة الـــنــفـــاذ الالســـلــكـــيــةt اHـــوافــقـــة مـــثال لــتـــجــهـــيــزات
احملـطــات الـقـاعــديـة ومــراقـبي احملـطــات الـقــاعـديـة وروابط
الــتــراسل اHــتــعـلــقــة بــهـا. �ــكن أن يــتم نــشــر الـتــركــيــبـات
اHتـقـاسمـة وتـسـييـرهـا من طـرف كل اHتـعـامـلY الـشـركاء

في التقاسم أو جزء منهم. 
يـــقـــصـــد بـــتـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال الـــذبـــذبـــات بـــY عــدة
YـسـتعـمـلHمن أصحـاب رخـصـة اجليل الـرابع ا Yمـتعـامـلـ



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 2  ذو احلج  ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـ
4 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016 م م

ذبــذبـــات حــزمــة 1800 مــيـــغــاهـــرتـــزt تــقـــاسم الــتـــركــيـــبــات
الـنشطة التي تـستعمل عـليها ذبذبـات كل متعامل شريك
في الـتـقـاسمt ولكن يـتم اسـتـغالل هذه الـذبـذبـات بطـريـقة

 .YتعاملHمنفصلة من طرف كل واحد من ا
استـثنـائيـاt �كـن أن تسـمح سلـطة الـضبط بـتوحـيد
استعـمال الذبـذبات بطريـقة مشـتركة مؤقـتا في اHناطق
الـتي تشهد نقـصا في التغطـية بالشبكـات وبشكل يسمح
لـزبـائن كل مــتـعـامل من اHــتـعـامــلـY الـشـركــاء الـنـفـاذ إلى
كـــافـــة الـــذبـــذبـــات اHـــعـــنـــيـــة. ويــــتـــيح تـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال
الـذبذبـات االسـتخـدام األمـثل لـلمـوارد الـطيـفـيةt ال سـيـما

عبر تشكيل قنوات مرتفعة. 
تـشكل عنـاصر الشـبكـات اHستـعملـة بصـفة مشـتركة
مع مــــتـــعــــامــــلـــY آخــــريـنt في إطــــار تـــوحــــيــــد اســـتــــعــــمـــال
الــشـبـكــات أو الـذبــذبـاتt جـزءا من الــشـبــكـة الـنــقـالـة ذات
تـدفق فــائق الــسـرعــة لــلـمــتـعــامل فــيـمــا يــخص الـتــزامـات

التغطية أو نوعية اخلدمة التي هو ملزم باحترامها.
يتم توحيد اسـتعمال األجزاء النـشطة من الشبكات
وفـقا التـفاق يـحـدد خاصـة احلـلول الـتقـنـية اHـعـتمـدةt وكذا
مــســؤولـيــات كل واحــد من اHــتـعــامــلـY والــشــروط اHـالــيـة
اHـتــعـلـقــة بـتــقـاسم الـتــركـيــبـات اHـطــبق. يـتم إعالم ســلـطـة
الــــضـــــبط بــــهــــذا االتـــــفــــاقt فــــور إبــــرامـهt وال يــــدخل حــــيــــز

التنفيذ إال بعد اHوافقة عليه. 
4.10. اHنازعات اHنازعات

Yتـعـرض علـى حتـكـيم سـلـطـة الضـبـط كل مـنـازعـة ب
صـاحب الــرخـصــة ومـتــعـامل واحــد أو أكـثــرt فـيــمـا يـتــعـلق

بتقاسم اHنشآت األساسية.
اHاداHادّة ة 11 :: صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو

األمالك اخلاصة
1.11. حـق اHــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اHــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونt يــسـتــفـيــد صـاحب
الــرخـصـة من أحــكـام اHـادة 43 من الــقـانــون ومـا يـلــيـهـا من
اHــواد اHــتــعـلــقــة بــحــقــوق اHــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واHـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اHـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.
2.11. احترام التنظيمات األخرى اHطبقة احترام التنظيمات األخرى اHطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
السـتـغالل شبـكـة اجلـيل الرابع وتـوسـيعـهـا. وعلـيه احـترام
التـشريع والـتنـظيم اHـعمول بـهمـاt ال سيـما مـنهـا األحكام
اHـــتــــعـــلــــقـــة بـــاHـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الـوطـنـي والـنـظـافـة والـصـحـة الـعـمــومـيـة وتـهـيـئـة اإلقـلـيم

وحـمـايـة احملـيط وتـنـظـيم اHـدن واألمن الـعـمـومي واHـواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اHــوجــودة ضـمن

األمالك العمومية والطرقات.

3.11. النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية النفاذ إلى اHواقع الالسلكية الكهربائية

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اHــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
الـدفــاع واألمن الـوطــنـيــtY ال ســيـمــا مـنــهـا الــنـقط الــعـلــيـا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونt شــريــطــة احــتـرام
االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اHطبق على
اHـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اHـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
tشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
Yيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اHــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يـسـتعـمـلـها حلـاجـات شـبكـة اجلـيل الـرابع. ويـتحـقق الـنـفاذ
إلى اHـواقع الالسـلكـيـة الكـهربـائـية بـY اHتـعـاملـtY ضمن

شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اHــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اHــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةt وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اHــطــبــقــة عــلى

تقاسم اHنشآت األساسية.

اHـاداHـادّة ة 12 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر
اخلدمات

YـستـخدمHيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اHنقـولة والعـقارية (�ـا فيها
اHـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والعـتـاد الضـروري إلقـامـة واستـغالل شـبكـة اجلـيل الرابع
ولـتـوفيـر اخلـدمـات في مـنطـقـة الـتغـطـيـةt ال سيـمـا بـهدف
اســتــيــفـــاء شــروط الــدوام والـــنــوعــيــة واألمـن اHــقــررة في

دفتر الشروط هذا.

اHاداHادّة ة 13 : : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها

1.13. اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا

ودوامهاودوامها

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

قاهرة تعاين قانوناt وذلك احتراما Hبدأ االستمرارية.

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ يـتــجـاوز
مـتـوسط اHدة اHـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.
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يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اHالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شــبــكــة اجلــيـل الــرابع وحــمــايـــتــهــاt ال ســيــمــا عـــبــر تــنــفــيــذ
احلـمــايـات وتـواتـر الــتـجـهــيـزات في الـشــبـكـة واإلجـراءات
الـــضــــروريـــة. ويـــجب عــــلـــيه أن يـــرصــــد في أقـــرب اآلجـــال
الوسائل التقنـية والبشرية الكفـيلة باستدراك العواقب
الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتناء وجتديد مـعدات شبكاته طبقا للمقاييس الدولية
اHعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغليها العادي والدائم.

2.13. جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيــــةt ال ســــيـــــمــــا مــــنـــــهــــا مــــقـــــايــــيس االحتـــــاد الــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Hــعــايــيــر
اجلــودة الــدنــيــا األولـــيــة احملــددة في اHــلــحقt2 في مــنــطــقــة

التغطية كلها.
tـعـمـول بـهـاHــقـايـيس اHيــلـتـزم صـاحــب الـرخـصـــة بـا
وال ســـيـــمـــا مـــنـــهـــا مـــقـــايـــيـس االحتـــاد الـــدولي لالتـــصـــاالت
واHعـهـد األوروبي لـتقـيـيس االتصـاالت فـيمـا يـخص جودة
اخلدمـة وباخلـصوص فـيما يـتعـلق بنـسبـة التـوافر ونـسبة
األخـــطـــاء من أولـــهـــا إلى آخـــرهـــا وآجـــال تـــراسل الـــصــوت
وخـدمات البيانـاتt وآجال تلبيـة طلبات اخلدمـة وفاعلية

إرسال اHكاHات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
 ويــجب عـــلــيه أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشل الــنــظــام

اHؤدي إلى تدهور جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.
يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اHــداخل اHـوجــبـة
tؤشرات جـودة اخلدمة للملحق 2 من دفتـر الشروط هذاH
وباحـترام االلتـزامات اإلضافـية الـتي التزم بـها في ملف

ترشحه (اHلحق 4).
يـعـاد حتـديـد اHـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمةt بعد اسـتشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة
الثـانيـة اHـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةt إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.
يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضـبـطt قـصــد حتــديــد قـيـم مـؤشــرات جــودة اخلــدمــة عـلى
tعلى األقل مـرة واحدة في السنة tشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اHـــــوقع اإللـــــكـــــتـــــروني لـــــســـــلــــطـــــة الـــــضـــــبط واHـــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.
تـتم مــراجـعـة مــؤشـرات وكـيــفـيــات الـقـيــاس اخلـاصـة
بـهـم عـلى شــبــكـة صــاحب الــرخــصـة واحلــدود الــدنـيــا جلـودة
اخلـدمـة اخلـاصـة بــهم طـوال مـدة الـرخـصــةt بـحـسب احلـاجـة

إلـيهـا. ويـهـيئ صـاحب الرخـصـة الـشـروط اHالئمـة ويـتـخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اHــعـطـيـات
وإجـراء الــقــيـاســات الـضــروريـة لــتــقـيــيم مـؤشــرات جـودة

اخلدمةt وذلك بإجراء حتقيقY في السنة على األكثر.
الفصل الثالثالفصل الثالث

شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري
اHاداHادّة ة 14 : : استقبال اHرتفقY اجلوالY والزائرين

1.14. مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اHــرتــفــقــY اجلــوالــY لــلــمــتــعــامــلــY غــيــر اHــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
tحتـــدد اتفـاقـــات الـتـجــوال بـكــل حـريـــة الـشــروط
ال سيـمـا شروط حتـديد الـتـعريـفات والـفـوترةt الـتي �كن
�ـوجبها مشـتركي الشبكـات اخللوية األجنـبية اHوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
�ـــكـن صـــاحـب رخــــصـــة اجلــــيل الــــرابعt شــــريــــطـــة أن
يـكـون قـد وفّى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اHـطـلـوبـة في نـهـايـة
الـســنـة الــثـالــثــةt كـمــا هي مـحــددة في اHــلـحق 3 من دفـتـر
الـشــروط هــذاt أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اHـتعـاملـY اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
1.1.14. استقبال اHرتفقY الزائرين. استقبال اHرتفقY الزائرين

�ــكن لــصــاحب الــرخــصـة إبــرام اتــفــاقــات خــاصـة مع
مـــســتــغــلي الــشـــبــكــات الــعــمــومــيـــة األرضــيــة لــلــمــواصالت
الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالـــة اHـــرخص لـــهـمt تـــتــعـــلـق بـــكـــيـــفـــيــات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
حتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجــــوال الـــوطــــني بـــشــــكل خـــاص
اHـنـاطق اجلـغـرافـيـة وشـروط الـتـعـريـفـات والـفـوترة الـتي
�كنt �قتضاهاt للمشتركY اHتجولY النفاذ إلى شبكة
صـــاحب الـــرخــصـــة. يـــجب عـــلى صـــاحب الـــرخــصـــة ضـــمــان
استمرارية اخلدمـة بY شبكته وشبكة اHستغل اHستفيد
من الـتـجوالt بـطـريقـة شـفافـة بـالـنسـبـة للـمـشتـركـtY �ا
في ذلك خالل االتـصال �ـجرد أن يـصبح هـذا األمر مـتاحا

تقنيا.
يـــــتـم إعـــــداد كل اتـــــفـــــاقـــــات الـــــتــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مــفـاوضــات جتـاريــة بـY مــسـتــغــلي الـشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لــلــمـواصـالت الالســلــكـيــة مـن اجلـيـل الـرابـع. ويــتم إخــطـار

سلطة الضبط بها �جرد إبرامها.
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ال تـــدخـل اHـــنـــاطق الــــتي تـــتـم تـــغـــطـــيـــتــــهـــا في إطـــار
الـتـجـوال الـوطني ضـمن الـتـزامـات الـتـغطـيـةt مـثـلـما هي

واردة في اHلحق 3 من دفتر الشروط هذا.

يُعلِم صـاحب الرخـصة بـصفة دوريـة كافـة مشـتركيه
فـي اHــــنــــاطق اHــــغــــطــــاة بــــاتــــفــــاقــــات الــــتــــجــــوال الــــوطــــني

وتعريفات التجوال.

 2.1.14. اسـتقبال اHـرتفقـY الزائرين بـالتجوال فياسـتقبال اHـرتفقـY الزائرين بـالتجوال في

:: C1 مناطق البسط في واليات الفئة مناطق البسط في واليات الفئة

يـلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـتـلـبـيـة الـطـلـبـات اHـعـقـولة
لالســتـــقــبــال بــالـــتــجــوال في مـــنــاطق الـــبــسط في واليــات

الفئة C1 وفق الكيفيات والشروط اHبينة أدناه.

اHتعاملون اHستفيدون من االستقبال بالتجوال :

أ) لم يــــكن مـن واجب اHــــتــــعــــامل الــــطــــالـب تــــغــــطــــيـــة
اHــنــطــقــة الــتـي كــانت مــوضــوع الــتــجــوال لــزبــائــنهt أو لم
tخدماته التجارية في الوالية ªيصرح بتغطيتها وتقد

ب) يـــــــكــــــــون زبـــــــائـن اHـــــــتـــــــعــــــــامل الــــــــطـــــــالـب الـــــــذين
سـيـسـتـفـيــدون نـشـطـY واكـتـتـبــوا اشـتـراكـا في اخلـدمـات

tسموح بها وفقا لهذه الرخصةHا

ج) لبّى اHتعـامل الطالب احلد األدنى للـتغطية خالل
الـسنة اHاضـية أو السنـة اجلارية ولم تسـبق له االستفادة
من اسـتــقـبــال الـتــجـوال في الــشـبــكـة الــنـقـالــة ذات الـدفق
فــائق الــســرعــة لــصــاحب رخــصــة آخــر لــلــجــيل الــرابع في

حزمة 1800 ميغاهرتز في نفس اHنطقة.

تنفيذ استقبال التجوال :تنفيذ استقبال التجوال :

يــلــبي صــاحب الــرخــصـة الــطــلــبــات الـصــادرة عن كل
مـتـعـامل تـتـوفر فـيه الـشـروط الـسـابقـة اHـتـعـلقـة بـتـوفـير
خــدمــة االسـتــقــبــال بــالــتــجــوال لــزبـائـن هـذا اHــتــعــامل في
الـشبكة الـنقالـة ذات الدفق فائق السـرعة في حزمة 1800
مـيـغـاهـرتـزt في اHـنـاطق اHـغـطـاة بـاHـواقع الـتي يـسـتـغـلـها
صـــاحب الــرخــصــةt بـــشــكل خــاص أو مــشـــتــركt في مــواقع
واليـات الــفـئـة C1 والـتي قــام فـيـهــا بـبـسط شــبـكــته بـحـكم

االلتزام. 

يــتـم تــوفــيــر االســتــقــبــال بــالــتــجــوال وفــقــا لــشـروط
موضوعيةt شفافة وغير تمييزية.

تــضـــبط اتـــفـــاقــات أو اتـــفـــاقــيـــات الـــتــجـــوال شــروط
حتـــديـــد الــتـــعـــريـــفـــات والـــفــوتـــرة عـــلى وجـه خــاص والـــتي
يـنــبـغـي أن تـكــون عـقـالنـيــةt و�ـقــتــضـاهــا �ـكـن Hـشــتـركي
اHـــتــعــامـل الــطــالـب الــنــفـــاذ إلى شــبـــكــة صــاحب الـــرخــصــة

والعكس بالعكس.

فـي هــذا اإلطـــار وبــغـــيـــة الــســـمــاح �ـــنـــافــســـة فــعـــالــة
ومـشروعـة في سوق الـتجـزئـة للـنقـالt يجب عـلى صاحب
الـرخصة خـاصة الـسماح بـاستقـبال غـير تمـييـزي لزبائن
اHـتعـامل اHستـفيـدt أي وفقـا لشـروط تسـمح لهم خـصوصا
بــالـنـفــاذ إلى اخلـدمــات الـنـقــالـة بــطـبـيــعـة ونــوعـيـة §ــاثـلـة
لـتـلك اHــقـدمـة لـزبــائن صـاحب الـرخــصـة عـبـر شــبـكـته في

اHنطقة وبتجهيزاته وذبذباته.

يـــــجـبt كــــذلـكt عـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة الـــــســـــمــــاح
tبشكل شفاف للمستعمل النهائي tباستمرارية اخلـدمات
�ا فيه خالل االتصـاالتt بY شبكته النقالة ذات التدفق
فائـق السرعـة والشبـكة النـقالة لـلمتـعامل للـمستـفيدt إذا

كان هذا األمر §كن تقنيا.

تـــــتم صـــــيـــــاغـــــة اتـــــفـــــاقــــات الـــــتـــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مفاوضات جتاريـة بY صاحب الرخصة والطالب. تخضع
هــذه االتــفــاقــات إلى اHــوافــقــة اHــســبــقــة من طــرف ســلــطــة
الضـبط. في حالـة غياب اإلجـابة من طـرف سلطـة الضبط
tفي أجل شـــهــرين (2) يـــســـري من تـــاريخ تــبـــلـــيغ االتـــفــاق

يعتبر هذا األخير �ثابة موافق عليه.

يــتم الــلــجــوء إلى ســلــطـة الــضــبط في حــال رفض أو
طلب تـسويـة خالف أو في حال وجـود نزاع يتـعلق بـاتفاق

التجوال.

2.14. مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة

 ( (GMPCS) ية عبر السواتلHالنقالة العا) ية عبر السواتلHالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اHـتـعـامـلـY احلـاصـلـY عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصــاالت الــشــخــصــيــة الـنــقــالــة الــعــاHــيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 15 : : اHنافسة اHشروعة

YتعاملHا Yب YتعاملHا Y1.15. ب

يلتـزم صاحب الـرخصة �ـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اHــتــعــامــلــY اHــنــافــســY لهt خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
§ـارســـة غـيــر تـنـافـسـيـة مـثل الـتـفـاهم غـيـر اHـسمـوح به
(ال سـيمـا في مجـال التـعريـفة) أو الـتعسـف في استـعمال

وضعيته اHهيمنة.

 2.15. جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

يـــســــهل صـــاحـب الـــرخـــصـــة الــــنـــفـــاذ خلـــدمــــاته بـــوضع
اتــــفــــاقــــات مع مــــزودي اخلــــدمــــاتt مــــبــــنـــيــــة عــــلـى شـــروط
tالـشـفـافـية وعـدم الـتـمـيـيـز تـصادق عـلـيـهـا سـلـطـة الـضبط

في إطار منافسة شرعية وفعلية.
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YرتفقHساواة في معاملة اHادّة ة 16 :  : اHاداHا
يـــعــامـل اHــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةt ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبكـة وخـدمـات اجلـيل الـرابعt وفقـا لـلـقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكt شـريـطة أن
تــتــوفــر فــيــهم الــشــروط الــتي يــحــددهــا صــاحب الــرخــصـة

طبقا للتشريع اHعمول به.
اHــــاداHــــادّة ة 17 : : مــــسك مــــحــــاســــبــــة حتــــلــــيــــلــــيــــة والــــفــــصل

احملاسبي.
�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :

- بـتـحـديـد الكـلـفـة اHـبـاشـرة وغيـر اHـبـاشـرة اخلـاصة
بــنــشـاط اجلــيل الــرابع والــكـلــفــة اHـشــتــركــة مع الـشــبــكـات
األخرى اHستغلةt إن وجدتt بحسب اHدونة التي حتددها

سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصةt و
- بــتــحــديــد اHـنــتــوجــات والــنـتــائج اخلــاصــة بــنــشـاط

اجليل الرابع لكل صنف من اخلدمات اHقدمة.
Yوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اHــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اHــقــايـيس

الدولية.
اHاداHادّة ة 18 : : حتديد التعريفات والتسويق

1.18. حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واHمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةt يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوصt من :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اHـــــقــــدمــــة

tشتركيهH
- احلــريــة في ضـبـط اHـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةt هـذه اHـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

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

شبكته للتوزيع.
تقدم اHعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

2.18. تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

على صـاحب الـرخـصة أن يـحـرصt في إطـار عالقاته
التـعاقدية مع مـناولY مـحتملـtY على احتـرام التزامات

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

- احـــتــــرام ســـريـــة اHــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
.YرتفقHا

tفي جــــمــــيع األحــــوال tيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
�سؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اHاداHادّة ة 19 : : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة
1.19. مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Hشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيـل الـرابع - في شـبـكـة ثـابـتـة أو نـقـالـة - مـقـيـدة كـلـيـة

على جهاز اHناديt داخل اإلقليم اجلزائري.
تــطــبقt خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريt مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اHنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.
2.19. جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اHـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اHـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغايةt يقوم صاحب الرخصة �ا يأتي :
tأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلt مـن جتـــــهـــــيــــــزات اHـــــراكـــــز
اHــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اHـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

tوتسجيل التسعير
ب) يــــــضعt فـي إطــــــار بـــــرامـج عـــــصــــــرنــــــة وتـــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلt أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرف اHــبــالـغ اHــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

tطبقةHقدمة والتعريفة اHا
ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اHكـاHات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاHــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهt بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

tسبقHالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــر كـــتــبــريــر لــلــفــواتــيــرt تـــفــاصــيل كــامــلــة عن
اHـكـاHـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاHـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

tوالذين يقبلون بتسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية
هـ) يــحــتـــفظ Hــدة ســنــتــY (2) عــلـى األقلt بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اHــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.
3.19. محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتt على األقلt ما يأتي:

tاسم الزبون وعنوانه البريدي -
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tفوترةHمرجع اخلطوط واخلدمات ا -
tفترة الفوترة -

tسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(iii)و tعـــــنــــد االقـــــتــــضــــاء tــــطـــــاريفHســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكـــمــــيـــات اHـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

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

4.19. تفريد اخلدمات اHفوترة : تفريد اخلدمات اHفوترة :

تـعـد فوتـرة كل خـدمة بـصـفة مـنـفصـلة عـن غيـرها أو
تـكـونt عـلى األقلt مـفـردة بـكل وضـوحt مـقـارنـة بـفـوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.
5.19. االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـضـبطt إن طـلـبت مـنه ذلكt االحـتـجـاجـاتt ال سـيـما تـلك
اHـــرتــبـــطـــة بـــفــواتـــيـــر صــادرة بـــشـــأن اخلــدمـــات واألجـــوبــة
اHقدمـة عن هذه االحـتجـاجات. ويبـلغ سلـطة الـضبطt مرة
فـي الـســنــة عـلـى األقلt بــتـحــلــيل إحــصـائي لـالحـتــجــاجـات

اHستلمة واألجوبة اHعطاة.
6.19. معاجلة اHنازعات معاجلة اHنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Hـــعـــاجلــة
اHــنــازعــات الــقــائـــمــة بــY صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطt حـــY مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
tأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق tالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
tبـــقــرار مــســبب tفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيــــيـف هــــذا اإلجــــراء أو كــــيـــفــــيــــات تــــطــــبــــيــــقـهt كــــمـــا
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اHؤسسة أو الناقصة التأسيس.
7.19. منظومة التوثيقمنظومة التوثيق

يضع صـاحب الـرخصـةt فـور تشـغـيل شبـكتـه للـجيل
الرابعt منظومة معلوماتية لتخزين اHعطيات التجارية

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.
اHاداHادّة ة 20 :  : إعالن التعريفات

1.20. إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20. شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اHـــذكـــرة اHــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

أ) ترسل نسخـة من اHذكرة إلى سلطة الضبطt قبل
ثالثY (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مـرتــقبt �ــا في ذلك اخلـدمــات اجلـديــدة. وبـإمــكـان ســلـطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتt إن تـبــY أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اHـنافـسة اHـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلـدمــات اHــواصالت الــسـلــكـيــة والالســلــكـيــةt ويــقـلصt في
Yأجل اإلرسـال إلى ســلـطــة الـضــبط من ثالثـ tهــذه احلـالــة

t(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام

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

tحرية

ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكt نـسـخـة
tذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاHمن ا

د) تــــبــــY الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان
مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

اHاداHادّة ة 21 :  : التعرف على اHرتفقY وحمايتهم

 1.21. التعرف التعرف

يـــجب عــلى كـل زبــون أو مــشــتــرك أو حـــائــز بــطــاقــة
الـــدفع اHـــســبق SIM أو USIM أن يـــكــون مـــوضــوع تـــعــرف

دقيق يتضمن على اخلصوصt العناصر اآلتية :

tاألسماء واللقب -

- العنوان.

يـــجب إرفـــاق نــســخـــة من وثــيـــقــة تـــعــريف رســـمــيــة
�لف التعرف.

يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك
.USIMأو SIM سبقHتسليم بطاقة الدفع ا Yأو ح

يسهر صـاحب اخلدمة على وضع إجـراء التعرف على
بــطــاقــات SIM أو USIM اHــســتــعـــمــلــة من طــرف األطــفــال.
وتـــوضع بــــطـــاقـــات SIM أو USIM عـــلى حــــســـاب اآلبـــاء أو
الولي. ويـتم التـعرف بوضـوح على بـيانـات الطفل (االسم
والـــلـــقب وتـــاريخ اHــيـالد). و�ــكـن اآلبــاء أو الـــولي تـــعــديل
خـيـارات واشـتـراكـات مـحـددة مــسـبـقـا لـلـطـفلt كـمـا �ـكـنه
§ـارســة اHــراقـبــة األبـويــة عـبــر خــدمـة يــزوده بـهــا صـاحب

اخلدمة.
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YرتفقHحماية ا YرتفقH2.21. حماية ا 

 1.2.21. جتميد التعرف على الرقم جتميد التعرف على الرقم

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد الـتـعـرف على رقـمـهم من اجلـهـاز اHطـلـوب ويـشغّل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.
2.2.21. حماية اHعلومات االسمية . حماية اHعلومات االسمية 

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اHـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اHشـتركY أو عـلى زبائنـه احلائزين بـطاقة الـدفع اHسبق
SIM أوtUSIM وذلـك مع احـــــتـــــرام األحــــكـــــام الـــــقــــانـــــونـــــيــــة

والتنظيمية اHعمول بها.
3.2.21. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء

يــلـتـزم صــاحب الـرخــصـة بـوضع حــلـول تــكـنـولــوجـيـة
وتنظيميـة على اخلصوصt لعرضها على زبائنه ولترقية
اخلــدمـة الــتي تـســمح لـهم بــحـمــايـة أطــفـالـهـم أو األشـخـاص
الــضــعـفــاء اHــوجـودين حتـت وصـايــتـهـمt وذلك عـبــر تــقـيــيـد
الــنــفــاذ إلـى وجــهــات أو مــحــتــويــات غــيــر مــرغــوب فــيــهــا.
tويـجب أن تتوفر هـذه اخلدمة انطالقـا من السنة الـثانية

على األكثرt ابتداء من تاريخ منح الرخصة. 
3.21. سرية اHكاHات. سرية اHكاHات

يلـتزم صـاحب الرخـصـة باتـخاذ اإلجـراءات التي من
شـــأنـــهـــا أن تـــضـــمن ســـريـــة اHـــكـــاHـــات واHــعـــلـــومـــات الـــتي
يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي شـبـكـة اجليـل الرابـعt وأن ال يسـمح
بـــوضـع أي تــــرتـــيــــبــــات بــــغـــرض اعــــتــــراض االتــــصـــاالت أو
مــراقــبـة اHــكـاHــات الـهــاتــفـيــة وكـذا االتــصـاالت واحملــادثـات
واHــبـــادالت اإللـــكــتـــرونـــيــة دون إذن مـــســبـق من الـــســلـــطــة

القضائية وفقا للتشريع اHعمول به.
عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاt وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـريــة اHــكــاHــات

الصوتية واHعطيات.
4.21. حيادية اخلدمات. حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اHــعـــلــومــات اHـــرســلـــة عــلى شـــبــكـــته. ويــلـــزم نــفــسـه أيــضــا
بـــاتـــخـــاذ جــــمـــيع اإلجـــراءات الــــضـــروريـــة لـــضــــمـــان حـــيـــاد
مـستـخدمـيه إزاء محـتوى الـرسائل اHـرسلة عـلى شبـكته.
ويــقــدم لــهــذه الــغــايــة اخلـدمــات دون تــمــيــيــزt مــهــمـا كــانت
طــبـيـعـة الـرســائل اHـرسـلـةt ويـتــخـذ الـتـرتـيــبـات الـنـاجـعـة

ليضمن لها السالمة.

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

يـــتـــعـــY عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــةt طـــبـــقـــا لــلـــتـــشـــريع
اHـعـمول بـهt أن يسـتـجـيب ألوامـر الـسلـطـات اخملـتـصة في
أقرب اآلجـال من أجـل احتـرام الـتـعـلـيـمـات الـتي يـفـرضـها
الـدفــاع الـوطــني واألمن الــعـمــوميt وصالحــيـات الــسـلــطـة
القضـائية بـاستخدام الـوسائل الضـروريةt ال سيمـا فيما

يتعلق �ا يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

tنكوبةHناطق اHفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

tحالة نزاع أو في حاالت الطوار�
- الـتوصـيل البـينـي مع الشـبكـات اخلاصـة باHـصالح

tكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميHا
- تــــســــخــــيــــر اHــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليt بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

tالسلطة القضائية
- تـقــدª عـونـهt بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صـادر عـن الـسـلــطـة الـقــضـائــيـةt بـالــسـمـاح (i) بـالــتـوصـيل
الــــبـــــيــــنـي والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واHــعــلــومــات األخــرى اHــوجــودة لـدى صــاحب
الرخصةt للهـيئات اHهتمة علـى اHستوى الوطني �سائل
tـواصالت السـلكيـة والالسلـكيةHحمايـة وأمن منـظومات ا

tهنيHمع احترام هذه الهيئات للسر ا
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةt شـريطـة دفـع تعـويض

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

النصوص التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.
كـمـا يـلتـزم صـاحـب الـرخـصة بـإقـامـة سـجـل األحداث
اHـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اHـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطـار الرخصة. ويـدون هذا السجل تـاريخ النفاذ بـطريقة
تضـمن تتبـعها خالل فـترة سنـة. وحتددt لهـذا الغرضt كل
tتـصلة بهـا مثل عنوان بـروتوكول اإلنترنتHـعلومات اHا
وتـــعــريـف اHــشـــتـــركt وتـــاريخ وســـاعـــة الـــنـــفــاذ. وال �ـــكن
االطالع عــلى هــذه اHـعــلــومــات إال من طــرف مـصــالح األمن

اخملولة قانونا.
اHاداHادّة ة 23 :  : ترميز وتشفير اإلشارات واHعلومات

يــــمـــــكـن صــــاحــب الـــرخـــــصــــة أن يــــقـــــوم بـــتــــرمـــيـــز
إشـــــاراتـه ومـــــعـــــلـــــومــــــاتـه اخلـــــاصـــــةt كـــــمــــا يــــــمــــــكــن أن
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tيــــقـــتـــرح عـــــلى مـــشـــتـــركــيـه خــدمـــة تـــرمـــيـــز اتـــصــاالتـــهم
شــــريــطـــة احــــتـــرام األحــكــام الـــقــانـــونــيـــة والــتــنـــظــيـــمــيــة

اHعمول بها.
وعــلـيه مع ذلـكt أن يـودع لــدى سـلـطــة الـضــبط طـرق
ووســائل تـشـفـيـر اإلشــارات واHـعـلـومـات وتــرمـيـزهـا قـبل

تشغيل هذه اHنظومات.
24 : : اHـــشــــاركـــة في االســــتـــشــــارات اHـــتـــعــــلـــقـــة اHــاداHــادّة ة 

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

اHعمول به.
اHاداHادّة ة 25 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.25. دليل اHشتركY العام دليل اHشتركY العام

طبـقا لـلمادة 32 من الـقانـونt يبـلغ صـاحب الرخـصة
مجانـا سلـطة الـضبط بغـرض نشـر الدلـيل العامt في أجل
أقـــصـــاه 31 أكـــتــــوبــــر الــــذي يـــســــبق ســــنــــة إجنــــاز الـــدلــــيل
الــهـاتــفيt بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقـام نــدائــهمt وعـنــد االقــتـضــاءt �ــهـنــهمt قــصـد إنــشـاء

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

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
tكــحـد أدنى tتــسـمح بــاحلــصــول tخــدمــة إرشــادات هـاتــفــيــة

على ما يأتي:
- أرقــام هــواتف اHــشــتــركــY في اخلــدمــات انــطالقــا

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

والالسلكية اHوصولة بينيا بشبكته للجيل الرابع.
تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اHـتـعـامـلـY �ا في ذلك
أولـئك اHقـيمون في اخلـارجt وذلك من أجل إجناح طـلبات

.YتعاملHات الصادرة عن شبكات هؤالء اHكاHا
Yيــــضـــمـن صــــاحب الـــرخــــصـــة كــــذلك لـــلـــمـــتـــعـــامـــلــــ
اآلخـــرين مـــنــافـــذ إلـى مــصــــلـــحـــته اخلــــاصــــة بـــاإلرشـــادات
ومــراكــز نــدائه في إطــار عـقــد الـتــوصـيل الــبـيـنـي اHـبـرم

بينهم.
3.25. سرية اHعلومات : سرية اHعلومات :

على اHشتـركY في خدمات صـاحب الرخصةt الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمشـتـركY وفي خـدمة اإلرشـادات الـهاتـفيـةt أن يعـبروا

عن ذلك كـتـابةt و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسـل آنـذاك اHـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اHـشــتـركـY إلى

.Yكلفة بنشر الدليل العام للمشتركHا tسلطة الضبط

اHاداHادّة ة 26 :  : نداءات الطوار�.

1.26. التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اHـرســلـة من اHــصـالح الـعــمـومـيـة
اHــعــنـيــةt تــوصل مـجــانــا إلى اHــركـز اHــنــاسب األقـرب من
اHــنــاديt نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واHوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة �ا يأتي :

tاحلفاظ على األرواح البشرية -

tتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.26. مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يعـد صـاحب الـرخصـةt بـالـتشـاور مع اHـسـؤولY عن
الـهيئات اHكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةt مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعـجـالـيـة من خـدمـات اHـواصالت الالسـلـكـيـة الـدنـيا أو
إعــادة تـشـغـيـلـهــا الـسـريعt ويـنـفــذ كل ذلك �ـبـادرة مـنه أو
بطلب من السلطات اخملتصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات
الــنــقــالــة واHــتــحـركــة واHــكــيــفــة لــلــتـدخـالتt ويـشــارك في
الــتــمــارين الــتي تــنـظــمــهــا الــهـيــئــات الــعــمــومـيــة اHــكــلــفـة

باHهمة.

إضــافــة إلى ذلكt فـي حــالــة غــيــاب تــوفــر جتــهــيــزاته
اخلاصـة وخـدمـاته بـاHـنـطـقة اHـتـضـررة ووسـائل االنـتـشار
بـصـفـة اسـتـعـجـالـيةt تـتـحـفظ الـدولـة بـحـقـهـا في نـشرt إذا
دعت الـضـرورةt الـتــجـهـيـزات االسـتــعـجـالـيــة اHـشـعـة عـلى
الذبذبات اHـستغلة من طـرف صاحب الرخصةt وذلك إلى
غـايــة إعـادة تــشـغــيل اخلـدمــات الـدنـيــا عـلـى شـبـكــة صـاحب

الرخصة.

3.26. اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

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

اHلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واHساهمات واHقابل اHالياألتاوى واHساهمات واHقابل اHالي

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

1.27. اHبدأاHبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اHعمول بهماt وفي مقابل
تــخــصــيص وتــســيـيــر ومــراقــبــة الـذبــذبــاتt وبــاخلــصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتــزيـةt يــخــضع صـاحب الــرخــصـة إلى تــسـديــد اإلتـاوة

اHتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

2.27. اHبلغ اHبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةt يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اHذكورة في النقطة  1.27 واHتعلقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاt على ما يأتي :

- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة
الذبذبات : ثالثمائة مليون (300.000.000) دينار جزائري

للقناة اHزدوجة 5 ميغاهرتزt و

- إتــاوة ســـنــويــة Hـــراقــبــة الـــتــركــيـــبــات الالســلـــكــيــة
الكـهربـائية : ثالثة آالف (3.000) ديـنار جـزائري لـلـمحـطة

.(eNode B) القاعدية للجيل الرابع

tمـحل مراجعة Yاإلتاوت Yـكن أن يكون مـبلغ هاتـ�
وفــقــا ألحــكــام اHـادة 43 مـن دفــتــر الــشــروط هــذاt وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اHـــســـاواة بـــY مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : اHـســاهــمـات اHــتـعــلـقــة بــالـنــفـاذ الــعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

1.28. اHبدأاHبدأ

يــــســــاهـم صــــاحب الــــرخــــصــــةt تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــقــــانــــون
ولــنـــصــوصه الـــتــطــبـــيــقـــيــةt في أعـــبــاء الـــنــفــاذ الـــعــام إلى
خدمـات اHـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـةt كـما يـساهم في

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.28. اHبلغ اHبلغ

حتـــــدد مـــســـــاهـــمـــــات صـــاحـب الـــرخـــــصـــة فــي مــــهـــام
وتـكــالـيف النــفـاذ الـعـام وتـهيـئـة اإلقلـيم وحـمايـة الـبيـئة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمــال

اHتعامل.

اHـاداHـادّة ة 29 : : اHــســاهـمــة اHــتـعــلــقـة بــالــبـحث والــتــكـوين
والتقييس في مجال اHواصالت السلكية والالسلكية

1.29. اHبدأاHبدأ

يــخــضع صــاحـب الــرخــصــة لــدفع مـــســاهــمــة لــلــبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اHــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.
2.29. اHبلغ اHبلغ

يـحــــدد مـبــلغ اHــسـاهــمـة اHــذكــور في الـفــقـرة 1.29 بـ
0,3 % من رقم أعمال اHتعامل.

اHاداHادّة ة 30 :  : اإلتاوة اHتعلقة بتسيير مخطط الترقيم
1.30. اHبدأاHبدأ

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

2.30. اHبلغ اHبلغ

يــســاوي مــبـــلغ اإلتــاوة اHــتــعـــلــقــة بــتــســـيــيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اHتعامل.

اHاداHادّة ة 31 : : اHقابل اHالي اHتعلق بالرخصة
يخضع صاحب الـرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون

من جزءين :
جـــــــــزء ثـــــــــاــــــــــبـتt مــــــــبــــــــلـــــــــغــه خـــــــــمــــــــســـــــــة مـاليــــــــيــــــــر
(5.000.000.000) ديـنـــار جزائـــريt وجــزء مـتغـيـر يـساوي
1 % من رقم أعـــمـــال اHــتـــعـــامل احملـــقق بـــواســطـــة خـــدمــات

tاجليل الرابع
يـذكــر أن اHـقـابـل اHـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقيـمـة اHضـافة طـوال مدة الـرخصـة اHـدفوعـةt مثـلمـا هو

مبY أدناه.
1.31. كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يـــدفع مـــبـــلـغ اHـــقـــابل اHـــالـي اHـــذكـــور أعالهt في أجل
عـشـرين (20) يــوم عـملt ابـتــداء من تـاريخ تــسـلـيم تــبـلـيغ

اHوافقة على الرخصة.
يـتم الـدفع بـالـديـنـار اجلـزائـري عن طـريق الـتـحـويل

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

مــبــلغ اجلــزء اHــتــغـيــر لــلــمــقــابل اHــالي احملــســوب من
طرف سـلـطـة الضـبط واHـبـلّغ إلى صاحـب الرخـصـةt يجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اHوالية.
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اHــــاداHــــادّة ة 32 :  : الــــعـــــقــــوبـــــات اHــــالـــــيـــــة في حـــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية

باسـتـثنـاء اإلجراءات الـقـانونـية اخملـالـفةt وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة �ـــــوجب اHـــــلـــــحق t3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـتزامات اإلضافـية اHسجـلةt وباستـثناء وجود "ظروف
اإلعـفاء"t يـتعرض صـاحب الرخـصة لـعقـوبات مـاليـة يحدد
مـــبــلـــغـــهـــا في اHـــلــحق3. عــلـــمـــا أن اHـــبــلـغ الــســـنـــوي لــهـــاته
الـــعــــقـــوبـــات ال �ــــكنt بـــأي حــــال من األحـــوالt أن يــــتـــعـــدى

خمسة (5) ماليير دينار جزائري.

ويـــقـــصــــد بـ  "ظـــروف اإلعـــفـــاء" كـل ظـــرف خـــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيt رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الــرخـــصـــةt �ـــنع أن يـــؤخـــرt بــصـــفـــة غـــيــر عـــاديـــة أو غـــيــر
متوقعةt بسط الشـبكة وتطوير التغطية اإلقليمية ضمن
اآلجــال اHــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الــظـــروف خــاصــة (i) ظـــروف الــقـــوة الــقـــاهــرةt و(ii) إخالل
اHـتعـاملـY أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اHـسـتــأجـرة وتـقــاسم اHـنـشـآت
tــواقع الالســلــكـيــة الـكــهــربـائــيـةHاألسـاســيـة والــنــفـاذ إلى ا
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.

تــكـون الــعــقــوبـات اHــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةt واجــــبــــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيــــا
بـالـديـنـار اجلـزائـريt خالل أيـام الـعـمل الـعـشـرة t(10) بـعد
tإشــــعــــار صــــاحب الــــرخــــصــــة من طــــرف ســــلــــطــــة الــــضــــبط
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اHــاداHــادّة ة 33 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واHـــســاهــمــات
اHالية الدورية

1.33. كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتقـبض أتـاوى ومـسـاهمـات صـاحب الـرخـصة
اHـســتـحــقــة �ـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاt وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

2.33. التحصيل واHراقبة التحصيل واHراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واHــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الـصـددt وحتـتــفظ لـنـفـسـهـا بـاحلق في الـقـيـام بـكل تـفـتـيش
في اHوقع وبكل حتقيق تراهما الزمtY وذلك باالستعانة
عــنـدt الــضــرورةt بـشــرطــة الـبــريـد واHــواصالت الــســلـكــيـة

والالسلكيـة اHنصوص عـليها في اHادة  121 وما يـليها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءt تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

3.33. كــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واHـــســاهـــمــات منكــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واHـــســاهـــمــات من

طرف سلطة الضبططرف سلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اHــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اHذكورة في اHادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يـحـدد مــبـلغ اإلتــاوة عـلى أسـاس ســنـوي لــفـتـرة تــمـتـد من
أول يــنــايـر إلـى غــايـة 31 ديــسـمــبــرt وتــكــون مــحل تــعـديل
يـــتـــنـــاسب مع اHـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

tواليةHفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا

- اإلتـــاوة اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اHــذكـورة في اHـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

tواليةHفي أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ا

- اHـــســاهـــمـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اHـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تـسديـد هذه اHـساهـمات سـنويا فـي أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اHوالية.

اHاداHادّة ة 34 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

يـخـضع صـاحب الرخـصـة لألحـكـام اجلـبائـيـة اHـعـمول
بـهـا. وعـلـيه بـهـذه الـصـفـةt تـسـديـد كل الـضـرائب واحلـقوق

والرسوم اHقررة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

 الفصل السادس الفصل السادس

اHسؤولية واHراقبة والعقوباتاHسؤولية واHراقبة والعقوبات

اHاداHادّة ة 35 : : اHسؤولية العامة

صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيـل الـرابع وعن احـتـرام االلـتـزامـات الـواردة في دفـتـر
الــــشــــروط هــــذاt كــــمــــا أنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اHــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اHطبقة عليه.

اHاداHادّة ة 36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.36. اHسؤولية اHسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرt �ا في
ذلك الــوزيــر اHــكــلف بــاHــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة
وسلطة الضبط وذلـك وفقا ألحكام القانـونt بإقامة شبكة
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اجلــيـل الــرابع وتــشــغــيــلــهــاt وتــوفــيـر اخلــدمــاتt وبــتــحــمل
األضرار التي من احملـتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من
صـاحب الــرخــصـة أو مـن مـســتــخـدمــيه أو من شــبــكـته في

اجليل الرابع.
Yإلزامية التأم Y2.36. إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاt يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اHـدنـيـة
واHـهـنـيـة ومـســؤولـيــتـه عـن األخـطـار الـتي تـمس األمالك
الــــضــــروريــــة إلقـــــامــــة واســــتـــــغالل شــــبـــــكــــة اجلــــيـل الــــرابع
ولـتوفـيـر اخلدمـاتt �ـا في ذلك اHنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاt وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـY تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اHعمول

بهما.
اHاداHادّة ة 37 : : اإلعالم واHراقبة

1.37. اHعلومات العامة اHعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اHعلومـات والوثائق اHالـية والتـقنية والـتجارية
اHــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اHــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه �ـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

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

يلـتـزم صـاحب الــرخصـة بـتـبلـيغ اHـعلـومات اآلتية
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطt وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اHـعـمول

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

tوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة
tوفرةHوصف مجموع اخلدمات ا -

- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر
tاخلدمات

tمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -
tـمـنـوحــةHــوارد اHمـعـلـومـــات حــول اسـتـعـمـــال ا -

ال سيما الذبذبات واألرقام.
3.37. التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سلطـة الضبط في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهرt ابتداء من
Yتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ tنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(2) (نـسـخة ورقـيـةt ونـسـخـة إلـكـترونـيـة) وكـشـوفـا مـالـية

سنوية مصادقا عليها.

يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات
مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

tمــوضــوع الــرخــصـة tتــطــويــر الــشـبــكــة واخلــدمــات -
خالل الـســنـة األخــيـرةt �ـا فـي ذلك تـقــيـيم نــوعـيــة اخلـدمـة

tوتغطية الشبكة

- شـروح حــول عـدم تـنــفـيـذ االلــتـزامــات اHـقـررة في
دفـتــر الـشــروط هـذاt وكــذلك تــقـديــر حـول وقـت تـصــحـيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةt فيـجب علـيه أن يدرج

tكل مستند يبرر ذلك

- مـــخـــطـط تـــنــفـــيـــذ اســـتـــغالل شـــبـــكـــة اجلـــيل الـــرابع
tقبلةHواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أي مـــعــلــومـــة يــراهـــا صــاحب الـــرخــصــة مـالئــمــة أو
tو tتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةt يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمt في حـد
امتالك رأسمال صاحب الرخصةt يكون مضاعف العدد 5
(t% 15 t% 10 t% 5 إلـخ...) وذلك تـــــــنـــــــفــــــيـــــــذا لــــــتـــــــنــــــظـــــــيم

البورصة اHطبق.

4.37. اHراقبة اHراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اHـعـمــول بـهـمـا
بــذلكt ووفـق الــشــروط احملـــددة �ــوجــبــهـــمــاt �ــكـن ســلــطــة
الــضـبط أن تـقــوم بـتــحـقـيــقـات لـدى صــاحب الـرخــصـةt �ـا
فيها تلك التي تستلزم تدخالت مباشرة أو تستلزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةt إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اHـكلـفـY بذلـكt وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.

وزيــــادة عـــلـى ذلك وطـــبــــقــــا لـــلــــتـــشــــريع والــــتـــنــــظـــيم
اHـعـمول بـهـمـاt �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واHواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.

اHاداHادّة ة 38 : : اإلخالل باألحكام اHطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اHـتــعـلـقــة بـاسـتـغـالل شـبـكـة اجلــيل الـرابع وخــدمـاتهt وفـقـا
لـدفــتـر الــشـــروط هــذا ولــلــتــشــريع والــتــنــظـيـم اHــعــمـول
بــهـــمـاt يــتــعــرض صــاحب الــرخــــصـة  لــلــعـــقـوبــات ضــمـن
الـشــروط الــمـــقــررة في الـنـصـوص الـسـالـفـة الـذكـرt دون

اHساس باHتابعات القضائية احملتملة.
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الفصل السابعالفصل السابع
شروط الرخصةشروط الرخصة

اHــــاداHــــادّة ة 39 : : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

 1.39. سريان اHفعول سريان اHفعول
tبــعـد تــوقــيع صــاحب الــرخــصــة دفـتــر الــشــروط هـذا
يدخل الـدفتـر حيـز الـتنـفيـذ في التـاريخ الذي يـنشـر فيه
في اجلـــريــدة الـــرســـمـــيــة اHـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي الــذي تـــتم
�ـــوجـــبـه اHـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.
 2.39. اHدة اHدة

تمـنح الـرخـصة Hـدة خـمس عـشرة (15) سنـةt ابـتداء
من تاريخ سريان مفـعولها كما هـو محدد في الفقرة 1.39

أعاله.
 3.39. التجديد التجديد

�ـكــن جتديـــد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتt وذلك بـطـلب
يــودع لـــدى ســلــطــة الــضـــبط اثــني عــشــر (12) شــهــراt عــلى

األقلt قبل نهاية صالحية الرخصة.
في حـالــة قـبـول الـطـلبt يـتـم جتـديـد الـرخـصـة ضـمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاt وفق الـتشريع

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

ويـــجب أن يـــكـــون رفض كـل طــلـب جتــديـــدt مـــســـبـــبــا
قـــانـــونـــا ومـــتـــرتـــبـــا عـــلى قـــرار يـــتـــخـــذه الـــوزيـــر اHـــكـــلف
بـاHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةt بـنـاء علـى اقتـراح من

سلطة الضبط. 
اHاداHادّة ة 40 :  : طبيعة الرخصة
 1.40. الطابع الشخصيالطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
 2.40. التنازل والتحويلالتنازل والتحويل

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

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.
وفـضال عن ذلك ومع مــراعـاة الـتـطـورات الـقـانـونـيـة
اHستقبليـة اHمكنة واHتعلقة بحق االستثمارt يخضع كل
تــغـيــيـر أو تــعـديل أو تــنـازل أو حتــويل �س االشــتـراكـات
tخـالل فــتــرة الــرخــصـة tــتــعــاملHــال اخلــاص بــاHفي رأس ا
إلى أحــكــام األمــر رقم 01 - 03 اHــؤرخ في 20 غــشت ســنـة

t2001 اHعدل واHتمم.

مــاعـــدا أحــكــام مـــخــالـــفــةt حتـــتــفظ الـــدولــةt فـي حــالــة
الــتـــنــازل أو الــتــحــويـلt بــحق الــشــفـــعــة طــبــقــا لـــلــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما. 

مع مــراعــاة األحــكــام اHـذكــورة فـي اHـادة t41 يــعــتــبــر
�ـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةt ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.

اHــــاداHــــادّة ة 41 : : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة
واألسهمية

1.41. الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شـركــة ذات أسـهـم خـاضــعـة لــلـقــانــون اجلـزائــريt وأن يـظل

على تلك الصورة. 

وال �ـــكـن صـــاحب الـــرخــــصـــة أن يـــكـــون مــــتـــعـــامال أو
شركة حتت اجلبر القـضائي أو التصفية القضائية أو أية

وضعية قضائية مشابهة.

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

2.41. تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبY في
اHلحق 1 اHرفق.

يـخــضع لـلــمـوافــقـة اHــسـبـقــة من سـلــطـة الــضـبطt كل
أخـــذ مــســاهـــمــة مـــبــاشــرة أو غـــيــر مـــبــاشــرة فـي رأســمــال
صــاحب الـرخــصـة و/أو فـي حـقــوق الـتــصـويـت لـديه وفــقـا
لــلـتــشــريع والــتــنـظــيم اHــعــمــول بـهــمــاt وذلك حتت طــائــلـة

البطالن أو سحب الرخصة.

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبـريـرات شـرعـيـة. ويـعـتـبـر سكـوت سـلـطـة الـضـبط خالل
tبــعـــد تــبـــلـــيغ طــلـب الــتـــرخــيص t(2) مــدة تـــفــوق شـــهــرين

�ثابة قبول.

3.41. أحكام مختلفة أحكام مختلفة

يخضع للمـوافقة اHسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـــســاهــمـــة يــقــوم بــهـــا صــاحب الـــرخــصــة أو شــركـــة تــابــعــة
للتـجمع الـذي ينـتمي إلـيه صاحب الـرخصـةt في رأسمال
مــــتـــعــــامل و/أو في حــــقـــوق الــــتـــصــــويت فـــيـهt وذلك حتت
طـائـلــة الـبـطالنt ويــؤدي اإلخالل بـهــذا اإلجـراء إلى سـحب

الرخصة.
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رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالتالبريد واHواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

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

قبول.
ال �كن اHـتعامل اHـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اHـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.
يــقـصــد بــالـتــجـمـعt كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مـراقـبة أو تـتـولى اHـراقبـة أو خـاضـعـة لنـفس اHـراقـبة أو

حتت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل.
tـستـعمـلة في شـأن هيـئةHراقـبة اHويقـصد بـعبـارة ا
سـلطة تسيـير وإدارة هذه الهيـئةt بصفة مـباشرة أو غير
مباشـرةt سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو �وجب عقد أو بكيفية أخرى.
اHاداHادّة ة 42 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.42. احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

يـــتــعـــY عــلى صـــاحب الـــرخــصـــة احــتـــرام االتــفـــاقــات
واالتــفــاقـيــات الــدولــيــة في مــجــال اHــواصـالت الالســلــكــيـة
الـــتي صـــادقت عـــلـــيــــهــــا اجلــــزائـــرt وال ســـيــــمـــا اتـــفــــاقـــات
ولــــــوائــح وأنـــــــظـــــمـــــــة وتــــــرتــــــيــــــبـــــات االتـــــــحـــــاد الـــــــدولي
لـالتـصـاالت واHـنــظمات احملـدودة أو اإلقليـميـة في مجال
اHــواصـالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـــةt الــتي تــنــتــمي إلــيــهــا

اجلزائر.
يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةt بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةt ســلــطــة

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

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاHــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاHسـائل اHتعـلقـة بشـبكات

اHواصالت الالسلكية وخدماتها.
�ـــــكـن الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــاHـــــواصـالت الـــــســـــلـــــكـــــيــــة
والالسـلـكــيـة أن يــعـلن صـاحـب الـرخـصــة عـضـو قــطـاع لـدى
االحتـاد الــدولي لالتـصـاالتt بــنـاء عـلى اقـتــراح من سـلـطـة

الضبط.
الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 43 :  : تعديل دفتر الشروط
تطبـيقا لـلتـنظيم اHـعمـول به ووفقا ألحـكام اHادة 22
من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اHؤرخ في 15 صـفر
عام 1422 اHوافق 9 مايـو سـنة 2001 واHـذكور أعالهt �كن

تـعديل دفـتـر الشـروط هـذاt بصـفـة استـثـنائـيةt بـنـاء على
رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.

في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اHــصــلـحــة الــعــامــة أو تــخــصــيص مــوارد طــيــفــيــة إضــافــيـة
تـكون مـرفوقـة بـالتـزامـات إضافـيةt تـتم اHـبادرة بـعـملـية
تعديل دفتر الـشروط هذاt بناء على قرار الوزير اHكلف
باHـواصالت السلـكية والالسـلكيـةt أو بناء عـلى رأي معلل
من سـلـطـة الـضـبط وفق نـفس األشـكـال وبـحـسب مـا اتـفق

عليه مع صاحب الرخصة.

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

اHاداHادّة ة 44 : : مدلول دفتر الشروط وتأويله 

يــخـضع دفـتــر الـشـروط هــذاt ومـدلـولـه وتـأويـله إلى
الـنــصــوص الـتــشــريـعــيــة والـتــنـظــيــمـيــة اHــعـمــول بــهـا في

اجلزائر.

اHاداHادّة ة 45 : : لغة دفتر الشروط 

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــY الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اHاداHادّة ة 46 : : اختيار اHوطن

tيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الـكــائن بــحـي األعـمــال - اجلـزائــرt مـجــمـوعـة t5 قــطـعـة 27

و28 وt29 باب الزوارt اجلزائر.

اHاداHادّة ة 47 :  : اHالحق. 

تــشــكل اHالحـق األربــعـة (4) اHــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ
من دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في 16 يونيو سنة 2016.

وقوقّعه :عه :

§ثل صاحب الرخصة§ثل صاحب الرخصة
اHدير العام بالنيابةاHدير العام بالنيابة

محمد حبيبمحمد حبيب

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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اHالحقاHالحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

تــمـتـلك "اتــصـاالت اجلــزائـر" كل رأسـمــال "اتـصـاالت
اجلزائر للهاتف النقال" وحقوق التصويت فيها.

تـــمـــتـــلك الـــدولـــة كـل رأســـمـــال "اتـــصـــاالت اجلـــزائــر"
وحقوق التصويت فيها.

اHلحق اHلحق 2
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اHقاييس التقنية الواجبة التطبيقاHقاييس التقنية الواجبة التطبيق
يــــجـب أن تــــكــــون شــــبـــــكــــة صــــاحب الـــــرخــــصــــةt عــــلى
مسـتوى بنـيتـها ووظيـفتـها وخدمـاتهـا اHعروضـةt مطـابقة
Hــعـــايــيــــر االتــصــــاالت الـــنــقــالـــــة األرضـــيـــــة اHــتــطـــــورة
(IMT Advanced) التي حددها االحتاد الدولي لالتصاالت.
يـــتــقـــيــد صـــاحب الــرخـــصــة بــاHـــعــايـــيــر الــتـي حــددهــا
االحتـــاد الــدولي لالتــصـــاالت واHــعــهــد األوروبي لـــتــقــيــيس
االتـصــاالت بـشــأن نـوعــيـة اخلــدمـةt ال ســيـمــا فـيــمـا يـتــعـلق

�ــــعـــدالت الــــتـــوفــــرt ومــــعـــدالت اخلــــطـــأt مـن أقـــصــــاهـــا إلى
أقـــصـــاهـــا وآجـــال تـــراسـل الـــصـــوت وخـــدمـــات اHـــعـــطـــيــات
وآجـال تـلـبـية طـلـبـات اخلـدمـة وفعـالـيـة تـوصـيل الـنداءات

وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
اHستويات الدنيا جلودة اخلدمةاHستويات الدنيا جلودة اخلدمة

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

اجتاهها.
خدمة الصوتخدمة الصوت

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

النداءات اHرسلة.
نـسـبـة االنـقطـاع تـعـني احـتـمـال انقـطـاع اHـكـاHـة قبل
نـهــايـة دقـيـقـتـtY وتـمــثل هـذه الـنـسـبــة حـاصل قـسـمـة عـدد
الــنــداءات الــتـي � قــطــعـــهــا عــلى الـــعــدد الــكــلـي لــلــنــداءات

اHرسلة.

اHتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :اHتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :

احمليطاحمليطاHؤشراHؤشر
اHتطلبات الدنيااHتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اHـــكـــاHـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اHــــكــــاHــــة Hــــدة

.(2) Yدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اHـــكـــاHـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اHــــكــــاHــــة Hــــدة

.(2) Yدقيقت

فـي اHــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اHنشآت األساسية

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

األجهزة اHطرفية

أكثر أو يساوي
% 95

أكثـر أو يـساوي
 85 % لسرعة

80 كلم /سا

أقل أو
يساوي 

% 2 

أقل أو
يساوي   

% 5 

أقل أو
يساوي 

% 2 

أقل أو
يساوي   

% 10

خدمات اHعطيات :خدمات اHعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة اHعطياتt على األقلt باخلدمات اآلتية :

tSMS نقل الرسائل القصيرة *
tاإلبحار عبر الويب *

* نقل اHلفات بطريقة الرزم.
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: : SMS تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةHتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اHا

اHتطلبات الدنيااHتطلبات الدنيااHؤشراHؤشر

.(2) Yالتي � تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن  دقيقت SMS أكثر من 95 %نسبة الرسائل

اHتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :اHتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :

اHتطلبات الدنيااHتطلبات الدنيااHؤشراHؤشر
نسبة جناح النفاذ Hوقع الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

أكثر من 90 %

أكثر من 90 %

(1) يتم اعتبار النفاذ Hوقع الويب ناجحا عندما يتم حتميل الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ احملاولة األولى.

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

اHتطلبات الدنيا خلدمات نقل اHلفات بطريقة الرزم :اHتطلبات الدنيا خلدمات نقل اHلفات بطريقة الرزم :

اHتطلبات الدنيااHتطلبات الدنيااHؤشراHؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتHالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتHتوسط اHالتدفق ا

أكثر من 90 %

4 ميغابايت /ثا

512 كيلوبايت /ثا

الــبــروتــوكــوالت واإلجــراءات الــعــمــلــيــة لــلــقــيــاســاتt بــعــد
الــتــشـاور مـع صـاحب الــرخــصـة. كــمــا أنـهــا حتــدد الـوتــيـرة
وتـــراقب وتـــدقق فـي الـــقـــيـــاســـات الـــتي قـــام بـــهـــا صـــاحب

الرخصة.
تـقع الـتـكـالـيف الـنـاجـمـة عن قـيـاسـات جـودة اخلـدمـة
عــلى نــفـــقــة صــاحب الــرخـــصــة. أمــا الــتــكــالـــيف اHــرتــبــطــة
بــاإلشــراف عـلى الــقــيـاســات وتــدقـيق الــنــتـائج فــتــقع عـلى
نـفقـة سلـطة الـضبط. و في حـالة وجـود نزاعt �ـكن سلـطة
tالــضـبط أن تـقــرر إسـنــاد الـقـيــاسـات إلى خــبـيـر مــسـتـقل

على نفقة صاحب الرخصة.

يـعــتـبـر تــدفق مـقــطع فـيــديـو نــاجـحــا عـنــدمـا يـســتـلم
مـقـطع مـدته دقـيــقـتـان بـجـودة عـالـيـة وبـدون انـقـطـاع بـعـد
الـــتــوصـــيل �ــوقع خـــدمــات بـث بــتــدفـق خــاص بــاجلـــمــهــور

العريض دون أي تشويش أو إزعاج حY مشاهدته. 
مــتـوسـط الـتــدفق هــو مــتــوسط اHــعـدالت اإلجــمــالــيـة
tستـلمةHـرسلـة / اHـلفات اHالحظ لـ 100 % من اHلـلتدفق ا
ويتم قياسه بحـسب عرض اHتعامل الذي يخدم أكبر عدد

.YستخدمHمن ا
ســــــيــــــتم قــــــيــــــاس جــــــودة اخلــــــدمــــــة من قــــــبـل صــــــاحب
الـــــرخــــصـــــةt حتت إشـــــراف ســــلــــطـــــة الــــضـــــبط الـــــتي حتــــدد

 ( (Video streaming) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوHا) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوHا

 ( (Video streaming)) 90 %نسبة جناح مقاطع تدفق الفيديو

اHتطلبات الدنيااHتطلبات الدنيااHؤشراHؤشر
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اHلحق اHلحق 3
التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

التحديد والرزنامة وآلية االنتشارالتحديد والرزنامة وآلية االنتشار

حتـــدد الـتـزامــــات الـتـغـطـيـــة عــلــى أســـاس نـسـبـــة
تـــغــطـــيـــــة الــســـكـــــان اHــتـــوفـــريــن عـــلــى نـــفــــاذ نـــقــــال ذي
تــدفــق فـائـــق الـســرعــــة نـحـــــو شـبــكــــة اجلــيـــل الـرابـــع
(4G) بـواسـطــــة جـهـاز شـبـكـة نـقـالـة يسـمح بـأقـصى تـدفق
نـظـري لــنـفس اHـسـتــعـمل يـقـدر بـ  60 مـيـغـابـايت/ثـا عـلى
األقلt في االجتــاه الــنــازل تــدفـق مــتــوسط لــلــتــحــمــيل في
االجتــاه الـــنــازل يـــفــوق 4 مـــيــغـــابــايـت/ثــا لـــكل مـــســتـــعــمل

عندما تكون الشبكة مكتظة.

يـقصـد �فـهوم الـشـبكـة النـقالـة شـبكـة "خدمـة نقـالة"
مثلمـا يحددها االحتاد الدولي لالتصاالتt والتي �كن أن
تستعمـل من أجل توفير نفـاذ سواء كان نقاال أو جواال أو
ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع لصاحب الرخصة
هـي الـــشـــبـــكـــة الـــتي تــــوفـــرt عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال الـــذبـــذبـــات
اخملصصـة لصـاحب الرخـصة في إطـار هذه الـرخصـةt نفذا

نقاال فائق السرعة. 

يـقــصـد �ــنــطـقــة الــتـغــطـيــة في شــبـكــة اجلــيل الـرابع
لـــصــاحـب الــرخـــصـــةt اجلـــزء من اإلقــلـــيم الـــذي يـــكـــون فــيه
الـنــفـاذ اHـقـدم في شــبـكـة اجلــيل الـرابع لـصــاحب الـرخـصـة
مــتــوفـرا في t% 90 عــلى األقلt مـن مـحــاوالت الــتــوصــيل.
يـضــمن هــذا الــتــوفــر داخل الــبــنــايـات وخــارجــهــاt ويــكـون
tكـتظةHال سيـما في السـاعات ا tفعاال 24 ساعة /24 سـاعة
ومــتـأكــد مــنه طــبــقـا ألحــكــام اHــلـحق 4 من دفـتــر الــشـروط

احلالي. 

يــعــبــر عـن الــتــزامــات الــتـــغــطــيــة في صـــيــغــة نــســبــة
(4G) تغـطيـة سـكان واليـة ما مـغطـاة بـشبـكة اجلـيل الرابع
لـــصــاحـب الــرخـــصـــة مـــقــارنـــة بـــالـــعــدد اإلجـــمـــالي لـــســـكــان

الوالية.  

تـــكــــــون آلـــيـــــة انـــتـــشـــــار الـــشـــبـــكــــــة تـــدريـــجـــيـــــة.
ويـــجــب عـــلـى صـــاحب الـــرخـــصـــة ضـــمـــان احلـــد األدنى من
رزنامـة االنـتـشـار اHـطـلـوبt ويـتـمـثل اHـبـدأ في أن تـكون
فـئـتـا الـواليـات (اHـذكـورتـان أدنـاه) مـعـنـية فـي كل مـرحـلة
من مـراحل االنـتــشـار إلى غـايـة الـتـغـطــيـة الـكـامـلـة جلـمـيع

الواليات.

يوفـر صاحب الـرخصـةt من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلاصة وجتـهيزاتهt أو تـلك التي قـام بتوحـيد اسـتعمـالها
مع صـــاحـب رخـــصــة جـــيـل رابع آخـــر وفـــقـــا ألحـــكـــام دفـــتــر
الشـروط هذاt احلد األدنى من الـتغطيـة اإلقليـمية اHـبينة

أدناه. 

ال حتـــتــسـب اHــنــاطـق اHــغــطـــاة بــعـــقــود الــتـــجــوال في
نسب التغطية.

وحتـــــسب اآلجـــــال ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ نــــشـــــر الـــــنص
الــتـنــظـيــمي الـذي �ــنح الــرخـصــة لـصــاحـبــهـا في اجلــريـدة

الرسمية.

Yذكـورة أدنـاه كـحـد أدنى. ويـتـعHتـعـد االلـتـزامـات ا
تطبيق مـعايير جودة اخلدمـة اHدرجة في اHلحق 2 بدفتر

الشروط هذاt على جميع اHناطق الواجب تغطيتها.

تــسـتــنــد الــواليــات واHـنــاطق اجلــغــرافــيـة الــتي جتب
تـغطـيـتـهـا في تواريخ اسـتـحـقـاق ثابـتـةt وكـذا احلد األدنى
Yعـــلى تــوزيع الـــواليــات إلى  فـــئــتــ tـــذكــورHلـــلــتــغـــطــيــة ا

: (2) Yاثنت

 : (C1) الفئــة األولــى -

وحتــــتـــــوي عــــلـــى خـــمـــس عــــشـــــرة (15) واليــــــة ذات
أولـــويــــة : أدرار و بـــشـــــار وبـــســـكـــرة واجلـــلـــفــة والـــبـــيض
والـوادي وإيـليـزي وغـردايـة وخـنـشلـة واألغـواط والـنـعـامة

وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.

 : (C2) الفئة الثانية -

وتــتـــضــمن ثالثــا و ثالثــY (33) واليــة : عــY الــدفــلى
وعـــY تـــمـــوشــــنت واجلـــزائـــر وعــــنـــابـــة وبـــاتــــنـــة وبـــجـــايـــة
والــــبــــلــــيــــدة وبـــرج بــــوعــــريــــريج والــــبــــويــــرة وبــــومـــرداس
والـشـلف وقسـنطـيـنة والـطـارف وقاHـة وجيـجل ومـعسـكر
واHـدية ومـيلـة ومسـتغـا± واHسـيلـة وأم البـواقي ووهران
وغـلــيـزان وســطـيف وســيـدي بــلـعــبـاس وســكـيــكـدة وسـوق
أهـراس وتـبـســة وتـيـارت وتــيـبـازة وتــسـمـسـيــلت وتـيـزي

وزو وتلمسان.

التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : 

tفي الــــســـنـــة األولى tيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تـغـطـيـة الـواليـات اآلتـيـةt مـع الـعـلم أن الـنـسب الـدنـيـا من

التغطية موضحة في اجلدول 1.

tورقلة : C1 �

� C2 : اجلزائر ووهران.
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تمتد التزامات التغطية إلى اHوانئ واHطارات واHناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اآلتية تمتد التزامات التغطية إلى اHوانئ واHطارات واHناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اآلتية :

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة
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ز 1 + 1 سنة (السنة األولى)

(2) Yز1 + سنت

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :

يـجب عـلى صـاحب الرخـصـةt في الـسـنة الـثـانـيـةt تغـطـيـة الواليـات اآلتـيـةt مع الـعلـم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية
موضحة في اجلدول 2.

tالوادي وبسكرة : C1 �

� C2 : باتنة وبجاية.

و يـتـعY عـلى صـاحب الـرخصـة تـغـطيـة احملـطـات واHطـارات واHـوانئ واHـناطق الـصـنـاعيـة أو مـنـاطق النـشـاطt وكذا
أهم اHراكز اجلامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم الواليات اHعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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ز1 + سنتY (2) (السنة الثانية)

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

اجلدول اجلدول 2
نسبة التغطية الدنيانسبة التغطية الدنيا بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من  السنة الثانيةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها بداية من  السنة الثانية

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
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التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يـجب عـلى صـاحب الرخـصـةt في الـسـنة الـثـالـثـةt تغـطـيـة الواليـات اآلتـيـةt مع الـعلـم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية

موضحة في اجلدول 3.
tتندوف وخنشلة : C1 �

� C2 : سكيكدة واHسيلة.

يـجب على صـاحب الرخـصـة تغـطيـة احملطـات واHطـارات واHوانئ واHـناطـق الصـناعـية أو مـناطق الـنشـاطt وكذا أهم
اHراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اHعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :

يـجب عـلى صـاحب الـرخصـةt في الـسـنـة الرابـعـةt تـغطـيـة الـواليات اآلتـيـةt مع الـعـلم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية
موضحة في اجلدول 4.

 C2 : تبسة وأم البواقي وتيارت والبويرة وجيجل.

يـجب على صـاحب الرخـصـة تغـطيـة احملطـات واHطـارات واHوانئ واHـناطـق الصـناعـية أو مـناطق الـنشـاطt وكذا أهم
اHراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اHعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة
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ز1 + 4 سنوات (السنة الرابعة)
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ز1 + 6 سنوات
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التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C2 الفئة الفئة

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

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
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tيـكون صاحب الرخصة حرّا في اخـتيار واليات االنتشار اإلضـافية وعددها. غير أنه tإضافـة إلى الواليات اإللزامية
يبـقى ملزمـا بتـلبيـة االلتـزامات الدنـيا لنـسب التـغطيـة إلطالق اخلدمـات التجـارية والـتي ستتـحقق مـنها سـلطـة الضبط

والتي ال �كن أن تكون أقل من النسب الدنيا اHطبقة على الواليات اخلاضعة اللتزامات الفئة. 

بـعــد اجلـلـســة اخملـصــصـة الخــتـيـار الــواليـات اإللــزامـيــة لـلـســنـوات األربع األولـىt يـصـرح صــاحب الـرخــصـة بــالـواليـات
اإلضافية للسنة األولى. 

يـعلم صاحب الـرخصة سـلطة الـضبط مسـبقا بـتوقعـات االنتشـار اخلاصة به في الـواليات اإلضافـية سنـويا في ذكرى
تاريـخ منح الـرخصـة. كـما يـحـدد أسمـاء الـواليات اإلضـافيـة لـلسـنـوات الثـانـية والـثالـثـة والرابـعـة التي أصـبـحت إلزامـية

وفقا اللتزاماته في اHلحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا. 

بـعـد الـسـنـوات األربع األولىt يـكـون صـاحب الـرخـصـة حـرّا في اخـتـيـار مـواقع وواليـات االنـتـشـار ومـواصـلـة تـكثـيف
شــبـكـته مع إعـالم سـلـطــة الـضـبط في ذكــرى تـاريخ مـنـح الـرخـصــة عـنـدمـا يــتـعـلـق األمـر بـواليـة جــديـدة لم يــطـلق فـيــهـا بـعـد

خدماته.

التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :

يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الواليات :
- بــنـســبـة إجــمـالــيـة دنــيـا قــدرهـا 65 % من الـســكــانt مع الـتــأكـد من أن 65 % من ســكـان مــقـرات الــواليـات والــدوائـر

 tمعنيون C1 والبلديات في واليات الفئة
- بــنـســبـة إجــمـالــيـة دنــيـا قــدرهـا 55 % من الـســكــانt مع الـتــأكـد من أن 55 % من ســكـان مــقـرات الــواليـات والــدوائـر

والبلديات في واليات الفئة C2 تشملهم التغطية.

يجب عـلى صاحب الـرخصة أن يـقدم إلى سـلطـة الضـبط في نهـاية كل سـنةt باإلضـافة إلى الـتقـرير الـسنـوي اHذكور
في الـفـقرة 3.37 من دفـتـر الشـروط هـذاt قـائمـة مـفصـلـة عن اHـناطق اHـغـطاة والـسـكـان اHعـنـيtY تـتـمـاشى وآخر مـا نـشره
الـديـوان الـوطـني لإلحـصـائـيـاتt من أجل تـقـدª تـقـريـر عن انـتـشـار شـبـكـته. ويـتم تـقـديـر عـدد الـسـكـان عـلى أسـاس أحدث
إحصاء الـسكـانt في هذا التـاريخt والذي يـنشر نـتائـجه الديـوان الوطني لإلحـصائـيات. ويذكـر هذا الـتقريـر ويبـررt عند
االقـتـضـاءt ظـروف اإلعـفاء (�ـعـنى هـذه الـعـبـارة في اHادة 32) التي �ـكن أن يـسـتـفـيد مـنـهـا صـاحب الرخـصـة خالل الـفـترة

اHعنية.  

طـبـقا لـلـمادة 32 من دفـتـر الـشروط وبـاسـتثـنـاء ظـروف اإلعفـاءt يـلزم صـاحب الـرخـصة بـدفع مـبلـغ زائد عـلى اHـقابل
اHالي للرخصة في حال عدم احترام االلتزامات الدنيا للتغطية اHذكورة أعاله. 

يحتسب مبلغ الزيادة بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة اجليل الرابعt على أساس السلّم اآلتي :
- اإلخالل بـااللتـزامات الـسنـويـة للـتغـطيـة في واليـة ما : تـطبـيق عـقوبـة قصـوى (زيادة قـصـوى) قدرهـا مائـة ملـيون

دينار جزائري ( 100.000.000 دج). 

يـحـتـسب اHــبـلغ الـزائـد عــلى اHـقـابل اHـالـي عـلى أسـاس الـزيـادة الــقـصـوى تـنـاســبـا مع الـعـجــز في الـتـغـطـيــة لـلـسـكـان
مقارنة باألدنى اHطلوب من نسبة التغطية اإللزامية للسكان في اHنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة اHعتبرة. 

أي أنه لكل حالة مخالفةt تطبق الصيغة اآلتية : 

tالنسبة اإللزامية / (X النسبة اإللزامية - النسبة احملققة) x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن :حيث أن :

 tعنيةHنطقة اHائوية للتغطية احملققة في اHالنسبة ا : X النسبة احملققة

x : ضربt و // : قسمة.

�كن أن تطبق الغرامة كل سنة طاHا لم يتحقق االلتزام. 
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اHلحق اHلحق 4
التزامات إضافيةالتزامات إضافية
يجب على صاحب الرخصة احترام االلتزامات اإلضافية اآلتية :

الواليات اإلضافية للسنة األولى :الواليات اإلضافية للسنة األولى :

اجلدول اجلدول 5
نسبة التغطية بالنسبة للواليات اإلضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة األولىنسبة التغطية بالنسبة للواليات اإلضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

عدد الواليات اإلضافية  للسنة 2 : ثالث (3).

عدد الواليات اإلضافية  للسنة 3 : ثالث (3).

عدد الواليات اإلضافية للسنة 4 : ثالث (3).

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  سنة  +  سنة 1 
(السنة األولى)(السنة األولى)

ز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات

الوادي

بسكرة

قسنطينة

برج بوعريريج

تلمسان

سيدي بلعباس

بومرداس

تيزي وزو

البليدة

تيبازة

باتنة

C1

C2

10

10

15

15

10

10

10

10

10

10

10

30

30

25

25

20

20

20

20

20

20

20

40

40

30

30

25

25

25

25

25

25

25

50

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

(2) Yسنت + ) Yز1 + سنت
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اجلدول اجلدول 6
نسبة التغطية نسبة التغطية بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  + 7 سنوات سنواتز1 +  + 6 سنوات سنواتز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات ز1 +  + 4 سنوات سنوات

تندوف
خنشلة
سكيكدة
اHسيلة

C1

C2

15

15

10

15

35

35

20

30

45

45

25

40

55

55

40

55

25

25

15

20

اجلدول اجلدول 7
نسبة التغطية نسبة التغطية بالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة الثالثةبالنسبة للواليات التي جتب تغطيتها منذ السنة الثالثة

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  + 8 سنوات سنواتز1 +  + 7 سنوات سنواتز1 +  + 6 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنوات ز1 +  + 5 سنوات سنوات

تبسة
أم البواقي
تيارت
البويرة
جيجل

C2

15

15

15

15

15

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

55

55

55

55

55

25

25

25

25

25

اجلدول اجلدول 8
نسبة التغطية نسبة التغطية بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الرابعةبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الرابعة

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
االلتزامات اإلضافية حول جودة اخلدمة : ال شيء.

 نسب تغطية الواليات اإللزامية التي  تفوق النسب الدنيا : نسب تغطية الواليات اإللزامية التي  تفوق النسب الدنيا :

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  سنة  +  سنة 1 
(السنة األولى)(السنة األولى)

ز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات 2 Yسنت +  Yز1 + سنت

ورقلة
اجلزائر
وهران

C1

C2

15

25

15

30

55

25

40

أكثر من 55
30

50

أكثر من 55
40

20

40

20
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16 -  - 236  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1437 اEـوافق  اEـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة H2016 يـتـضــمن اEـوافـقـة عـلىH يـتـضــمن اEـوافـقـة عـلى
رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (4G) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات

اEـواصالت الالسلكية للجمهور اEمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم".اEـواصالت الالسلكية للجمهور اEمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــ

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

Hادتان 99 - 4 و143 (الفقرة 2) منهEال سيما ا Hوبناء على الدستور -
- وsـقــتـضى الــقـانـون رقم 2000 - 03 اEـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اEـوافق 5 غــشت سـنـة 2000 الــذي يـحـدد

 HتمّمEعدّل واEا Hواصالت السلكية والالسلكيةEتعلقة بالبريد وباEالقواعد العامة ا
- وsـقـتـضى الـقـانـون رقم 09 - 04 اEـؤرّخ في 14 شـعـبـان عـام 1430 اEـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واEـتـضـمن الـقـواعـد

Hتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاEاخلاصة للوقاية من اجلرائم ا
- وsـقـتــضى اEـرســوم الـرئـاسي رقم 15- 125 اEـؤرخ في 25 رجب عـام 1436 اEـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واEــتـضـمن

HعدلEا Hأعضاء احلكومة wتعي
- وsـقــتـضى اEـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 124 اEـؤرخ في 15 صـفـر عام 1422 اEـوافق 9 مـايـو سـنـة 2001 واEـتـضمن

Hواصالت السلكية والالسلكيةEنافسة من أجل منح رخص في مجال اEزايدة بإعالن اEطبق على اEحتديد اإلجراء ا
- وsـقـتــضى اEـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 12-12 اEـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1433 اEـوافق 9 يـنـايــر سـنـة 2012 الــذي يـحـدد

Hصالحيات وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- وsـقـتـضى اEـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 15 - 320 اEـؤرخ في أوّل ربـيع األول عام 1437 اEـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2015
واEتعلق بـنظام االستغالل اEطبق عـلى كل نوع من أنواع الشبكـات sا فيها الالسلكـية الكهربائيـة وعلى مختلف خدمات

HتممEعدل واEا Hواصالت السلكية والالسلكيةEا
- وبــعــد االطالع عــلى مــحـضــر رســو اEــزاد اEــسـبـب  اEـعــدّ من طــرف ســلــطــة الـضــبط لــلــبــريــد واEـواصالت الــســلــكــيـة

Hوالالسلكية
Hواصالت السلكية والالسلكيةEوبعد استشارة سلطة ضبط البريد وا -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اEاداEادّة األولى :ة األولى :  يهـدف هذا اEـرسوم إلى اEوافـقة عـلى رخصة  إقـامة شـبكة  عـمومـية  للـمواصالت  الالسـلكـية النـقالة
من  اجلـيل  الـرابع (4G) واســتـغاللــهـا  وتـوفــيـر  خـدمــات  اEـواصالت الالسـلــكـيـة  لــلـجـمــهـور عـلـى هـذه الـشــبـكـةH اEــمـنـوحـة

لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم". 
Hـذكورة أعالهEسـتـفـيـدة من  الرخـصـة اEشـركـة ذات أسـهم" ا Hـادّة ة 2 : : يـرخص لـشركـة "الـوطـنيـة لالتـصـاالت اجلـزائرEـاداEا
بأن تـقيــم وتسـتغل الـشبـكـة اEذكـورة فـي اEادة األولى أعالهH وبـأن توفــر خـدمات اEـواصالت الالسلـكـية عـلى هذه الـشبـكة

ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط اEلحق بهذا اEرسوم.
اEـاداEـادّة ة 3 : : الـرخـصـة اEذكـورة في اEـادة األولى أعالهH شـخـصـيـة وال �ـكن الـتـنازل عـنـهـا أو حتـويـلـها إالّ فـي إطار ووفق

األحكام التشريعية والتنظيمية اEعمول بهاH ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اEاداEادّة ة 4 : :  يحدد مبلغ اجلزء الثـابت للمقابل اEالي للرخصـة بثالثة ماليير دينار جزائري (3.000.000.000 دج) ويجب

أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اEقررة في دفتر الشروط.
اEاداEادّة ة 5 : :  يـحدد مـبلغ اجلـزء اEتـغيـر للـمقـابل اEالي لـلرخـصة وفق أحـكام دفـتر الـشروط اEلـحق بـهذا اEرسـوم ويدفع

سنويا من قبل صاحب الرخصة.
اEاداEادّة ة 6 : :  ينشر هذا اEرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 2 ذي احلجة عام 1437 اEوافق 4 سبتمبر سنة 2016.
عبد اEالك ساللعبد اEالك سالل
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واEواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واEواصالت السلكية والالسلكية
دفتر الشروط اEتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية دفتر الشروط اEتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية 

من اجليل الرابع (من اجليل الرابع (4G) وتوفير خدمات اEواصالت الالسلكية للجمهور) وتوفير خدمات اEواصالت الالسلكية للجمهور
"الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم""الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم"
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الفصل األولالفصل األول

التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اEاداEادّة األولى:ة األولى: اEصطلحات

 1.1. تعريف اEصطلحاتتعريف اEصطلحات

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اEؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اEوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اEــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاEــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةH اEـــعــدل
واEتممH الذي يـدعى في صلب النص "القانـون"H تستعمل
في دفـــتـــر الـــشــــروط هـــذاH مـــصـــطـــلـــحـــات يــــجب أن تـــفـــهم

كاآلتي:

"سلـطة الـضبط""سلـطة الـضبط" تـعني سـلطة الـضبط الـتي أنشئت
sوجب اEادة 10 من القانون.

"اEلحق""اEلحق" يعني أحد مالحق دفتر الشروط هذا :

Hلحق األول : أسهمية صاحب الرخصةEا -

Hلحق 2 : جودة اخلدمةEا -

Hلحق 3 : التغطية اإلقليميةEا -

- اEلحق 4 : التزامات إضافية.

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

القانون.

"رقم أعـــمــال اEـــتـــعــامل""رقم أعـــمــال اEـــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمـــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اEقدمة في إطار رخصة اجليل الرابعH والصافي من كلفة
كل خـدمـات الـتـوصـيل الـبـيـني الـذي � إجنـازه في الـسـنة

اEدنية السابقة.

"ETSI" " يعني اEعهد األوروبي لتقييس االتصاالت.

"الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" "الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" تـــعـــنـي كل حـــدث ال يـــقـــاومH غـــيـــر
Hال �ــكــن جتـــاوزه وخــــارج عــن إرادة األطـراف Hمـتــوقــع
ال سيـمـا خالل الـكوارث الـطـبيـعـية أو في حـالـة احلرب أو

اإلضرابات.

(Global System for Mobile Communication) " "GSM"
يــعـني اEـنــظـومـة األرضـيــة لالتـصـاالت الــنـقـالــة اخملـصـصـة
لضمان اتصاالت نقـالة باستعمال تقـنيات رقمية خلوية
GSM كــــمــــــــا يــــعـــــرفــــهــــــــا اEــــعــــهـــــــد األوروبي لـــــتــــقـــــيــــيس

.(ETSI) االتصاالت

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) ") "GMPCS"
يعنـي كل منظومـة للمواصالت الـسلكـية والالسلكـية عبر
الساتل (ثابتة أو نـقالةH بحزم واسعة أو ضيقةH عاEية أو
جـهويةH ثابـتة أو غيـر ثابتة اEـدارH موجودة أو في طريق
اإلجنـاز) تــوفـر خـدمـات اEــواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
مــبـــاشــرة لــلــمــســتــعـــمــلــw الــنــهــائــيـــHw انــطالقــا من ســعــة

ساتلية.
(International Mobile Telecommunications Advanced)  "IMT Advanced"
يـــعــني أنــظـــمــة اEــواصالت الـالســلــكــيـــة الــنــقــالـــة الــدولــيــة

اEتطورة.
"اEـنـشـآت األسـاسـيـة""اEـنـشـآت األسـاسـيـة" تـعــني اEـنـشـآت والـتـركـيـبـات
الـثــابـتــة الـتي يــسـتـعــمـلــهـا مــتـعـامـل والـتي ركــبت عـلــيـهـا

جتهيزات اEواصالت السلكية والالسلكية لشبكاته.
"رخـصــة اجلـيل الـرابع "رخـصــة اجلـيل الـرابع 4G"تــعـني الـرخـصــة اEـسـلّـمـة
sـوجب مـرسـوم تـنـفـيـذيH الـتـي تسـمـح لـصـاحـبـهـا بـإقـامة
واسـتـغالل شـبـكـة عـمـومـيـة لالتـصـاالت اخلـلـويـة من اجلـيل
الــــــرابع (4G) عـــــــلى الــــــتـــــــراب اجلــــــزائــــــريH تــــــســــــتـــــــجــــــيب
خلـــصـــوصـــيـــات أنـــظـــمـــة اEـــواصالت الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالــة

اEتطورة.
"LTE" (Long Term Evolution Technology) ) تـــعــني
الـتـكنـولوجـيـا ذات التـطـور بعـيد اEـدى حـسب اEواصـفات

 .3GPP األولية جملموعة
"LTE Advanced" يعـني التـكنـولوجـيا ذات الـتطور
بـعــيــد اEـدىH الــتي تــســتـجــيب Eــواصـفــات االحتــاد الـدولي
لالتصاالت فيـما يخص شبكات اEـواصالت الالسلكية من

اجليل الرابع. 
"الوزير""الوزير" يعني الوزيـر اEكلف باEواصالت السلكية

والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
"اEـــــتـــــعـــــامل""اEـــــتـــــعـــــامل" يـــــعــــنـي صــــاحـب رخـــــصــــة إقـــــامــــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
مـن اجلــيل الـــرابع و/أو اســتـــغالل خــدمـــات هــاتـــفــيــة و/أو

اEعطيات في اجلزائر.
" " UIT " "يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS "  " يـــعــــنـي مـــعــــيــــار االتـــصــــاالت الـالســـلــــكــــيـــة
العاEية اEتنقلة.

 4G ـواصالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـرابعEـواصالت الالسـلـكـيـة من اجلـيل الـرابع "شـبـكــة اEشـبـكــة ا"
Hفـي إطــار الــرخــصــة H4" تــعــنيG أو شــبـــكــة اجلــيل الــرابع أو شــبـــكــة اجلــيل الــرابع
شــبـكـة عـمــومـيـة أرضـيــة لـلـمـواصالت الـالسـلـكـيــة الـنـقـالـة
التـي تسـتعـمل تكـنولـوجيـات السلـكيـة كهـربائـية مـطابـقة
خلـــصــوصـــيــات اEـــواصالت الالســـلــكـــيــة الـــدولــيـــة الــنـــقــالــة
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اEـتـطورة (IMT-Advanced) مـثـلـمـا حـددهـا االحتـاد الـدولي
لـالتــصــاالتH مع اســتــعــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا ذات الــتــطـور

.(LTE Advanced) دىEبعيد ا
"اخلـدمات""اخلـدمات" تـعـني خـدمـات اEـواصالت الالسـلـكـية من
اجلـــيل الــرابـع الــتي هي مـــوضــوع الـــرخــصــة وتـــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واEـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.wتنقلEرسل إليهم اEتعددة لصالح اEا
"Subscriber Identity Module SIM " أو" أو
" Universal Subscriber Identity Module USIM " " يـــعـــني
وحدة إلكترونيـة لتعريف اEشترك والتي تسمح بالنفاذ

إلى اخلدمات.
"محطـة قاعديـة أو عقدة "محطـة قاعديـة أو عقدة B ( (eNode B)")" تعـني محطة
قـاعـديــة تـضـمـن الـتـغــطـيـة الالســلـكـيــة الـكـهــربـائـيــة خلـلـيـة
(وحدة قاعديـة للتـغطيـة الالسلكيـة الكهـربائيـة إلقليم ما)
wكــمـــا إنــهــا تــوفــر لــلــمــشــتــركــ Hمن شـــبــكــة اجلــيل الــرابع

اEوجودين في اخلليةH نقطة الدخول في الشبكة.
"محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة""محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة" تـعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الرابع عبر قناة السلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" "صاحب الرخصة" يعني اEـستفيد من رخصة اجليل
الرابعH أي شـركة ""الـوطنـية لالتـصاالت اجلـزائر"H شـركة
ذات أسـهمH خـاضـعـة لـلـقانـون اجلـزائـريH بـرأسـمـاله  ثـالثة
وأربــعــون مــلـيــارا وســبــعــة وســتــون مـلــيــونــا وأربــعــمــائـة
وخـمـسـة وخمـسـون ألـفـا ومـائـة وخـمـسـة وثـمـانـون ديـنارا
جــــــزائـــــــريــــــا (43.067.455.185,00 دج) والـــــــكــــــائـن مــــــقــــــرهــــــا

االجتماعي بـ 66 طريق أوالد فايتH الشراقةH اجلزائر.
"اEرتفقون الزائرون""اEرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةH واEـــشـــتــــركـــw في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلـمــواصالت الالســلــكـيــة اخلـلــويــةH يـســتـغــلــهـا في اجلــزائـر
اEـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال
مع صــــاحـب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجــــوال الــــوطــــني)H اEــــزودون
بأجهـزة مطرفـية لـلزبائن تـتماشـى وأنظمـة اجليل الرابع

ويودون استعمال شبكة صاحب الرخصة. 
wـرتفقEرتـفقون اجلوالون" يعني الـزبائن غير اEرتـفقون اجلوالون""اEا"
wـشـتـركـEا Hالــزائـرين وغـيـر مـشــتـركي صـاحب الـرخــصـة
في شبكات عمومـية للمواصالت الالسلـكية اخللوية التي
يــســتــغـلــهــا اEــتــعــامـلــون األجــانب الــذين أبــرمــوا اتــفــاقـات
H(الــــتــــجـــــوال الــــدولي) الــــتــــجـــــوال مع صــــاحـب الــــرخــــصـــــة
اEـزودون بـأجـهـزة مـطرفـيـة لـلـزبـائن تـتـمـاشى مع أنـظـمة
اجلــيـل الــرابع والــراغــبـــون في اســتــعــمـــال شــبــكــة صــاحب

الرخصة. 

الـتـغـطـية" تـعـني اEـنـاطق اجلـغـرافـيـة الـتي "مـنـطـقـة الـتـغـطـية""مـنـطـقـة 
يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الرابع.

"3GPP"يـعـني فـريـق خبـراء مـعـيـاري Eـشـروع اجلـيل
 (Third Generation Partnership Project ) الثالث

2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي
لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اEـصـطلـحـات األخرى اEـسـتعـمـلة في
دفتر الشروط هذاH مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح

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

 1.2. تعريف اEوضوع : تعريف اEوضوع :

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخـص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة بــأن يـقـيم ويـسـتـغل عـلى
الــتــراب اجلـزائــري شــبـكــة مــواصالت الســلــكـيــة نــقــالـة من
اجلـيل الرابع مفتـوحة للـجمهورH وأن يـركب على التراب
اجلــزائــري احملــطــات والـــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــتــوفــيــر

اخلدمات للجمهور.
2.2. اإلقليمية : اإلقليمية :

تــــشــــمل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاH وفق االتــفـاقـات واEـعـاهــدات مـا بـw احلـكـومـات

واالتفاقات واEعاهدات الدولية.
اEاداEادّة ة 3 : : النصوص اEرجعية

يـجب أن تــنـفــذ الـرخــصـة اEــمـنــوحـة لــصـاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واEــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اEعمول بهاH ال سيما :
- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اEـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اEـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اEـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاEواصالت الـسـلـكـية

HتممEعدل واEا Hوالالسلكية
- األمـر رقم 01-03 اEـؤرخ في أول جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1422 اEوافق  20 غـشت سنة 2001 واEـتعـلق بـتطـوير

HتممEعدل واEا Hاالستثمار
- الــقــانـون رقم 09 - 04 اEــؤرخ في 14 شــعــبــان عــام
1430 اEــــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009 واEـــتـــضــــمن الــــقـــواعـــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اEــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
Hاإلعالم واالتصال ومكافحتها

- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 124 اEــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اEــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واEـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اEـطـبق عـلى اEـزايـدة بـإعالن اEـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اEـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

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

Hقدمة للجمهورEاخلدمات ا
- اEـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 142 اEــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اEـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــw األعـوان اEـؤهـلـw لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتــــشـــريـع اEــــتـــعــــلـق بـــالــــبــــريــــد واEـــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

Hوالالسلكية ومعاينتها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 156 اEــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اEــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اEـواصالت الـسـلـكـية

HعدلEا Hوالالسلكية وخدماتها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 366 اEــؤرخ في 29
شــعـــبــان عــام  1423 اEــوافق 5 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اEتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اEواصالت

Hالسلكية والالسلكية و/أو استغاللها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 232 اEــؤرخ في 23
ربيع الثاني عام  1424 اEوافق 24 يونيو سنة 2003 الذي
يـــحـــدد مــــضـــمـــون اخلـــدمـــة الـــعـــامــــة لـــلـــبـــريـــد واEـــواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اEطـبقـة عليـها وكيـفية

HتممEعدل واEا Hتمويلها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 436 اEــؤرخ في 27
رمــضـان عـام  1424 اEـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة 2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

Hإلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم
- اEــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 15-320 اEــؤرخ في أوّل
ربـــيع األوّل عـــام  1437 اEــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015
الـــذي يـــحـــدد نـــظــام االســـتـــغالل اEـــطـــبق عـــلى كل نـــوع من
أنـواع الـشــبـكــات sـا فـيــهـا الالســلـكـيــة الـكـهــربـائــيـة وعـلى

Hواصالت السلكية والالسلكيةEمختلف خدمات ا
- الـــقــرار الـــوزاري اEـــشـــتـــرك اEـــؤرخ في 19 ربــيع
األول عـام 1427 اEـوافق 18 أبــريل ســنـة 2006 الــذي يــحـدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اEــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

Hواستعمال النقط العليا
- اEـقـايـيس احملــددة أو اEـقـايـيس اEــذكـورة في دفـتـر

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

تلك اEتعلقة باEواصالت الالسلكية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها

4 :  : اEــــنـــــشــــآت األســــاســـــيـــة لـــــشــــبـــكــــة اجلـــيل اEــاداEــادّة ة 
(4G) الرابع

1.4. شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

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

.(4G) شبكة اجليل الرابع
و�كـنهH في هـذا الصددH إقـامة وصـالت سلـكية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةH ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
لــضـمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ـكــنهH طــبــقــا لـلــتــنــظـيم
الـــســـاري اEـــفــعـــولH أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

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

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

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

يقـوم صاحب الـرخصة بـترحـيل شبـكة اجلـيل الرابع
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ الدولية حسب احلاجة.
3.4. احترام اEقاييس احترام اEقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واEـقــايـيس
اEطبقة في اجلزائر.

4.4. النفاذ اEباشر إلى الدولي النفاذ اEباشر إلى الدولي

يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اEـــكـــاEـــات
الـدولــيـة - الــصـوت واEــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اEــتـــعــددة - Eــشــتـــركــيهs Hـــا فــيــهـم اEــرتــفـــقــون الــزائــرون
واEـرتــفـقــون اجلـوالــون انـطالقــا من/ أو بـاجتــاه هـؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اEــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

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

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اEتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجليل الرابع وضمان تـوفر اخلدمات في مناطق التغطية

الواردة في اEلحق 3.
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اEاداEادّة ة 5 : : اEناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اEـصـاغة فـي ملف
الــتـــرشــيح اخلــاص بـــصــاحب الـــرخــصــة واEـــلــحــقـــة بــدفــتــر
Hيجب على صاحب الرخصة أن يلجأ H(4 لحقEا) الشروط
قــدر اإلمـكـانH إلى مـؤســسـات بـأغـلـبــيـة رأسـمـال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.

اEاداEادّة ة 6 : : اEقاييس واEواصفات الدنيا

1.6. احترام اEقاييس واالعتمادات احترام اEقاييس واالعتمادات

يـجب أن تكون التجـهيزات والتـركيبات اEسـتعملة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اEـعـمول
بــــهــــا. وعــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلـى أن تــــكـــون
الــتــجــهــيــزات اEــوصــلــة بــشــبــكــتهH ال ســيــمــا الــتــجــهــيـزات
اEطـرفيـةH مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اEعمول بها.

2.6. وصل األجهزة اEطرفية وصل األجهزة اEطرفية

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

التنظيم اEعمول به.

3.6. اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

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

Hخدمات الصوت -

Hالنفاذ إلى اإلنترنت -

HعطياتEإرسال ا -

 Hإرسال واستقبال الرسائل القصيرة -

- الوسائط اEتعددة. 

�ـكـن أن يـوفر صـاحب الرخـصة الـنفـاذ إلى خدمات
LTE دىEالـصوت عـلى التـكنـولوجـيا ذات الـتطـور بعـيد ا
(Voice over LTE أو VoLTE) عــــلى شــــبـــكــــة اجلـــيـل الـــرابع

اخلاصة به.

تـــتــمـــثل الـــتـــدفـــقــات الـــدنـــيـــا عــلـى مــســـتـــوى احملـــطــة
القاعديةH اعتـمادا على اEوارد الطيفية اخملصصة واحملددة

في اEادة 7 من دفتر الشروط هذاH فيما يأتي :

- الــــربط الــــنـــازل (downlink) : 75  مـــيـــغــــابـــايت في
Hالثانية على األقل

- الـــــربط الـــــصــــاعــــد (uplink) : 25  مـــــيــــغـــــابـــــايت في
الثانية على األقل.

اEاداEادّة ة 7 : الذبذبات الالسلكية الكهربائية
1.7. حزم الذبذبات حزم الذبذبات

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةH يــســـمـح لــصـــاحب
الـرخـصـــة بـاسـتـغــالل عـــرض حـزمـــة ذات 20 مـيـغـاهـرتـز
(x 2 10 مـيغـاهـرتـز) في احلـزمة 3 اEـعـروفة بــحـزمة 1800
Hمـــيــغــاهـــرتــز مـــثــلــمـــا حــددهــا االحتـــاد الــدولي لـالتــصــاالت
والتي تتشكل من حـزمة سفلى EكاEات األجهزة اEطرفية
اخلـاصـة بـاEــسـتـعـمل نـحـو احملـطــات الـقـاعـديـةH ومن حـزمـة
عــلـيــا بــالــنــسـبــة لــلــمـكــاEــات من احملــطــات الــقـاعــديــة نــحـو
األجهـزة اEـطـرفـيـةH ويـفـصل بـw هـاتـw احلـزمـتHw فـاصل

مزدوج من 95 ميغاهرتز. 
إنّ مختلف هذه الـقنوات متوفرة عـبر كافة التراب

الوطنيH مع مراعاة عوائق التنسيق على احلدود.
ذبذبات القنوات اEمنوحة باEيغاهرتز هي :

� 1780.9 - 1770.9  لــلـحـزمــة الـســفـلى (إرسـال من

H(النقال نحو احملطة القاعدية
� 1875.9 - 1865.9 لــلـــحـــزمــة الـــعــلـــيـــا (إرســال من

احملطة القاعدية نحو اجلهاز اEطرفي النقال).
لـــذاH تــــتم إعـــادة تــــهـــيـــئــــة حـــزمـــة 1800 مـــيـــغــــاهـــرتـــز
لـلـســمـاح بـاســتـمــرار اسـتـغالل شــبـكـات مـن نـوع آخـر في
هذه احلـزمةH وسـتصـبح الـتهـيئـة اجلديـدة فعـليـةH بدءا من

تاريخ تبليغ رخص اجليل الرابع. 
2.7. تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�كن تـخصـيص قـنوات ذبـذبات إضـافيـة ذات عرض
يتمـاشى مع اإلمكانـيات التي تـتيحـها التـكنولـوجيا ذات
التطور بعيد اEدى HLTE Advanced لصاحب الرخصة في
نـــفس احلـــزمـــةH بـــحـــسب مـــا يـــتـــوفـــر من الـــقـــنـــوات ووفق
الـــذبــذبـــات اخملــصـــصــة لـــشــبـــكــات اجلـــيل الــرابـع في إطــار
مـخـطط الـذبــذبـات وتـبـعــا إلعـادة تـهـيـئــة احلـزمـة اEـذكـورة

.GSM وضوعي لـEبعد الزوال ا
ولـــهـــذا الـــغـــرضH يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتH وعـــلى ســــلـــطـــة
Hالـــضــبـط اإلجــابـــة عـــلى الـــطـــلب في أجل ثـالثــة (3) أشـــهــر
ابــتــداء مـن تــاريخ إيــداع الــطـــلب اEــثــبـت بــوصل اســتالم.
تـكـون شـروط مـنح واسـتـعـمـال حـزم الـذبـذبـات اEـمـنـوحـة

لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اEعمول به.
قــــصــــد زيــــادة إمــــكــــانـــــيــــات الــــشــــبــــكــــة الــــعــــمــــومــــيــــة
لــلـمــواصالت الالســلــكــيـة من اجلــيل الــرابع الــتي يــقـيــمــهـا
صــاحـب الــرخـــصــة من أجـل اســتـــغالل خــدمـــات اEــواصالت
الالسلـكيـة اEسـموح بـها في الـرخصـة التي يـحكـمهـا دفتر
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الــشــروط هـــذاH �ــكن أن تــخــصص لـه مــوارد إضــافــيــة من
الـذبـذبـات في حـزم ذبـذبـات أخـرى وفـقـا خملـطط الـذبـذبات
الـــــوطـــــني ولـــــوائح االحتـــــاد الـــــدولـي لالتـــــصـــــاالت. وحتــــدد
كيـفـيات مـنح هـذه اEوارد ومـبـالغ حقـوق الـنفـاذ واألتاوى
الــســنــويــة اEــتــعــلـقــة بــهــا عن طــريـق الـتــنــظــيمH و�ــكن أن
تـرفق بـالتـزامات إضـافيـة فيـما يـخص الـتغـطيـة ونوعـية

اخلدمة.
زيــادة عـــلى ذلكH �ـــكن مــراجـــعــة األتـــاوى الــســـنــويــة
لــلـــمــوارد الـــطـــيــفـــيــة اEـــمـــنــوحـــةH والــتـي � حتــديـــدهــا في
الـنــقــطـة H1.7 ورفـع قــيـمــتــهــا حــسب مــقــتــضــيــات الــسـوق
وبــعـــد اســتــشـــارة أصــحـــاب الــرخص وتـــبــلـــيــغــهـم من قــبل

سلطة الضبط عن مراجعة أحكام دفتر الشروط.
3.7. ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلـب من صــــــاحب الـــــرخــــــصـــــة وفي ظـل احـــــتـــــرام
Hـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزEاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اEباشرةH بشرط توفرها.
4.7. شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

تـــقـــوم ســـلـــطـــة الـــضـــبـط بـــتـــخـــصـــيص ذبـــذبـــات وفق
التنظيم اEعمول بهH وحسب ما يتوفر من الطيف.

Hعـنـد احلـاجـة Hـكن سـلـطـة الـضـبط كـذلك أن تـفـرض�
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق §يزة.
Hبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط Hيـبــلغ صـاحـب الـرخــصـة

مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.
Hفـي كل وقت Hعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اEستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.
بغـرض االسـتعـمـال األمـثل للـطـيف التـردديH يـسمح
sـــبــدأ احلـــيــاد الـــتــكــنـــولــوجـي حلــزم الــذبـــذبــات اخملـــصــصــة

خلدمات الهاتف النقال.
ويتم تنفيـذ هذا اEبدأ تدريجيا حتت إشراف سلطة
الــضــبـطH بــنــاء عــلى طــلب صــاحب الــرخــصــة وبــالــتــشــاور

معه. 
يــــعــــرّف مــــبــــدأ احلـــيــــاد الــــتــــكـــنــــولــــوجي لــــلــــذبــــذبـــات
الالسـلـكيـة الكـهربـائيـةH في مـفهـوم هذه اEـادةH باإلمـكانـية
اEتاحـة لصـاحب الرخـصة باسـتغالل حـزم الذبـذبات التي
خـصـصت له مـهـمـا كـان نــوع رخص الـهـاتف الـنـقـال وذلك

بغض النظر عن التكنولوجيا اEستعملة.

يـــتـم احـــتـــســـاب مـــبـــلغ إتـــاوة تـــخـــصـــيص وتـــســـيـــيـــر
ومراقـبـة الذبـذبـات الالسلـكـية الـكـهربـائيـة الـتي تـخصـها
إعــــادة الــــتـــــهــــيــــئـــــة الــــنــــاجتـــــة عن تــــنـــــفــــيــــذ مـــــبــــدأ احلــــيــــاد
الـتـكـنولـوجي لـلـذبـذبـات بـاالعـتـمـاد عـلى أسـلـوب احلـساب
اEـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي رخـــصـــة االســـتـــغالل اجلـــديـــد لـــتـــلك

الذبذبات.
5.7. التشويش التشويش

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

تشويشات مضرة.
wقـنـوات متـعامـل wوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنHw فـإن على هـذين اEتـعامـلw الـقيـامH في أجل أقصاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اEـعاينةH بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية

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

التشويشاتH قصد اEوافقة.
اEاداEادّة ة 8 :  : مجموعات الترقيم
1.8. منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

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

الرابع اخلاصة به وتزويد اخلدمات اEتعلقة بها.
2.8. تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

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

وفق التشريع والتنظيم اEعمول بهما.
اEاداEادّة ة 9 : : التوصيل البيني
1.9. حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

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

اEعمول به.
Hحـسب احلاجة Hيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اEـتـعـامـلw اEـوصـولـw بـينـيـاH مـواقع نـقاط
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الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكw هؤالء
اEـتـعـامـلـw من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـــالــوصل مع شــبـــكــته وفق الــشـــروط اEــقــررة في فــهــرس

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

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واEـــادة 17 من
اEــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 02 - 156 اEـذكــورين أعالهH يــعـد
صـاحـب الـرخــصـة فــهـرس الــتـوصــيل الــبـيــني الـذي يــحـدد
الـشروط الـتـقنـيـة والتـعـريفـية لـعـروض صاحـب الرخـصة
في مـجال الـتـوصـيل البـيـني بـالـنسـبـة لـلسـنـة الـتقـو�ـية
اEوالـية. ويدخـل هذا األخيـر حيز الـتنـفيذ في 31 أكـتوبر
مـن كل ســـنــــة ويــــكـــون صــــاحلـــا إلى غــــايـــة 30 أكــــتــــوبـــر من

السنة اEوالية.
يقوم اEتعـامل بنشر الفهـرس خالل الشهرالذي يلي

موافقة سلطة الضبط عليه.
يــعـرض فـهـرس الـتـوصــيل الـبـيـني هــذاH عـلى سـلـطـة
الـــضـــبط لـــلـــمــوافـــقـــة عـــلـــيه قـــبل نـــشـــرهH وفــقـــا لـــلـــقـــانــون

واEرسوم اEذكورين أعاله.
وفي حالة رفض اEوافـقةH فإن على صاحب الرخصة
تنفيذ تعـليمات سلطة الضبط وتقدª فهرس وصل بيني
مـعـدل و/أو مـتـمم قـانـونـاH خالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يـوما

اEوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.
يـــســتــجـــيب صــاحـب الــرخــصـــة لــطــلـــبــات الـــتــوصــيل
البيـني التي يـتقدم بـها اEتـعامـلون اآلخرون لـلمواصالت
السلـكيـة والالسلكـية ضـمن الشروط اEـقررة في الـقانون

والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني اخلاص به.
3.9. عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واEـالــيـة
wواإلداريـة فـي عـقــود يــتم الــتــفــاوض بــشــأنـهــا بــحــريــة بـ
اEتـعـامـلـHw مع احـتـرام دفـتـر الـشـروط اخلـاص بكـل منـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اEـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــw صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
Hيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط Hومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اEــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اEـعــمـول

بهما.
اEاداEادّة ة 10 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اEـنشآت

األساسية
1.10. تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اEـــكـــاEـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات

Hالــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الــثـابــتـة
و�ــكـنه كــذلك إبــرام أي اتـفـاقــيـة تــهـدف إلى وضـع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشـبـكــات اخلـاصـة. وفي هـذه احلـالـة األخـيـرةH فـإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اEـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف sـــوجب

االتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.

2.10. تقاسم اEنشآت األساسية للمواقع تقاسم اEنشآت األساسية للمواقع

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اEـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهH هـو كـذلكH أن يـضع
اEــــنـــشـــآت األســـاســـيـــة Eــــواقع شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــرابع حتت
تـصــرف اEـتـعـامــلـw الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اEـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اEـنـشـآت األسـاسـيـةH عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.

ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اEـنـشـآت األسـاسـيـة إالّ
بـســبب عـدم الـقـدرة أو بــسـبب انـعــدام الـتـطـابـق الـتـقـني.
و�ـــكن أن جتــبـــر ســلـــطــة الــضـــبط صــاحـب الــرخــصـــة عــلى
الـتـشــارك في وضع احملـطــات الالسـلــكـيـة الــكـهـربــائـيـة في
مــــوقع مــــتـــعـــامـل آخـــر صــــاحب رخـــصــــة اجلـــيـل الـــرابعH أو
تــقـــاسم قـــنــوات وصالت األلـــيــاف الـــبــصـــريــة إذا ســـمــحت
بـذلك ظـروف اEكـان وإذا كـانت شروط احـتـرام البـيـئة أو
التهيئة العمرانية تتطلب ذلك sوضوعية ودون اEساس
بــنـوعـيـة اخلـدمـة أو الــتـسـبب في عـجــز في شـبـكـة صـاحب

الرخصة.

3.10. إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات  إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات 

�ــكـن صــاحب الــرخـــصــة أن يــبــرم اتــفـــاقــات تــوحــيــد
اســتــعـمــال الــشـبــكــات أو الـذبــذبــات مع مـتــعــامل واحـد أو
عـدة متعـاملـw مؤقتـاH وذلك قصـد تسـهيل حتقـيق تغـطية
واسـعـة لإلقـلــيمH عـلى أسـاس مـفـاوضـات جتـاريـةH شـريـطـة
احــتــرام قــواعـد اEــنــافــســة ولــوائح اEــواصالت الالســلــكــيـة

والتشريع والتنظيم اEعمول بهما. 

يــقــصـد بــتــقــاسم الـتــركــيـبــات الــنـشــطــة االسـتــعــمـال
اEـشـترك من طـرف عدة مـتـعامـلـw لتـركيـبـات نشـطة في
شــبـــكــة الـــنــفـــاذ الالســـلــكـــيــةH اEـــوافــقـــة مـــثال لــتـــجــهـــيــزات
احملـطــات الـقـاعــديـة ومــراقـبي احملـطــات الـقــاعـديـة وروابط
الــتــراسل اEــتــعـلــقــة بــهـا. �ــكن أن يــتم نــشــر الـتــركــيــبـات
اEتـقـاسمـة وتـسـييـرهـا من طـرف كل اEتـعـامـلw الـشـركاء

في التقاسم أو جزء منهم. 
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يـــقـــصـــد بـــتـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال الـــذبـــذبـــات بـــw عــدة
wـسـتعـمـلEمن أصحـاب رخـصـة اجليل الـرابع ا wمـتعـامـلـ
ذبــذبـــات حــزمــة 1800 مــيـــغــاهـــرتـــزH تــقـــاسم الــتـــركــيـــبــات
الـنشطة التي تـستعمل عـليها ذبذبـات كل متعامل شريك
في الـتـقـاسمH ولكن يـتم اسـتـغالل هذه الـذبـذبـات بطـريـقة

 .wتعاملEمنفصلة من طرف كل واحد من ا
استـثنـائيـاH �كـن أن تسـمح سلـطة الـضبط بـتوحـيد
استعـمال الذبـذبات بطريـقة مشـتركة مؤقـتا في اEناطق
الـتي تشهد نقـصا في التغطـية بالشبكـات وبشكل يسمح
لـزبـائن كل مــتـعـامل من اEــتـعـامــلـw الـشـركــاء الـنـفـاذ إلى
كـــافـــة الـــذبـــذبـــات اEـــعـــنـــيـــة. ويــــتـــيح تـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال
الـذبذبـات االسـتخـدام األمـثل لـلمـوارد الـطيـفـيةH ال سـيـما

عبر تشكيل قنوات مرتفعة. 
تـشكل عنـاصر الشـبكـات اEستـعملـة بصـفة مشـتركة
مع مــــتـــعــــامــــلـــw آخــــريـنH في إطــــار تـــوحــــيــــد اســـتــــعــــمـــال
الــشـبــكــات أو الـذبــذبــات جـزءا من الــشــبـكــة الــنـقــالـة ذات
تـدفق فــائق الــسـرعــة لــلـمــتـعــامل فــيـمــا يــخص الـتــزامـات

التغطية أو نوعية اخلدمة التي هو ملزم باحترامها.
يتم توحيد اسـتعمال األجزاء النـشطة من الشبكات
وفـقا التـفاق يـحـدد خاصـة احلـلول الـتقـنـية اEـعـتمـدةH وكذا
مــســؤولـيــات كل واحــد من اEــتـعــامــلـw والــشــروط اEـالــيـة
اEـتــعـلـقــة بـتــقـاسم الـتــركـيــبـات اEـطــبق. يـتم إعالم ســلـطـة
الــــضـــــبط بــــهــــذا االتـــــفــــاقH فــــور إبــــرامـهH وال يــــدخل حــــيــــز

التنفيذ إال بعد اEوافقة عليه. 
4.10. اEنازعات اEنازعات

wتـعـرض علـى حتـكـيم سـلـطـة الضـبـط كل مـنـازعـة ب
صـاحب الــرخـصــة ومـتــعـامل واحــد أو أكـثــرH فـيــمـا يـتــعـلق

بتقاسم اEنشآت األساسية.
اEاداEادّة ة 11 :: صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو

األمالك اخلاصة.
1.11. حـق اEــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اEــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونH يــسـتــفـيــد صـاحب
الــرخـصـة من أحــكـام اEـادة 43 من الــقـانــون ومـا يـلــيـهـا من
اEــواد اEــتــعـلــقــة بــحــقــوق اEــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واEـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اEـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.
2.11. احترام التنظيمات األخرى اEطبقة احترام التنظيمات األخرى اEطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
السـتـغالل شبـكـة اجلـيل الرابع وتـوسـيعـهـا. وعلـيه احـترام
التـشريع والـتنـظيم اEـعمول بـهمـاH ال سيـما مـنهـا األحكام

اEـــتــــعـــلــــقـــة بـــاEـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الـوطـنـي والـنـظـافـة والـصـحـة الـعـمــومـيـة وتـهـيـئـة اإلقـلـيم
وحـمـايـة احملـيط وتـنـظـيم اEـدن واألمن الـعـمـومي واEـواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اEــوجــودة ضـمن

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

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اEــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
الـدفــاع واألمن الـوطــنـيــHw ال ســيـمــا مـنــهـا الــنـقط الــعـلــيـا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونH شــريــطــة احــتـرام
االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اEطبق على
اEـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اEـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
Hشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
wيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اEــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يــسـتـعـمــلـهـا حلــاجـات شـبـكــة اجلـيل الـرابع (4G). ويــتـحـقق
HwـتعـاملEا wـواقع الالسلـكيـة الكهـربائـية بEالـنفاذ إلى ا

ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اEــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اEــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةH وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اEــطــبــقــة عــلى

تقاسم اEنشآت األساسية.
اEـاداEـادّة ة 12 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر

اخلدمات
wـستـخدمEيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اEنقـولة والعـقارية (sـا فيها
اEـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والعـتـاد الضـروري إلقـامـة واستـغالل شـبكـة اجلـيل الرابع
4G ولــتــوفــيــر اخلـدمــات في مــنــطــقـة الــتــغــطـيــةH ال ســيــمـا

بـهـدف اسـتـيفـاء شـروط الـدوام والـنـوعـيـة واألمن اEـقررة
في دفتر الشروط هذا.

اEاداEادّة ة 13 : : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها
1.13. اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا

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

قاهرة تعاين قانوناH وذلك احتراما Eبدأ االستمرارية.
على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ يـتــجـاوز
مـتـوسط اEدة اEـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.
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يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اEالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شــبــكــة اجلــيـل الــرابع وحــمــايـــتــهــاH ال ســيــمــا عـــبــر تــنــفــيــذ
احلـمــايـات وتـواتـر الــتـجـهــيـزات في الـشــبـكـة واإلجـراءات
الـــضــــروريـــة. ويـــجب عــــلـــيه أن يـــرصــــد في أقـــرب اآلجـــال
الوسائل التقنـية والبشرية الكفـيلة باستدراك العواقب
الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.

يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتناء وجتديد مـعدات شبكاته طبقا للمقاييس الدولية
اEعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغليها العادي والدائم.

2.13. جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيــــةH ال ســــيـــــمــــا مــــنـــــهــــا مــــقـــــايــــيس االحتـــــاد الــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Eــعــايــيــر
اجلــودة الــدنــيــا األولـــيــة احملــددة في اEــلــحقH2 في مــنــطــقــة

التغطية كلها.

Hـعـمـول بـهـاEــقـايـيس اEيــلـتـــزم صـاحــب الـرخـصـة بـا
وال ســـيـــمـــا مـــنـــهـــا مـــقـــايـــيـس االحتـــاد الـــدولي لالتـــصـــاالت
واEعـهـد األوروبي لـتقـيـيس االتصـاالت فـيمـا يـخص جودة
اخلدمة وبـاخلصوصH فـيما يتـعلق بنسـبة التوافـر ونسبة
األخـــطـــاء من أولـــهـــا إلى آخـــرهـــا وآجـــال تـــراسل الـــصــوت
وخـدمات البيانـاتH وآجال تلبيـة طلبات اخلدمـة وفاعلية

إرسال اEكاEات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.

 ويــجب عـــلــيه أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشل الــنــظــام
اEؤدي إلى تدهور جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.

يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اEــداخل اEـوجــبـة
Hؤشرات جـودة اخلدمة للملحق 2 من دفتـر الشروط هذاE
وباحـترام االلتـزامات اإلضافـية الـتي التزم بـها في ملف

ترشحه (اEلحق 4).

يـعـاد حتـديـد اEـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمةH بعد اسـتشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة
الثـانيـة اEـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةH إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.

يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضـبـطH قـصــد حتــديــد قـيـم مـؤشــرات جــودة اخلــدمــة عـلى
Hعلى األقل مـرة واحدة في السنة Hشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اEـــــوقع اإللـــــكـــــتـــــروني لـــــســـــلــــطـــــة الـــــضـــــبط واEـــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.

تـتم مــراجـعـة مــؤشـرات وكـيــفـيــات الـقـيــاس اخلـاصـة
بـهـم عـلى شــبــكـة صــاحب الــرخــصـة واحلــدود الــدنـيــا جلـودة
اخلـدمـة اخلـاصـة بــهم طـوال مـدة الـرخـصــةH بـحـسب احلـاجـة
إلـيهـا. ويـهـيئ صـاحب الرخـصـة الـشـروط اEالئمـة ويـتـخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اEــعـطـيـات
وإجـراء الــقــيـاســات الـضــروريـة لــتــقـيــيم مـؤشــرات جـودة

اخلدمةH وذلك بإجراء حتقيقw في السنة على األكثر.
الفصل الثالثالفصل الثالث

شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري
اEاداEادّة ة 14 : : استقبال اEرتفقw اجلوالw والزائرين

1.14. مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اEــرتــفــقــw اجلــوالــw لــلــمــتــعــامــلــw غــيــر اEــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
Hحتـــدد اتفـاقـــات الـتـجــوال بـكــل حـريـــة الـشــروط
ال سيـمـا شروط حتـديد الـتـعريـفات والـفـوترةH الـتي �كن
sـوجبها مشـتركي الشبكـات اخللوية األجنـبية اEوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
�ـــكـن صـــاحـب رخــــصـــة اجلــــيل الــــرابعH شــــريــــطـــة أن
يـكـون قـد وفّى بـالـتـزامـات الـتــغـطـيـة اEـطـلـوبـة في نـهـايـة
الـســنـة الــثـالــثــةH كـمــا هي مـحــددة في اEــلـحق 3 من دفـتـر
الـشــروط هــذاH أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اEـتعـاملـw اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
1.1.14. استقبال اEرتفقw الزائرين. استقبال اEرتفقw الزائرين

�ــكن لــصــاحب الــرخــصـة إبــرام اتــفــاقــات خــاصـة مع
مـــســتــغــلي الــشـــبــكــات الــعــمــومــيـــة األرضــيــة لــلــمــواصالت
الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالـــة اEـــرخص لـــهـمH تـــتــعـــلـق بـــكـــيـــفـــيــات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
حتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجــــوال الـــوطــــني بـــشــــكل خـــاص
اEـنـاطق اجلـغـرافـيـة وشـروط الـتـعـريـفـات والـفـوترة الـتي
�كنs HقتضاهاH للمشتركw اEتجولw النفاذ إلى شبكة
صـــاحب الـــرخــصـــة. يـــجب عـــلى صـــاحب الـــرخــصـــة ضـــمــان
استمرارية اخلدمـة بw شبكته وشبكة اEستغل اEستفيد
من الـتـجوالH بـطـريقـة شـفافـة بـالـنسـبـة للـمـشتـركـs Hwا
في ذلك خالل االتـصال sـجرد أن يـصبح هـذا األمر مـتاحا

تقنيا.
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يـــــتـم إعـــــداد كل اتـــــفـــــاقـــــات الـــــتــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مــفـاوضــات جتـاريــة بـw مــسـتــغــلي الـشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لــلــمـواصـالت الالســلــكـيــة مـن اجلـيـل الـرابـع. ويــتم إخــطـار

سلطة الضبط بها sجرد إبرامها.

ال تـــدخـل اEـــنـــاطق الــــتي تـــتـم تـــغـــطـــيـــتــــهـــا في إطـــار
الـتـجـوال الـوطني ضـمن الـتـزامـات الـتـغطـيـةH مـثـلـما هي

واردة في اEلحق 3 من دفتر الشروط هذا.

يُعلِم صـاحب الرخـصة بـصفة دوريـة كافـة مشـتركيه
فـي اEــــنــــاطق اEــــغــــطــــاة بــــاتــــفــــاقــــات الــــتــــجــــوال الــــوطــــني

وتعريفات التجوال.

 2.1.14. اسـتقبال اEـرتفقـw الزائرين بـالتجوال فياسـتقبال اEـرتفقـw الزائرين بـالتجوال في

:: C1 مناطق البسط في واليات الفئة مناطق البسط في واليات الفئة

يـلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـتـلـبـيـة الـطـلـبـات اEـعـقـولة
لالســتـــقــبــال بــالـــتــجــوال في مـــنــاطق الـــبــسط في واليــات

الفئة C1 وفق الكيفيات والشروط اEبينة أدناه.

اEتعاملون اEستفيدون من االستقبال بالتجوال :
أ) لم يــــكن مـن واجب اEــــتــــعــــامل الــــطــــالـب تــــغــــطــــيـــة
اEــنــطــقــة الــتـي كــانت مــوضــوع الــتــجــوال لــزبــائــنهH أو لم
Hخدماته التجارية في الوالية ªيصرح بتغطيتها وتقد

ب) يـــــــكــــــــون زبـــــــائـن اEـــــــتـــــــعــــــــامل الــــــــطـــــــالـب الـــــــذين
سـيـسـتـفـيــدون نـشـطـw واكـتـتـبــوا اشـتـراكـا في اخلـدمـات

Hسموح بها وفقا لهذه الرخصةEا
ج) لبّى اEتعـامل الطالب احلد األدنى للـتغطية خالل
الـسنة اEاضـية أو السنـة اجلارية ولم تسـبق له االستفادة
من اسـتــقـبــال الـتــجـوال في الــشـبــكـة الــنـقـالــة ذات الـدفق
فــائق الــســرعــة لــصــاحب رخــصــة آخــر لــلــجــيل الــرابع في

حزمة 1800 ميغاهرتز في نفس اEنطقة.
تنفيذ استقبال التجوال :تنفيذ استقبال التجوال :

يــلــبي صــاحب الــرخــصـة الــطــلــبــات الـصــادرة عن كل
مـتـعـامل تـتـوفر فـيه الـشـروط الـسـابقـة اEـتـعـلقـة بـتـوفـير
خــدمــة االسـتــقــبــال بــالــتــجــوال لــزبـائـن هـذا اEــتــعــامل في
الـشبكة الـنقالـة ذات الدفق فائق السـرعة في حزمة 1800
مـيـغـاهـرتـزH في اEـنـاطق اEـغـطـاة بـاEـواقع الـتي يـسـتـغـلـها
صـــاحب الــرخــصــةH بـــشــكل خــاص أو مــشـــتــركH في مــواقع
واليـات الــفـئـة C1 والـتي قــام فـيـهــا بـبـسط شــبـكــته بـحـكم

االلتزام. 
يــتـم تــوفــيــر االســتــقــبــال بــالــتــجــوال وفــقــا لــشـروط

موضوعيةH شفافة وغير تمييزية.

تــضـــبط اتـــفـــاقــات أو اتـــفـــاقــيـــات الـــتــجـــوال شــروط
حتـــديـــد الــتـــعـــريـــفـــات والـــفــوتـــرة عـــلى وجـه خــاص والـــتي
يـنــبـغـي أن تـكــون عـقـالنـيــةH وsـقــتــضـاهــا �ـكـن Eـشــتـركي
اEـــتــعــامـل الــطــالـب الــنــفـــاذ إلى شــبـــكــة صــاحب الـــرخــصــة

والعكس بالعكس.

فـي هــذا اإلطـــار وبــغـــيـــة الــســـمــاح sـــنـــافــســـة فــعـــالــة
ومـشروعـة في سوق الـتجـزئـة للـنقـالH يجب عـلى صاحب
الـرخصة خـاصة الـسماح بـاستقـبال غـير تمـييـزي لزبائن
اEـتعـامل اEستـفيـدH أي وفقـا لشـروط تسـمح لهم خـصوصا
بــالـنـفــاذ إلى اخلـدمــات الـنـقــالـة بــطـبـيــعـة ونــوعـيـة §ــاثـلـة
لـتـلك اEــقـدمـة لـزبــائن صـاحب الـرخــصـة عـبـر شــبـكـته في

اEنطقة وبتجهيزاته وذبذباته.

يـــــجـبH كــــذلـكH عـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة الـــــســـــمــــاح
Hبشكل شفاف للمستعمل النهائي Hباستمرارية اخلـدمات
sا فيه خالل االتصـاالتH بw شبكته النقالة ذات التدفق
فائـق السرعـة والشبـكة النـقالة لـلمتـعامل للـمستـفيدH إذا

كان هذا األمر §كن تقنيا.

تـــــتم صـــــيـــــاغـــــة اتـــــفـــــاقــــات الـــــتـــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مفاوضات جتاريـة بw صاحب الرخصة والطالب. تخضع
هــذه االتــفــاقــات إلى اEــوافــقــة اEــســبــقــة من طــرف ســلــطــة
الضـبط. في حالـة غياب اإلجـابة من طـرف سلطـة الضبط
Hفي أجل شـــهــرين (2) يـــســـري من تـــاريخ تــبـــلـــيغ االتـــفــاق

يعتبر هذا األخير sثابة موافق عليه.

يــتم الــلــجــوء إلى ســلــطـة الــضــبط في حــال رفض أو
طلب تـسويـة خالف أو في حال وجـود نزاع يتـعلق بـاتفاق

التجوال.

2.14. مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة

 ( (GMPCS) ية عبر السواتلEالنقالة العا) ية عبر السواتلEالنقالة العا

يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اEـتـعـامـلـw احلـاصـلـw عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصــاالت الــشــخــصــيــة الـنــقــالــة الــعــاEــيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اEعمول به.

اEاداEادّة ة 15 : : اEنافسة اEشروعة

wتعاملEا wب wتعاملEا w1.15. ب

يلتـزم صاحب الـرخصة sـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اEــتــعــامــلــw اEــنــافــســw لهH خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
§ـارســـة غـيــر تـنـافـسـيـة مـثل الـتـفـاهم غـيـر اEـسمـوح به
(ال سـيمـا في مجـال التـعريـفة) أو الـتعسـف في استـعمال

وضعيته اEهيمنة.
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 2.15. جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

يـــســــهل صـــاحـب الـــرخـــصـــة الــــنـــفـــاذ خلـــدمــــاته بـــوضع
اتــــفــــاقــــات مع مــــزودي اخلــــدمــــاتH مــــبــــنـــيــــة عــــلـى شـــروط
Hالـشـفـافـية وعـدم الـتـمـيـيـز تـصادق عـلـيـهـا سـلـطـة الـضبط

في إطار منافسة شرعية وفعلية.
wرتفقEساواة في معاملة اEادّة ة 16 :  : اEاداEا

يـــعــامـل اEــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةH ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبكـة وخـدمـات اجلـيل الـرابعH وفقـا لـلـقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكH شـريـطة أن
تــتــوفــر فــيــهم الــشــروط الــتي يــحــددهــا صــاحب الــرخــصـة

طبقا للتشريع اEعمول به.
اEــــاداEــــادّة ة 17 : : مــــسك مــــحــــاســــبــــة حتــــلــــيــــلــــيــــة والــــفــــصل

احملاسبي.
�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :

- بـتـحـديـد الكـلـفـة اEـبـاشـرة وغيـر اEـبـاشـرة اخلـاصة
بــنــشـاط اجلــيل الــرابع والــكـلــفــة اEـشــتــركــة مع الـشــبــكـات
األخرى اEستغلةH إن وجدتH بحسب اEدونة التي حتددها

Hسلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة
- بــتــحــديــد اEـنــتــوجــات والــنـتــائج اخلــاصــة بــنــشـاط

اجليل الرابع لكل صنف من اخلدمات اEقدمة.
wوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اEــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اEــقــايـيس

الدولية.
اEاداEادّة ة 18 : : حتديد التعريفات والتسويق

1.18. حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اEـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واEمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةH يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوصH من :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اEـــــقــــدمــــة

HشتركيهE
- احلــريــة في ضـبـط اEـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةH هـذه اEـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

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

شبكته للتوزيع.
تقدم اEعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

2.18. تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

على صـاحب الـرخـصة أن يـحـرصH في إطـار عالقاته
التـعاقدية مع مـناولw مـحتملـHw على احتـرام التزامات

هؤالء اEناولw بالنسبة إلى ما يأتي :

HwرتفقEساواة في النفاذ وفي معاملة اEا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اEــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
.wرتفقEا

Hفي جــــمــــيع األحــــوال Hيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
sسؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اEاداEادّة ة 19 : : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة

1.19. مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Eشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيـل الـرابع - في شـبـكـة ثـابـتـة أو نـقـالـة - مـقـيـدة كـلـيـة

على جهاز اEناديH داخل اإلقليم اجلزائري.

تــطــبقH خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريH مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اEنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.

2.19. جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اEـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اEـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغايةH يقوم صاحب الرخصة sا يأتي :

Hأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلH مـن جتـــــهـــــيــــــزات اEـــــراكـــــز
اEــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اEـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

Hوتسجيل التسعير

ب) يــــــضعH فـي إطــــــار بـــــرامـج عـــــصــــــرنــــــة وتـــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلH أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرف اEــبــالـغ اEــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

HطبقةEقدمة والتعريفة اEا

ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اEكـاEات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاEــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهH بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

HسبقEالبطاقات ذات الدفع ا

د) يــوفــر كـــتــبــريــر لــلــفــواتــيــرH تـــفــاصــيل كــامــلــة عن
اEـكـاEـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاEـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

Hوالذين يقبلون بتسديد سعر هذه اخلدمة اإلضافية
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هـ) يــحــتـــفظ Eــدة ســنــتــw (2) عــلـى األقلH بــعـــنــاصــر
الــفـوتــرة وبــالــعــمــلــيــات اEــســجــلــة في حــســابـات الــزبــائن

الفردية.
3.19. محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتH على األقلH ما يأتي:

Hاسم الزبون وعنوانه البريدي -
HفوترةEمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

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

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

4.19. تفريد اخلدمات اEفوترة : تفريد اخلدمات اEفوترة :

تـعـد فوتـرة كل خـدمة بـصـفة مـنـفصـلة عـن غيـرها أو
تـكـونH عـلى األقلH مـفـردة بـكل وضـوحH مـقـارنـة بـفـوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.
5.19. االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـضـبطH إن طـلـبت مـنه ذلكH االحـتـجـاجـاتH ال سـيـما تـلك
اEـــرتــبـــطـــة بـــفــواتـــيـــر صــادرة بـــشـــأن اخلــدمـــات واألجـــوبــة
اEقدمـة عن هذه االحـتجـاجات. ويبـلغ سلـطة الـضبطH مرة
فـي الـســنــة عـلـى األقلH بــتـحــلــيل إحــصـائي لـالحـتــجــاجـات

اEستلمة واألجوبة اEعطاة.
6.19. معاجلة اEنازعات معاجلة اEنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Eـــعـــاجلــة
اEــنــازعــات الــقــائـــمــة بــw صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.
إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطH حـــw مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
Hأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق Hالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
Hبـــقــرار مــســبب Hفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيــــيـف هــــذا اإلجــــراء أو كــــيـــفــــيــــات تــــطــــبــــيــــقـهH كــــمـــا
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اEؤسسة أو الناقصة التأسيس.
7.19. منظومة التوثيقمنظومة التوثيق

يضع صـاحب الـرخصـةH فـور تشـغـيل شبـكتـه للـجيل
الرابعH منظومة معلوماتية لتخزين اEعطيات التجارية

ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اEاداEادّة ة 20 :  : إعالن التعريفات

1.20. إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20. شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اEـــذكـــرة اEــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

أ) ترسل نسخـة من اEذكرة إلى سلطة الضبطH قبل
ثالثw (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مـرتــقبs Hــا في ذلك اخلـدمــات اجلـديــدة. وبـإمــكـان ســلـطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتH إن تـبــw أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اEـنافـسة اEـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلـدمــات اEــواصالت الــسـلــكـيــة والالســلــكـيــةH ويــقـلصH في
wأجل اإلرسـال إلى ســلـطــة الـضــبط من ثالثـ Hهــذه احلـالــة

H(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام

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

Hحرية

ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكH نـسـخـة
Hذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاEمن ا

د) تــــبــــw الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان
مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.

الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات

اEاداEادّة ة 21 :  : التعرف على اEرتفقw وحمايتهم

 1.21. التعرف التعرف

يـــجب عــلى كـل زبــون أو مــشــتــرك أو حـــائــز بــطــاقــة
الـــدفع اEـــســبق SIM أو USIM أن يـــكــون مـــوضــوع تـــعــرف

دقيق يتضمن على اخلصوصH العناصر اآلتية :

Hاألسماء واللقب -

- العنوان.

يـــجب إرفـــاق نــســخـــة من وثــيـــقــة تـــعــريف رســـمــيــة
sلف التعرف.

يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك
.USIMأو SIM سبقEتسليم بطاقة الدفع ا wأو ح
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يسهر صـاحب اخلدمة على وضع إجـراء التعرف على
بــطــاقــات SIM أو USIM اEــســتــعـــمــلــة من طــرف األطــفــال.
وتـــوضع بــــطـــاقـــات SIM أو USIM عـــلى حــــســـاب اآلبـــاء أو
الولي. ويـتم التـعرف بوضـوح على بـيانـات الطفل (االسم
والـــلـــقب وتـــاريخ اEــيـالد). و�ــكـن اآلبــاء أو الـــولي تـــعــديل
خـيـارات واشـتـراكـات مـحـددة مــسـبـقـا لـلـطـفلH كـمـا �ـكـنه
§ـارســة اEــراقـبــة األبـويــة عـبــر خــدمـة يــزوده بـهــا صـاحب

اخلدمة.
wرتفقEحماية ا wرتفقE2.21. حماية ا 

 1.2.21. جتميد التعرف على الرقم جتميد التعرف على الرقم

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد التـعرف عـلى رقمـهم من اجلهـاز اEطـلوبH ويـشغّل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.
2.2.21. حماية اEعلومات االسمية . حماية اEعلومات االسمية 

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اEـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اEشـتركw أو عـلى زبائنـه احلائزين بـطاقة الـدفع اEسبق
SIM أوHUSIM وذلـك مع احـــــتـــــرام األحــــكـــــام الـــــقــــانـــــونـــــيــــة

والتنظيمية اEعمول بها.
3.2.21. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء

يــلـتـزم صــاحب الـرخــصـة بـوضع حــلـول تــكـنـولــوجـيـة
وتنظيميـة على اخلصوصH لعرضها على زبائنه ولترقية
اخلــدمـة الــتي تـســمح لـهم بــحـمــايـة أطــفـالـهـم أو األشـخـاص
الــضــعـفــاء اEــوجـودين حتـت وصـايــتـهـمH وذلك عـبــر تــقـيــيـد
الــنــفــاذ إلـى وجــهــات أو مــحــتــويــات غــيــر مــرغــوب فــيــهــا.
Hويـجب أن تتوفر هـذه اخلدمة انطالقـا من السنة الـثانية

على األكثرH ابتداء من تاريخ منح الرخصة. 
3.21. سرية اEكاEات. سرية اEكاEات

يلـتزم صـاحب الرخـصـة باتـخاذ اإلجـراءات التي من
شـــأنـــهـــا أن تـــضـــمن ســـريـــة اEـــكـــاEـــات واEــعـــلـــومـــات الـــتي
يـحـوزهـا عن مـرتـفـقي شـبـكـة اجليـل الرابـعH وأن ال يسـمح
بـــوضـع أي تــــرتـــيــــبــــات بــــغـــرض اعــــتــــراض االتــــصـــاالت أو
مــراقــبـة اEــكـاEــات الـهــاتــفـيــة وكـذا االتــصـاالت واحملــادثـات
واEــبـــادالت اإللـــكــتـــرونـــيــة دون إذن مـــســبـق من الـــســلـــطــة

القضائية وفقا للتشريع اEعمول به.
عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاH وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـريــة اEــكــاEــات

الصوتية واEعطيات.

4.21. حيادية اخلدمات. حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اEــعـــلــومــات اEـــرســلـــة عــلى شـــبــكـــته. ويــلـــزم نــفــسـه أيــضــا
بـــاتـــخـــاذ جــــمـــيع اإلجـــراءات الــــضـــروريـــة لـــضــــمـــان حـــيـــاد
مـستـخدمـيه إزاء محـتوى الـرسائل اEـرسلة عـلى شبـكته.
ويــقــدم لــهــذه الــغــايــة اخلـدمــات دون تــمــيــيــزH مــهــمـا كــانت
طــبـيـعـة الـرســائل اEـرسـلـةH ويـتــخـذ الـتـرتـيــبـات الـنـاجـعـة

ليضمن لها السالمة.
اEــــاداEــــادّة ة 22 : : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع

الوطني واألمن العمومي
يـــتـــعـــw عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــةH طـــبـــقـــا لــلـــتـــشـــريع
اEـعـمول بـهH أن يسـتـجـيب ألوامـر الـسلـطـات اخملـتـصة في
أقرب اآلجـال من أجـل احتـرام الـتـعـلـيـمـات الـتي يـفـرضـها
الـدفــاع الـوطــني واألمن الــعـمــوميH وصالحــيـات الــسـلــطـة
القضـائية بـاستخدام الـوسائل الضـروريةH ال سيمـا فيما

يتعلق sا يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

HنكوبةEناطق اEفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

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

Hكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميEا
- تــــســــخــــيــــر اEــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليH بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

Hالسلطة القضائية
- تـقــدª عـونـهH بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صـادر عـن الـسـلــطـة الـقــضـائــيـةH بـالــسـمـاح (i) بـالــتـوصـيل
الــــبـــــيــــنـي والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واEــعــلــومــات األخــرى اEــوجــودة لـدى صــاحب
الرخصةH للهـيئات اEهتمة علـى اEستوى الوطني sسائل
Hـواصالت السـلكيـة والالسلـكيةEحمايـة وأمن منـظومات ا

HهنيEمع احترام هذه الهيئات للسر ا
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةH شـريطـة دفـع تعـويض

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

النصوص التشريعية والتنظيمية اEعمول بها.
كـمـا يـلتـزم صـاحـب الـرخـصة بـإقـامـة سـجـل األحداث
اEـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اEـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطـار الرخصة. ويـدون هذا السجل تـاريخ النفاذ بـطريقة

تضمن تتبعها خالل فترة سنة.
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وحتـددH لــهــذا الــغــرضH كل اEــعــلــومـات اEــتــصــلــة بــهـا
HــشــتـركEوتــعـريف ا Hمــثل عــنـوان بــروتــوكـول اإلنــتــرنت
وتــــــاريخ وســــــاعـــــة الـــــنــــــفـــــاذ. وال �ـــــكـن االطالع عــــــلى هـــــذه

اEعلومات إال من طرف مصالح األمن اخملولة قانونا.
اEاداEادّة ة 23 :  : ترميز وتشفير اإلشارات واEعلومات

�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـقــوم بــتــرمــيــز إشـاراته
ومعـلـومـاته اخلـاصةH كـمـا �ـكن أن يـقـترح عـلى مـشـتـركيه
خـــدمـــة تـــرمـــيـــز اتـــصـــاالتـــهمH  شـــريـــطـــة احـــتـــرام األحـــكـــام

القانونية والتنظيمية اEعمول بها.
وعــلـيه مع ذلـكH أن يـودع لــدى سـلـطــة الـضــبط طـرق
ووســائل تـشـفـيـر اإلشــارات واEـعـلـومـات وتــرمـيـزهـا قـبل

تشغيل هذه اEنظومات.
24 : : اEـــشــــاركـــة في االســــتـــشــــارات اEـــتـــعــــلـــقـــة اEــاداEــادّة ة 

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

اEعمول به.
اEاداEادّة ة 25 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.25. دليل اEشتركw العام دليل اEشتركw العام

طبـقا لـلمادة 32 من الـقانـونH يبـلغ صـاحب الرخـصة
مجانـا سلـطة الـضبط بغـرض نشـر الدلـيل العامH في أجل
أقـــصـــاه 31 أكـــتــــوبــــر الــــذي يـــســــبق ســــنــــة إجنــــاز الـــدلــــيل
الــهـاتــفيH بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقـام نــدائــهمH وعـنــد االقــتـضــاءs HــهـنــهمH قــصـد إنــشـاء

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

يــوفـر صــاحب الـرخــصــة لـكل مــشــتـرك في اخلــدمـات
Hكــحـد أدنى Hتــسـمح بــاحلــصــول Hخــدمــة إرشــادات هـاتــفــيــة

على ما يأتي :
- أرقــام هــواتف اEــشــتــركــw في اخلــدمــات انــطالقــا

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

والالسلكية اEوصولة بينيا بشبكته للجيل الرابع.
تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هاتـفيـة إلى مصـالح إرشادات كل اEـتعـاملـs Hwا في ذلك
أولـئك اEقـيمون في اخلـارجH وذلك من أجل إجناح طـلبات

.wتعاملEات الصادرة عن شبكات هؤالء اEكاEا

wيــــضـــمـن صــــاحب الـــرخــــصـــة كــــذلك لـــلـــمـــتـــعـــامـــلــــ
اآلخـــرين مـــنــافـــذ إلـى مــصــــلـــحـــته اخلــــاصــــة بـــاإلرشـــادات
ومــراكــز نــدائه في إطــار عـقــد الـتــوصـيل الــبـيـنـي اEـبـرم

بينهم.

3.25. سرية اEعلومات : سرية اEعلومات :

على اEشتـركw في خدمات صـاحب الرخصةH الذين
يــــــرفـــــــضــــــون أن تـــــــدرج أســــــمـــــــاؤهم فـي الــــــدلـــــــيـل الــــــعــــــام
للـمشـتـركw وفي خـدمة اإلرشـادات الـهاتـفيـةH أن يعـبروا
عن ذلك كـتـابةH و�ـكن إخـضـاعـهم إلى إتـاوة إضـافـية. ولن
تـرسـل آنـذاك اEـعــلـومـات اخلــاصـة بـهــؤالء اEـشــتـركـw إلى

.wكلفة بنشر الدليل العام للمشتركEا Hسلطة الضبط

اEاداEادّة ة 26 :  : نداءات الطوار�.

1.26. التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اEـرســلـة من اEــصـالح الـعــمـومـيـة
اEــعــنـيــةH تــوصل مـجــانــا إلى اEــركـز اEــنــاسب األقـرب من
اEــنــاديH نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واEوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة sا يأتي :

Hاحلفاظ على األرواح البشرية -

Hتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.26. مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يعـد صـاحب الـرخصـةH بـالـتشـاور مع اEـسـؤولw عن
الـهيئات اEكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةH مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعـجـالـيـة من خـدمـات اEـواصالت الالسـلـكـيـة الـدنـيا أو
إعــادة تـشـغـيـلـهــا الـسـريعH ويـنـفــذ كل ذلك sـبـادرة مـنه أو
بطلب من السلطات اخملتصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات
الــنــقــالــة واEــتــحـركــة واEــكــيــفــة لــلــتـدخـالتH ويـشــارك في
الــتــمــارين الــتي تــنـظــمــهــا الــهـيــئــات الــعــمــومـيــة اEــكــلــفـة

باEهمة.

إضــافــة إلى ذلكH فـي حــالــة غــيــاب تــوفــر جتــهــيــزاته
اخلاصـة وخـدمـاته بـاEـنـطـقة اEـتـضـررة ووسـائل االنـتـشار
بـصـفــة اسـتـعـجـالـيـةH تـتـحـفـظ الـدولـة بـحـقـهـا في نـشـر إذا
دعت الـضـرورةH الـتــجـهـيـزات االسـتــعـجـالـيــة اEـشـعـة عـلى
الذبذبات اEـستغلة من طـرف صاحب الرخصةH وذلك إلى
غـايــة إعـادة تــشـغــيل اخلـدمــات الـدنـيــا عـلـى شـبـكــة صـاحب

الرخصة.
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3.26. اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

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

اEلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واEساهمات واEقابل اEالياألتاوى واEساهمات واEقابل اEالي

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

1.27. اEبدأاEبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اEعمول بهماH وفي مقابل
تــخــصــيص وتــســيـيــر ومــراقــبــة الـذبــذبــاتH وبــاخلــصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتــزيـةH يــخــضع صـاحب الــرخــصـة إلى تــسـديــد اإلتـاوة

اEتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

2.27. اEبلغ اEبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةH يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اEذكورة في النقطة  1.27 واEتعلقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاH على ما يأتي :

- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة
الــــذبـــــذبــــات : ثـالثـــــمــــائـــــة مــــلـــــيــــون (300.000.000) ديـــــنــــار

Hزدوجة 5 ميغاهرتزEجزائري للقناة ا

- إتــاوة ســـنــويــة Eـــراقــبــة الـــتــركــيـــبــات الالســلـــكــيــة
الكـهربـائية : ثالثة آالف (3.000) ديـنار جـزائري لـلـمحـطة

 .(eNode B) القاعدية للجيل الرابع

Hمـحل مراجعة wاإلتاوت wـكن أن يكون مـبلغ هاتـ�
وفــقــا ألحــكــام اEـادة 43 مـن دفــتــر الــشــروط هــذاH وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اEـــســـاواة بـــw مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اEـاداEـادّة ة 28 :  : اEـســاهــمـات اEــتـعــلـقــة بــالـنــفـاذ الــعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

1.28. اEبدأاEبدأ

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

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.28. اEبلغ اEبلغ

حتــــدد مــســــاهـــمــــات صـــاــــحب الـــرخــــصـــة فـي مــــهــام
وتـكــالـيف النــفـاذ الـعـام وتـهيـئـة اإلقلـيم وحـمايـة الـبيـئة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمــال

اEتعامل.

اEـاداEـادّة ة 29 : : اEــســاهـمــة اEــتـعــلــقـة بــالــبـحث والــتــكـوين
والتقييس في مجال اEواصالت السلكية والالسلكية

1.29. اEبدأاEبدأ

يــخــضع صــاحـب الــرخــصــة لــدفع مـــســاهــمــة لــلــبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اEــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.

2.29. اEبلغ اEبلغ

يـحــــدد مـبــلغ اEــسـاهــمـة اEــذكــور في الـفــقـرة 1.29 بـ
0,3 % من رقم أعمال اEتعامل.

اEاداEادّة ة 30 :  : اإلتاوة اEتعلقة بتسيير مخطط الترقيم

1.30. اEبدأاEبدأ

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

2.30. اEبلغ اEبلغ

يــســاوي مــبـــلغ اإلتــاوة اEــتــعـــلــقــة بــتــســـيــيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اEتعامل.

اEاداEادّة ة 31 : : اEقابل اEالي اEتعلق بالرخصة

يخضع صاحب الـرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون
من جزءين :

جـــــــــــــزء ثـــــــــــابـــتH مــــــــــبـــــــــــلـــــــــــغـــه ثــالثـــــــــــــة مـاليـــــــــــيـــــــــــر
(3.000.000.000) ديـنـــار جزائــريH وجـزء مـتـغـيـرH يـساوي
1 % من رقم أعـــمـــال اEــتـــعـــامل احملـــقق بـــواســطـــة خـــدمــات

Hاجليل الرابع

يـذكــر أن اEـقـابـل اEـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقيـمـة اEضـافة طـوال مدة الـرخصـة اEـدفوعـةH مثـلمـا هو

مبw أدناه.
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1.31. كيفية تسديد اجلزء الثابت كيفية تسديد اجلزء الثابت

يـــدفع مـــبـــلـغ اEـــقـــابل اEـــالـي اEـــذكـــور أعالهH في أجل
عـشـرين (20) يــوم عـملH ابـتــداء من تـاريخ تــسـلـيم تــبـلـيغ

اEوافقة على الرخصة.

يـتم الـدفع بـالـديـنـار اجلـزائـري عن طـريق الـتـحـويل
لفائدة اخلزينة العمومية.

2.31. كيفية تسديد اجلزء اEتغير كيفية تسديد اجلزء اEتغير

مــبــلغ اجلــزء اEــتــغـيــر لــلــمــقــابل اEــالي احملــســوب من
طرف سـلـطـة الضـبط واEـبـلّغ إلى صاحـب الرخـصـةH يجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اEوالية.

اEــــاداEــــادّة ة 32 :  : الــــعـــــقــــوبـــــات اEــــالـــــيـــــة في حـــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية

باسـتـثنـاء اإلجراءات الـقـانونـية اخملـالـفةH وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة sـــــوجب اEـــــلـــــحق H3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـتزامات اإلضافـية اEسجـلةH وباستـثناء وجود "ظروف
اإلعـفاء"H يـتعرض صـاحب الرخـصة لـعقـوبات مـاليـة يحدد
مـــبــلـــغـــهـــا في اEـــلــحق3. عــلـــمـــا أن اEـــبــلـغ الــســـنـــوي لــهـــاته
الـــعــــقـــوبـــات ال �ــــكنH بـــأي حــــال من األحـــوالH أن يــــتـــعـــدى

خمسة (5) ماليير دينار جزائري.

ويـــقـــصــــد بـ  "ظـــروف اإلعـــفـــاء" كـل ظـــرف خـــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيH رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الــرخـــصـــةH �ـــنع أن يـــؤخـــرH بــصـــفـــة غـــيــر عـــاديـــة أو غـــيــر
متوقعةH بسط الشـبكة وتطوير التغطية اإلقليمية ضمن
اآلجــال اEــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الــظـــروف خــاصــة (i) ظـــروف الــقـــوة الــقـــاهــرةH و(ii) إخالل
اEـتعـاملـw أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اEـسـتــأجـرة وتـقــاسم اEـنـشـآت
Hــواقع الالســلــكـيــة الـكــهــربـائــيـةEاألسـاســيـة والــنــفـاذ إلى ا
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.

تــكـون الــعــقــوبـات اEــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةH واجــــبــــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيــــا
بـالـديـنـار اجلـزائـريH خالل أيـام الـعـمل الـعـشـرة H(10) بـعد
Hمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط Hإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اEــاداEــادّة ة 33 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واEـــســاهــمــات
اEالية الدورية

1.33. كيفيات التسديد كيفيات التسديد

حتـرر وتقـبض أتـاوى ومـسـاهمـات صـاحب الـرخـصة
اEـســتـحــقــة sـوجـب دفـتــر الـشــروط هــذاH وفـقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اEعمول بهما.

2.33. التحصيل واEراقبة التحصيل واEراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واEــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الـصـددH وحتـتــفظ لـنـفـسـهـا بـاحلق في الـقـيـام بـكل تـفـتـيش
في اEوقع وبكل حتقيق تراهما الزمHw وذلك باالستعانة
عــنـدH الــضــرورةH بـشــرطــة الـبــريـد واEــواصالت الــســلـكــيـة
والالسلكيـة اEنصوص عـليها في اEادة  121 وما يـليها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءH تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

3.33. كــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واEـــســاهـــمــات منكــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واEـــســاهـــمــات من

طرف سلطة الضبططرف سلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اEــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اEذكورة في اEادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يـحـدد مــبـلغ اإلتــاوة عـلى أسـاس ســنـوي لــفـتـرة تــمـتـد من
أول يــنــايـر إلـى غــايـة 31 ديــسـمــبــرH وتــكــون مــحل تــعـديل
يـــتـــنـــاسب مع اEـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

HواليةEفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا

- اإلتـــاوة اEـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اEــذكـورة في اEـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

HواليةEفي أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ا

- اEـــســاهـــمـــات اEـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اEـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اEـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تـسديـد هذه اEـساهـمات سـنويا فـي أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اEوالية.

اEاداEادّة ة 34 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

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

والرسوم اEقررة في التشريع والتنظيم اEعمول بهما.
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الفصل السادسالفصل السادس
اEسؤولية واEراقبة والعقوباتاEسؤولية واEراقبة والعقوبات

اEاداEادّة ة 35 : : اEسؤولية العامة
صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيـل الـرابع وعن احـتـرام االلـتـزامـات الـواردة في دفـتـر
الــــشــــروط هــــذاH كــــمــــا أنه مــــســــؤول عـن احــــتــــرام اEــــبـــاد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اEطبقة عليه.
اEاداEادّة ة 36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.36. اEسؤولية اEسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرs Hا في
ذلك الــوزيــر اEــكــلف بــاEــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة
وسلطة الضبط وذلـك وفقا ألحكام القانـونH بإقامة شبكة
اجلــيـل الــرابع وتــشــغــيــلــهــاH وتــوفــيـر اخلــدمــاتH وبــتــحــمل
األضرار التي من احملـتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من
صـاحب الــرخــصـة أو مـن مـســتــخـدمــيه أو من شــبــكـته في

اجليل الرابع.
wإلزامية التأم w2.36. إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاH يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اEـدنـيـة
واEـهـنـيـة ومـســؤولـيــتـه عـن األخـطـار الـتي تـمس األمالك
الــــضــــروريــــة إلقـــــامــــة واســــتـــــغالل شــــبـــــكــــة اجلــــيـل الــــرابع
ولـتوفـيـر اخلدمـاتs Hـا في ذلك اEنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاH وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـw تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اEعمول

بهما.
اEاداEادّة ة 37 : : اإلعالم واEراقبة

1.37. اEعلومات العامة اEعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اEعلومـات والوثائق اEالـية والتـقنية والـتجارية
اEــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اEــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه sـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

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

يلـتـزم صـاحب الــرخصـة بـتـبلـيغ اEـعلـومات اآلتية
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطH وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اEـعـمول

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

Hوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

HوفرةEوصف مجموع اخلدمات ا -
- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر

Hاخلدمات
Hمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

HـمـنـوحــةEــوارد اEمـعـلـومـــات حــول اسـتـعـمـــال ا -
ال سيما الذبذبات واألرقام.
3.37. التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سلطـة الضبط في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهرH ابتداء من
wتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ Hنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(2) (نـسـخة ورقـيـةH ونـسـخـة إلـكـترونـيـة) وكـشـوفـا مـالـية

سنوية مصادقا عليها.
يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات

مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

Hمــوضــوع الــرخــصـة Hتــطــويــر الــشـبــكــة واخلــدمــات -
خالل الـســنـة األخــيـرةs Hـا فـي ذلك تـقــيـيم نــوعـيــة اخلـدمـة

Hوتغطية الشبكة

- شـروح حــول عـدم تـنــفـيـذ االلــتـزامــات اEـقـررة في
دفـتــر الـشــروط هـذاH وكــذلك تــقـديــر حـول وقـت تـصــحـيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةH فيـجب علـيه أن يدرج

Hكل مستند يبرر ذلك

- مـــخـــطـط تـــنــفـــيـــذ اســـتـــغالل شـــبـــكـــة اجلـــيل الـــرابع
HقبلةEواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أي مـــعــلــومـــة يــراهـــا صــاحب الـــرخــصــة مـالئــمــة أو
Hو Hتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةH يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمH في حـد
امتالك رأسمال صاحب الرخصةH يكون مضاعف العدد 5
(H% 15 H% 10 H% 5 إلـخ...) وذلك تـــــــنـــــــفــــــيـــــــذا لــــــتـــــــنــــــظـــــــيم

البورصة اEطبق.
4.37. اEراقبة اEراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اEـعـمــول بـهـمـا
بــذلكH ووفـق الــشــروط احملـــددة sــوجــبــهـــمــاH �ــكـن ســلــطــة
الــضـبط أن تـقــوم بـتــحـقـيــقـات لـدى صــاحب الـرخــصـةs Hـا
فيها تلك التي تستلزم تدخالت مباشرة أو تستلزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةH إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اEـكلـفـw بذلـكH وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.
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وزيــــادة عـــلـى ذلك وطـــبــــقــــا لـــلــــتـــشــــريع والــــتـــنــــظـــيم
اEـعـمول بـهـمـاH �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واEواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.

اEاداEادّة ة 38 : : اإلخالل باألحكام اEطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
اEـتــعـلـقــة بـاسـتـغـالل شـبـكـة اجلــيل الـرابع وخــدمـاتهH وفـقـا
لـدفــتـر الــشـــروط هــذا ولــلــتــشــريع والــتــنــظـيـم اEــعــمـول
بــهـــمـاH يــتــعــرض صــاحب الــرخــــصـة  لــلــعـــقـوبــات ضــمـن
الـشــروط الــمـــقــررة في الـنـصـوص الـسـالـفـة الـذكـرH دون

اEساس باEتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع

شروط الرخصةشروط الرخصة

اEــــاداEــــادّة ة 39 : : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

 1.39. سريان اEفعول سريان اEفعول

Hبــعـد تــوقــيع صــاحب الــرخــصــة دفـتــر الــشــروط هـذا
يدخل الـدفتـر حيـز الـتنـفيـذ في التـاريخ الذي يـنشـر فيه
في اجلـــريــدة الـــرســـمـــيــة اEـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي الــذي تـــتم
sـــوجـــبـه اEـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.

 2.39. اEدة اEدة

تمـنح الـرخـصة Eـدة خـمس عـشرة (15) سنـةH ابـتداء
من تاريخ سريان مفـعولها كما هـو محدد في الفقرة 1.39

أعاله.

 3.39. التجديد التجديد

�ـكــن جتديـــد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتH وذلك بـطـلب
يــودع لـــدى ســلــطــة الــضـــبط اثــني عــشــر (12) شــهــراH عــلى

األقلH قبل نهاية صالحية الرخصة.

في حـالــة قـبـول الـطـلبH يـتـم جتـديـد الـرخـصـة ضـمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاH وفق الـتشريع

والتنظيم اEعمول بهما.

وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

ويـــجب أن يـــكـــون رفض كـل طــلـب جتــديـــدH مـــســـبـــبــا
قـــانـــونـــا ومـــتـــرتـــبـــا عـــلى قـــرار يـــتـــخـــذه الـــوزيـــر اEـــكـــلف
بـاEـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةH بـنـاء علـى اقتـراح من

سلطة الضبط. 

اEاداEادّة ة 40 :  : طبيعة الرخصة
 1.40. الطابع الشخصيالطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
 2.40. التنازل والتحويلالتنازل والتحويل

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

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.
وفـضال عن ذلك ومع مــراعـاة الـتـطـورات الـقـانـونـيـة
اEستقبليـة اEمكنة واEتعلقة بحق االستثمارH يخضع كل
تــغـيــيـر أو تــعـديل أو تــنـازل أو حتــويل �س االشــتـراكـات
Hخـالل فــتــرة الــرخــصـة HــتــعــاملEــال اخلــاص بــاEفي رأس ا
إلى أحــكــام األمــر رقم 01 - 03 اEــؤرخ في 20 غــشت ســنـة

H2001 اEعدل واEتمم.

مــاعـــدا أحــكــام مـــخــالـــفــةH حتـــتــفظ الـــدولــةH فـي حــالــة
الــتـــنــازل أو الــتــحــويـلH بــحق الــشــفـــعــة طــبــقــا لـــلــتــشــريع

والتنظيم اEعمول بهما. 
مع مــراعــاة األحــكــام اEـذكــورة فـي اEـادة H41 يــعــتــبــر
sـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةH ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
اEــــاداEــــادّة ة 41 : : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة

واألسهمية
1.41. الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شـركــة ذات أسـهـم خـاضــعـة لــلـقــانــون اجلـزائــريH وأن يـظل

على تلك الصورة. 
وال �ـــكـن صـــاحب الـــرخــــصـــة أن يـــكـــون مــــتـــعـــامال أو
شركة حتت اجلبر القـضائي أو التصفية القضائية أو أية

وضعية قضائية مشابهة.
�ــكن أن يــؤدي اإلخالل بـاألحــكــام اEـذكــورة أعاله من

قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
2.41. تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبw في
اEلحق 1 اEرفق.

يـخــضع لـلــمـوافــقـة اEــسـبـقــة من سـلــطـة الــضـبطH كل
أخـــذ مــســاهـــمــة مـــبــاشــرة أو غـــيــر مـــبــاشــرة فـي رأســمــال
صــاحب الـرخــصـة و/أو فـي حـقــوق الـتــصـويـت لـديه وفــقـا
لــلـتــشــريع والــتــنـظــيم اEــعــمــول بـهــمــاH وذلك حتت طــائــلـة

البطالن أو سحب الرخصة.
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§ثل صاحب الرخصة§ثل صاحب الرخصة
اEدير العاماEدير العام

جوزيف جادجوزيف جاد

لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبـريـرات شـرعـيـة. ويـعـتـبـر سكـوت سـلـطـة الـضـبط خالل
Hبــعـــد تــبـــلـــيغ طــلـب الــتـــرخــيص H(2) مــدة تـــفــوق شـــهــرين

sثابة قبول.
3.41. أحكام مختلفة أحكام مختلفة

يخضع للمـوافقة اEسبقة من سلطة الضبط كل أخذ
مـــســاهــمـــة يــقــوم بــهـــا صــاحب الـــرخــصــة أو شــركـــة تــابــعــة
للتـجمع الـذي ينـتمي إلـيه صاحب الـرخصـةH في رأسمال
مــــتـــعــــامل و/أو في حــــقـــوق الــــتـــصــــويت فـــيـهH وذلك حتت
طـائـلــة الـبـطالنH ويــؤدي اإلخالل بـهــذا اإلجـراء إلى سـحب

الرخصة.
لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبــريـرات شـرعـيــة. ويـعـتـبــر سـكـوت سـلـطــة الـضـبط مـدة
تـفــوق شــهـرين (2) بـعــد تــبـلــيغ طــلب الــتــرخـيصs Hــثــابـة

قبول.
ال �كن اEـتعامل اEـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اEـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.
يــقـصــد بــالـتــجـمـعH كل مـجــمــوعـة من هــيــئـات تــكـون
مـراقـبة أو تـتـولى اEـراقبـة أو خـاضـعـة لنـفس اEـراقـبة أو

حتت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل.
Hـستـعمـلة في شـأن هيـئةEراقـبة اEويقـصد بـعبـارة ا
سـلطة تسيـير وإدارة هذه الهيـئةH بصفة مـباشرة أو غير
مباشـرةH سواء من خالل امتالك أسـهم مع حق التصويت

أو sوجب عقد أو بكيفية أخرى.
اEاداEادّة ة 42 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.42. احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

يـــتــعـــw عــلى صـــاحب الـــرخــصـــة احــتـــرام االتــفـــاقــات
واالتــفــاقـيــات الــدولــيــة في مــجــال اEــواصـالت الالســلــكــيـة
الـــتي صـــادقت عـــلـــيــــهــــا اجلــــزائـــرH وال ســـيــــمـــا اتـــفــــاقـــات
ولــــــوائــح وأنـــــــظـــــمـــــــة وتــــــرتــــــيــــــبـــــات االتـــــــحـــــاد الـــــــدولي
لـالتـصـاالت واEـنــظمات احملـدودة أو اإلقليـميـة في مجال
اEــواصـالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـــةH الــتي تــنــتــمي إلــيــهــا

اجلزائر.
يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةH بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةH ســلــطــة

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

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاEــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاEسـائل اEتعـلقـة بشـبكات

اEواصالت الالسلكية وخدماتها.
�ـــــكـن الـــــوزيـــــر اEـــــكـــــلف بـــــاEـــــواصـالت الـــــســـــلـــــكـــــيــــة
والالسـلـكــيـة أن يــعـلن صـاحـب الـرخـصــة عـضـو قــطـاع لـدى
االحتـاد الــدولي لالتـصـاالتH بــنـاء عـلى اقـتــراح من سـلـطـة

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اEاداEادّة ة 43 :  : تعديل دفتر الشروط
تطبـيقا لـلتـنظيم اEـعمـول به ووفقا ألحـكام اEادة 22
من اEـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اEؤرخ في 15 صـفر
عام 1422 اEوافق 9 مايـو سـنة 2001 واEـذكور أعالهH �كن
تـعديل دفـتـر الشـروط هـذاH بصـفـة استـثـنائـيةH بـنـاء على
رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.
في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اEــصــلـحــة الــعــامــة أو تــخــصــيص مــوارد طــيــفــيــة إضــافــيـة
تـكون مـرفوقـة بـالتـزامـات إضافـيةH تـتم اEـبادرة بـعـملـية
تعديل دفتر الـشروط هذاH بناء على قرار الوزير اEكلف
باEـواصالت السلـكية والالسـلكيـةH أو بناء عـلى رأي معلل
من سـلـطة الـضـبط وفق نفس األشـكـالH وبحـسب مـا اتفق

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

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

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

اجلزائر.
اEاداEادّة ة 45 : : لغة دفتر الشروط 

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــw الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.

اEاداEادّة ة 46 : : اختيار اEوطن
يكـون موطن صـاحب الرخـصـة في مقـره االجتـماعي

الكائن بـ 66 طريق أوالد فايتH الشراقةH اجلزائر.
اEاداEادّة ة 47 :  : اEالحق.

تــشــكل اEالحـق األربــعـة (4) اEــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ
من دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في 16 يونيو سنة 2016.

وقوقّعه :عه :

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واEواصالتالبريد واEواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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اEالحقاEالحق
ــــــــــــــــــــــــــ
اEلحق األولاEلحق األول

أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

إنّ شــركـة "الــوطــنـيــة لالتــصـاالت اجلــزائـر"H شــركــة ذات أسـهمH خــاضــعـة لــلـقــانــون اجلـزائــريH يــبـلغ رأســمــالـهــا  ثالثـة
وأربـعــw مـلـيـارا وسـبــعـة وسـتـw مـلــيـونـا وأربـعــمـائـة وخـمـســة وخـمـسـw ألـفــا ومـائـة وخـمــسـة وثـمـانـw ديــنـارا جـزائـريـا

(43.067.455.185 دج) والكائن مقرها بـ H66 طريق أوالد فايتH الشراقةH اجلزائر.

يـتم تـوزيع الـثالثـة وأربـعw مـلـيـونـا وسـبـعـة وسـتـw ألـفـا وأربعـمـائـة وخـمـسـة وخـمـسـw سـهـما (43.067.455 سـهـما)
اEشكلة لرأسمال الوطنية لالتصاالت اجلزائرH شركة ذات أسهم "H  كاآلتي :

1. تملك الشركة الوطنية لالتصاالت النقالة 

NMTC : NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY : سبـعـة عـشـر مـلـيـونـا وسـبـعـمـائـة وواحدا

وثـمـانـw ألـفـا وثالثـw سـهـما (17.781.030 ســهـمـا)H أي 41,2864 % من رأس اEـالH وهـي شـركـة مـسـاهـمـة كــويـتـيـةH والـكـائن
مقرها بصندوق بريد H613 الصفاة H13007 الكويت - الكويت.

wألفـا ومائة وخـمسـة وأربع wأربعـة عشر مـليـونا ومـائة وواحدا وخـمسـ : UGB : UNITED GULF BANK H2. . تـملك
سـهما (14.151.145 سهم)H أي 32,8580 % من رأس اEالH وهي شركة مـساهمـة عموميـة بحريـنيةH الكـائن مقرهـا بصندوق

بريد H5964 برج HUGB اEنطقة الدبلوماسيةH اEنامة - البحرين.

wوسـتمـائـة وثالثـة عـشر ألـفـا وأربـعـمائـة وثـمـانيـة وثـمـان wثـمـانيـة ماليـ : INVESTEL HOLDINGS WLL 3. . تـملك
HنـامةEالـكائن مـقرهـا االجتـماعي بـا Hوهي شـركة ذات مـسؤولـية مـحدودة HـالEأي 20% من رأس ا H(8.613.488 سهم) سـهما

البحرين.

4. تملك QTEL INVESTMENTS HOLDING BSC QIH  : مليونw وخمـسمائــة وواحــدا وعشريــن ألفــا وسبعمائــة
وســبـــعــة وثــمــانــw ســهــمـا (2.521.787 ســهــمــا)H أي 5,8552% من رأس اEــالH وهـــي شــركــــة ذات مــســؤولــيـــة مــحــدودة ذات
Hـنــطـقـــــة الـدبـلـومـاسـيـــةEا H317 مـجـمــع H1704 طـريــق H247 مـبـنــــى H631 والـكـائــن مـقـرهـــا فــي  شـقـــة Hشـخـص وحـيــــد

اEنامــةH البحرين.

5. . �ـلك QII : QTEL INVESTMENTS LCC كــيـوتل لالسـتــثـمـارات الــعـاEـيـةH ســهـمـا واحـدا H(1) أي 0,0001% من رأس
Hمـركـز اخلـلـيج الـغربي H100 رقم H25 الـطابق HOoredoo الـكـائن مقـرهـا بـعـمارة Hوهي شـركـة ذات مـسـؤولـية مـحـدودة HالEا

شارع الكورنيشH ص. ب H217 الدوحةH قطر.

6. �ـلك السـيد غزالـي حاج عليH مـن جنسـية جـزائريـةH سهـما واحدا H(1) أي H%0,0001 اخـتار مـوطنه في مـقر شـركة
"الوطنية لالتصاالت اجلزائر".

7. . �ـلك الـسـيـد مـحــمـد الـفـقـيه أحـمــدH من جـنـسـيـة تـونــسـيـةH سـهـمـا واحـدا H(1) أي H%0,0001 اخـتـار مـوطـنه في مـقـر
شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر". 

8. . �ـلـك الـسـيـد مــحـمـد عـمــر عـيـسىH من جــنـسـيـة أمــريـكـيـةH ســهـمـا واحـدا H(1) أي H%0,0001 اخـتــار مـوطــنه في مـقـر
شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".

9. . �ـلك السـيد مـحمـد بن سحـيم الثـانيH من جـنسـية قـطريـةH سهـما واحدا H(1) أي H%0,0001 اختـار موطـنه في مقر
شركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر". 
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احمليطاحمليطاEؤشراEؤشر
اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اEـــكـــاEـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اEــــكــــاEــــة Eــــدة

.(2) wدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اEـــكـــاEـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اEــــكــــاEــــة Eــــدة

.(2) wدقيقت

فـي اEــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اEنشآت األساسية

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

األجهزة اEطرفية

أكثر أو يساوي
% 95

أكثر أو يساوي
85 % لسرعة

80 كلم /سا

أقل أو
يساوي   

% 2 

أقل أو
يساوي 

% 5 

أكثر أو
يساوي 

% 2 

أقل أو
يساوي 

% 10

اEتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :اEتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :

خدمات اEعطيات :خدمات اEعطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة اEعطياتH على األقلH باخلدمات اآلتية :

HSMS نقل الرسائل القصيرة  -
Hاإلبحار عبر الويب  -

-  نقل اEلفات بطريقة الرزم.

اEلحق اEلحق 2
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اEقاييس التقنية الواجبة التطبيقاEقاييس التقنية الواجبة التطبيق
يـجـب أن تـكـون شـبـكـة صـاحب الـرخـصــةH عـلى مـسـتـوى بـنـيـتـهــا ووظـيـفـتـهـا وخـدمـاتـهـا اEــعـروضـةH مـطـابـقـة Eـعـايـيـر

االتصاالت النقالة األرضية اEتطورة (IMT Advanced) التي حددها االحتاد الدولي لالتصاالت.
يـتـقـيـد صـاحب الـرخـصـة بـاEـعـايـيـر الـتـي حـددهـا االحتـاد الـدولي لالتـصـاالت واEـعـهـد األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت
بـشـأن نـوعـيـة اخلـدمـةH ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق sـعـدالت الـتـوفـرH ومـعـدالت اخلـطـأH من أقـصـاهـا إلى أقـصـاها وآجـال تـراسل

الصوت وخدمات اEعطيات وآجال تلبية طلبات اخلدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
اEستويات الدنيا جلودة اخلدمةاEستويات الدنيا جلودة اخلدمة

يـجب أن تسمح شـبكـة صاحب الرخـصة بإقـامة وضمـان استمـرار اEكـاEاتH انطالقـا من محطـات نقالـة واقعة داخل
منطقة التغطية احملددة في اEلحق 3 أو في اجتاهها.

خدمة الصوتخدمة الصوت
نــســبــة االنـســداد تــعــني احــتـمــال عــدم مــرور اEــكـاEــة في ســاعــات الــذروة. وتـمــثل هــذه الــنــســبـة حــاصل قــســمــة عـدد

محاوالت النداءات اEسدودة على العدد الكلي حملاوالت النداءات اEرسلة.
نـسبة االنقـطاع تعـني احتمال انـقطاع اEـكاEة قبـل نهاية دقـيقتHw وتـمثل هذه الـنسبة حـاصل قسمـة عدد النداءات

التي � قطعها على العدد الكلي للنداءات اEرسلة.
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(1) يتم اعتبار النفاذ Eوقع الويب ناجحا عندما يتم حتميل الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ احملاولة األولى.

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

يـعتـبـر تدفق مـقـطع فيـديـو ناجـحـا عنـدمـا يسـتـلم مقـطع مـدته دقيـقـتان بـجـودة عالـيـة وبدون انـقـطاع بـعد الـتـوصيل
sوقع خدمات بث بتدفق خاص باجلمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حw مشاهدته. 

مـتـوسط الــتـدفق هـو مـتـوسـط اEـعـدالت اإلجـمـالـيــة لـلـتـدفق اEالحظ لـ 100 % من اEـلـفـات اEـرسـلــة / اEـسـتـلـمـةH ويـتم
.wستخدمEتعامل الذي يخدم أكبر عدد من اEقياسه بحسب عرض ا

ســيـــتم قــيــاس جــودة اخلـــدمــة من قــبل صـــاحب الــرخــصــةH حتـت إشــراف ســلــطــة الـــضــبط الــتـي حتــدد الــبــروتــوكــوالت
واإلجراءات العملـية للقيـاساتH بعد التـشاور مع صاحب الرخصـة. كما أنها حتـدد الوتيرة وتراقب وتـدقق في القياسات

التي قام بها صاحب الرخصة.

تقـع التـكـالـيف الـناجـمـة عن قـيـاسـات جودة اخلـدمـة عـلى نـفقـة صـاحب الـرخـصـة. أما الـتـكـالـيف اEرتـبـطـة بـاإلشراف
عـلى الـقـيـاسـات وتـدقـيق الـنـتـائج فـتـقع عـلى نـفـقـة سـلـطـة الـضـبط. و في حـالـة وجـود نـزاعH �ـكن سـلـطـة الـضـبط أن تـقرر

إسناد القياسات إلى خبير مستقلH على نفقة صاحب الرخصة.

: : SMS تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةEتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اEا

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر

.(2) wالتي � تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن  دقيقت SMS أكثر من 95 %نسبة الرسائل

اEتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :اEتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر
نسبة جناح النفاذ Eوقع الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

أكثر من 90 %

أكثر من 90 %

اEتطلبات الدنيا خلدمات نقل اEلفات بطريقة الرزم :اEتطلبات الدنيا خلدمات نقل اEلفات بطريقة الرزم :

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتEالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتEتوسط اEالتدفق ا

أكثر من 90 %

4 ميغابايت /ثا

512 كيلوبايت /ثا

 ( (Video streaming) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوEا) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوEا

 ( (Video streaming) 90 %نسبة جناح مقاطع تدفق الفيديو

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر
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اEلحق اEلحق 3

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

التحديد والرزنامة وآلية االنتشارالتحديد والرزنامة وآلية االنتشار

حتدد الـتزامـات التـغـطيـة على أسـاس نسـبة تـغطـية
السكان اEتـوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائق السرعة
نــحــو شــبـكــة اجلــيل الــرابع بــواســطــة جــهـاز شــبــكــة نــقــالـة
يسـمح بـأقصى تـدفق نـظري لـنـفس اEسـتـعمل يـقدر بـ 60
مــــيــــغــــابــــايت/ثــــاH عــــلى األقـلH في االجتــــاه الــــنــــازل تــــدفق
مــــــتــــــوسـط لـــــلــــــتــــــحــــــمـــــيـل فـي االجتـــــاه الــــــنــــــازل يــــــفـــــوق 4
مــيــغـــابــايت/ثـــاH لــكل مـــســتــعـــمل عــنـــدمــا تـــكــون الــشـــبــكــة

مكتظة.

يقصدs Hفهوم الـشبكة النقالةH شـبكة "خدمة نقالة"
مثلمـا يحددها االحتاد الدولي لالتصاالتH والتي �كن أن
تستعمـل من أجل توفير نفـاذ سواء كان نقاال أو جواال أو
ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع لصاحب الرخصة
هـي الـــشـــبـــكـــة الـــتي تــــوفـــرH عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال الـــذبـــذبـــات
اخملصصـة لصـاحب الرخـصة في إطـار هذه الـرخصـةH نفذا

نقاال فائق السرعة.

يـقــصـد sــنــطـقــة الــتـغــطـيــة في شــبـكــة اجلــيل الـرابع
لـــصــاحـب الــرخـــصـــةH اجلـــزء من اإلقــلـــيم الـــذي يـــكـــون فــيه
الـنــفـاذ اEـقـدم في شــبـكـة اجلــيل الـرابع لـصــاحب الـرخـصـة
مــتــوفـرا في H% 90 عــلى األقلH مـن مـحــاوالت الــتــوصــيل.
يـضــمن هــذا الــتــوفــر داخل الــبــنــايـات وخــارجــهــاH ويــكـون
HكـتظةEال سيـما في السـاعات ا Hفعاال 24 ساعة /24 سـاعة
ومــتـأكــد مــنه طــبــقـا ألحــكــام اEــلـحق 4 من دفـتــر الــشـروط

احلالي. 

يــعــبــر عـن الــتــزامــات الــتـــغــطــيــة في صـــيــغــة نــســبــة
تــغـــطــيــة ســـكــان واليـــة مــا مـــغــطــاة بـــشــبـــكــة اجلـــيل الــرابع
لـــصــاحب الـــرخــصـــةH مــقـــارنــة بـــالــعـــدد اإلجــمـــالي لـــســكــان

الوالية.  

تـكون آلـيـة انـتشـار الـشـبكـة تـدريجـيـة. ويـجب على
صـاحب الرخصـة ضمان احلـد األدنى من رزنامة االنـتشار
اEـــطــلــوبH ويــتــمــثل اEــبـــدأ في أن تــكــون فــئــتــا الــواليــات
(اEـــذكــورتـــان أدنـــاه) مـــعــنـــيـــة في كل مـــرحـــلــة مـن مــراحل

االنتشار إلى غاية التغطية الكاملة جلميع الواليات.

يوفـر صاحب الـرخصـةH من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلاصة وجتـهيزاتهH أو تـلك التي قـام بتوحـيد اسـتعمـالها
مع صـــاحـب رخـــصــة جـــيـل رابع آخـــر وفـــقـــا ألحـــكـــام دفـــتــر
الشـروط هذاH احلد األدنى من الـتغطيـة اإلقليـمية اEـبينة

أدناه. 

ال حتـــتــسـب اEــنــاطـق اEــغــطـــاة بــعـــقــود الــتـــجــوال في
نسب التغطية.

وحتـــــسب اآلجــــالH ابـــــتــــداء من تـــــاريخ نــــشـــــر الــــنص
الــتـنــظـيــمي الـذي �ــنح الــرخـصــة لـصــاحـبــهـا في اجلــريـدة

الرسمية.

wذكـورة أدنـاه كـحـد أدنى. ويـتـعEتـعـد االلـتـزامـات ا
تطبيق مـعايير جودة اخلدمـة اEدرجة في اEلحق 2 بدفتر

الشروط هذاH على جميع اEناطق الواجب تغطيتها.

تــسـتــنــد الــواليــات واEـنــاطق اجلــغــرافــيـة الــتي جتب
تـغـطـيـتـهـا في تـواريخ اسـتـحـقـاق ثـابـتـة وكـذا احلـد األدنى
wعـــلى تــوزيع الـــواليــات إلى  فـــئــتــ HـــذكــورEلـــلــتــغـــطــيــة ا

: (2) wاثنت

- الـــفـــئــة األولى H(C1) وحتـــتــوي عـــلى خــمـس عــشــرة
(15) واليـة ذات أولـويـة : أدرار و بـشـار وبـسـكـرة واجلـلـفـة
والـبـيض والـوادي وإيـلـيـزي وغـردايـة وخـنـشـلـة واألغـواط

والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.

(33) wوتتـضمن ثالثا و ثالث H(C2) الفـئة الثـانية -
واليــة : عــw الــدفــلى وعــw تـــمــوشــنت واجلــزائــر وعــنــابــة
وبــاتــنـة وبــجــايــة والـبــلــيـدة وبــرج بــوعـريــريج والــبــويـرة
وبـــومـــرداس والـــشــــلف وقـــســـنـــطــــيـــنـــة والـــطـــارف وقـــاEـــة
وجـيجل ومعـسكـر واEديـة وميـلة ومسـتغـا± واEسـيلة وأم
الـبــواقي ووهـران وغــلـيــزان وسـطــيف وسـيــدي بـلــعـبـاس
وســـكـــيـــكـــدة وســوق أهـــراس وتـــبـــســـة وتــيـــارت وتـــيـــبــازة

وتيسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.

التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : 

Hفي الــــســـنـــة األولى Hيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تـغـطـيـة الـواليـات اآلتـيـةH مـع الـعـلم أن الـنـسب الـدنـيـا من

التغطية موضحة في اجلدول 1.

Hبشار : C1 *

* C2 : تلمسان وتيزي وزو.
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تمتد التزامات التغطية إلى اEوانئ واEطارات واEناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اEعنية :تمتد التزامات التغطية إلى اEوانئ واEطارات واEناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اEعنية :

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

10

20

30

40

50

10

15

20

25

40

ز1 +  سنة 1 (السنة األولى)

(2) wز1 +  سنت

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :

يـجب عـلى صـاحب الرخـصـةH في الـسـنة الـثـانـيـةH تغـطـيـة الواليـات اآلتـيـةH مع الـعلـم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية
موضحة في اجلدول 2.

Hغرداية واألغواط : C1 �

� C2 : بومرداس والبليدة.

ويتعw على صـاحب الرخصة تـغطية احملـطات واEطارات واEوانئ واEـناطق الصنـاعية أو منـاطق النشاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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ز1 + سنتw(2) (السنة الثانية)

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

التاريخالتاريخ
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التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يـجب عـلى صـاحب الـرخـصـة في الـسنـة الـثـالـثـةH تـغـطـيـة الـواليات اآلتـيـةH مع الـعـلم أن الـنـسب الـدنـيـا من الـتـغـطـية

موضحة في اجلدول 3.
Hالنعامة وإيليزي : C1 �

� C2 : تيبازة وسيدي بلعباس.

يـجب على صـاحب الـرخـصة تـغـطيـة احملـطات واEـطـارات واEوانئ واEـنـاطق الـصنـاعـية أو مـنـاطق النـشـاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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ز1 +  3 سنوات (السنة األولى)

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

ز1 + 7 سنوات

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :

يـجب على صاحب الـرخصةH في الـسنة الـرابعةH تـغطيـة الواليات اآلتـيةH وفق النـسب الدنيـا من التـغطيـة موضحة
في اجلدول 4.

 C2 : برج بوعريريج واEدية وعw الدفلى وميلة ومستغا±.

يـجب على صـاحب الرخـصـة تغـطيـة احملطـات واEطـارات واEوانئ واEـناطـق الصـناعـية أو مـناطق الـنشـاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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ز1 + 4 سنوات (السنة الرابعة)

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

ز1 + 7 سنوات

ز1 + 8 سنوات

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C2 الفئة الفئة

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

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
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Hيـكون صاحب الرخصة حرّا في اخـتيار واليات االنتشار اإلضـافية وعددها. غير أنه Hإضافـة إلى الواليات اإللزامية
يبـقى ملزمـا بتـلبيـة االلتـزامات الدنـيا لنـسب التـغطيـة إلطالق اخلدمـات التجـارية والـتي ستتـحقق مـنها سـلطـة الضبط

والتي ال �كن أن تكون أقل من النسب الدنيا اEطبقة على الواليات اخلاضعة اللتزامات الفئة. 

بـعــد اجلـلـســة اخملـصــصـة الخــتـيـار الــواليـات اإللــزامـيــة لـلـســنـوات األربع األولـىH يـصـرح صــاحب الـرخــصـة بــالـواليـات
اإلضافية للسنة األولى. 

يـعلم صاحب الـرخصة سـلطة الـضبط مسـبقا بـتوقعـات االنتشـار اخلاصة به في الـواليات اإلضافـية سنـويا في ذكرى
تاريـخ منح الـرخصـة. كـما يـحـدد أسمـاء الـواليات اإلضـافيـة لـلسـنـوات الثـانـية والـثالـثـة والرابـعـة التي أصـبـحت إلزامـية

وفقا اللتزاماته في اEلحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا. 

بـعـد الـسـنـوات األربع األولىH يـكـون صـاحب الـرخـصـة حـرّا في اخـتـيـار مـواقع وواليـات االنـتـشـار ومـواصـلـة تـكثـيف
شــبـكـته مع إعـالم سـلـطــة الـضـبط في ذكــرى تـاريخ مـنـح الـرخـصــة عـنـدمـا يــتـعـلـق األمـر بـواليـة جــديـدة لم يــطـلق فـيــهـا بـعـد

خدماته.

التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :

يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الواليات :

- بـنــســبــة إجـمــالــيــة دنـيــا قــدرهـا 65 % مـن الـســكــان مع الــتــأكـد من أن 65 % من سـكــان مــقــرات الـواليــات والــدوائـر
 Hمعنيون C1 والبلديات في واليات الفئة

- بـنــســبــة إجـمــالــيــة دنـيــا قــدرهـا 55 % مـن الـســكــان مع الــتــأكـد من أن 55 % من سـكــان مــقــرات الـواليــات والــدوائـر
والبلديات في واليات الفئة C2 تشملهم التغطية.

يجب عـلى صاحب الـرخصة أن يـقدم إلى سـلطـة الضـبط في نهـاية كل سـنةH باإلضـافة إلى الـتقـرير الـسنـوي اEذكور
في الـفـقرة 3.37 من دفـتـر الشـروط هـذاH قـائمـة مـفصـلـة عن اEـناطق اEـغـطاة والـسـكـان اEعـنـيHw تـتـمـاشى وآخر مـا نـشره
الـديـوان الـوطـني لإلحـصـائـيـاتH من أجل تـقـدª تـقـريـر عن انـتـشـار شـبـكـته. ويـتم تـقـديـر عـدد الـسـكـان عـلى أسـاس أحدث
إحصاء الـسكـانH في هذا التـاريخH والذي يـنشر نـتائـجه الديـوان الوطني لإلحـصائـيات. ويذكـر هذا الـتقريـر ويبـررH عند
االقـتـضـاءH ظـروف اإلعـفاء (sـعـنى هـذه الـعـبـارة في اEادة 32) التي �ـكن أن يـسـتـفـيد مـنـهـا صـاحب الرخـصـة خالل الـفـترة

اEعنية.  

طـبـقا لـلـمادة 32 من دفـتـر الـشروط وبـاسـتثـنـاء ظـروف اإلعفـاءH يـلزم صـاحب الـرخـصة بـدفع مـبلـغ زائد عـلى اEـقابل
اEالي للرخصة في حال عدم احترام االلتزامات الدنيا للتغطية اEذكورة أعاله. 

يحتسب مبلغ الزيادةH بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة اجليل الرابعH على أساس السلّم اآلتي:

- اإلخالل بـااللتـزامات الـسنـويـة للـتغـطيـة في واليـة ما : تـطبـيق عـقوبـة قصـوى (زيادة قـصـوى) قدرهـا مائـة ملـيون
دينار جزائري ( 100.000.000 دج). 

يـحـتـسب اEـبـلـغ الـزائـد عـلى اEـقـابل اEـاليH عـلـى أسـاس الـزيـادة الـقـصـوى تـنـاسـبـا مع الــعـجـز في الـتـغـطـيـة لـلـسـكـان
مقارنة باألدنى اEطلوب من نسبة التغطية اإللزامية للسكان في اEنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة اEعتبرة. 

أي أنه لكل حالة مخالفةH تطبق الصيغة اآلتية : 

Hالنسبة اإللزامية /(X النسبة اإللزامية - النسبة احملققة) x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن  :حيث أن  :

 HعنيةEنطقة اEنسبة التغطية احملققة في ا : X النسبة احملققة

x : ضربH و / / : قسمة.

�كن أن تطبق الغرامة كل سنة طاEا لم يتحقق االلتزام. 
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اEلحق اEلحق 4
التزامات إضافيةالتزامات إضافية
يجب على صاحب الرخصة احترام االلتزامات اإلضافية اآلتية :يجب على صاحب الرخصة احترام االلتزامات اإلضافية اآلتية :

الواليات اإلضافية للسنة األولى :الواليات اإلضافية للسنة األولى :

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  سنة  +  سنة 1 
ز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات(السنة األولى)(السنة األولى) 2 wسنت + wز1 + سنت
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اجلدول اجلدول 5
نسبة التغطية  الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولىنسبة التغطية  الدنيا بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
عدد الواليات اإلضافية  للسنة 2 : ست عشرة (16).

عدد الواليات اإلضافية  للسنة 3 : ال شيء.

عدد الواليات اإلضافية للسنة 4 :  ال شيء.
نسب تغطية الواليات اإللزامية التي تفوق النسب الدنيا : ال شيء

االلتزامات اإلضافية حول نوعية اخلدمة : ال شيء.

ورقلة
اجللفة
بسكرة
غرداية
أدرار
اجلزائر
وهران

قسنطينة
سطيف
بومرداس
بجاية
البليدة
عنابة
تيبازة

سيدي بلعباس
البويرة
الشلف
باتنة

برج بوعريريج
اEدية
معسكر
اEسيلة
تيارت
سكيكدة

عw الدفلى
مستغا±
غليزان

عw تموشنت
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 16 -  - 237 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1437 اEـوافق  اEـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة H2016 يـتـضــمن اEـوافــقـة عـلى يـتـضــمن اEـوافــقـة عـلى
رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (رخصـة إقامـة شبـكـة عمـوميـة للـمـواصالت الالسلــكيـة النـقـالة من اجلـيل الرابع (4G) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات) واســتغـاللـها وتــوفـير خـدمـات

اEـواصالت الالسلكية للجمهور اEمنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم اجلزائرH شركة ذات أسهم".اEـواصالت الالسلكية للجمهور اEمنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم اجلزائرH شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــ

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

Hادتان 99 - 4 و143 (الفقرة 2) منهEال سيما ا Hوبناء على الدستور -
- وrـقــتـضى الــقـانـون رقم 2000 - 03 اEـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اEـوافق 5 غــشت سـنـة 2000 الــذي يـحـدد

 HتمّمEعدّل واEا Hواصالت السلكية والالسلكيةEتعلقة بالبريد وباEالقواعد العامة ا
- وrـقـتـضى الـقـانـون رقم 09 - 04 اEـؤرّخ في 14 شـعـبـان عـام 1430 اEـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واEـتـضـمن الـقـواعـد

Hتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاEاخلاصة للوقاية من اجلرائم ا
- وrـقـتــضى اEـرســوم الـرئـاسي رقم 15- 125 اEـؤرخ في 25 رجب عـام 1436 اEـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واEــتـضـمن

HعدلEا Hأعضاء احلكومة vتعي
- وrـقــتـضى اEـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 124 اEـؤرخ في 15 صـفـر عام 1422 اEـوافق 9 مـايـو سـنـة 2001 واEـتـضمن

Hواصالت السلكية والالسلكيةEنافسة من أجل منح رخص في مجال اEزايدة بإعالن اEطبق على اEحتديد اإلجراء ا
- وrـقـتــضى اEـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 12-12 اEـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1433 اEـوافق 9 يـنـايــر سـنـة 2012 الــذي يـحـدد

Hصالحيات وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- وrـقـتـضى اEـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 15 - 320 اEـؤرخ في أوّل ربـيع األول عام 1437 اEـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2015
واEتعلق بـنظام االستغالل اEطبق عـلى كل نوع من أنواع الشبكـات rا فيها الالسلكـية الكهربائيـة وعلى مختلف خدمات

HتممEعدل واEا Hواصالت السلكية والالسلكيةEا
- وبــعــد االطالع عــلى مــحـضــر رســو اEــزاد اEــسـبـب  اEـعــدّ من طــرف ســلــطــة الـضــبط لــلــبــريــد واEـواصالت الــســلــكــيـة

Hوالالسلكية
Hواصالت السلكية والالسلكيةEوبعد استشارة سلطة ضبط البريد وا -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اEاداEادّة األولى :ة األولى :  يهـدف هذا اEـرسوم إلى اEوافـقة عـلى رخصة  إقـامة شـبكة  عـمومـية  للـمواصالت  الالسـلكـية النـقالة
من  اجلـيل  الـرابع (4G) واســتـغاللــهـا  وتـوفــيـر  خـدمــات  اEـواصالت الالسـلــكـيـة  لــلـجـمــهـور عـلـى هـذه الـشــبـكـةH اEــمـنـوحـة

لشركة "أوبتيموم تيليكوم اجلزائرH شركة ذات أسهم". 
اEاداEادّة ة 2 : : يرخص لشركة "أوبتيموم تـيليكوم اجلزائرH شركة ذات أسهم" اEـستفيدة من  الرخصة اEذكورة أعالهH بأن
تقيـم وتـستغل الشبكـة اEذكورة فـي اEادة األولى أعالهH وبأن تـوفـر خدمات اEواصالت الالسـلكية على هـذه الشبكة ضمن

الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط اEلحق بهذا اEرسوم.
اEـاداEـادّة ة 3 : : الـرخـصـة اEذكـورة في اEـادة األولى أعالهH شـخـصـيـة وال �ـكن الـتـنازل عـنـهـا أو حتـويـلـها إالّ فـي إطار ووفق

األحكام التشريعية والتنظيمية اEعمول بهاH ووفق الشروط احملددة في دفتر الشروط.
اEـاداEـادّة ة 4 : :  يــحــدد مـبــلغ اجلـزء الــثـابـت لـلــمـقــابل اEـالي لــلــرخـصــة بـأربــعـة ماليــيـر ديــنـار جــزائـري (4.000.000.000 دج)

ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد اEقررة في دفتر الشروط.
اEاداEادّة ة 5 : :  يـحدد مبـلغ اجلزء اEـتغيـر للمـقابل اEالي لـلرخصـة وفق أحكـام دفتر الـشروط اEلـحق بهذا اEـرسومH ويدفع

سنويا من قبل صاحب الرخصة.
اEاداEادّة ة 6 : :  ينشر هذا اEرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 2 ذي احلجّة عام 1437 اEوافق 4 سبتمبر سنة 2016.
عبد اEالك ساللعبد اEالك سالل
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اEلحقاEلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

سلطة ضبط البريد واEواصالت السلكية والالسلكيةسلطة ضبط البريد واEواصالت السلكية والالسلكية
دفتر الشروط اEتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية دفتر الشروط اEتعلق بإقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية 

من اجليل الرابع (من اجليل الرابع (4G) وتوفير خدمات اEواصالت الالسلكية للجمهور) وتوفير خدمات اEواصالت الالسلكية للجمهور
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الفصل األولالفصل األول

التعريف العام للرخصةالتعريف العام للرخصة

اEاداEادّة األولى:ة األولى: اEصطلحات

 1.1. تعريف اEصطلحاتتعريف اEصطلحات

زيـــادة عـــلـى الـــتـــعـــاريف الــــواردة في الـــقـــانـــون رقم
2000 - 03 اEؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اEوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اEــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاEــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةH اEـــعــدل
واEتممH الذي يـدعى في صلب النص "القانـون"H تستعمل
فــي دفـــتـــر الـــشـــروط هــذاH مـــصـــطـــلـــحـــات يـــجب أن تـــفـــهم

كاآلتي :

"سلـطة الـضبط""سلـطة الـضبط" تـعني سـلطة الـضبط الـتي أنشئت
rوجب اEادة 10 من القانون.

"اEلحق""اEلحق" يعني أحد مالحق دفتر الشروط هذا :

Hلحق األول : أسهمية صاحب الرخصةEا -

Hلحق 2 : جودة اخلدمةEا -

Hلحق 3 : التغطية اإلقليميةEا -

- اEلحق 4 : التزامات إضافية.

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

القانون.

"رقم أعـــمــال اEـــتـــعــامل""رقم أعـــمــال اEـــتـــعــامل" يــعـــني رقم األعـــمـــال خــارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اEقدمة في إطار رخصة اجليل الرابعH والصافي من كلفة
كل خـدمـات الـتـوصـيل الـبـيـني الـذي � إجنـازه في الـسـنة

اEدنية السابقة.

"ETSI"يعني اEعهد األوروبي لتقييس االتصاالت.

"الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" "الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة" تـــعـــنـي كل حـــدث ال يـــقـــاومH غـــيـــر
مـــــتـــــوقعHال �ـــــكن جتـــــاوزه وخـــــارج عـن إرادة األطــــرافH ال
ســيـمــا خالل الــكـوارث الــطـبــيـعــيــة أو في حـالــة احلـرب أو

اإلضرابات.

(Global System for Mobile Communication) ") "GSM"
يـعـنـي اEـنـظـومـة األرضـيـة لالتـصـاالت الـنـقـالـةH اخملـصـصـة
لضمان اتصاالت نقـالة باستعمال تقـنيات رقمية خلوية
GSM كــمـا يـعـرفـهــا اEـعـهـد األوروبي لـتــقـيـيس االتـصـاالت

.(ETSI)

(Global Mobile Personal Communication by Satellite) ") "GMPCS"
يعنـي كل منظومـة للمواصالت الـسلكـية والالسلكـية عبر
الساتل (ثابتة أو نـقالةH بحزم واسعة أو ضيقةH عاEية أو
جـهويةH ثابـتة أو غيـر ثابتة اEـدارH موجودة أو في طريق
اإلجنـاز) تــوفـر خـدمـات اEــواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
مــبـــاشــرة لــلــمــســتــعـــمــلــv الــنــهــائــيـــHv انــطالقــا من ســعــة

ساتلية.
(International Mobile Telecommunications Advanced)  "IMT Advanced"
يـــعــني أنــظـــمــة اEــواصالت الـالســلــكــيـــة الــنــقــالـــة الــدولــيــة

اEتطورة.

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

جتهيزات اEواصالت السلكية والالسلكية لشبكاته.

"رخـصــة اجلـيل الـرابع "رخـصــة اجلـيل الـرابع 4G"تــعـني الـرخـصــة اEـسـلّـمـة
rـوجب مـرسـوم تـنـفـيـذيH الـتـي تسـمـح لـصـاحـبـهـا بـإقـامة
واسـتـغالل شـبـكـة عـمـومـيـة لالتـصـاالت اخلـلـويـة من اجلـيل
الــــــرابع (4G) عـــــــلى الــــــتـــــــراب اجلــــــزائــــــريH تــــــســــــتـــــــجــــــيب
خلـــصـــوصـــيـــات أنـــظـــمـــة اEـــواصالت الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالــة

اEتطورة.

"LTE" (Long Term Evolution Technology) ) تـــعــني
الـتـكنـولوجـيـا ذات التـطـور بعـيد اEـدى حـسب اEواصـفات

 .3GPP األولية جملموعة

"LTE Advanced" يعـني التـكنـولوجـيا ذات الـتطور
بـعــيــد اEـدىH الــتي تــســتـجــيب Eــواصـفــات االحتــاد الـدولي
لالتصاالت فيـما يخص شبكات اEـواصالت الالسلكية من

اجليل الرابع. 

"الوزير""الوزير" يعني الوزيـر اEكلف باEواصالت السلكية
والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

"اEـــــتـــــعـــــامل""اEـــــتـــــعـــــامل" يـــــعــــنـي صــــاحـب رخـــــصــــة إقـــــامــــة و/أو
استغالل شبكة عـمومية للمواصالت السلكية والالسلكية
مـن اجلــيل الـــرابع و/أو اســتـــغالل خــدمـــات هــاتـــفــيــة و/أو

اEعطيات في اجلزائر.

" " UIT " "يعني االحتاد الدولي لالتصاالت.

"UMTS "  " يـــعــــنـي مـــعــــيــــار االتـــصــــاالت الـالســـلــــكــــيـــة
العاEية اEتنقلة.

(4G) واصالت الالسلـكيـة من اجليل الرابعEواصالت الالسلـكيـة من اجليل الرابع ("شـبكـة اEشـبكـة ا"
Hفي إطـار الــرخـصـة Hتـعــني "( "(4G) أو شـبـكــة اجلـيل الـرابع) أو شـبـكــة اجلـيل الـرابع
شــبـكـة عـمــومـيـة أرضـيــة لـلـمـواصالت الـالسـلـكـيــة الـنـقـالـة
التـي تسـتعـمل تكـنولـوجيـات السلـكيـة كهـربائـية مـطابـقة
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خلـــصــوصـــيــات اEـــواصالت الالســـلــكـــيــة الـــدولــيـــة الــنـــقــالــة
اEـتـطورة (IMT-Advanced) مـثـلـمـا حـددهـا االحتـاد الـدولي
لـالتــصــاالتH مع اســتــعــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا ذات الــتــطـور

.(LTE Advanced) دىEبعيد ا
"اخلـدمات""اخلـدمات" تـعـني خـدمـات اEـواصالت الالسـلـكـية من
اجلـــيل الــرابـع الــتي هي مـــوضــوع الـــرخــصــة وتـــتــألف من
خـــدمـــات الــصـــوت واEـــعـــطــيـــات وخـــدمـــات ذات الــوســـائط

.vتنقلEرسل إليهم اEتعددة لصالح اEا
"Subscriber Identity Module SIM " أو" أو
" Universal Subscriber Identity Module USIM " " يـــعـــني
وحدة إلكترونيـة لتعريف اEشترك والتي تسمح بالنفاذ

إلى اخلدمات.
"محطـة قاعدية أو عقدة "محطـة قاعدية أو عقدة B ( (eNode B)" )" تعـني محطة
قـاعـديــة تـضـمـن الـتـغــطـيـة الالســلـكـيــة الـكـهــربـائـيــة خلـلـيـة
(وحدة قاعديـة للتـغطيـة الالسلكيـة الكهـربائيـة إلقليم ما)
vكــمـــا إنــهــا تــوفــر لــلــمــشــتــركــ Hمن شـــبــكــة اجلــيل الــرابع

اEوجودين في اخلليةH نقطة الدخول في الشبكة.
"محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة""محـطـة متـنـقلـة أو مـحـطة مـطـرفيـة مـتنـقـلة" تـعني
اجلــهــاز الــنــقــال لــلــمــشـتــرك الــذي يــســمح لـه بــالـنــفــاذ إلى

شبكة اجليل الرابع عبر قناة السلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" "صاحب الرخصة" يعني اEـستفيد من رخصة اجليل
الـــرابعH أي شـــركــة "أوبـــتــيـــمــوم تـــيــلـــيـــكــوم اجلـــزائــر" هي
شـركـة ذات أســهم خـاضــعـة لـلقـانـون اجلـزائريH بـرأسـمال
قـدره مـائة وأربـعـة وستـون مـليـارا واثـنان مـلـيون ديـنار
جـزائـري (000.000. 164.002 دج)H يــوجـد مـقــرهـا بــالـطـريق
Hالدار الـبيـضاء H4 مجـموعـة ملـكية رقم 37 قسم Hالـوالئي

اجلزائر.
"اEرتفقون الزائرون""اEرتفقون الزائرون" يعني الـزبائن غير مشتركي
صــــاحب الـــرخــــصـــةH واEـــشـــتــــركـــv في شــــبـــكـــة عــــمـــومـــيـــة
لــلـمــواصالت الالســلــكـيــة اخلـلــويــةH يـســتـغــلــهـا في اجلــزائـر
اEـتـعامـلـون اجلزائـريـون الذين أبـرمـوا اتفـاقـات التـجوال
مع صــــاحـب الــــرخــــصــــة (الــــتــــجــــوال الــــوطــــني)H اEــــزودون
بأجهـزة مطرفـية لـلزبائن تـتماشـى وأنظمـة اجليل الرابع

ويودون استعمال شبكة صاحب الرخصة. 
vـرتفقEرتـفقون اجلوالون" يعني الـزبائن غير اEرتـفقون اجلوالون""اEا"
vـشـتـركـEا Hالــزائـرين وغـيـر مـشــتـركي صـاحب الـرخــصـة
في شبكات عمومـية للمواصالت الالسلـكية اخللوية التي
يــســتــغـلــهــا اEــتــعــامـلــون األجــانب الــذين أبــرمــوا اتــفــاقـات
H(الــــتــــجـــــوال الــــدولي) الــــتــــجـــــوال مع صــــاحـب الــــرخــــصـــــة
اEـزودون بـأجـهـزة مـطرفـيـة لـلـزبـائن تـتـمـاشى مع أنـظـمة
اجلــيـل الــرابع والــراغــبـــون في اســتــعــمـــال شــبــكــة صــاحب

الرخصة. 

الـتـغـطـية" تـعـني اEـنـاطق اجلـغـرافـيـة الـتي "مـنـطـقـة الـتـغـطـية""مـنـطـقـة 
يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة اجليل الرابع.

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

2.1 الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي الـــتـــعـــاريـف الـــواردة في لـــوائح االحتـــاد الـــدولي
لالتصاالتلالتصاالت

تـكـون تعـاريف اEـصـطلـحـات األخرى اEـسـتعـمـلة في
دفـتر الشروط هـذا مطابـقة للتـعاريف الواردة في لوائح

االحتاد الدولي لالتصاالت ما لم يرد ما يخالف ذلك.

اEاداEادّة ة 2 :  : موضوع دفتر الشروط

 1.2. تعريف اEوضوع : تعريف اEوضوع :

يهدف دفتـر الشروط هذا إلى حتـديد الشروط التي
يـرخـص فـيـهـا لـصـاحب الـرخـصـة بــأن يـقـيم ويـسـتـغل عـلى
الــتــراب اجلـزائــري شــبـكــة مــواصالت الســلــكـيــة نــقــالـة من
اجلـيل الرابع مفتـوحة للـجمهورH وأن يـركب على التراب
اجلــزائــري احملــطــات والـــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لــتــوفــيــر

اخلدمات للجمهور.

2.2. اإلقليمية : اإلقليمية :

تــــشــــمل الــــرخــــصــــة كل امــــتــــداد الــــتــــراب اجلــــزائـــري
ومـيـاهـه اإلقـلـيـمــيـة وجـمــيع مـنـافــذه الـدولـيــة بـرا وبـحـرا
وســاتـلـيـاH وفق االتــفـاقـات واEـعـاهــدات مـا بـv احلـكـومـات

واالتفاقات واEعاهدات الدولية.

اEاداEادّة ة 3 : : النصوص اEرجعية

يـجب أن تــنـفــذ الـرخــصـة اEــمـنــوحـة لــصـاحـبــهـا وفق
جــمــيع األحــكــام الــتــشــريــعـــيــة والــتــنــظــيــمــيــة واEــقــايــيس

اجلزائرية والدولية اEعمول بهاH ال سيما :

- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اEـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اEـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اEـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاEواصالت الـسـلـكـية

HتممEعدل واEا Hوالالسلكية

- األمـر رقم 01-03 اEـؤرخ في أول جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1422 اEوافق  20 غـشت سنة 2001 واEـتعـلق بـتطـوير

HتممEعدل واEا Hاالستثمار

- الــقــانـون رقم 09 - 04 اEــؤرخ في 14 شــعــبــان عــام
1430 اEــــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2009 واEـــتـــضــــمن الــــقـــواعـــد

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اEــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
Hاإلعالم واالتصال ومكافحتها
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- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 01 - 124 اEــؤرخ في 15
صـــفـــر عــام 1422 اEــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2001 واEـــتـــضــمن
حتـديـد اإلجـراء اEـطـبق عـلى اEـزايـدة بـإعالن اEـنـافسـة من
أجـل مـــــــنـح رخص فـي مـــــــجــــــال اEـــــــواصـالت الـــــــســــــلـــــــكـــــــيــــــة

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

Hقدمة للجمهورEاخلدمات ا
- اEـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 02 - 142 اEــؤرخ في 3
صــفـر عـام 1423 اEـوافق 16 أبــريل سـنـة 2002 الــذي يـحـدد
كـيـفـيـات تـعـيــv األعـوان اEـؤهـلـv لـلــبـحث عن مـخـالـفـات
الــــتــــشـــريـع اEــــتـــعــــلـق بـــالــــبــــريــــد واEـــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

Hوالالسلكية ومعاينتها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 156 اEــؤرخ في 26
صـــفـــر عــام 1423 اEــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الـــذي يـــحــدد
شـروط الـتـوصـيل الـبـيـني لـشـبـكـات اEـواصالت الـسـلـكـية

HعدلEا Hوالالسلكية وخدماتها
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 366 اEــؤرخ في 29
شـــعـــبـــان عــام  1423اEــوافق 5 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2002 الــذي
يـحدد االرتـفاقـات اEتـعلـقة بتـركيـب جتهيـزات اEواصالت

السلكية والالسلكية و/أو استغاللها.
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 232 اEــؤرخ في 23
ربيع الثاني عام  1424 اEوافق 24 يونيو سنة 2003 الذي
يـــحـــدد مــــضـــمـــون اخلـــدمـــة الـــعـــامــــة لـــلـــبـــريـــد واEـــواصالت
السلـكيـة والالسلكـية والـتعريـفات اEطـبقـة عليـها وكيـفية

تمويلهاH اEعدل واEتمم.
- اEــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 03 - 436 اEــؤرخ في 27
رمــضـان عـام  1424 اEـوافق 22 نـوفــمــبـر ســنـة 2003 الـذي
يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات وضع مــــتـــعـــامــــلي شـــبــــكـــات االتـــصـــاالت
السلكية والالسـلكية للدليل الـهاتفي في شكل مكتوب أو

Hإلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم
- اEــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 15-320 اEــؤرخ في أوّل
ربـــيع األوّل عـــام  1437 اEــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015
الـــذي يـــحـــدد نـــظــام االســـتـــغالل اEـــطـــبق عـــلى كل نـــوع من
أنـواع الـشــبـكــات rـا فـيــهـا الالســلـكـيــة الـكـهــربـائــيـة وعـلى

Hواصالت السلكية والالسلكيةEمختلف خدمات ا
- الـــقــرار الـــوزاري اEـــشـــتـــرك اEـــؤرخ في 19 ربــيع
األول عـام 1427 اEـوافق 18 أبــريل ســنـة 2006 الــذي يــحـدد
الــــشــــروط والـــكــــيـــفــــيـــات واإلجــــراءات اEــــتـــعــــلـــقــــة بـــبــــنـــاء

Hواستعمال النقط العليا

- اEـقـايـيس احملــددة أو اEـقـايـيس اEــذكـورة في دفـتـر
Hالشروط هذا

- لـوائح االحتـاد الـدولي لالتـصـاالت H(UIT) ال سـيـما
تلك اEتعلقة باEواصالت الالسلكية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط إقامة الشبكة واستغاللهاشروط إقامة الشبكة واستغاللها
4 :  : اEـــنــــشـــــآت األســـاســــيــــــة لــــشـــبـــكــــــة اجلـــيل اEــاداEــادّة ة 

.(4G) الرابع
 1.4. شبكة التراسل اخلاصة شبكة التراسل اخلاصة

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

.(4G) شبكة اجليل الرابع
و�كـنهH في هـذا الصددH إقـامة وصـالت سلـكية و/أو
الســلـــكــيـــة كــهــربـــائــيــةH ال ســـيــمــا وصـالت بــحــزم هـــرتــزيــة
لــضــمــان وصالت الــتــراسل. كــمــا �ــكــنه طــبــقــا لــلــتــنــظــيم
الـــســـاري اEـــفــعـــولH أن يـــســـتــأجـــر لـــدى الـــغــيـــر وصالت أو

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

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

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

يقـوم صاحب الـرخصة بـترحـيل شبـكة اجلـيل الرابع
اخلـاصـة به جلمـيع الـتطـورات الـتكـنـولوجـيـة ضمن قـواعد

ومعايير النفاذ الدولية حسب احلاجة.
3.4. احترام اEقاييس احترام اEقاييس

عـلـى صـاحب الــرخـصــة احـتــرام الـقـواعــد واEـقــايـيس
اEطبقة في اجلزائر.

4.4. النفاذ اEباشر إلى الدولي النفاذ اEباشر إلى الدولي

يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اEـــكـــاEـــات
الـدولــيـة - الــصـوت واEــعـطــيـات وخــدمـات ذات الــوسـائط
اEــتـــعــددة - Eــشــتـــركــيهr Hـــا فــيــهـم اEــرتــفـــقــون الــزائــرون
واEـرتــفـقــون اجلـوالــون انـطالقــا من/ أو بـاجتــاه هـؤالء في
اجلــزائــر عــبـر اEــنــشــآت الــدولــيــة الــتي تــمت إقــامــتــهـا أو
استغاللـها من طـرف متـعامل عمـومي حائـز رخصـة إقامة
واســتــغالل الــشــبــكــات الـــعــمــومــيــة لالتــصــاالت الــســلــكــيــة

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

يخـضع صاحب الرخصـة إللزاميـة التغطـية اEتـمثلة
في إقــامــة وتـشــغــيل الــوسـائـل الـضــروريــة إلقــامـة شــبــكـة
اجليل الرابع وضمان تـوفر اخلدمات في مناطق التغطية

الواردة في اEلحق 3.
اEاداEادّة ة 5 : : اEناولة الوطنية

زيـادة عـلى االلـتـزامـات اإلضـافـيـة اEـصـاغة فـي ملف
الــتـــرشــيح اخلــاص بـــصــاحب الـــرخــصــة واEـــلــحــقـــة بــدفــتــر
Hيجب على صاحب الرخصة أن يلجأ H(4 لحقEا) الشروط
قــدر اإلمـكـانH إلى مـؤســسـات بـأغـلـبــيـة رأسـمـال جـزائـري

لكل عملية اقتناء أمالك أو خدمات أو عمليات مناولة.
اEاداEادّة ة 6 : : اEقاييس واEواصفات الدنيا

1.6. احترام اEقاييس واالعتمادات احترام اEقاييس واالعتمادات

يـجب أن تكون التجـهيزات والتـركيبات اEسـتعملة
في شـبـكـة صـاحب الـرخـصـة مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اEـعـمول
بــــهــــا. وعــــلى صــــاحب الــــرخــــصــــة الــــســــهــــر عــــلـى أن تــــكـــون
الــتــجــهــيــزات اEــوصــلــة بــشــبــكــتهH ال ســيــمــا الــتــجــهــيـزات
اEطـرفيـةH مـعتـمـدة وفق األحكـام الـقانـونيـة والـتنـظـيمـية

اEعمول بها.
2.6. وصل األجهزة اEطرفية وصل األجهزة اEطرفية

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

التنظيم اEعمول به.
3.6. اخلدمات والتدفقات الدنيا اخلدمات والتدفقات الدنيا

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

Hخدمات الصوت -
Hالنفاذ إلى اإلنترنت -

HعطياتEإرسال ا -
 Hإرسال واستقبال الرسائل القصيرة -

- الوسائط اEتعددة. 
�ـكـن أن يـوفر صـاحب الرخـصة الـنفـاذ إلى خدمات
الــصــــوت عـلــى الـتــكــنـولــوجــيــا ذات الـتــطــور بـعــيــد اEـدى
LTE (Voice over LTE أو VoLTE) عــــــلـى شـــــــبــــــكــــــة اجلـــــــيل

الرابع اخلاصة به.
تـــتــمـــثل الـــتـــدفـــقــات الـــدنـــيـــا عــلـى مــســـتـــوى احملـــطــة
القاعديةH اعتـمادا على اEوارد الطيفية اخملصصة واحملددة

في اEادة 7 من دفتر الشروط هذاH فيما يأتي :

- الــــربط الــــنـــازل (downlink) : 75  مـــيـــغــــابـــايت في
Hالثانية على األقل

- الـــــربط الـــــصــــاعــــد (uplink) : 25  مـــــيــــغـــــابـــــايت في
الثانية على األقل.

اEاداEادّة ة 7 : الذبذبات الالسلكية الكهربائية
1.7. حزم الذبذبات حزم الذبذبات

فـــور ســـريــان مـــفـــعـــول الـــرخـــصـــةH يــســـمـح لــصـــاحب
الـرخـصـــة بـاسـتـغــالل عـــرض حـزمـــة ذات 20 مـيـغـاهـرتـز
(x 2 10 مـيغـاهـرتـز) في احلـزمة 3 اEـعـروفة بــحـزمة 1800
Hمـــيــغــاهـــرتــز مـــثــلــمـــا حــددهــا االحتـــاد الــدولي لـالتــصــاالت
والتي تتشكل من حـزمة سفلى EكاEات األجهزة اEطرفية
اخلـاصـة بـاEــسـتـعـمل نـحـو احملـطــات الـقـاعـديـةH ومن حـزمـة
عــلـيــا بــالــنــسـبــة لــلــمـكــاEــات من احملــطــات الــقـاعــديــة نــحـو
األجهـزة اEـطـرفـيـةH ويـفـصل بـv هـاتـv احلـزمـتHv فـاصل

مزدوج من 95 ميغاهرتز. 
إن مـــخـــتـــلـف هـــذه الـــقـــنــــوات مـــتـــوفـــرة عــــبـــر كـــافـــة
التراب الوطني مع مراعاة عوائق التنسيق على احلدود.

ذبذبات القنوات اEمنوحة باEيغاهرتز هي :
* 1744.9 - 1734.9  لـــلـــحــــزمـــة الـــســـفــــلى (إرســـال من

H(النقال نحو احملطة القاعدية
* 1839.9 - 1829.9 للحزمـة العليـا (إرسال من احملطة

القاعدية نحو اجلهاز اEطرفي النقال).
لـــذاH تــــتم إعـــادة تــــهـــيـــئــــة حـــزمـــة 1800 مـــيـــغــــاهـــرتـــز
لـلـســمـاح بـاســتـمــرار اسـتـغالل شــبـكـات مـن نـوع آخـر في
هـذه احلـزمـة وسـتصـبح الـتـهـيـئـة اجلديـدة فـعـلـيـةH بدءا من

تاريخ تبليغ رخص اجليل الرابع. 
2.7. تخصيص ذبذبات إضافية تخصيص ذبذبات إضافية

�كن تخصـيص قنوات ذبذبـات إضافيةH ذات عرض
يتمـاشى مع اإلمكانـيات التي تـتيحـها التـكنولـوجيا ذات
التطور بعيد اEدى HLTE Advanced لصاحب الرخصة في
نـــفس احلـــزمـــةH بـــحـــسب مـــا يـــتـــوفـــر من الـــقـــنـــوات ووفق
الـــذبــذبـــات اخملــصـــصــة لـــشــبـــكــات اجلـــيل الــرابـع في إطــار
مـخـطط الـذبــذبـات وتـبـعــا إلعـادة تـهـيـئــة احلـزمـة اEـذكـورة

.GSM وضوعي لـEبعد الزوال ا
ولـــهـــذا الـــغـــرضH يـــرسل إلى ســـلـــطـــة الـــضـــبط طـــلب
مـــســــبب يـــبــــرر احلـــاجـــات مـن الـــذبـــذبــــاتH وعـــلى ســــلـــطـــة
Hالـــضــبـط اإلجــابـــة عـــلى الـــطـــلب في أجل ثـالثــة (3) أشـــهــر
ابــتــداء مـن تــاريخ إيــداع الــطـــلب اEــثــبـت بــوصل اســتالم.
تـكـون شـروط مـنح واسـتـعـمـال حـزم الـذبـذبـات اEـمـنـوحـة

لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم اEعمول به.
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قــــصــــد زيــــادة إمــــكــــانـــــيــــات الــــشــــبــــكــــة الــــعــــمــــومــــيــــة
لــلـمــواصالت الالســلــكــيـة من اجلــيل الــرابع الــتي يــقـيــمــهـا
صــاحـب الــرخـــصــة من أجـل اســتـــغالل خــدمـــات اEــواصالت
الالسلـكيـة اEسـموح بـها في الـرخصـة التي يـحكـمهـا دفتر
الــشــروط هـــذاH �ــكن أن تــخــصص لـه مــوارد إضــافــيــة من
الـذبـذبـات في حـزم ذبـذبـات أخـرى وفـقـا خملـطط الـذبـذبات
الـــــوطـــــني ولـــــوائح االحتـــــاد الـــــدولـي لالتـــــصـــــاالت. وحتــــدد
كيـفـيات مـنح هـذه اEوارد ومـبـالغ حقـوق الـنفـاذ واألتاوى
السنوية اEتـعلقة بها عن طريق التنظيم و�كن أن ترفق
بالتزامات إضافية فيما يخص التغطية ونوعية اخلدمة.
زيــادة عـــلى ذلكH �ـــكن مــراجـــعــة األتـــاوى الــســـنــويــة
لــلـــمــوارد الـــطـــيــفـــيــة اEـــمـــنــوحـــةH والــتـي � حتــديـــدهــا في
الـنــقــطـة H1.7 ورفـع قــيـمــتــهــا حــسب مــقــتــضــيــات الــسـوق
وبــعـــد اســتــشـــارة أصــحـــاب الــرخص وتـــبــلـــيــغــهـم من قــبل

سلطة الضبط عن مراجعة أحكام دفتر الشروط.
3.7. ذبذبات احلزم الهرتزية ذبذبات احلزم الهرتزية

بـــــطـــــلـب من صــــــاحب الـــــرخــــــصـــــة وفي ظـل احـــــتـــــرام
Hـعــمـول بـهـا ومــبـدأ عـدم الـتــمـيـيـزEاألحـكـام الـتــنـظـيــمـيـة ا
تـمـنح الـذبذبـات الـهـرتزيـة لـوصالت احلـزم الهـرتـزية ذات

الرؤية اEباشرةH بشرط توفرها.
4.7. شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

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

Hعـنـد احلـاجـة Hـكن سـلـطـة الـضـبط كـذلك أن تـفـرض�
شـــروط الــتـــغـــطــيـــة وحـــدود طــاقـــة اإلشـــعــاع عـــلى الـــتــراب

الوطني برمته أو على مناطق §يزة.
Hبـطــلب من ســلـطـة الــضـبط Hيـبــلغ صـاحـب الـرخــصـة

مخططات استعمال حزم الذبذبات اخملصصة له.
Hفـي كل وقت Hعـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة أن يـــــتــــخـــــذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد االستعمال الناجع للذبذبات.
حتـتـفظ سـلــطـة الـضـبط بـحق سـحب الـذبـذبـات غـيـر

اEستعملة للوصالت الثابتة في أجل مدته سنة.
بغـرض االسـتعـمـال األمـثل للـطـيف التـردديH يـسمح
rـــبــدأ احلـــيــاد الـــتــكــنـــولــوجـي حلــزم الــذبـــذبــات اخملـــصــصــة

خلدمات الهاتف النقال.
ويتم تنفيـذ هذا اEبدأ تدريجيا حتت إشراف سلطة
الــضــبـطH بــنــاء عــلى طــلب صــاحب الــرخــصــة وبــالــتــشــاور

معه. 
يــــعــــرّف مــــبــــدأ احلـــيــــاد الــــتــــكـــنــــولــــوجي لــــلــــذبــــذبـــات
الالسـلـكـية الـكـهـربائـيـةH في مـفهـوم هـذه اEـادة باإلمـكـانـية

اEتاحـة لصـاحب الرخـصة باسـتغالل حـزم الذبـذبات التي
خـصـصت له مـهـمـا كـان نــوع رخص الـهـاتف الـنـقـال وذلك

بغض النظر عن التكنولوجيا اEستعملة.
يـــتـم احـــتـــســـاب مـــبـــلغ إتـــاوة تـــخـــصـــيص وتـــســـيـــيـــر
ومراقـبـة الذبـذبـات الالسلـكـية الـكـهربـائيـة الـتي تـخصـها
إعــــادة الــــتـــــهــــيــــئـــــة الــــنــــاجتـــــة عن تــــنـــــفــــيــــذ مـــــبــــدأ احلــــيــــاد
الـتـكـنولـوجي لـلـذبـذبـات بـاالعـتـمـاد عـلى أسـلـوب احلـساب
اEـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي رخـــصـــة االســـتـــغالل اجلـــديـــد لـــتـــلك

الذبذبات.
5.7. التشويش التشويش

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

تشويشات مضرة.
vقـنـوات متـعامـل vوفي حـالة حـدوث الـتشـويش ب
اثنv فـإن على هـذين اEتـعامـلHv الـقيـامH في أجل أقصاه
سبعة (7) أيام بعد تاريخ اEـعاينةH بإخبـار سلطة الضبط
بتاريخ ومـكان حـدوث التـشويشـات وبالـشروط الـسارية

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

التشويشاتH قصد اEوافقة.
اEاداEادّة ة 8 :  : مجموعات الترقيم
1.8. منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

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

الرابع اخلاصة به وتزويد اخلدمات اEتعلقة بها.
2.8. تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديل مخطط الترقيم الوطني

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

وفق التشريع والتنظيم اEعمول بهما.
اEاداEادّة ة 9 : : التوصيل البيني
1.9. حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

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

اEعمول به.
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Hحـسب احلاجة Hيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اEـتـعـامـلv اEـوصـولـv بـينـيـاH مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكv هؤالء
اEـتـعـامـلـv من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـــالــوصل مع شــبـــكــته وفق الــشـــروط اEــقــررة في فــهــرس

التوصيل البيني اخلاص به.

2.9. فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 25 مـن الـــقــــانــــون واEـــادة 17 من
اEــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 02 - 156 اEـذكــورين أعالهH يــعـد
صـاحـب الـرخــصـة فــهـرس الــتـوصــيل الــبـيــني الـذي يــحـدد
الـشروط الـتـقنـيـة والتـعـريفـية لـعـروض صاحـب الرخـصة
في مـجال الـتـوصـيل البـيـني بـالـنسـبـة لـلسـنـة الـتقـو�ـية
اEـوالـيـة. ويدخ لـهـذا األخـير حـيـز التـنـفـيذ في 31 أكـتـوبر
مـن كل ســـنــــة ويــــكـــون صــــاحلـــا إلى غــــايـــة 30 أكــــتــــوبـــر من

السنة اEوالية.

يقوم اEتعـامل بنشر الفهـرس خالل الشهرالذي يلي
موافقة سلطة الضبط عليه.

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

واEرسوم اEذكورين أعاله.

وفي حالة رفض اEوافـقةH فإن على صاحب الرخصة
تنفيذ تعـليمات سلطة الضبط وتقدª فهرس وصل بيني
مـعـدل و/أو مـتـمم قـانـونـاH خالل اخلـمـسـة عـشـر (15) يـوما

اEوالية الستالم إشعار سلطة الضبط.

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

والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني اخلاص به.

3.9. عقود التوصيل البيني عقود التوصيل البيني

حتــدد شــروط الـتــوصـيل الــبـيــني الــتـقــنـيــة واEـالــيـة
vواإلداريـة فـي عـقــود يــتم الــتــفــاوض بــشــأنـهــا بــحــريــة بـ
اEتـعـامـلـHv مع احـتـرام دفـتـر الـشـروط اخلـاص بكـل منـهم
واحــتـرام الــتــنــظـيـم اEـعــمــول به. وتــبـلغ هــذه الــعــقـود إلى

سلطة الضبط للموافقة عليها.

في حــــــالــــــة حــــــدوث خـالف بـــــv صــــــاحـب الــــــرخــــــصـــــة
Hيــتم الـلــجـوء إلى حتــكــيم سـلــطـة الــضـبط Hومـتــعـامـل آخـر
وفق الــشـروط اEــقــررة في الـقــانــون والـتــنــظـيـم اEـعــمـول

بهما.

اEاداEادّة ة 10 :  : تـأجير سـعات التـراسل - تقاسم اEـنشآت
األساسية

1.10. تأجير سعات التراسل تأجير سعات التراسل

يـســتــفـيــد صــاحب الـرخــصــة من حق إقــامـة مــنــشـآته
األســـاســـيـــة لـــلـــتــراسـل قــصـــد إرســـال اEـــكـــاEـــات لـــزبــائـــنه
واســتــئــجــار ســعــات الـتــراسـل لـدى مــتــعــامــلي الــشــبــكـات
Hالــعـمــومــيـة لــلـمــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الــثـابــتـة
و�ــكـنه كــذلك إبــرام أي اتـفـاقــيـة تــهـدف إلى وضـع سـعـات
الـــتـــراسـل حتت الـــتـــصــــرف من قـــبل أصــــحـــاب تـــراخـــيص
الـشـبـكــات اخلـاصـة. وفي هـذه احلـالـة األخـيـرةH فـإن سـعـات
الــــتـــراسـل الـــزائــــدة اEـــوضــــوعـــة حتت الــــتـــصــــرف rـــوجب

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

يــــســــتــــفـــيــــد صــــاحب الــــرخــــصــــة من حق اســــتــــئــــجـــار
اEـنـشآت األسـاسـيـة لـلـمـواقع. وعـلـيهH هـو كـذلكH أن يـضع
اEــــنـــشـــآت األســـاســـيـــة Eــــواقع شـــبـــكـــة اجلـــيـل الـــرابع حتت
تـصــرف اEـتـعـامــلـv الـذين يــطـلـبـون مــنه ذلك. ويـتم الـرد
عـــلى طــلــبـــات تــقــاسم اEـــنــشــآت األســاســـيــة ضــمن شــروط
مــوضـوعـيــة وشـفـافــة وغـيـر تــمـيـيـزيــة. ويـجب أن تــعـتـمـد
مـنـهـجـيـة حتـديـد أسـعـار تــأجـيـر اEـنـشـآت األسـاسـيـةH عـلى
أساس الكـيفيـات والتعـريفات التـي تصادق عـليهـا سلطة

الضبط.
ال �ـكن تـبـريـر رفض تـقـاسم اEـنـشـآت األسـاسـيـة إال
بـســبب عـدم الـقـدرة أو بــسـبب انـعــدام الـتـطـابـق الـتـقـني.
و�ـــكن أن جتــبـــر ســلـــطــة الــضـــبط صــاحـب الــرخــصـــة عــلى
الـتـشــارك في وضع احملـطــات الالسـلــكـيـة الــكـهـربــائـيـة في
موقع متعامل آخر صاحب رخصة اجليل الرابع أو تقاسم
قـــنــــوات وصالت األلـــيـــاف الــــبـــصـــريـــة إذا ســـمــــحت بـــذلك
ظـــروف اEــــكــــان وإذا كــــانت شــــروط احــــتـــرام الــــبــــيــــئـــة أو
التهيئة العمرانية تتطلب ذلك rوضوعية ودون اEساس
بــنـوعـيـة اخلـدمـة أو الــتـسـبب في عـجــز في شـبـكـة صـاحب

الرخصة.
3.10. إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات  إجراءات متعلقة بتوحيد استعمال الشبكات 

�ــكـن صــاحب الــرخـــصــة أن يــبــرم اتــفـــاقــات تــوحــيــد
اســتــعـمــال الــشـبــكــات أو الـذبــذبــات مع مـتــعــامل واحـد أو
عـدة متعـاملـv مؤقتـاH وذلك قصـد تسـهيل حتقـيق تغـطية
واسـعـة لإلقـلــيمH عـلى أسـاس مـفـاوضـات جتـاريـةH شـريـطـة
احــتــرام قــواعـد اEــنــافــســة ولــوائح اEــواصالت الالســلــكــيـة

والتشريع والتنظيم اEعمول بهما. 
يــقــصـد بــتــقــاسم الـتــركــيـبــات الــنـشــطــة االسـتــعــمـال
اEـشـترك من طـرف عدة مـتـعامـلـv لتـركيـبـات نشـطة في
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شــبـــكــة الـــنــفـــاذ الالســـلــكـــيــةH اEـــوافــقـــة مـــثال لــتـــجــهـــيــزات
احملـطــات الـقـاعــديـة ومــراقـبي احملـطــات الـقــاعـديـة وروابط
الــتــراسل اEــتــعـلــقــة بــهـا. �ــكن أن يــتم نــشــر الـتــركــيــبـات
اEتـقـاسمـة وتـسـييـرهـا من طـرف كل اEتـعـامـلv الـشـركاء

في التقاسم أو جزء منهم. 
يـــقـــصـــد بـــتـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال الـــذبـــذبـــات بـــv عــدة
vـسـتعـمـلEمن أصحـاب رخـصـة اجليل الـرابع ا vمـتعـامـلـ
ذبــذبـــات حــزمــة 1800 مــيـــغــاهـــرتـــزH تــقـــاسم الــتـــركــيـــبــات
الـنشطة التي تـستعمل عـليها ذبذبـات كل متعامل شريك
في الـتـقـاسمH ولكن يـتم اسـتـغالل هذه الـذبـذبـات بطـريـقة

 .vتعاملEمنفصلة من طرف كل واحد من ا
استـثنـائيـاH �كـن أن تسـمح سلـطة الـضبط بـتوحـيد
استعـمال الذبـذبات بطريـقة مشـتركة مؤقـتا في اEناطق
الـتي تشهد نقـصا في التغطـية بالشبكـات وبشكل يسمح
لـزبـائن كل مــتـعـامل من اEــتـعـامــلـv الـشـركــاء الـنـفـاذ إلى
كـــافـــة الـــذبـــذبـــات اEـــعـــنـــيـــة. ويــــتـــيح تـــوحـــيـــد اســـتـــعـــمـــال
الـذبذبـات االسـتخـدام األمـثل لـلمـوارد الـطيـفـيةH ال سـيـما

عبر تشكيل قنوات مرتفعة. 
تـشكل عنـاصر الشـبكـات اEستـعملـة بصـفة مشـتركة
مـع مــــتــــعــــامــــلــــv آخــــرين فـي إطــــار تــــوحــــيــــد اســــتــــعــــمـــال
الــشـبــكــات أو الـذبــذبــات جـزءا من الــشــبـكــة الــنـقــالـة ذات
تـدفق فــائق الــسـرعــة لــلـمــتـعــامل فــيـمــا يــخص الـتــزامـات

التغطية أو نوعية اخلدمة التي هو ملزم باحترامها.
يتم توحيد اسـتعمال األجزاء النـشطة من الشبكات
وفـقا التـفـاق يـحـدد خـاصة احلـلـول الـتـقـنيـة اEـعـتـمـدة وكذا
مــســؤولـيــات كل واحــد من اEــتـعــامــلـv والــشــروط اEـالــيـة
اEـتــعـلـقــة بـتــقـاسم الـتــركـيــبـات اEـطــبق. يـتم إعالم ســلـطـة
الــــضـــــبط بــــهــــذا االتـــــفــــاقH فــــور إبــــرامـهH وال يــــدخل حــــيــــز

التنفيذ إال بعد اEوافقة عليه. 
4.10. اEنازعات اEنازعات

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

بتقاسم اEنشآت األساسية.
اEاداEادّة ة 11 :: صالحيات استـعمال األمالك العمومية أو

األمالك اخلاصة.
1.11. حـق اEــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة حـق اEــــــــــرور عــــــــــلـى األمـالك الــــــــــعـــــــــمــــــــــومــــــــــيـــــــــة

واالرتفاقاتواالرتفاقات
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 34 من الـقــانـونH يــسـتــفـيــد صـاحب
الــرخـصـة من أحــكـام اEـادة 43 من الــقـانــون ومـا يـلــيـهـا من
اEــواد اEــتــعـلــقــة بــحــقــوق اEــرور عــلى األمالك الــعــمــومــيـة
واEـتعـلقـة كـذلك باالرتـفـاقات عـلى اEـلكـيات الـعـمومـية أو

اخلاصة.

2.11. احترام التنظيمات األخرى اEطبقة احترام التنظيمات األخرى اEطبقة

يـحق لـصـاحب الـرخــصـة إجنـاز األشـغـال الـضـروريـة
السـتـغالل شبـكـة اجلـيل الرابع وتـوسـيعـهـا. وعلـيه احـترام
التـشريع والـتنـظيم اEـعمول بـهمـاH ال سيـما مـنهـا األحكام
اEـــتــــعـــلــــقـــة بـــاEـالحـــة اجلــــويـــة واألرصــــاد اجلـــويــــة والـــدفـــاع
الـوطـنـي والـنـظـافـة والـصـحـة الـعـمــومـيـة وتـهـيـئـة اإلقـلـيم
وحـمـايـة احملـيط وتـنـظـيم اEـدن واألمن الـعـمـومي واEـواقع
الـالسـلــكــيـة الــكــهـربــائــيـة والــنــقط الـعــلــيـا اEــوجــودة ضـمن

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

يــســتــفــيــد صــاحـب الــرخــصــة من حق الــنــفــاذ إلى كل
اEــواقع الالســلــكــيــة الــكـهــربــائــيــة غــيــر احملــفــوظــة حلــاجـات
الـدفــاع واألمن الـوطــنـيــHv ال ســيـمــا مـنــهـا الــنـقط الــعـلــيـا
الــتي يــســتــعــمــلــهــا مــتـعــامــلــون آخــرونH شــريــطــة احــتـرام
االرتفاقـات الالسلكـية الكهـربائيـة والتنظـيم اEطبق على
اEـواقـع الالســلـكــيــة الــكــهـربــائــيــة والــنـقـط الـعــلــيــا وتــوفـر
اEـساحـة الـضـرورية والـتـكفـل بقـسط مـعقـول من تـكـاليف
Hشـغل األمـاكن. ومع مـراعـاة نـفس الـتـحـفـظـات والـشـروط
vيجب أيضا على صاحب الـرخصة فسح النفاذ للمتعامل
اآلخــــريـن إلى اEــــواقع الـالســــلــــكــــيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــتي
يــسـتـعـمــلـهـا حلــاجـات شـبـكــة اجلـيل الـرابع (4G). ويــتـحـقق
HvـتعـاملEا vـواقع الالسلـكيـة الكهـربائـية بEالـنفاذ إلى ا

ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تـعــالج طـلـبــات الـنـفــاذ إلى الـنــقط الـعــلـيـا ومــخـتـلف
اخلـالفـــات اEــــتــــعــــلـــقــــة بــــالـــنــــفــــاذ إلى اEــــواقع الـالســـلــــكــــيـــة
الــكــهــربــائــيــةH وفق الــكــيــفــيــات والــشــروط اEــطــبــقــة عــلى

تقاسم اEنشآت األساسية.
اEـاداEـادّة ة 12 : : األمالك والـتـجـهـيـزات اخملـصـصـة لـتـوفـيـر

اخلدمات
vـستـخدمEيخـصص صاحب الـرخصـة ما يـلزم من ا
ويرصـد ما يلـزم من األمالك اEنقـولة والعـقارية (rـا فيها
اEـنــشـآت األســاسـيــة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة)
والـــعـــتـــــاد الـــضـــــروري إلقـــامـــة واســـتـــغالل شـــبـــكـــة اجلـــيل
الـرابع (4G). ولـتـوفيـر اخلـدمـات في مـنـطـقة الـتـغـطـيةH ال
سـيـمــا بـهــدف اسـتـيــفـاء شـروط الــدوام والـنــوعـيـة واألمن

اEقررة في دفتر الشروط هذا.
اEاداEادّة ة 13 : : استمرارية اخلدمات ونوعيتها وتوفرها
1.13. اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا اســتــمــراريــة الــشــبــكــات واخلــدمــات وتــوفــرهـا

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

قاهرة تعاين قانوناH وذلك احتراما Eبدأ االستمرارية.



2 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 8052
4 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016 م م

على صاحب الـرخصة ضمان دوام اخلدمات 24 ساعة
عـلى 24 سـاعـة و7 أيـام عـلى 7 أيــام. ويـنــبــغي أالّ يـتــجـاوز
مـتـوسط اEدة اEـتـراكـمـة النـعـدام شـاغلـيـة مـجـمل الـشـبـكة

24 ساعة في السنة خارج حاالت القوة القاهرة.

يـــلــزم صـــاحب الـــرخـــصــة نـــفـــسه بـــاتــخـــاذ الـــتــدابـــيــر
اEالئــمـة مـن أجل ضـمــان سـيــر مـنــتــظم ودائم لـتــركـيــبـات
شبكة اجليل الرابع  (4G). وحمايتـهاH ال سيما عبر تنفيذ
احلـمــايـات وتـواتـر الــتـجـهــيـزات في الـشــبـكـة واإلجـراءات
الـــضــــروريـــة. ويـــجب عــــلـــيه أن يـــرصــــد في أقـــرب اآلجـــال
الوسائل التقنـية والبشرية الكفـيلة باستدراك العواقب
الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يـــجـب عـــلـى صـــاحـب الــــرخـــصــــة مــــراقــــبـــة وصــــيــــانـــة
واقتناء وجتديد مـعدات شبكاته طبقا للمقاييس الدولية
اEعمول بها حاليا أو مستقبال لتشغليها العادي والدائم.

2.13. جودة اخلدمة جودة اخلدمة

يلتـزم صاحب الـرخصـة برصـد كل الوسـائل لتـوفير
خدمـات بنـوعـيات تـكون مـسـتويـاتهـا مـطابـقة لـلـمقـاييس
الـــــدولــــيــــةH ال ســــيـــــمــــا مــــنـــــهــــا مــــقـــــايــــيس االحتـــــاد الــــدولي
لالتــصــاالت. ويــلـــتــزم أيــضــا بــاالحــتــرام الــدقــيق Eــعــايــيــر
اجلــودة الــدنــيــا األولـــيــة احملــددة في اEــلــحقH2 في مــنــطــقــة

التغطية كلها.
يلـتـزم صاحب الـرخصـة بـاEقـاييس اEـعـمول بـهاH وال
سـيـمـا مـنـهـا مـقـايـيس االحتـاد الـدولي لالتـصـاالت واEـعـهـد
األوروبي لـتـقـيـيس االتـصـاالت فيـمـا يـخص جـودة اخلـدمة
وبـاخلصوص فيمـا يتعلق بنـسبة التوافـر ونسبة األخطاء
من أولــهـــا إلى آخــرهــا وآجـــال تــراسل الـــصــوت وخــدمــات
الـبـيانـاتH وآجـال تـلـبـيـة طـلبـات اخلـدمـة وفـاعـلـيـة إرسال

اEكاEات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
 ويــجب عـــلــيه أيــضــا اســتـــدراك آثــار فــشل الــنــظــام

اEؤدي إلى تدهور جودة اخلدمة في أقرب اآلجال.
يــلـتــزم صـاحـب الـرخــصـة بــاحـتــرام اEــداخل اEـوجــبـة
Eـؤشرات جـودة اخلدمـة للـملحق 2 من دفتـر الشـروط هذا
وباحـترام االلتـزامات اإلضافـية الـتي التزم بـها في ملف

ترشحه (اEلحق 4).
يـعـاد حتـديـد اEـداخل الـدنـيـا ومـؤشـرات أخـرى جلودة
اخلدمة بـعد اسـتشـارة أصحـاب الرخص ابـتداء من الـسنة
الثـانيـة اEـواليـة لتـاريخ منـح الرخـصةH إذا اسـتلـزم األمر

ذلك.
يـتم نـشـر الـقيـاسـات الـتي أجـراهـا صـاحب الـرخـصة
حتت إشراف سلطـة الضبط أو طرف ثالث حلـساب سلطة
الــضــبط قــصــد حتــديــد قـــيم مــؤشــرات جــودة اخلــدمــة عــلى

Hعلى األقل مـرة واحدة في السنة Hشبكة صـاحب الرخصة
عــــلـى اEـــــوقع اإللـــــكـــــتـــــروني لـــــســـــلــــطـــــة الـــــضـــــبط واEـــــوقع

اإللكتروني اخلاص بصاحب الرخصة.
تـتم مــراجـعـة مــؤشـرات وكـيــفـيــات الـقـيــاس اخلـاصـة
بـهـم عـلى شــبــكـة صــاحب الــرخــصـة واحلــدود الــدنـيــا جلـودة
اخلـدمــة اخلـاصـة بــهم طــوال مـدة الــرخـصـة بــحـسـب احلـاجـة
إلـيهـا. ويـهـيئ صـاحب الرخـصـة الـشـروط اEالئمـة ويـتـخذ
اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي تــســـهل الــتـــحــقـــيــقـــات وحــمالت
الـقـيــاس الـتي تـقــوم بـهـا ســلـطـة الـضــبط جلـمع اEــعـطـيـات
وإجـراء الــقــيـاســات الـضــروريـة لــتــقـيــيم مـؤشــرات جـودة

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

شروط االستغالل التجاريشروط االستغالل التجاري
اEاداEادّة ة 14 : : استقبال اEرتفقv اجلوالv والزائرين

1.14. مع متعاملي الشبكات األرضية مع متعاملي الشبكات األرضية

�ــكن صـــاحب الــرخــصـــة أن يــســتــقـــبل عــلى شـــبــكــته
اEــرتــفــقــv اجلــوالــv لــلــمــتــعــامــلــv غــيــر اEــتــواجــدين في

اجلزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال.
حتـــدد اتـــفــاقـــات الـــتــجـــوال بـــكل حـــريــة الـــشــروطH ال
سـيـمـا شــروط حتـديـد الــتـعـريــفـات والـفـوتــرةH الـتي �ـكن
rـوجبها مشـتركي الشبكـات اخللوية األجنـبية اEوجودين
عـــلى الـــتــراب اجلـــزائـــري أن يـــنــفـــذوا إلى شـــبـــكـــة صــاحب

الرخصة والعكس بالعكس.
�ــكن صــاحب رخــصــة اجلــيل الــرابع  H(4G) شــريــطـة
أن يكون قد وفّى بالتـزامات التغطية اEـطلوبة في نهاية
الــســنــة الــثــالــثــة كــمـا هـي مـحــددة فـي اEـلــحق 3 مـن دفــتـر
الـشــروط هــذاH أن يــبــرم في أي وقت اتــفــاقــات الــتــجـوال
الوطـني مع اEـتعـاملـv اآلخرين في الـشـبكـات العـمومـية
الالسـلكية الكـهربائية لـلمواصالت الالسلـكية في اجلزائر
إذا رغب هؤالء في ذلك. وتتعـلق هذه االتفاقات بـكيفيات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
1.1.14. استقبال اEرتفقv الزائرين. استقبال اEرتفقv الزائرين

�ــكن لــصــاحب الــرخــصـة إبــرام اتــفــاقــات خــاصـة مع
مـــســتــغــلي الــشـــبــكــات الــعــمــومــيـــة األرضــيــة لــلــمــواصالت
الالســـلـــكـــيـــة الـــنـــقـــالـــة اEـــرخص لـــهـمH تـــتــعـــلـق بـــكـــيـــفـــيــات

استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات اآلخر.
حتـــدد اتــــفـــاقـــات الــــتـــجــــوال الـــوطــــني بـــشــــكل خـــاص
اEـنـاطق اجلـغـرافـيـة وشـروط الـتـعـريـفـات والـفـوترة الـتي
�ـكن rقتـضاها لـلمـشتركـv اEتجـولv الـنفاذ إلى شـبكة
صـــاحب الـــرخــصـــة. يـــجب عـــلى صـــاحب الـــرخــصـــة ضـــمــان



81 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 2 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـ
4 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016 م م

استمرارية اخلدمـة بv شبكته وشبكة اEستغل اEستفيد
من الـتـجـوالH بـطريـقـة شـفـافـة بـالـنـسبـة لـلـمـشـتـركـr vا
في ذلك خالل االتـصال rـجرد أن يـصبح هـذا األمر مـتاحا

تقنيا.
يـــــتـم إعـــــداد كل اتـــــفـــــاقـــــات الـــــتــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مــفـاوضــات جتـاريــة بـv مــسـتــغــلي الـشــبـكــات الـعــمـومــيـة
لـــلـــمــــواصالت الالســـلــــكـــيـــة من اجلــــيل الـــرابع (4G). ويــــتم

إخطار سلطة الضبط بها rجرد إبرامها.
ال تـــدخـل اEـــنـــاطق الــــتي تـــتـم تـــغـــطـــيـــتــــهـــا في إطـــار
الـتـجـوال الـوطـني ضـمـن الـتـزامـات الـتـغـطـيـة مـثـلـمـا هي

واردة في اEلحق 3 من دفتر الشروط هذا.
يُعلِم صـاحب الرخـصة بـصفة دوريـة كافـة مشـتركيه
فـي اEــــنــــاطق اEــــغــــطــــاة بــــاتــــفــــاقــــات الــــتــــجــــوال الــــوطــــني

وتعريفات التجوال.
 2.1.14. اسـتقبال اEـرتفقـv الزائرين بـالتجوال فياسـتقبال اEـرتفقـv الزائرين بـالتجوال في

:: C1 مناطق البسط في واليات الفئة مناطق البسط في واليات الفئة
يـلـتـزم صـاحب الـرخـصـة بـتـلـبـيـة الـطـلـبـات اEـعـقـولة
لالســتـــقــبــال بــالـــتــجــوال في مـــنــاطق الـــبــسط في واليــات

الفئة C1 وفق الكيفيات والشروط اEبينة أدناه.
اEتعاملون اEستفيدون من االستقبال بالتجوال :

أ) لم يــــكن مـن واجب اEــــتــــعــــامل الــــطــــالـب تــــغــــطــــيـــة
اEــنـــطــقــة الـــتي كــانت مـــوضــوع الــتـــجــوال لــزبـــائــنه أو لم
Hخدماته التجارية في الوالية ªيصرح بتغطيتها وتقد

ب) يـــــــكــــــــون زبـــــــائـن اEـــــــتـــــــعــــــــامل الــــــــطـــــــالـب الـــــــذين
سـيـسـتـفـيــدون نـشـطـv واكـتـتـبــوا اشـتـراكـا في اخلـدمـات

Hسموح بها وفقا لهذه الرخصةEا
ج) لبّى اEتعـامل الطالب احلد األدنى للـتغطية خالل
الـسنة اEاضـية أو السنـة اجلارية ولم تسـبق له االستفادة
من اسـتــقـبــال الـتــجـوال في الــشـبــكـة الــنـقـالــة ذات الـدفق
(4G)  فـائق الـسـرعـة لـصـاحب رخـصـة آخـر لـلجـيل الـرابع

في حزمة 1800 ميغاهرتز في نفس اEنطقة.
تنفيذ استقبال التجوال :تنفيذ استقبال التجوال :

يــلــبي صــاحب الــرخــصـة الــطــلــبــات الـصــادرة عن كل
مـتـعـامل تـتـوفر فـيه الـشـروط الـسـابقـة اEـتـعـلقـة بـتـوفـير
خــدمــة االسـتــقــبــال بــالــتــجــوال لــزبـائـن هـذا اEــتــعــامل في
الـشبكة الـنقالـة ذات الدفق فائق السـرعة في حزمة 1800
مـيـغـاهـرتـزH في اEـنـاطق اEـغـطـاة بـاEـواقع الـتي يـسـتـغـلـها
صـــاحب الــرخــصــةH بـــشــكل خــاص أو مــشـــتــركH في مــواقع
واليـات الــفـئـة C1 والـتي قــام فـيـهــا بـبـسط شــبـكــته بـحـكم

االلتزام. 

يــتـم تــوفــيــر االســتــقــبــال بــالــتــجــوال وفــقــا لــشـروط
موضوعيةH شفافة وغير تمييزية.

تــضـــبط اتـــفـــاقــات أو اتـــفـــاقــيـــات الـــتــجـــوال شــروط
حتـــديـــد الــتـــعـــريـــفـــات والـــفــوتـــرة عـــلى وجـه خــاص والـــتي
يـنــبـغـي أن تـكــون عـقـالنـيــةH وrـقــتــضـاهــا �ـكـن Eـشــتـركي
اEـــتــعــامـل الــطــالـب الــنــفـــاذ إلى شــبـــكــة صــاحب الـــرخــصــة

والعكس بالعكس.
فـي هــذا اإلطـــار وبــغـــيـــة الــســـمــاح rـــنـــافــســـة فــعـــالــة
ومـشروعـة في سوق الـتجـزئـة للـنقـالH يجب عـلى صاحب
الـرخصة خـاصة الـسماح بـاستقـبال غـير تمـييـزي لزبائن
اEـتعـامل اEستـفيـدH أي وفقـا لشـروط تسـمح لهم خـصوصا
بــالـنـفــاذ إلى اخلـدمــات الـنـقــالـة بــطـبـيــعـة ونــوعـيـة §ــاثـلـة
لـتـلك اEــقـدمـة لـزبــائن صـاحب الـرخــصـة عـبـر شــبـكـته في

اEنطقة وبتجهيزاته وذبذباته.
يـــــجـبH كــــذلـكH عـــــلى صـــــاحـب الــــرخـــــصـــــة الـــــســـــمــــاح
Hبشكل شفاف للمستعمل النهائي Hباستمرارية اخلـدمات
rا فيه خالل االتصـاالتH بv شبكته النقالة ذات التدفق
فائـق السرعـة والشبـكة النـقالة لـلمتـعامل للـمستـفيدH إذا

كان هذا األمر §كن تقنيا.
تـــــتم صـــــيـــــاغـــــة اتـــــفـــــاقــــات الـــــتـــــجـــــوال عـــــلـى أســــاس
مفاوضات جتاريـة بv صاحب الرخصة والطالب. تخضع
هــذه االتــفــاقــات إلى اEــوافــقــة اEــســبــقــة من طــرف ســلــطــة
الضـبط. في حالـة غياب اإلجـابة من طـرف سلطـة الضبط
Hفي أجل شـــهــرين (2) يـــســـري من تـــاريخ تــبـــلـــيغ االتـــفــاق

يعتبر هذا األخير rثابة موافق عليه.
يــتم الــلــجــوء إلى ســلــطـة الــضــبط في حــال رفض أو
طلب تـسويـة خالف أو في حال وجـود نزاع يتـعلق بـاتفاق

التجوال.
2.14. مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة مـع مـتـعـامــلي شـبـكــات االتـصـاالت الـشــخـصـيـة

 ( (GMPCS) ية عبر السواتلEالنقالة العا) ية عبر السواتلEالنقالة العا
يـــــؤذن لــــصـــــاحب الـــــرخــــصـــــة أن يــــبـــــرم بــــكـل حــــريــــة
اتـفـاقـات جتـوال مع اEـتـعـامـلـv احلـاصـلـv عـلى رخص في
اجلــزائــر لالتــصــاالت الــشــخــصــيــة الـنــقــالــة الــعــاEــيــة عــبـر

السواتل (GMPCS) وفقا للتنظيم اEعمول به.
اEاداEادّة ة 15 : : اEنافسة اEشروعة

vتعاملEا vب vتعاملEا v1.15. ب

يلتـزم صاحب الـرخصة rـمارسـة منافـسة مـشروعة
مع اEــتــعــامــلــv اEــنــافــســv لهH خــاصــة بــاالمــتــنــاع عن كل
§ـارســـة غـيــر تـنـافـسـيـة مـثل الـتـفـاهم غـيـر اEـسمـوح به
(ال سـيمـا في مجـال التـعريـفة) أو الـتعسـف في استـعمال

وضعيته اEهيمنة.
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 2.15. جتاه مزودي اخلدمات جتاه مزودي اخلدمات

يـــســــهل صـــاحـب الـــرخـــصـــة الــــنـــفـــاذ خلـــدمــــاته بـــوضع
اتــــفــــاقــــات مع مــــزودي اخلــــدمــــاتH مــــبــــنـــيــــة عــــلـى شـــروط
Hالـشـفـافـية وعـدم الـتـمـيـيـز تـصادق عـلـيـهـا سـلـطـة الـضبط

في إطار منافسة شرعية وفعلية.
vرتفقEساواة في معاملة اEادّة ة 16 :  : اEاداEا

يـــعــامـل اEــرتــفـــقــون بـــطــريــقـــة مــتـــســاويــةH ويـــضــمن
نـفـاذهم إلى شـبكـة وخـدمـات اجلـيل الـرابعH وفقـا لـلـقـانون

وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تـــكـــون اخلـــدمـــات الـــتي يـــوفـــرهـــا صـــاحـب الـــرخـــصــة
مفـتـوحـة إلى كل الـذين يـقـدمـون طـلـبـا بـذلكH شـريـطة أن
تــتــوفــر فــيــهم الــشــروط الــتي يــحــددهــا صــاحب الــرخــصـة

طبقا للتشريع اEعمول به.
اEــــاداEــــادّة ة 17 : : مــــسك مــــحــــاســــبــــة حتــــلــــيــــلــــيــــة والــــفــــصل

احملاسبي.
�سك صاحب الرخصة محاسبة حتليلية تسمح :

- بـتـحـديـد الكـلـفـة اEـبـاشـرة وغيـر اEـبـاشـرة اخلـاصة
بــــنـــشــــاط اجلــــيل الــــرابع H(4G) والــــكـــلــــفــــة اEــــشــــتـــركــــة مع
الـشــبـكـات األخـرى اEــسـتـغــلـةH إن وجـدتH بـحــسب اEـدونـة
الــتي حتــددهــا ســلــطـة الــضــبـط بـعــد الــتــشــاور مع صــاحب

Hالرخصة
- بــتــحــديــد اEـنــتــوجــات والــنـتــائج اخلــاصــة بــنــشـاط

اجليل الرابع H(4G) لكل صنف من اخلدمات اEقدمة.
vوتـمـسك هـذه احملـاسـبـة بصـفـة تـتـوافق مـع الـقـوان
والــتــنــظـيــمــات اEــعــمـول بــهــا في اجلــزائــر ومع اEــقــايـيس

الدولية.
اEاداEادّة ة 18 : : حتديد التعريفات والتسويق

1.18. حتديد التعريفات حتديد التعريفات

مع مـــراعــــاة أحـــكـــام الـــقـــانــــون اEـــتـــعـــلــــقـــة بـــاألعـــمـــال
واEمـارسـات غيـر الـتنـافـسيـةH يـسـتفـيـد صاحب الـرخـصة

على اخلصوصH من :
- احلــــريـــــة في حتــــديـــــد أســــعـــــار اخلــــدمــــات اEـــــقــــدمــــة

HشتركيهE
- احلــريــة في ضـبـط اEـنــظــومــة اإلجـمــالــيــة لـتــحــديـد
الـتـعـريفـةH هـذه اEـنـظومـة الـتي بـإمـكانـهـا أن حتـتـوي على

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

شبكته للتوزيع.
تقدم اEعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط.

2.18. تسويق اخلدمات تسويق اخلدمات

على صـاحب الـرخـصة أن يـحـرصH في إطـار عالقاته
التـعاقدية مع مـناولv مـحتملـHv على احتـرام التزامات

هؤالء اEناولv بالنسبة إلى ما يأتي :
HvرتفقEساواة في النفاذ وفي معاملة اEا -

- احـــتــــرام ســـريـــة اEــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــحـــوزهـــا عن
.vرتفقEا

Hفي جــــمــــيع األحــــوال Hيــــحــــتــــفظ صــــاحـب الــــرخــــصــــة
rسؤولية توفير اخلدمات لزبائنه.

اEاداEادّة ة 19 : : مباد� الفوترة وحتديد التعريفة
1.19. مبدأ الفوترة مبدأ الفوترة

تـكون كـلفـة النـداء Eشـترك هـاتفي أو خـدمة بـيانات
اجلـيل الـرابع (4G) - في شــبـكـة ثـابــتـة أو نـقـالــة - مـقـيـدة

كلية على جهاز اEناديH داخل اإلقليم اجلزائري.
تــطــبقH خـــارج اإلقــلــيـم اجلــزائــريH مــبـــاد� الــفــوتــرة
وحتديد الـتعريـفة اEنصـوص عليـها في اتفاقـات التجوال

الدولية.
2.19. جتهيزات التسعير جتهيزات التسعير

يـقـدم صاحب الـرخـصة فـاتـورة عن اخلدمـات اEـوفرة
بــتـطــبـيق الــتـعــريـفــات اEـنــشـورة تـطــبـيــقـا دقــيـقــا. ولـهـذه

الغايةH يقوم صاحب الرخصة rا يأتي :
Hأ) يـراقب مـوثـوقــيـة مـنـظـومــة الـتـسـعــيـر ويـتـحـقق
مـــــرة فـي الـــــســـــنــــــة عـــــلـى األقلH مـن جتـــــهـــــيــــــزات اEـــــراكـــــز
اEــســـتـــخـــدمــة لـــتـــخـــزين اEـــعــطـــيـــات الالزمـــة لـــلــتـــســـعـــيــر

Hوتسجيل التسعير
ب) يــــــضعH فـي إطــــــار بـــــرامـج عـــــصــــــرنــــــة وتـــــوســــــيع
جتهـيزاته اخلـاصة بـالتـحويلH أجـهزة لـلتـسعـير من شـأنها
أن تــعـــرف اEــبــالـغ اEــســـعــرة لــكـل فــئـــة من فــئـــات اخلــدمــة

HطبقةEقدمة والتعريفة اEا
ج) يـضـع مـنـظـومـة تـبـريـر لـلـفـواتـيـر وذلك بـتـوفـيـر
تفـاصيل عن اEكـاEات الدولـية ومخـتلف اخلدمـات اخلاصة
بــاEــعــطــيــات جلــمـــيع مــشــتــركــيهH بــاســتــثــنــاء مــســتــعــمــلي

HسبقEالبطاقات ذات الدفع ا
د) يــوفــر كـــتــبــريــر لــلــفــواتــيــرH تـــفــاصــيل كــامــلــة عن
اEـكـاEـات الـهـاتـفـيـة واخلـدمــات اخلـاصـة بـاEـعـطـيـات جلـمـيع
مـشــتــركـيـه الـذين يــتــقـدمــون بــطــلب لـلــحــصـول عــلى ذلك

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

الفردية.
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3.19. محتوى الفواتير محتوى الفواتير

تـــتــــضــــمن فــــواتـــيــــر صــــاحب الــــرخــــصـــة بــــالــــنـــســــبـــة
للخدماتH على األقلH ما يأتي:

Hاسم الزبون وعنوانه البريدي -

HفوترةEمرجع اخلطوط واخلدمات ا -

Hفترة الفوترة -

Hسعـر االشتراك (i) عرض مـفصل عن الـفوترة مع -
(iii)و Hعـــــنــــد االقـــــتــــضــــاء HــــطـــــاريفEســـــعــــر تـــــأجــــيـــــر ا (ii)
الـــكـــمــــيـــات اEـــفـــوتـــرة (مـــدة أو عــــدد الـــرســـوم الـــقـــاعـــديـــة)

Hوتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من اخلدمات

- األجل األقصى وشروط التسديد.

4.19. تفريد اخلدمات اEفوترة : تفريد اخلدمات اEفوترة :

تـعـد فوتـرة كل خـدمة بـصـفة مـنـفصـلة عـن غيـرها أو
تـكـونH عـلى األقلH مـفـردة بـكل وضـوحH مـقـارنـة بـفـوتـرات

متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة.

5.19. االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـضـبطH إن طـلـبت مـنه ذلكH االحـتـجـاجـاتH ال سـيـما تـلك
اEـــرتــبـــطـــة بـــفــواتـــيـــر صــادرة بـــشـــأن اخلــدمـــات واألجـــوبــة
اEقدمـة عن هذه االحـتجـاجات. ويبـلغ سلـطة الـضبطH مرة
فـي الـســنــة عـلـى األقلH بــتـحــلــيل إحــصـائي لـالحـتــجــاجـات

اEستلمة واألجوبة اEعطاة.

6.19. معاجلة اEنازعات معاجلة اEنازعات

يـــضع صـــاحب الـــرخـــصـــة إجــراءات شـــفـــافـــة Eـــعـــاجلــة
اEــنــازعــات الــقــائـــمــة بــv صــاحب الــرخـــصــة ومــشــتــركــيه

ويقدمها لالطالع إلى سلطة الضبط.

إن الحــظت ســـلــطــة الـــضــبطH حـــv مــعــاجلـــة مــنــازعــة
واحدة أو منازعات عديـدة عرضها عليها مشتركو صاحب
Hأن اإلجــراء نــاقص أو غــيــر مــطــبق Hالــرخــصــة لــلــتـــحــكــيم
Hبـــقــرار مــســبب Hفـــبــإمــكــانــهـــا أن تــلــزم صــاحـب الــرخــصــة
بــــتــــكــــيــــيـف هــــذا اإلجــــراء أو كــــيـــفــــيــــات تــــطــــبــــيــــقـهH كــــمـــا
بــاســتــطــاعــتــهـا أن جتــبــر صــاحب الــرخــصــة عــلى مــراجــعـة

قراراته غير اEؤسسة أو الناقصة التأسيس.

7.19. منظومة التوثيقمنظومة التوثيق

يضع صـاحب الـرخصـةH فـور تشـغـيل شبـكتـه للـجيل
الـرابع H(4G) مــنـظــومـة مــعـلــومـاتــيــة لـتــخـزين اEــعـطــيـات

التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيالت.

اEاداEادّة ة 20 :  : إعالن التعريفات
1.20. إعالم اجلمهور ونشر التعريفات إعالم اجلمهور ونشر التعريفات

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

2.20. شروط اإلعالن شروط اإلعالن

تـــعــــد اEـــذكـــرة اEــــتـــضـــمــــنـــة إعالن الــــتـــعـــريــــفـــات في
الظروف اآلتية :

أ) ترسل نسخـة من اEذكرة إلى سلطة الضبطH قبل
ثالثv (30) يوما على األقل من سـريان مفعول كل تغيير
مــرتـقـب rـا فـي ذلك اخلـدمــات اجلــديــدة. وبــإمـكــان ســلــطـة
الضبط أن تفرض عـلى صاحب الرخصة تبديل كل تغيير
فـي تـــعـــريـــفــــة خـــدمـــاته أو تــــغـــيـــيـــر فـي شـــروط بـــيع هـــذه
اخلـدمــاتH إن تـبــv أن هـذه الـتــغـيــيـرات ال حتـتــرم قـواعـد
اEـنافـسة اEـشـروعة ومـباد� تـوحيـد التـعريـفات الـوطنـية
خلـدمــات اEــواصالت الــسـلــكـيــة والالســلــكـيــةH ويــقـلصH في
vأجل اإلرسـال إلى ســلـطــة الـضــبط من ثالثـ Hهــذه احلـالــة

H(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام
ب) توضع نسخـة من اEذكرة النهـائية حتت تصرف
اجلـمــهـور في كل وكــالـة جتـاريــة قـصـد االطـالع عـلـيــهـا بـكل

Hحرية
ج) تــسـلم وتـبـعث إلى كل شــخص طـلب ذلكH نـسـخـة

Hذكرة النهائية أو خالصات مالئمة منهاEمن ا
د) تــــبــــv الــــتــــعــــريــــفــــات اجلــــديــــدة وتــــاريخ ســــريــــان

مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابعالفصل الرابع

شروط استغالل اخلدماتشروط استغالل اخلدمات
اEاداEادّة ة 21 :  : التعرف على اEرتفقv وحمايتهم

 1.21. التعرف التعرف

يـــجب عــلى كـل زبــون أو مــشــتــرك أو حـــائــز بــطــاقــة
الـــدفع اEـــســبق SIM أو USIM أن يـــكــون مـــوضــوع تـــعــرف

دقيق يتضمن على اخلصوصH العناصر اآلتية :
Hاألسماء واللقب -

- العنوان.
يـــجب إرفـــاق نــســخـــة من وثــيـــقــة تـــعــريف رســـمــيــة

rلف التعرف.
يـجب أن يـتـم هـذا الـتـعــرف عـنـد اكـتــتـاب االشـتـراك

.USIMأو SIM سبقEتسليم بطاقة الدفع ا vأو ح
يسهر صـاحب اخلدمة على وضع إجـراء التعرف على
بــطــاقــات SIM أو USIM اEــســتــعـــمــلــة من طــرف األطــفــال.
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وتـــوضع بــــطـــاقـــات SIM أو USIM عـــلى حــــســـاب اآلبـــاء أو
الولي. ويـتم التـعرف بوضـوح على بـيانـات الطفل (االسم
والـــلـــقب وتـــاريخ اEــيـالد). و�ــكـن اآلبــاء أو الـــولي تـــعــديل
خـيـارات واشـتـراكـات مـحـددة مــسـبـقـا لـلـطـفلH كـمـا �ـكـنه
§ـارســة اEــراقـبــة األبـويــة عـبــر خــدمـة يــزوده بـهــا صـاحب

اخلدمة.

vرتفقEحماية ا vرتفقE2.21. حماية ا 

 1.2.21. جتميد التعرف على الرقم جتميد التعرف على الرقم

يـقـتـرح صاحب الـرخـصة عـلى جـمـيع زبـائنه وظـيـفة
جتـميـد الـتـعـرف على رقـمـهم من اجلـهـاز اEطـلـوب ويـشغّل

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

2.2.21. حماية اEعلومات االسمية . حماية اEعلومات االسمية 

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حـمـايــة وسـريـة اEـعـلــومـات االسـمـيــة الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا
والــــتي يــــعــــاجلــــهــــا أو يـــدرجــــهــــا في وحــــدة الــــتــــعـــرف عــــلى
اEشـتركv أو عـلى زبائنـه احلائزين بـطاقة الـدفع اEسبق
SIM أوUSIM وذلـك مع احـــــتـــــرام األحــــــكـــــام الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة

والتنظيمية اEعمول بها.

3.2.21. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء. تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء

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

على األكثرH ابتداء من تاريخ منح الرخصة. 

3.21. سرية اEكاEات. سرية اEكاEات

يلـتزم صـاحب الرخـصـة باتـخاذ اإلجـراءات التي من
شـــأنـــهـــا أن تـــضـــمن ســـريـــة اEـــكـــاEـــات واEــعـــلـــومـــات الـــتي
يـحــوزهـــا عــن مـرتـفـقــي شـبـكـة اجليـل الرابع H(4G) وأن
ال يسـمح بوضع أي تـرتيـبات بغـرض اعتـراض االتصاالت
أو مـراقبـة اEكـاEات الـهاتـفيـة وكذا االتـصاالت واحملـادثات
واEــبـــادالت اإللـــكــتـــرونـــيــة دون إذن مـــســبـق من الـــســلـــطــة

القضائية وفقا للتشريع اEعمول به.

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

الصوتية واEعطيات.

4.21. حيادية اخلدمات. حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اEــعـــلــومــات اEـــرســلـــة عــلى شـــبــكـــته. ويــلـــزم نــفــسـه أيــضــا
بـــاتـــخـــاذ جــــمـــيع اإلجـــراءات الــــضـــروريـــة لـــضــــمـــان حـــيـــاد
مـستـخدمـيه إزاء محـتوى الـرسائل اEـرسلة عـلى شبـكته.
ويــقــدم لــهــذه الــغــايــة اخلـدمــات دون تــمــيــيــزH مــهــمـا كــانت
طــبـيـعـة الـرســائل اEـرسـلـةH ويـتــخـذ الـتـرتـيــبـات الـنـاجـعـة

ليضمن لها السالمة.
اEــــاداEــــادّة ة 22 : : الـــتــــعــــلــــيـــمــــات الـالزمـــة مـن أجل الــــدفـــاع

الوطني واألمن العمومي
يـــتـــعـــv عـــلى صـــاحب الـــرخـــصـــةH طـــبـــقـــا لــلـــتـــشـــريع
اEـعـمول بـهH أن يسـتـجـيب ألوامـر الـسلـطـات اخملـتـصة في
أقرب اآلجـال من أجـل احتـرام الـتـعـلـيـمـات الـتي يـفـرضـها
الـدفــاع الـوطــني واألمن الــعـمــوميH وصالحــيـات الــسـلــطـة
القضـائية بـاستخدام الـوسائل الضـروريةH ال سيمـا فيما

يتعلق rا يأتي :
- إنـشـاء وصالت لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

HنكوبةEناطق اEفي مناطق العمليات أو في ا
- احتـرام األولـويـات بشـأن اسـتعـمـال الشـبـكات في

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

Hكلفة بالدفاع الوطني واألمن العموميEا
- تــــســــخــــيــــر اEــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة حلــــاجــــات األمن
الــداخــليH بـنــاء عــلى تـرخــيص مــســبق مـكــتــوب صـادر عن

Hالسلطة القضائية
- تـقــدª عـونـهH بـنـاء عــلى تـرخــيص مــسـبق مــكـتـوب
صـادرعـن الـســلــطـة الــقــضـائــيــةH بـالــســمـاح (i) بـالــتــوصـيل
الــــبـــــيــــنـي والــــنــــفـــــاذ إلى جتــــهـــــيــــزاته و(ii) بـــــالــــنـــــفــــاذ إلى
الــبــطــاقــيـات واEــعــلــومــات األخــرى اEــوجــودة لـدى صــاحب
الرخصةH للهـيئات اEهتمة علـى اEستوى الوطني rسائل
Hـواصالت السـلكيـة والالسلـكيةEحمايـة وأمن منـظومات ا

HهنيEمع احترام هذه الهيئات للسر ا
- االنــقــطــاع اجلــزئي أو الــكـــلي لــلــخــدمــة أو انــقــطــاع
اإلرسـاالت الالسـلـكـيـة الـكـهـربـائـيـةH شـريطـة دفـع تعـويض

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

النصوص التشريعية والتنظيمية اEعمول بها.
كـمـا يـلتـزم صـاحـب الـرخـصة بـإقـامـة سـجـل األحداث
اEـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اEـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطـار الرخصة. ويـدون هذا السجل تـاريخ النفاذ بـطريقة

تضمن تتبعها خالل فترة سنة.
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وحتـددH لــهــذا الــغــرضH كل اEــعــلــومـات اEــتــصــلــة بــهـا
HــشــتـركEوتــعـريف ا Hمــثل عــنـوان بــروتــوكـول اإلنــتــرنت
وتــــــاريخ وســــــاعـــــة الـــــنــــــفـــــاذ. وال �ـــــكـن االطالع عــــــلى هـــــذه

اEعلومات إال من طرف مصالح األمن اخملولة قانونا.
اEاداEادّة ة 23 :  : ترميز وتشفير اإلشارات واEعلومات

�ــكن صــاحب الــرخــصــة أن يـقــوم بــتــرمــيــز إشـاراته
ومعـلـومـاته اخلـاصةH كـمـا �ـكن أن يـقـترح عـلى مـشـتـركيه
خــــدمـــة تـــرمــــيـــز اتـــصــــاالتـــهم  شــــريـــطـــة احــــتـــرام األحـــكـــام

القانونية والتنظيمية اEعمول بها.
وعــلـيه مع ذلـكH أن يـودع لــدى سـلـطــة الـضــبط طـرق
ووســائل تـشـفـيـر اإلشــارات واEـعـلـومـات وتــرمـيـزهـا قـبل

تشغيل هذه اEنظومات.
24 : : اEـــشــــاركـــة في االســــتـــشــــارات اEـــتـــعــــلـــقـــة اEــاداEــادّة ة 

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

اEعمول به.
اEاداEادّة ة 25 : : الدليل وخدمة اإلرشادات

1.25. دليل اEشتركv العام دليل اEشتركv العام

طبـقا لـلمادة 32 من الـقانـونH يبـلغ صـاحب الرخـصة
مجانـا سلـطة الـضبط بغـرض نشـر الدلـيل العامH في أجل
أقـــصـــاه 31 أكـــتــــوبــــر الــــذي يـــســــبق ســــنــــة إجنــــاز الـــدلــــيل
الــهـاتــفيH بــقـائــمــة مـشــتـركــيه في اخلــدمـات وبــعــنـاويــنـهم
وبــأرقـام نــدائــهمH وعـنــد االقــتـضــاءr HــهـنــهمH قــصـد إنــشـاء

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

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

ما يأتي :
- أرقــام هــواتف اEــشــتــركــv في اخلــدمــات انــطالقــا

Hمن أسمائهم وعناوينهم
- رقـم هـــــاتـف خـــــدمـــــة إرشــــــادات كل مــــــتـــــعـــــامـل من
مــتــعـــامــلي الــشـــبــكــة الـــعــمــومـــيــة لــلــمـــواصالت الــســـلــكــيــة
.(4G) وصولة بينيا بشبكته للجيل الرابعEوالالسلكية ا
تـقـدم مـصــلـحـة إرشـادات صـاحب الــرخـصـة مـسـاعـدة
هـاتـفـيـة إلى مـصالح إرشـادات كل اEـتـعـامـلـr vا في ذلك
أولـئك اEقـيمون في اخلـارجH وذلك من أجل إجناح طـلبات

.vتعاملEات الصادرة عن شبكات هؤالء اEكاEا

vيــــضـــمـن صــــاحب الـــرخــــصـــة كــــذلك لـــلـــمـــتـــعـــامـــلــــ
اآلخـــرين مـــنــافـــذ إلـى مــصــــلـــحـــته اخلــــاصــــة بـــاإلرشـــادات
ومــراكــز نــدائه في إطــار عـقــد الـتــوصـيل الــبـيـنـي اEـبـرم

بينهم.

3.25. سرية اEعلومات : سرية اEعلومات :

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

.vكلفة بنشر الدليل العام للمشتركEا Hسلطة الضبط

اEاداEادّة ة 26 :  : نداءات الطوار�.

1.26. التوصيل اجملاني لنداءات الطوار� التوصيل اجملاني لنداءات الطوار�

تــبـعـا لــلـمـعــلـومـات اEـرســلـة من اEــصـالح الـعــمـومـيـة
اEــعــنـيــةH تــوصل مـجــانــا إلى اEــركـز اEــنــاسب األقـرب من
اEــنــاديH نـــداءات الــطــوار� الــواردة من مــرتـــفــقي شــبــكــة
صـاحب الرخـصـة أو من مرتـفقي شـبـكات أخـرى واEوجـهة

إلى هيئات عمومية مكلفة rا يأتي :

Hاحلفاظ على األرواح البشرية -

Hتدخالت الشرطة والدرك الوطني -

- مكافحة احلرائق.

2.26. مخططات الطوار� مخططات الطوار�

يعـد صـاحب الـرخصـةH بـالـتشـاور مع اEـسـؤولv عن
الـهيئات اEكلـفة باإلسعافـات االستعجالـية ومع السلطات
احملــلـــيـــةH مـــخـــطـــطـــات وتـــرتـــيـــبـــات قـــصـــد تـــوفـــيـــر خـــدمــة
اسـتـعـجـالـيـة من خـدمـات اEـواصالت الالسـلـكـيـة الـدنـيا أو
إعــادة تـشــغـيـلــهـا الــسـريع ويــنـفــذ كل ذلك rـبــادرة مـنه أو
بطلب من السلطات اخملتصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات
الــنــقـــالــة واEــتــحــركــة واEــكــيــفـــة لــلــتــدخالت ويــشــارك في
الــتــمــارين الــتي تــنـظــمــهــا الــهـيــئــات الــعــمــومـيــة اEــكــلــفـة

باEهمة.

إضــافــة إلى ذلكH فـي حــالــة غــيــاب تــوفــر جتــهــيــزاته
اخلاصـة وخـدمـاته بـاEـنـطـقة اEـتـضـررة ووسـائل االنـتـشار
بـصـفــة اسـتـعـجـالـيـةH تـتـحـفـظ الـدولـة بـحـقـهـا في نـشـر إذا
دعـت الـضـرورة الــتـجــهـيــزات االسـتــعـجــالـيــة اEـشـعــة عـلى
الذبذبات اEـستغلة من طـرف صاحب الرخصة وذلكH إلى
غـايــة إعـادة تــشـغــيل اخلـدمــات الـدنـيــا عـلـى شـبـكــة صـاحب

الرخصة.
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3.26. اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل اإلجــــراءات االســــتــــعــــجــــالــــيــــة إلعــــادة تــــشــــغــــيل

اخلدماتاخلدمات

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

اEلتزمة بتوفير إسعافات أو تدخالت استعجالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األتاوى واEساهمات واEقابل اEالياألتاوى واEساهمات واEقابل اEالي

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

1.27. اEبدأاEبدأ

طبقا للتـشريع والتنظيم اEعمول بهماH وفي مقابل
تــخــصــيص وتــســيـيــر ومــراقــبــة الـذبــذبــاتH وبــاخلــصـوص
احملــطــات الــقــاعــديــة الالســلــكــيـة الــكــهــربــائــيــة والــذبــذبـات
الــهـرتــزيـةH يــخــضع صـاحب الــرخــصـة إلى تــسـديــد اإلتـاوة

اEتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

2.27. اEبلغ اEبلغ

بالنـسبة لـلمحـطات القـاعديةH يـحتوي مـبلغ اإلتاوة
اEذكورة في النقطة  1.27 واEتعلقة بتخصيص الذبذبات

وتسييرها ومراقبتهاH على ما يأتي :

- إتــاوة ســـنــويـــة لــتـــســيـــيــر وتـــخــصـــيص ومـــراقــبــة
الــــذبـــــذبــــات : ثـالثـــــمــــائـــــة مــــلـــــيــــون (300.000.000) ديـــــنــــار

Hزدوجة 5 ميغاهرتزEجزائري للقناة ا

- إتــاوة ســـنــويــة Eـــراقــبــة الـــتــركــيـــبــات الالســلـــكــيــة
الكـهربـائية : ثالثة آالف (3.000) ديـنار جـزائري لـلـمحـطة

.(eNode B) (4G) القاعدية للجيل الرابع

Hمـحل مراجعة vاإلتاوت vـكن أن يكون مـبلغ هاتـ�
وفــقــا ألحــكــام اEـادة 43 مـن دفــتــر الــشــروط هــذاH وفي ظل
احـــتـــرام مـــبــــاد� اEـــســـاواة بـــv مــــتـــعـــامـــلـي الـــقـــطـــاع دون

تمييز.

اEـاداEـادّة ة 28 :  : اEـســاهــمـات اEــتـعــلـقــة بــالـنــفـاذ الــعـام إلى
اخلدمات وفي تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

1.28. اEبدأاEبدأ

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

تهيئة اإلقليم وحماية البيئة.

2.28. اEبلغ اEبلغ

حتــــدد مــســــاهـــمــــات صـــاــــحب الـــرخــــصـــة فـي مــــهــام
وتـكــالـيف النــفـاذ الـعـام وتـهيـئـة اإلقلـيم وحـمايـة الـبيـئة
(األســـهـــمـــيـــة في اخلـــدمـــة الـــعـــامــة) بـ 3 % من رقم أعـــمــال

اEتعامل.

اEـاداEـادّة ة 29 : : اEــســاهـمــة اEــتـعــلــقـة بــالــبـحث والــتــكـوين
والتقييس في مجال اEواصالت السلكية والالسلكية

1.29. اEبدأاEبدأ

يــخــضع صــاحـب الــرخــصــة لــدفع مـــســاهــمــة لــلــبــحث
والــتــكـــوين والــتــقــيــيـس في مــجــال اEــواصـالت الــســلــكــيــة

والالسلكية.

2.29. اEبلغ اEبلغ

يـحــــدد مـبــلغ اEــسـاهــمـة اEــذكــور في الـفــقـرة 1.29 بـ
0,3 % من رقم أعمال اEتعامل.

اEاداEادّة ة 30 :  : اإلتاوة اEتعلقة بتسيير مخطط الترقيم

1.30. اEبدأاEبدأ

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

2.30. اEبلغ اEبلغ

يــســاوي مــبـــلغ اإلتــاوة اEــتــعـــلــقــة بــتــســـيــيــر مــخــطط
الترقيم 0,2 % من رقم أعمال اEتعامل.

اEاداEادّة ة 31 : : اEقابل اEالي اEتعلق بالرخصة

يخضع صاحب الـرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون
من جزءين :

جــــــــــــزء ثــــــــــابــت مــــــــــبــــــــــلـــــــــغــــه أربــــــــــعــــــــــــة مـاليــــــــــيـــــــــر
(4.000.000.000) ديـنـــار جزائـــري وجـــزء مـتـغـيـر يـساوي
1 % من رقم أعـــمـــال اEــتـــعـــامل احملـــقق بـــواســطـــة خـــدمــات

H(4G) اجليل الرابع

يـذكــر أن اEـقـابـل اEـالي غــيـر خــاضع لـلــضـريـبــة عـلى
الـقـيمـة اEـضـافـة طوال مـدة الـرخـصة اEـدفـوعـة مثـلـمـا هو

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

يـــدفع مـــبـــلـغ اEـــقـــابل اEـــالـي اEـــذكـــور أعالهH في أجل
عـشـرين (20) يــوم عـملH ابـتــداء من تـاريخ تــسـلـيم تــبـلـيغ

اEوافقة على الرخصة.

يـتم الـدفع بـالـديـنـار اجلـزائـري عن طـريق الـتـحـويل
لفائدة اخلزينة العمومية.

2.31. كيفية تسديد اجلزء اEتغير كيفية تسديد اجلزء اEتغير

مــبــلغ اجلــزء اEــتــغـيــر لــلــمــقــابل اEــالي احملــســوب من
طرف سـلـطـة الضـبط واEـبـلّغ إلى صاحـب الرخـصـةH يجب
دفــــعه مـن طــــرفه إلـى اخلــــزيــــنــــة الـــــعــــمــــومــــيــــة عـن طــــريق
التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة اEوالية.

اEــــاداEــــادّة ة 32 :  : الــــعـــــقــــوبـــــات اEــــالـــــيـــــة في حـــــالــــة اإلخالل
بالتزامات التغطية

باسـتـثنـاء اإلجراءات الـقـانونـية اخملـالـفةH وفي حـالة
مـــا إذا أخـل صـــاحـب الـــرخــــصــــة بــــالـــتــــزامــــات الــــتـــغــــطــــيـــة
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة احملـــــددة rـــــوجب اEـــــلـــــحق H3 ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
االلـتزامات اإلضافـية اEسجـلةH وباستـثناء وجود "ظروف
اإلعـفاء"H يـتعرض صـاحب الرخـصة لـعقـوبات مـاليـة يحدد
مـــبــلـــغـــهـــا في اEـــلــحق3. عــلـــمـــا أن اEـــبــلـغ الــســـنـــوي لــهـــاته
الـــعــــقـــوبـــات ال �ــــكنH بـــأي حــــال من األحـــوالH أن يــــتـــعـــدى

خمسة (5) ماليير دينار جزائري.

ويـــقـــصــــد بـ  "ظـــروف اإلعـــفـــاء" كـل ظـــرف خـــارج عن
حتــــكم صـــاحب الـــرخـــصـــة والـــذيH رغـم كل عـــنـــايـــة صـــاحب
الــرخـــصـــةH �ـــنع أن يـــؤخـــرH بــصـــفـــة غـــيــر عـــاديـــة أو غـــيــر
متوقعةH بسط الشـبكة وتطوير التغطية اإلقليمية ضمن
اآلجــال اEــقـــررة في دفــتــر الــشــروط هـــذا. وتــتــضــمن هــذه
الــظـــروف خــاصــة (i) ظـــروف الــقـــوة الــقـــاهــرةH و(ii) إخالل
اEـتعـاملـv أو تأخرهـم في تنـفيذ واجـباتـهم في التـوصيل
الـبـيـنـي وتـأجـيـر الــوصالت اEـسـتــأجـرة وتـقــاسم اEـنـشـآت
Hــواقع الالســلــكـيــة الـكــهــربـائــيـةEاألسـاســيـة والــنــفـاذ إلى ا
و(iii) وجـود ظــروف خــطــيــرة تــمس بــأمن مــســتـخــدمي أو

جتهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.

تــكـون الــعــقــوبـات اEــالــيــة الـتـي يـخــضع لــهــا صـاحب
الــــرخــــصــــة في هــــذه احلــــالــــةH واجــــبــــة األداء نــــقــــدا وكــــلــــيــــا
بـالــديـنـار اجلــزائـريH خالل أيــام الـعـمل الــعـشـرة (10) بـعـد
Hمن طــــرف ســــلـــطــــة الــــضـــبط Hإشــــعـــار صــــاحب الــــرخـــصــــة
بــاحملــضـــر الــذي يــثــبت تـــقــصــيــره في احـــتــرام الــتــزامــاته

اخلاصة بالتغطية اإلقليمية.

اEــاداEــادّة ة 33 :  : كــيــفـــيــات تــســـديــد األتــاوى واEـــســاهــمــات
اEالية الدورية

1.33. كيفيات التسديد كيفيات التسديد

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

والتنظيم اEعمول بهما.

2.33. التحصيل واEراقبة التحصيل واEراقبة

تــــكـــلـف ســـلــــطـــة الــــضـــبـط بـــتــــحـــصــــيل هــــذه األتـــاوى
واEــــســــاهــــمــــات لــــدى صــــاحب الــــرخــــصــــة. وتــــراقب كــــذلك
الـتــصــريـحــات الــتي يـدلـي بـهــا صــاحب الـرخــصــة في هـذا
الـصـددH وحتـتــفظ لـنـفـسـهـا بـاحلق في الـقـيـام بـكل تـفـتـيش
في اEوقع وبكل حتقيق تراهما الزمHv وذلك باالستعانة
عــنـدH الــضــرورةH بـشــرطــة الـبــريـد واEــواصالت الــســلـكــيـة
والالسلكيـة اEنصوص عـليها في اEادة  121 وما يـليها من
مـــواد الــقــانــون. وعـــنــد االقــتــضـــاءH تــقــوم ســلـــطــة الــضــبط

بتعديالت بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

3.33. كــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واEـــســاهـــمــات منكــيـــفــيـــات حتــصـــيل األتــاوى واEـــســاهـــمــات من

طرف سلطة الضبططرف سلطة الضبط

يـــجــــري تــــســــديــــد هــــذه األتـــاوى وهــــذه اEــــســــاهــــمـــات
بالطريقة اآلتية :

- األتـــاوى عـن تـــخــــصــــيص الــــذبــــذبـــات الـالســـلــــكــــيـــة
الكهربائية اEذكورة في اEادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يـحـدد مــبـلغ اإلتــاوة عـلى أسـاس ســنـوي لــفـتـرة تــمـتـد من
أول يــنــايـر إلـى غــايـة 31 ديــسـمــبــرH وتــكــون مــحل تــعـديل
يـــتـــنـــاسب مع اEـــدة الـــزمـــنـــيــة احملـــتـــســـبـــة فــعـال في حـــالــة
تـخصيص أو سـحب خالل السنـة. ويجري تـسديد األتاوى

HواليةEفي أجل أقصاه 31 يناير من السنة ا

- اإلتـــاوة اEـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــســــيـــيـــر مـــخـــطـط الـــتـــرقـــيم
اEــذكـورة في اEـادة 30 : يـتم تــسـديــد هـذه األتــاوى سـنــويـا

HواليةEفي أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ا

- اEـــســاهـــمـــات اEـــتـــعـــلـــقـــة بــالـــنـــفـــاذ الـــعـــام خلـــدمــات
اEـــواصالت الــســـلــكــيـــة والالســلـــكــيــة والـــبــحث والـــتــكــوين
والـتـقـيـيس في مـجـال اEـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة :
يجري تـسديـد هذه اEـساهـمات سـنويا فـي أجل أقصاه 30

يونيو من السنة اEوالية.

اEاداEادّة ة 34 : : الضرائب واحلقوق والرسوم

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

والرسوم اEقررة في التشريع والتنظيم اEعمول بهما.
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الفصل السادسالفصل السادس
اEسؤولية واEراقبة والعقوباتاEسؤولية واEراقبة والعقوبات

اEاداEادّة ة 35 : : اEسؤولية العامة
صـاحب الـرخـصـة مـسـؤول عن حـسن اشـتـغـال شـبـكـة
اجلـيل الـرابع (4G) وعن احـتــرام االلــتـزامــات الـواردة في
دفـتـر الـشـروط هـذاH كـمـا أنه مـسـؤول عن احـتـرام اEـباد�

واألحكام التشريعية والتنظيمية اEطبقة عليه.
اEاداEادّة ة 36 :  : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات

1.36. اEسؤولية اEسؤولية

صـاحب الـرخصـة مـسؤول وحـده جتـاه الغـيـرr Hا في
ذلك الــوزيــر اEــكــلف بــاEــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة
وسلطة الضبط وذلـك وفقا ألحكام القانـونH بإقامة شبكة
اجليل الرابع (4G) وتشغيلهاH وتوفير اخلدماتH وبتحمل
األضرار التي من احملـتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من
صـاحب الــرخــصـة أو مـن مـســتــخـدمــيه أو من شــبــكـته في

.(4G) اجليل الرابع
vإلزامية التأم v2.36. إلزامية التأم

فـــــور ســـــريـــــان مـــــفـــــعـــــول الـــــرخـــــصـــــة وطـــــيـــــلـــــة مـــــدة
صالحــيـتـهـاH يــغـطي صـاحـب الـرخـصـة مــسـؤولـيــته اEـدنـيـة
واEـهـنـيـة ومـســؤولـيــتـه عـن األخـطـار الـتي تـمس األمالك
(4G) الـضــروريــة إلقـامــة واســتـغـالل شـبــكــة اجلـيـل الـرابع
ولـتوفـيـر اخلدمـاتr Hـا في ذلك اEنـشـآت اجلاري إجنـازها
والــتــجــهـيــزات اجلــاري تــركــيــبــهـاH وذلـك عن طــريق عــقـود
تأمـv تكتتب ضـمن احترام الـتشريع والـتنظـيم اEعمول

بهما.
اEاداEادّة ة 37 : : اإلعالم واEراقبة

1.37. اEعلومات العامة اEعلومات العامة

عـلى صـاحب الرخـصـة أن يـضع حتت تـصـرف سـلـطة
الضبـط اEعلومـات والوثائق اEالـية والتـقنية والـتجارية
اEــعـقــولــة والالزمـة لــهـا لــلـتــأكـد مـن احـتــرامه االلـتــزامـات
اEــــفـــــروضـــــة عــــلـــــيه rـــــوجب الـــــنــــصـــــوص الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة

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

يلـتـزم صـاحب الــرخصـة بـتـبلـيغ اEـعلـومات اآلتية
عــلـى اخلــصــوص لــســلــطــة الــضــبطH وفق األشــكــال واآلجــال
احملـددة في الـنصـوص الـتـشـريـعيـة والـتـنـظـيمـيـة اEـعـمول

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

Hوحقوق التصويت اخلاصة بصاحب الرخصة

HوفرةEوصف مجموع اخلدمات ا -
- الــتـعــريــفـات والــشــروط الـعــامــة اخلـاصــة بــتـوفــيـر

Hاخلدمات
Hمعطيات حول احلركة ورقم األعمال -

HـمـنـوحــةEــوارد اEمـعـلـومـــات حــول اسـتـعـمـــال ا -
ال سيما الذبذبات واألرقام.
3.37. التقرير السنوي التقرير السنوي

يــجـب عــلى صــاحـب الــرخــصـــة أن يــقــدم ســـنــويــا إلى
سلطـة الضبط في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهرH ابتداء من
vتـقـريـرا سـنـويـا في نـسـخـتـ Hنـهـايـة كل سـنـة اجـتـمـاعـيـة
(2) (نـسـخة ورقـيـةH ونـسـخـة إلـكـترونـيـة) وكـشـوفـا مـالـية

سنوية مصادقا عليها.
يـــجب أن يـــتــضـــمن الـــتــقـــريـــر الــســـنــوي مـــعــلـــومــات

مفصلة حول اجلوانب اآلتية :

Hمــوضــوع الــرخــصـة Hتــطــويــر الــشـبــكــة واخلــدمــات -
خالل الـســنـة األخــيـرةr Hـا فـي ذلك تـقــيـيم نــوعـيــة اخلـدمـة

Hوتغطية الشبكة

- شـروح حــول عـدم تـنــفـيـذ االلــتـزامــات اEـقـررة في
دفـتــر الـشــروط هـذاH وكــذلك تــقـديــر حـول وقـت تـصــحـيح
ذلـك. وإذا كـــان عـــدم تـــنــــفـــيـــذ االلـــتـــزام نــــاجتـــا عن ظـــروف
خارجـة عن إرادة صاحب الـرخصـةH فيـجب علـيه أن يدرج

Hكل مستند يبرر ذلك

- مـــخـــطـط تـــنــفـــيـــذ اســـتـــغالل شـــبـــكـــة اجلـــيل الـــرابع
HقبلةEواخلدمات بالنسبة للسنة ا

- أي مـــعــلــومـــة يــراهـــا صــاحب الـــرخــصــة مـالئــمــة أو
Hو Hتطلبها سلطة الضبط

- إذا كـــــان صـــــاحب الـــــرخـــــصــــة شـــــركـــــة مــــدرجـــــة في
الـبـورصـةH يـذكــر كل اجـتـيـاز يـسـجــله كل مـسـاهمH في حـد
امتالك رأسمال صاحب الرخصةH يكون مضاعف العدد 5
(H% 15 H% 10 H% 5 إلـخ...) وذلك تـــــــنـــــــفــــــيـــــــذا لــــــتـــــــنــــــظـــــــيم

البورصة اEطبق.
4.37. اEراقبة اEراقبة

عـنــدمـا يـرخص الــتـشـريع والــتـنـظــيم اEـعـمــول بـهـمـا
بــذلـك ووفق الــشـــروط احملـــددة rــوجـــبـــهــمـــاH �ــكـن ســلـــطــة
الــضـبط أن تـقــوم بـتــحـقـيــقـات لـدى صــاحب الـرخــصـةr Hـا
فيها تلك التي تستلزم تدخالت مباشرة أو تستلزم ربط
جتــهـيــزات خـارجــيـة عــلى شــبـكــته اخلــاصـةH إمــا عن طـريق
أعـوانهـا اEـكلـفـv بذلـكH وإما عن طـريق أي شـخص مؤهل

قانونا من طرفها.
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وزيــــادة عـــلـى ذلك وطـــبــــقــــا لـــلــــتـــشــــريع والــــتـــنــــظـــيم
اEـعـمول بـهـمـاH �ـكن أن تـقوم شـرطـة الـبـريـد واEواصالت
الـسلـكـية والالسـلـكـية بـتـحـقيـقـات ومراقـبـات تـقنـيـة لدى

صاحب الرخصة.

اEاداEادّة ة 38 : : اإلخالل باألحكام اEطبقة

في حــــالــــة إخـالل صــــاحب الــــرخــــصــــة بــــااللــــتــــزامـــات
Hوخـدمـاته (4G) ـتــعـلــقـة بــاسـتــغالل شـبــكـة اجلــيل الـرابعEا
وفـــقـــا لـــدفـــتـــر الـــشــــروط هــــذا ولـــلـــتــــشـــريع والـــتــــنـــظـــيم
اEــعـمـول بـهـمـاH يـتــعـرض صــاحب الـرخــصـة  لـلــعــقـوبات
Hضـمـن الشـروط الـمــقـررة في النصوص السالفة الذكر

دون اEساس باEتابعات القضائية احملتملة.

الفصل السابعالفصل السابع

شروط الرخصةشروط الرخصة

اEــــاداEــــادّة ة 39 : : ســـــريــــان مـــــفـــــعــــول الـــــرخـــــصــــة ومـــــدتـــــهــــا
وجتديدها

 1.39. سريان اEفعول سريان اEفعول

Hبــعـد تــوقــيع صــاحب الــرخــصــة دفـتــر الــشــروط هـذا
يدخل الـدفتـر حيـز الـتنـفيـذ في التـاريخ الذي يـنشـر فيه
في اجلـــريــدة الـــرســـمـــيــة اEـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي الــذي تـــتم
rـــوجـــبـه اEـــوافــــقـــة عــــلى مـــضــــمـــونـه وتـــســـلــــيم الــــرخـــصـــة

لصاحبها.

 2.39. اEدة اEدة

تمـنح الـرخـصة Eـدة خـمس عـشرة (15) سنـةH ابـتداء
من تاريخ سريان مفـعولها كما هـو محدد في الفقرة 1.39

أعاله.

 3.39. التجديد التجديد

�ـكــن جتديـــد الـرخـصـة مرة أو عـدة مـرات لـفـترات
ال تـتـعـدى الـواحـدة مـنـها خـمس (5) سـنـواتH وذلك بـطـلب
يــودع لـــدى ســلــطــة الــضـــبط اثــني عــشــر (12) شــهــراH عــلى

األقلH قبل نهاية صالحية الرخصة.

في حـالــة قـبـول الـطـلبH يـتـم جتـديـد الـرخـصـة ضـمن
الشروط الـتي أعدت فـيهـا وصودق عـليـهاH وفق الـتشريع

والتنظيم اEعمول بهما.

وال يترتب على التجديد حتصيل مقابل مالي.

ويـــجب أن يـــكـــون رفض كـل طــلـب جتــديـــدH مـــســـبـــبــا
قـــانـــونـــا ومـــتـــرتـــبـــا عـــلى قـــرار يـــتـــخـــذه الـــوزيـــر اEـــكـــلف
بـاEـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـةH بـنـاء علـى اقتـراح من

سلطة الضبط. 

اEاداEادّة ة 40 :  : طبيعة الرخصة
 1.40. الطابع الشخصيالطابع الشخصي

الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
 2.40. التنازل والتحويلالتنازل والتحويل

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

الشروط واإلجراءات التي يحددها التنظيم.
وفـضال عن ذلك ومع مــراعـاة الـتـطـورات الـقـانـونـيـة
اEستقبليـة اEمكنة واEتعلقة بحق االستثمارH يخضع كل
تــغـيــيـر أو تــعـديل أو تــنـازل أو حتــويل �س االشــتـراكـات
في رأس اEال اخلـاص باEـتـعامل خالل فـتـرة الرخـصة إلى
H2001 ؤرخ في 20 غـشت سنةEأحـكام األمر رقم 01 - 03 ا

اEعدل واEتمم.

مــاعـــدا أحــكــام مـــخــالـــفــةH حتـــتــفظ الـــدولــةH فـي حــالــة
الــتـــنــازل أو الــتــحــويـلH بــحق الــشــفـــعــة طــبــقــا لـــلــتــشــريع

والتنظيم اEعمول بهما. 
مع مــراعــاة األحــكــام اEـذكــورة فـي اEـادة H41 يــعــتــبــر
rـــثــابـــة تــنــازل عـن الــرخــصـــة تــغـــيــيــر الـــوضع الــقـــانــوني
لصاحب الرخصـةH ال سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر

عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
اEــــاداEــــادّة ة 41 : : الــــشـــكـل الـــقــــانـــونـي لـــصــــاحب الـــرخــــصـــة

واألسهمية
1.41. الشكل القانوني الشكل القانوني

يـــجب عــلـى صــاحب الـــرخــصــة أن يـــتــشــكـل في شــكل
شـركــة ذات أسـهـم خـاضــعـة لــلـقــانــون اجلـزائــريH وأن يـظل

على تلك الصورة. 
وال �ـــكـن صـــاحب الـــرخــــصـــة أن يـــكـــون مــــتـــعـــامال أو
شركة حتت اجلبر القـضائي أو التصفية القضائية أو أية

وضعية قضائية مشابهة.
�ــكن أن يــؤدي اإلخالل بـاألحــكــام اEـذكــورة أعاله من

قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
2.41. تعديل أسهمية صاحب الرخصة تعديل أسهمية صاحب الرخصة

تـتشـكل أسهـميـة صاحب الـرخصـة كمـا هو مـبv في
اEلحق 1 اEرفق.

يـخــضع لـلــمـوافــقـة اEــسـبـقــة من سـلــطـة الــضـبطH كل
أخـــذ مــســاهـــمــة مـــبــاشــرة أو غـــيــر مـــبــاشــرة فـي رأســمــال
صــاحب الـرخــصـة و/أو فـي حـقــوق الـتــصـويـت لـديه وفــقـا
لــلــتــشــريع والــتــنــظــيم اEــعــمــول بــهــمــا وذلك حتت طــائــلــة

البطالن أو سحب الرخصة.
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لن تـــرفض ســـلــطـــة الـــضـــبط هــذا الـــتـــرخـــيص بــدون
تـبـريـرات شـرعـيـة. ويـعـتـبـر سكـوت سـلـطـة الـضـبط خالل
Hبــعـــد تــبـــلـــيغ طــلـب الــتـــرخــيصH (2) مــدة تـــفــوق شـــهــرين

rثابة قبول.

3.41. أحكام مختلفة أحكام مختلفة

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

الرخصة.

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

تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيصr Hثابة قبول.

ال �كن اEـتعامل اEـرجعي التـوقيع على عـقد تسـيير
وتــدبـيـر مـع مـتـعــامل آخـر إال إذا كــان هـذا اEـتــعـامل جـزءا

من جتمعه.

يـــــقــــصـــــــــد بــــالـــــتــــجــــمـــــعH كــــل مـــــجــــمـــــوعــــــــة مـــن
هــيـئــــات تــكـــون مــراقـبـة أو تــتـولى اEــراقـبـة أو خــاضـعـة
لـنـفــس اEـراقـبــة أو حتــت مـراقـبـــة مـشتـركـــة لـصاحــب
رخــــصـــــــة أو مــــتـــــعــــامـــل.  ويــــقــــصـــــد بــــعــــبــــارة اEــــراقــــبــــة
اEــسـتــعــمـلــة في شــأن هــيـئــةH ســلـطــة تــسـيــيــر وإدارة هـذه
الـهـيـئـة بـصـفـة مـبـاشـرة أو غـيـر مبـاشـرةH سـواء من خالل
امـــــتـالك أســـــهم مـع حق الـــــتـــــصـــــويـت أو rـــــوجب عـــــقـــــد أو

بكيفية أخرى.

اEاداEادّة ة 42 : : االلتزامات الدولية والتعاون الدولي

1.42. احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية احترام االتفاقات واالتفاقيات الدولية

يـــتــعـــv عــلى صـــاحب الـــرخــصـــة احــتـــرام االتــفـــاقــات
واالتــفــاقـيــات الــدولــيــة في مــجــال اEــواصـالت الالســلــكــيـة
الـــتي صـــادقت عـــلـــيــــهــــا اجلــــزائـــرH وال ســـيــــمـــا اتـــفــــاقـــات
ولــــــوائــح وأنـــــــظـــــمـــــــة وتــــــرتــــــيــــــبـــــات االتـــــــحـــــاد الـــــــدولي
لـالتـصـاالت واEـنــظمات احملـدودة أو اإلقليـميـة في مجال
اEــواصـالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيـــةH الــتي تــنــتــمي إلــيــهــا

اجلزائر.

يــعــلم صـــاحب الــرخــصــةH بـــصــفــة مــنــتـــظــمــةH ســلــطــة
الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد.

2.42. مساهمة صاحب الرخصة مساهمة صاحب الرخصة

يــرخص لــصــاحب الــرخــصــة بــاEــســاهــمــة فـي أشــغـال
الهـيئات الـدوليـة التي تـعنى بـاEسـائل اEتعـلقـة بشـبكات

اEواصالت الالسلكية وخدماتها.

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

الضبط.

الفصل الثامنالفصل الثامن

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اEاداEادّة ة 43 :  : تعديل دفتر الشروط

تطبـيقا لـلتـنظيم اEـعمـول به ووفقا ألحـكام اEادة 22
من اEـرسـوم التـنفـيذي رقم 01 - 124 اEؤرخ في 15 صـفر
عام 1422 اEوافق 9 مايـو سـنة 2001 واEـذكور أعالهH �كن
تـعديل دفـتـر الشـروط هـذاH بصـفـة استـثـنائـيةH بـنـاء على
رأي مـــبـــرر مـن ســـلـــطــــة الـــضـــبـط وفـــقط فـي حـــالـــة مـــا إذا
اســتــدعـى الــصــالح الــعــام ذلـك ألســبــاب األمن الــوطــني أو

النظام العام.

في حــالــة الـــتــطــور الـــتــكــنــولـــوجي الــذي تــســـتــلــزمه
اEــصــلـحــة الــعــامــة أو تــخــصــيص مــوارد طــيــفــيــة إضــافــيـة
تـكون مـرفوقـة بـالتـزامـات إضافـيةH تـتم اEـبادرة بـعـملـية
تعديل دفتر الـشروط هذاH بناء على قرار الوزير اEكلف
باEـواصالت الـسلـكيـة والالسـلكـية أو بـنـاء على رأي مـعلل
من سـلـطـة الـضـبط وفق نـفس األشـكـال وبـحـسب مـا اتـفق

عليه مع صاحب الرخصة.

ال �ـــكـــن أن تــــمـــس هــــــذه الــــتـــعـــديــــالت بـــصـــفــــــة
جذريــــة التوازنــــات االقتصـاديـــة التـــي تـقــوم علـيهـــا

هـــذه الرخصـــة.

اEاداEادّة ة 44 : : مدلول دفتر الشروط وتأويله 

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

اجلزائر.

اEاداEادّة ة 45 : : لغة دفتر الشروط 

يـــحـــرر دفـــتـــر الـــشـــروط هـــذا بـــالـــلـــغـــتـــv الـــعـــربـــيــة
والفرنسية.
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اEالحقاEالحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اEلحق األولاEلحق األول

أسهمية صاحب الرخصةأسهمية صاحب الرخصة

"أوبـتيـموم تـيـليـكوم اجلـزائـر" هي شركـة ذات أسهم
خـــاضــــعــــــة لــــلـــقـــانـــــــون اجلـــزائـــــــريH بـــرأســــمــــــال قـــــدره
Hيوجـد مقـرها بـالطـريق الوالئي H000.000. 164.002 دينـار

مـجمـوعة مـلكـية رقم 37 قسم H4 الدار الـبيضـاءH اجلزائر.
تــــــوزع  األســــــهم الـ 82.001.000  اEــــــشــــــكـــــلــــــة لــــــرأســــــمـــــال "
أوبتيموم تيليكوم اجلزائرH شركة ذات أسهم "H  كاآلتي :

v1. 82.000.994  ســهـــمـــا �ـــثل مـــائــة وأربـــعـــة وســـتــ
مليـارا ومليـونا وتسـعمائة وثـمانيـة وثمانـv ألف دينار
جــــزائــــري (164.001.988.000) (أي 99,99% مـن رأس اEـــال)
تــمـلـكــهـا شـركــة "أومـنـيــوم تـيـلــيـكـوم اجلــزائـرH شـركـة ذات
أسـهـم"H خـاضـعــة لـلـقـــانـون اجلــــزائـريH بـــرأســـمــال قــدره

41.669.770.000 ديــنـــار جــزائـريH مـــقــيـــدة فــي الـســجـل

H16/00 - 0015635 B 01 الـــــــــتــــــــــجــــــــــاري تــــــــــحــت الــــــــــرقـم
Hطـريق مـولـود فـرعون H8 والكـائن مـقـرهـا االجـتمـاعي في

Hاجلزائر Hالدار البيضاء

2. . ســـــــهـم واحــــــدH حتـت رقم 995 �ــــــثل 2000 ديـــــــنــــــار
جـــزائــري (أي 0,000001 % مـن رأس اEـــال) �ـــلــكـه الـــســـيــد
Hنيـشي فينسيـنزو فرانسيسـكو غايتانو أنـطونيو ماريا

Hقر الشركةr عنوانه Hمن جنسية فرنسية

3. . ســهم واحـدH مـرقم 996 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,000001 % من رأس اEــال) �ـلــكه الـســيـد بــيـنــيـديت
قـومـاز سـانتـيـاغـوH من جـنسـيـة إسـبـانيـةH اخملـتـار مـوطنه
Hطـــــريـق مـــــولــــــود فـــــرعـــــون H8 ــــــقــــــر شـــــركــــــة أومـــــنــــــيـــــومr

Hاجلزائر Hالدارالبيضاء

4. ســهم واحـدH مـرقم 997 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,000001 % من رأس اEـــال) تـــمــلـــكه شـــركـــة أوراتــيل
أنـترناسيـونال إي أن سي ليمـيتدH تخـضع لقانون اجلزر
الــعــذراء الــبــريــطــانــيــةH من جــنــســيــة مــالــطــيــةH اEــســجــلــة
بالـسجل التجاري حتت رقم H37719 الكـائن مقرها بـ 114

Hمالطا H1027 GZR جزيرة Hدي ستراند

5. . ســهم واحـدH مـرقم 998 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,000001  %  من رأس اEـال) �ـلـكه الـسـيـد غـرتـشوك
مـيــخـائـيل يـوريـفـيــتشH من جـنـسـيـة بـريــطـانـيـةH الـقـاطن
H88 ـقــر شــركــة فـيــمــبـلــكــوم بــشـارع كــلــود ديـبــوسي رقمr

Hهولندا Hأمستردام

6. ســهم واحـدH مـرقم 999 �ـثل 2000 ديـنـار جـزائـري
(أي 0,000001 % من رأس اEــــال) �ـــلـــكه الــــســـيـــد يـــوغـــاش
مـالــيكH من جـنــسـيـة هـنــديـةH اخملـتــار مـوطـنه rــقـر شـركـة
Hأمــســتـردام H88 فــيــمــبــلــكـوم بــشــارع كــلــود ديــبــوسي رقم

Hهولندا

7. . سـهم واحدH مرقم 1000 �ثل 2000 دينـار جزائري
(أي0,000001 %  من رأس اEــال) �ـلــكه الـســيـد فــابـريــزيـو
مـامــبـريـنيH  من جــنـسـيـة إيـطــالـيـةH اخملـتــار مـوطـنه rـقـر
H88 شــــركــــة فــــيــــمــــبـــــلــــكــــوم بــــشــــارع كــــلــــود ديــــبــــوسي رقم

أمستردامH هولندا. 

§ثل صاحب الرخصة§ثل صاحب الرخصة
رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

فينسينزو نيشيفينسينزو نيشي

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واEواصالتالبريد واEواصالت
السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون

اEاداEادّة ة 46 : : اختيار اEوطن

يكـون موطن صـاحب الرخـصـة في مقـره االجتـماعي
H37 مــجــمــوعــة مــلـكــيــة رقم Hالــكــائــن بــالــطــريــق الــوالئـي

قسم H4 الدار البيضاء - اجلزائر.

اEاداEادّة ة 47 :  : اEالحق. 

تــشــكل اEالحـق األربــعـة (4) اEــرفــقـة جــزءا ال يــتــجـزأ
من دفتر الشروط هذا.

حرر باجلزائر في 16 يونيو سنة 2016.

وقوقّعه :عه :
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احمليطاحمليطاEؤشراEؤشر
اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيا

نسبة النجاحنسبة النجاح
واحلفاظواحلفاظ

نسبةنسبة
االنسداداالنسداد

نسبةنسبة
االنقطاعاالنقطاع

نـــســـبـــة جنـــاح اEـــكـــاEـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اEــــكــــاEــــة Eــــدة

.(2) vدقيقت

نـــســـبـــة جنـــاح اEـــكـــاEـــات مـــنـــذ احملـــاولـــة
األولـى واحلــــفــــاظ عــــلى اEــــكــــاEــــة Eــــدة

.(2) vدقيقت

فـي اEــدن داخل وخــارج الــعــمــارات
وفي األمـاكن الـعامـة الـتي ال تقع

في اEنشآت األساسية

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

األجهزة اEطرفية

أكثر أو يساوي
% 95

أكثر أو يساوي
85 % لسرعة

80 كلم /سا

أقــــــــــــــــــــــل أو
يساوي

% 2 

أقــــــــــــــــــــــل أو
يساوي

% 5 

أقــــــــــــــــــــــل أو
يساوي

% 2

أقــــــــــــــــــــــل أو
يساوي
% 10

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

HSMS نقل الرسائل القصيرة -
Hاإلبحار عبر الويب -

- نقل اEلفات بطريقة الرزم.

اEتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :اEتطلبات الدنيا خلدمة الصوت :

اEلحق اEلحق 2
جودة اخلدمةجودة اخلدمة

اEقاييس التقنية الواجبة التطبيقاEقاييس التقنية الواجبة التطبيق
يـجب أن تـكــون شـبـكـة صــاحب الـرخـصـةH عــلى مـسـتـوى بــنـيـتـهــا ووظـيـفـتــهـا وخـدمـاتــهـا اEـعـروضــةH مـطـابـقــة Eـعـايـيـر

االتصاالت النقالة األرضية اEتطورة (IMT Advanced) التي حددها اإلحتاد الدولي لالتصاالت.
يــتـقـيـد صـاحـب الـرخـصـة بـاEــعـايـيـر الــتي حـددهـا االحتـاد الــدولي لالتـصـاالت واEـعــهـد األوروبي لـتـقــيـيس االتـصـاالت
بـشـأن نـوعـيــة اخلـدمـةH ال سـيـمـا فـيـمــا يـتـعـلق rـعـدالت الـتــوفـرH ومـعـدالت اخلـطـأH من أقـصــاهـا إلى أقـصـاهـا وآجـال تـراسل

الصوت وخدمات اEعطيات وآجال تلبية طلبات اخلدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
اEستويات الدنيا جلودة اخلدمةاEستويات الدنيا جلودة اخلدمة

يجب أن تـسمح شـبـكة صـاحب الرخـصة بـإقامـة وضمـان استـمرار اEـكـاEاتH انـطالقا من مـحطـات نقـالة واقـعة داخل
منطقة التغطية احملددة في اEلحق 3 أو في اجتاهها.

خدمة الصوتخدمة الصوت
نسبة االنسداد تعني احتمـال عدم مرور اEكاEة في ساعات الذروة. وتمثل هـذه النسبة حاصل قسمة عدد محاوالت

النداءات اEسدودة على العدد الكلي حملاوالت النداءات اEرسلة.

نـسـبــة االنـقــطـاع تـعــني احـتــمـال انـقــطـاع اEــكـاEـة قــبل نـهــايـة دقـيــقـتـH(2) v وتــمـثـل هـذه الـنــسـبــة حـاصـل قـســمـة عـدد
النداءات التي � قطعها على العدد الكلي للنداءات اEرسلة.
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: : SMS تطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرةEتطلبات الدنيا خلدمات نقل الرسائل القصيرة اEا

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر

.(2) vالتي � تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن  دقيقت SMS 95 %نسبة الرسائل <

اEتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :اEتطلبات الدنيا خلدمات اإلبحار عبر الويب :

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر
نسبة جناح النفاذ Eوقع الويب (1)

نسبة اإلبحار الناجحة (2)

% 90 <

% 90 <

(1) يتم اعتبار النفاذ Eوقع الويب ناجحا عندما يتم حتميل الصفحة األولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ احملاولة األولى.

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

اEتطلبات الدنيا خلدمات نقل اEلفات بطريقة الرزم :اEتطلبات الدنيا خلدمات نقل اEلفات بطريقة الرزم :

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر

نسبة الوصالت الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان

Mo 5 توسط للتحميل / استالم ملفاتEالتدفق ا

Mo 1 رسل / إرسال ملفاتEتوسط اEالتدفق ا

% 90 <

4 ميغابايت /ثا

512 كيلوبايت /ثا

يعتبر تدفق مقطع فـيديو ناجحا عندما يـستلم مقطع مدته دقيقتان (2) بجودة عالـية وبدون انقطاع بعد التوصيل
rوقع خدمات بث بتدفق خاص باجلمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حv مشاهدته. 

مـتـوسط الــتـدفق هـو مـتـوسـط اEـعـدالت اإلجـمـالـيــة لـلـتـدفق اEالحظ لـ 100 % من اEـلـفـات اEـرسـلــة / اEـسـتـلـمـةH ويـتم
.vستخدمEتعامل الذي يخدم أكبر عدد من اEقياسه بحسب عرض ا

ســيـــتم قــيــاس جــودة اخلـــدمــة من قــبل صـــاحب الــرخــصــةH حتـت إشــراف ســلــطــة الـــضــبط الــتـي حتــدد الــبــروتــوكــوالت
واإلجراءات العملـية للقيـاساتH بعد التـشاور مع صاحب الرخصـة. كما أنها حتـدد الوتيرة وتراقب وتـدقق في القياسات

التي قام بها صاحب الرخصة.
تقـع التـكـالـيف الـناجـمـة عن قـيـاسـات جودة اخلـدمـة عـلى نـفقـة صـاحب الـرخـصـة. أما الـتـكـالـيف اEرتـبـطـة بـاإلشراف
عـلى الــقـيـاسـات وتـدقـيق الـنـتـائج فـتـقـع عـلى نـفـقـة سـلـطـة الـضـبط. وفي حــالـة وجـود نـزاعH �ـكن سـلـطـة الـضـبط أن تـقـرر

إسناد القياسات إلى خبير مستقلH على نفقة صاحب الرخصة.

 ( (Video streaming) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوEا) تطلبات الدنيا خلدمات تدفق الفيديوEا

 ( (Video streaming)) 90 %نسبة جناح مقاطع تدفق الفيديو

اEتطلبات الدنيااEتطلبات الدنيااEؤشراEؤشر
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اEلحق اEلحق 3

التغطية اإلقليميةالتغطية اإلقليمية

التحديد والرزنامة وآلية االنتشارالتحديد والرزنامة وآلية االنتشار

حتدد الـتزامـات التـغـطيـة على أسـاس نسـبة تـغطـية
السكان اEتـوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائق السرعة
نحو شـبكة اجليل الرابع (4G) بواسطة جـهاز شبكة نقالة
يسـمح بـأقصى تـدفق نـظري لـنـفس اEسـتـعمل يـقدر بـ 60
مــــيــــغـــــابــــايت/ثـــــا عــــلـى األقل Hفـي االجتــــاه الــــنـــــازل تــــدفق
مــــــتــــــوسـط لـــــلــــــتــــــحــــــمـــــيـل فـي االجتـــــاه الــــــنــــــازل يــــــفـــــوق 4
ميغابايت/ثا لكل مستعمل عندما تكون الشبكة مكتظة.

يـقصـد rفـهوم الـشـبكـة النـقالـة شـبكـة "خدمـة نقـالة"
مثلمـا يحددها االحتاد الدولي لالتصاالتH والتي �كن أن
تستعمـل من أجل توفير نفـاذ سواء كان نقاال أو جواال أو
ثـابــتـا. إنّ الـشـبــكـة الـنــقـالـة لـلــجـيل الـرابع (4G) لـصـاحب
الـــرخــــصـــة هي الــــشـــبــــكـــة الــــتي تـــوفــــرH عـــبــــر اســـتــــعـــمـــال
الـــذبــذبـــات اخملــصـــصــة لـــصــاحـب الــرخـــصــة في إطـــار هــذه

الرخصةH نفذا نقاال فائق السرعة. 

يـقــصـد rــنــطـقــة الــتـغــطـيــة في شــبـكــة اجلــيل الـرابع
لـــصــاحـب الــرخـــصـــةH اجلـــزء من اإلقــلـــيم الـــذي يـــكـــون فــيه
الـــنــــفـــاذ اEـــقـــدم فـي شـــبـــكـــة اجلــــيل الـــرابع (4G) لـــصـــاحب
الـــرخـــصـــة مـــتـــوفـــرا في H% 90 عـــلى األقلH مـن مـــحــاوالت
التـوصـيل. يـضـمن هـذا الـتـوفر داخـل البـنـايـات وخـارجـها
ويـــــــكــــــون فــــــعــــــاال 24 ســــــاعــــــة /24 ســـــــاعــــــةH ال ســــــيـــــــمــــــا في
الـسـاعاتـاEـكـتـظـةH ومـتأكـد مـنه طـبـقـا ألحـكـام اEـلحق 4 من

دفتر الشروط احلالي. 

يــعــبــر عـن الــتــزامــات الــتـــغــطــيــة في صـــيــغــة نــســبــة
(4G) تغـطيـة سـكان واليـة ما مـغطـاة بـشبـكة اجلـيل الرابع
لـــصــاحـب الــرخـــصـــة مـــقــارنـــة بـــالـــعــدد اإلجـــمـــالي لـــســـكــان

الوالية.  

تـكون آلـيـة انـتشـار الـشـبكـة تـدريجـيـة. ويـجب على
صـاحب الرخصـة ضمان احلـد األدنى من رزنامة االنـتشار
اEـــطــلــوبH ويــتــمــثل اEــبـــدأ في أن تــكــون فــئــتــا الــواليــات
(اEـــذكــورتـــان أدنـــاه) مـــعــنـــيـــة في كل مـــرحـــلــة مـن مــراحل

االنتشار إلى غاية التغطية الكاملة جلميع الواليات.

يوفـر صاحب الـرخصـةH من خالل محـطاته الـقاعـدية
اخلاصة وجتـهيزاتهH أو تـلك التي قـام بتوحـيد اسـتعمـالها
مع صاحب رخـصة جيل رابع (4G) آخر وفـقا ألحكام دفتر

الشـروط هذاH احلد األدنى من الـتغطيـة اإلقليـمية اEـبينة
أدناه. 

ال حتـــتــسـب اEــنــاطـق اEــغــطـــاة بــعـــقــود الــتـــجــوال في
نسب التغطية.

وحتـــــسب اآلجـــــال ابـــــتـــــداء من تـــــاريـخ نــــشـــــر الـــــنص
الــتـنــظـيــمي الـذي �ــنح الــرخـصــة لـصــاحـبــهـا في اجلــريـدة

الرسمية.

تـعــــد االلـتزامــــات اEـذكــــورة أدنــــاه كـحـــد أدنــى.
ويــتــعـــــv تــطــبــيـــق مـــعــايــيــر جــودة اخلـــدمــة اEــدرجــة في
اEـــلـــحق 2 بـــدفــــتـــر الـــشــــروط هـــذاH عـــلـى جـــمـــيـع اEـــنـــاطق

الواجب تغطيتها.

تــسـتــنــد الــواليــات واEـنــاطق اجلــغــرافــيـة الــتي جتب
تـغـطـيـتـهـا في تـواريخ اسـتـحـقـاق ثـابـتـة وكـذا احلـد األدنى
vعـــلى تــوزيع الـــواليــات إلى  فـــئــتــ HـــذكــورEلـــلــتــغـــطــيــة ا

: (2) vاثنت

- الـــــفـــــئــــــــة األولـــى H(C1) وحتـــــتــــــــوي عـــــلى خـــــمس
عــشــرة (15) واليــة ذات أولــويــة : أدرار و بــشــار وبــســكـرة
واجلــلــفـة والــبــيض والــوادي وإيـلــيــزي وغــردايـة وخــنــشــلـة
واألغــــواط والـــنــــعــــامـــة وورقــــلـــة وســــعـــيــــدة وتـــامــــنــــغـــست

وتندوف.

- الـفـئـــــــة الـثـانـيــــــــة H(C2) وتـتـضـمــــــن ثـالثـــــا
vالـــــــــــــدفــــــــــــلــــى وعـــــــــــــــ v(33) واليــــــــــــــة : عـــــــــــــــ vو ثالثــــ
تـــمـــوشــــنـــت واجلـــزائــــــر وعـــنـــابــــــة وبـــاتـــنـــــة وبـــجـــايــــــة
والــــبــــلــــيــــدة وبـــرج بــــوعــــريــــريج والــــبــــويــــرة وبــــومـــرداس
والـشـلف وقسـنطـيـنة والـطـارف وقاEـة وجيـجل ومـعسـكر
واEـدية ومـيلـة ومسـتغـا² واEسـيلـة وأم البـواقي ووهران
وغـلــيـزان وســطـيف وســيـدي بــلـعــبـاس وســكـيــكـدة وسـوق
أهراس وتـبـسـة وتـيارت وتـيـبـازة وتـيـسمـسـيـلت وتـيزي

وزو وتلمسان.

التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : التغطية الدنيا في نهاية السنة األولى : 

Hفي الــــســـنـــة األولى Hيـــجب عــــلى صـــاحب الــــرخـــصـــة
تـغـطـيـة الـواليـات اآلتـيـةH مـع الـعـلم أن الـنـسب الـدنـيـا من

التغطية موضحة في اجلدول 1.

Hاجللفة : C1 *

* C2 : سطيف وقسنطينة.
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تمتد التزامات التغطية إلى اEوانئ واEطارات واEناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اEعنية :تمتد التزامات التغطية إلى اEوانئ واEطارات واEناطق الصناعية التابعة لعواصم الواليات اEعنية :

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة
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ز1 +  سنة 1 (السنة األولى)

(2) vز1 +  سنت

ز1 + 3 سنوات

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :

يـجب عـلى صـاحب الرخـصـةH في الـسـنة الـثـانـيـةH تغـطـيـة الواليـات اآلتـيـةH مع الـعلـم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية
موضحة في اجلدول 2.

Hأدرار وتامنغست : C1 *
* C2 : معسكر وعنابة.

و يتعv على صاحب الرخصة تـغطية احملطات واEطارات واEوانئ واEناطق الـصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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ز1 + سنتv(2) (السنة الثانية)
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نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

التاريخالتاريخ
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التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يـجب عـلى صـاحب الرخـصـةH في الـسـنة الـثـالـثـةH تغـطـيـة الواليـات اآلتـيـةH مع الـعلـم أن النـسب الـدنـيـا من التـغـطـية

موضحة في اجلدول 3.
Hسعيدة والبيض : C1 *
* C2 : الشلف وغليزان.

يـجب على صـاحب الـرخـصة تـغـطيـة احملـطات واEـطـارات واEوانئ واEـنـاطق الـصنـاعـية أو مـنـاطق النـشـاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.

10

20

30

40

50

10

15

20

25

40

ز1 +  3 سنوات (السنة األولى)

ز1 + 4 سنوات

ز1 + 5 سنوات

ز1 + 6 سنوات

ز1 + 7 سنوات

التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C1 الفئة الفئةC2 الفئة الفئة

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

(ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :

يجب عـلى صـاحب الرخـصـةH في السـنـة الرابـعـةH تغـطيـة الـواليات اآلتـيـةH مع العـلم أن الـنسب الـدنـيا من الـتـغطـية
موضحة في اجلدول 4.

 C2 : عv تموشنت وتيسمسيلت والطارف وسوق أهراس وقاEة.

يـجب على صـاحب الرخـصـة تغـطيـة احملطـات واEطـارات واEوانئ واEـناطـق الصـناعـية أو مـناطق الـنشـاط وكذا أهم
اEراكز اجلامعية ومراكز البحث في عواصم الواليات اEعنية بالتزامات االنتشار اخلاصة به.
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التاريخالتاريخ
نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %

C2 الفئة الفئة

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

(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)
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Hيـكون صاحب الرخصة حرّا في اخـتيار واليات االنتشار اإلضـافية وعددها. غير أنه Hإضافـة إلى الواليات اإللزامية
يبـقى ملزمـا بتـلبيـة االلتـزامات الدنـيا لنـسب التـغطيـة إلطالق اخلدمـات التجـارية والـتي ستتـحقق مـنها سـلطـة الضبط

والتي ال �كن أن تكون أقل من النسب الدنيا اEطبقة على الواليات اخلاضعة اللتزامات الفئة. 

بـعــد اجلـلـســة اخملـصــصـة الخــتـيـار الــواليـات اإللــزامـيــة لـلـســنـوات األربع األولـىH يـصـرح صــاحب الـرخــصـة بــالـواليـات
اإلضافية للسنة األولى. 

يـعلم صاحب الـرخصة سـلطة الـضبط مسـبقا بـتوقعـات االنتشـار اخلاصة به في الـواليات اإلضافـية سنـويا في ذكرى
تاريـخ منح الـرخصـة. كـما يـحـدد أسمـاء الـواليات اإلضـافيـة لـلسـنـوات الثـانـية والـثالـثـة والرابـعـة التي أصـبـحت إلزامـية

وفقا اللتزاماته في اEلحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا. 

بـعـد الـسـنـوات األربع األولىH يـكـون صـاحب الـرخـصـة حـرّا في اخـتـيـار مـواقع وواليـات االنـتـشـار ومـواصـلـة تـكثـيف
شــبـكـته مع إعـالم سـلـطــة الـضـبط في ذكــرى تـاريخ مـنـح الـرخـصــة عـنـدمـا يــتـعـلـق األمـر بـواليـة جــديـدة لم يــطـلق فـيــهـا بـعـد

خدماته.

التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :

يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الواليات :

- بـنــســبــة إجـمــالــيــة دنـيــا قــدرهـا 65 % مـن الـســكــان مع الــتــأكـد من أن 65 % من سـكــان مــقــرات الـواليــات والــدوائـر
 Hمعنيون C1 والبلديات في واليات الفئة

- بـنــســبــة إجـمــالــيــة دنـيــا قــدرهـا 55 % مـن الـســكــان مع الــتــأكـد من أن 55 % من سـكــان مــقــرات الـواليــات والــدوائـر
والبلديات في واليات الفئة C2 تشملهم التغطية.

يجب عـلى صاحب الـرخصة أن يـقدم إلى سـلطـة الضـبط في نهـاية كل سـنةH باإلضـافة إلى الـتقـرير الـسنـوي اEذكور
في الـفـقرة 3.37 من دفـتـر الشـروط هـذاH قـائمـة مـفصـلـة عن اEـناطق اEـغـطاة والـسـكـان اEعـنـيHv تـتـمـاشى وآخر مـا نـشره
الـديـوان الـوطـني لإلحـصـائـيـاتH من أجل تـقـدª تـقـريـر عن انـتـشـار شـبـكـته. ويـتم تـقـديـر عـدد الـسـكـان عـلى أسـاس أحدث
إحصاء الـسكـانH في هذا التـاريخH والذي يـنشر نـتائـجه الديـوان الوطني لإلحـصائـيات. ويذكـر هذا الـتقريـر ويبـررH عند
االقـتـضـاءH ظـروف اإلعـفاء (rـعـنى هـذه الـعـبـارة في اEادة 32) التي �ـكن أن يـسـتـفـيد مـنـهـا صـاحب الرخـصـة خالل الـفـترة

اEعنية.  

طـبـقا لـلـمادة 32 من دفـتـر الـشروط وبـاسـتثـنـاء ظـروف اإلعفـاءH يـلزم صـاحب الـرخـصة بـدفع مـبلـغ زائد عـلى اEـقابل
اEالي للرخصة في حال عدم احترام االلتزامات الدنيا للتغطية اEذكورة أعاله. 

يحتسب مبلغ الزيادةH بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة اجليل الرابعH على أساس السلّم اآلتي:

- اإلخالل بـااللتـزامات الـسنـويـة للـتغـطيـة في واليـة ما : تـطبـيق عـقوبـة قصـوى (زيادة قـصـوى) قدرهـا مائـة ملـيون
دينار جزائري ( 100.000.000 دج). 

يـحـتـسب اEـبـلـغ الـزائـد عـلى اEـقـابل اEـاليH عـلـى أسـاس الـزيـادة الـقـصـوى تـنـاسـبـا مع الــعـجـز في الـتـغـطـيـة لـلـسـكـان
مقارنة باألدنى اEطلوب من نسبة التغطية اإللزامية للسكان في اEنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة اEعتبرة. 

أي أنه لكل حالة مخالفةH تطبق الصيغة اآلتية : 

Hالنسبة اإللزامية /(x النسبة اإللزامية - النسبة احملققة) x مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى

حيث أن  :حيث أن  :

 HعنيةEنطقة اEائوية للتغطية احملققة في اEالنسبة ا : X النسبة احملققة

x : ضربH و / / : قسمة.

�كن أن تطبق الغرامة كل سنة طاEا لم يتحقق االلتزام. 
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اEلحق اEلحق 4
التزامات إضافيةالتزامات إضافية
يجب على صاحب الرخصة احترام االلتزامات اإلضافية اآلتية :

الواليات اإلضافية للسنة األولى :الواليات اإلضافية للسنة األولى :

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  سنة  +  سنة 1 
(السنة األولى)(السنة األولى)

ز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات 2 vسنت +  vز1 + سنت

الوادي

اجلزائر

وهران

البليدة

سكيكدة

تلمسان

مستغا²

باتنة

بجاية

ميلة

  تيزي وزو

تيارت

بومرداس

اEدية

عv الدفلى

البويرة

برج بوعريرج

C1

C2

20

75

40

20

20

20

20

25

20

20

20

25

20

20

20

20

20

40

90

80

70

60

40

50

45

50

55

45

45

60

45

60

45

60

50

90

90

80

80

60

80

65

65

80

55

60

80

55

80

65

80

65

90

90

80

80

60

80

65

65

80

55

60

80

55

80

65

80

30

90

60

40

40

30

30

35

35

40

35

35

40

35

40

30

40
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اجلدول اجلدول 5
نسبة التغطية نسبة التغطية 

بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى
(ز (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع): هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

عدد الواليات اإلضافية  للسنة 2 : أربع  (4).
عدد الواليات اإلضافية  للسنة 3 : خمس (5).

عدد الواليات اإلضافية للسنة 4 : أربع (4).
 نسب تغطية الواليات اإللزامية التي  تفوق النسب الدنيا : نسب تغطية الواليات اإللزامية التي  تفوق النسب الدنيا :

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  سنة  +  سنة 1 
(السنة األولى)(السنة األولى)

ز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات 2 vسنت +  vز1 + سنت

اجللفة

سطيف

قسنطينة

C1

C2

25

20

50

50

60

90

65

70

90

65

70

90

40

40

70

اجلدول اجلدول 6
نسبة التغطية نسبة التغطية 

بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولىبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة األولى
(ز (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع): هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

2 vسنت vز1 +  + 6 سنوات سنواتز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنواتز1 +  + سنت ز1 +  + 3 سنوات سنوات

أدرار

تامنغست

معسكر

عنابة

C1

C2

20

20

20

40

40

40

40

60

50

50

55

60

65

60

55

60

30

30

30

50
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اجلدول اجلدول 7
نسبة التغطية نسبة التغطية 

بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثانيةبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثانية
(ز(ز1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع): هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  + 7 سنوات سنواتز1 +  + 6 سنوات سنواتز1 +  + 5 سنوات سنواتز1 +  + 3 سنوات سنوات ز1 +  + 4 سنوات سنوات

سعيدة
البيض
الشلف
غليزان

C1

C2

40

30

20

20

60

50

40

40

65

60

55

55

65

60

55

55

50

40

30

30

اجلدول اجلدول 8
نسبة التغطية نسبة التغطية 

بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثالثةبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثالثة
(ز (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع): هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

نسبة التغطية بـ نسبة التغطية بـ %
الواليةالوالية الفئةالفئة

ز1 +  + 8 سنوات سنواتز1 +  + 7 سنوات سنواتز1 +  + 6 سنوات سنواتز1 +  + 4 سنوات سنوات ز1 +  + 5 سنوات سنوات

عv تموشنت
تيسمسيلت
الطارف

سوق أهراس
قاEة

C2

50

25

30

30

40

55

45

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

35

40

40

50

اجلدول اجلدول 9
نسبة التغطية نسبة التغطية 

بالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الرابعةبالنسبة للواليات التي يجب تغطيتها منذ السنة الرابعة
(ز (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع): هو تاريخ منح رخصة اجليل الرابع)

االلتزامات اإلضافية حول جودة اخلدمة :االلتزامات اإلضافية حول جودة اخلدمة :
- يــلـتــزم صــاحب الــرخــصـة بــتــوفـيــرH عــلى اجملــمـوع اEــرخص به لـ 10 مـيــغــاهــيـرتــز لــلــحـزمــة اEــتــنـقــلــة وبــاسـتــعــمـال
تـكـنولـوجـيا H(2x2) MIMO تدفق أقـصى يـبلغ 75 ميـغـابـيت للـثـانـية في DL (DownLinK) وتـدفق أدنى يـبلغ 25 ميـغـابيت

للثانية في UL (UpLinK) وذلك فور اإلطالق.
- بـالـنســبــة للــمناطـــق ذات أهــميـة اقــتصاديـة قصـوىH يـلتزم صـاحب الرخصـة بتوفـيرH على اجملـموع اEرخص به
لـ 10 ميـغـاهيـرتز للــحـزمة اEتـنـقلة وبـاسـتعمال تكـنولوجيا H(4x4) MIMO تدفق أقـصى يبلغ 150 ميغـابيت للثانية في

DL (DownLinK) وتدفق أدنى يبلغ 50 ميغابيت للثانية في UL (UpLinK) وذلك فور اإلطالق.
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وزارة وزارة اجملاهديناجملاهدين
قـــــرار مـــــؤرقـــــرار مـــــؤرّخ في خ في 24  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1437  اEــــوافق   اEــــوافق 2  مــــايــــو  مــــايــــو
ســـنـــة ســـنـــة H 2016 يـــحــد H يـــحــدّد تـــشـــكـــيـــلـــة جلـــنـــة الــطـــعـن لــدىد تـــشـــكـــيـــلـــة جلـــنـــة الــطـــعـن لــدى

اإلدارة اEركزية لوزارة اجملاهدين.اإلدارة اEركزية لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rــوجب قــرار مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1437 اEـوافق
2 مايـو سنة H2016 حتـدّد تشكـيلـة جلنة الـطعن لدى اإلدارة

اEركزية لوزارة اجملاهدينH طبقا للجدول اآلتي :

Hدهان خالد -
Hآيت ورجة تسعديت سعاد -

HالكEعبد اليدوم عبد ا -
Hقدور كر�ة -

Hعثماني مرابوط سامي -
Hعباسي فاضل -

- يكن وفـاء.

Hباسعيد فايزة -
Hيحي فاطمة الزهراء -

Hأوهيل حفيظة -
Hدروغ ناصر -

Hشارف حميد -
Hسليماني حمزة -

- بومنيخرة محمد.

§ثلو اEوظفv§ثلو اEوظفv§ثلو اإلدارة§ثلو اإلدارة

قرارات. مقرقرارات. مقرّرات. آراءرات. آراء

وزارة التهيئة وزارة التهيئة العمرانيةالعمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 28  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اEـوافق  اEـوافق 6
أبـريل  سـنة أبـريل  سـنة H2016  يتـضـم يتـضـمّن اEـوافقـة عـلى مـخططن اEـوافقـة عـلى مـخطط
الــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Eـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واEــوقعالــتـــهـــيــئـــة الـــســيـــاحـــيــة Eـــنـــطــقـــة الـــتــوسـع واEــوقع

السياحي بوالية سكيكدة.السياحي بوالية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــر الـــــتــــهــــيـــــئــــة الـــــعــــمـــــرانــــــيــــة والــــســـــيــــاحـــــة
Hوالصناعـة التقليديـة

- rـــقــتـــضى الــقــــانــــــون رقـم 03-03 اEــؤرّخ فـي 16
ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1423 اEـــــوافق 17 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

Hواقع السياحيةEناطق التوسع واr تعلّقEوا
- وrــــقـــتــــضـى اEـــرســــوم رقم 88-232 اEــــؤرّخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اEـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
HعدّلEا Hتضمّن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيEوا

- وrقـتـضى اEـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اEـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اEــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

HعدّلEا Hأعضاء احلكومة vتضمّن تعيEوا
- وrـقـتـضى اEـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-86 اEـؤرّخ
في 21 صـفـر عام 1428 اEـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدّد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Eـناطق

HعدّلEا Hواقع السياحيةEالتوسع وا
- وrـقـتـضى اEـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 16-05 اEـؤرّخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اEـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

Hوالسياحة والصناعة التقليدية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اEـاداEـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اEادّة 18 من اEـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 07-86 اEــــؤرّخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اEـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واEـذكـور أعالهH يـوافق عـلى
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Eـــنــطــقــة الــتــوسع واEــوقع
Hواليـــة ســكـــيــكــدة HــرسـىEــرسى" بــلــديــــة اEالــســيـــاحي "ا

كمـا هو ملحق بأصل هذا القرار.
اEـاداEـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437

اEوافق 6 أبريل سنة 2016.
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 26 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اEوافق  اEوافق 29 غشت غشت
ســنــة ســنــة H2016 يـــعــد يـــعــدّل الــقــرار اEــؤرل الــقــرار اEــؤرّخ في خ في 15 رمــضــان رمــضــان
عـام عـام 1436 اEـوافق  اEـوافق 2 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2015 واEــتــضـم واEــتــضـمّن
تـعـيv أعـضـاء مـجـلس إدارة وكـالـة ترقـيـة حـظـيرةتـعـيv أعـضـاء مـجـلس إدارة وكـالـة ترقـيـة حـظـيرة

الرياح الكبرى.الرياح الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1437
اEـوافق 29 غـشت سـنة H2016 يـعـدّل الـقـرار اEؤرّخ في 15
رمـضان عام 1436 اEوافق 2 يولـيو سـنة 2015 واEـتضمّن
Hأعضـاء مجلس إدارة وكالـة ترقية الـرياح الكبرى vتـعي

كمـا يأتي :
«....................(بدون تغيـير حتى)

- الـــســــيـــد رشـــيــــد شـــلـــوفيH §ــــثل الـــوزيــــر اEـــكـــلف
Hخلفا للسيد أحمد أكلي Hرئيسا Hبالتهيئة العمرانية

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



2 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10252
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وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

مـــايـــو قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 8 شـــعــــبـــان عـــام  شـــعــــبـــان عـــام 1437 اEــــوافق  اEــــوافق 15 مـــايـــو 
سـنــة سـنــة H2016 يـعـدH يـعـدّل الــقـرار اEـؤرخ في ل الــقـرار اEـؤرخ في 18 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــــــام عــــــــام 1434 اEــــــوافق  اEــــــوافق 24 ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة  ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة 2013
واEــتـضــمن تـعـيــv أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوقواEــتـضــمن تـعـيــv أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوق

الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rــــــوجـــب قــــــرار مـــــــؤرخ في 8 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اEـوافق 15 مايـو  سـنـة H2016 يـعـدّل الـقـرار اEؤرخ في 18
ذي الــقـــعــدة عــــام 1434 اEــوافق 24 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2013
واEــــتــــضــــمن تــــعــــيــــv أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق
Hالـوطــنــي لـلــضـمـــــان االجـتــمـاعــي اخلــاص بـغــيـر األجـراء

كما يأتي :

................................................."

بـــــعــــنــــوان §ــــثـــــلي اEــــهـن الــــفالحـــــيــــة اEــــعـــــيــــنــــv منبـــــعــــنــــوان §ــــثـــــلي اEــــهـن الــــفالحـــــيــــة اEــــعـــــيــــنــــv من
اEنظمات اEهنية األكثر تمثيال على اEستوى الوطني :اEنظمات اEهنية األكثر تمثيال على اEستوى الوطني :

السادة :

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

Hثل الغرفة الوطنية للفالحة§ Hبلقاسم والي -

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

بـعـنـوان §ـثـلي اEـهـن احلـرة اEـعـيـنـv من اEـنـظـمـاتبـعـنـوان §ـثـلي اEـهـن احلـرة اEـعـيـنـv من اEـنـظـمـات
اEهنية األكثر تمثيال على اEستوى الوطني :اEهنية األكثر تمثيال على اEستوى الوطني :

السيدة والسادة :

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

- مــلــيــكــة حــمــيــدي طــاجــHv §ــثــلــة االحتــاد الــوطــني
Hvنظمة احملامE

......................(بدون تغيير حتى)

بــعــنـوان §ــثل عــمـال الــصــنـدوق الــوطــني لــلـضــمـانبــعــنـوان §ــثل عــمـال الــصــنـدوق الــوطــني لــلـضــمـان
االجتماعي اخلاص بغير األجراء :االجتماعي اخلاص بغير األجراء :

- السيد : فريد آغا.

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

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة
قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 7 رمـضان عــام  رمـضان عــام 1437 اEوافـق  اEوافـق 12  يـونيو  يـونيو
 ســنــة ســنــة H 2016 يــحــدد قـــائــمــة الــعــقـــاقــيــر والــوســائل H يــحــدد قـــائــمــة الــعــقـــاقــيــر والــوســائل

احملظورة في إطار مكافحة اEنشطات ومراقبتها.احملظورة في إطار مكافحة اEنشطات ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hإن وزير الشباب والرياضة

- rـــقــتـــضى الــقـــــانــــون رقــم 04-18 اEــؤرّخ فـي 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اEــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واEتـعلّق بالـوقاية من اخملـدرات واEؤثرات الـعقلـية وقمع

Hبها vشروعEاالستعمال واالجتار غير ا

- وrــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اEــــؤرّخ في 14
رمـضـان عام 1434 اEـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واEـتـعلّق
Hبتـنظـــيم األنشـطــة الـبدنـــية والـريـاضــية وتـطـويــرهــا

Hادة 189 منـهEال سيما ا

- وrقـتـضى اEـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-301 اEـؤرّخ
في 9 شــعــبــان عــام 1427 اEــوافق 2 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2006
واEــتــضــمّن الــتـصــديق عــلى االتــفــاقـيــة الــدولــيـة Eــكــافــحـة
اEـنــشـطـات في مــجـال الـريــاضـةH احملــررة في بـاريس يـوم

H2005 18 نوفمبر سنة

- وrقـتـضى اEـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اEـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اEــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

HعدّلEا Hأعضاء احلكومة vتضمّن تعيEوا

- وrـقتـضى اEرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-330 اEؤرّخ
في 4 صفر عام 1436 اEوافق 27 نوفـمبر سنة 2014  الذي
يـحــدد كـيـفــيـات تــنـظــيم االحتـاديــات الـريــاضـيــة الـوطــنـيـة

Hوسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي

- وrـقـتـضى اEـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 15-73 اEـؤرّخ
في 26 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اEــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة
2015 الـذي يضـبط األحـكام اEـطبـقة عـلى الـنادي الـرياضي

احملترف ويحدد القـوانv األساسية النمـوذجية للشركات
Hالرياضية التجارية

- وrـقـتـضى اEـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 15-74 اEـؤرّخ
في 26 ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اEــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة
2015 الـذي يـحـدد األحـكـام والـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي

Hطبق على النادي الرياضي الهاويEا

- وrـقتـضى اEرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-213 اEؤرّخ
في 26 شـوّال عام 1436 اEوافق 11 غـشت سنـة 2015 الذي
يـــحــدّد كــيــفــيــات تــطــبــيق األحــكــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة

Hستوى العاليEتعلقة برياضي النخبة واEا



بـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالمبـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

Hنائب مدير Hالسّيد عبد العزيز هطاك -
Hمديرة دراسات Hالسّيدة مايسة موفق -

- الــــسّـــــيــــــــد بــــراهـــــم بــــولـــــعــــيـــــــونH مــــســــتــــشـــــــار
H(الوكالة الوطنية للذبذبات)

- الـــــسّــــــيـــــــــد كـــــريـــــم حـــــطــــــابـــيH نــــــائـــب مــــــديــــــــر
H(الوكالة الوطنية للذبذبات)

- السّـيد عمـر عروجH نائب مـدير (الوكـالة الوطـنية
H(للذبذبات

بعنوان وزارة اEالية :بعنوان وزارة اEالية :
- الـــسّـــيـــد أحـــمــد بـن خـــوخــةH مـــراقـب مــالـي لــوزارة

Hالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الـــــسّـــــيــــد مـــــحـــــمــــد أرزقـي مـــــرزوقH مــــديـــــر أمالك

Hواليـة اجلـزائر Hالدولة
Hمــديـــر أمالك الــدولـــة Hالــسّـــيــد ســـعــيــد لـــعــســكـــري -

Hواليـة تـيزي وزو
- الــــسّـــــيــــد نــــور الـــــدين بن امـــــحــــمــــدH مـــــديــــر أمالك

Hوالية بومرداس Hالدولة
Hمــديـــر أمالك الــدولــة Hالــسّــيــد عـــلي بــوعـــمــريــران -

Hواليـة تيبازة
Hمـديـر احلـفظ الـعـقـاري Hالـسّـيـد سـلـيـمــان درعـيـوي -

Hواليـة الشلف
Hمـــديــــر أمالك الـــدولـــة Hالـــسّـــيــد بـــوبـــكــــــر ســعـــادة -

Hواليـة عنـابـة
Hرئـــيـس مـــصــــلـــحـــة Hالـــسّـــيــــد عـــبــــد الـــغــــني فــــاسي -

Hوالية الطارف Hمديرية أمالك الدولة
Hمـــديـــــر أمالك الـــدولـــــة Hالـــسّـــيـــد رشــــيـــد عـــمــــارة -

Hواليــة سكيكـدة
Hمـــديـــــر أمالك الــــدولـــة Hالــــسّـــيــــد يــــــونس دربــــــال -

Hواليـة جيجـل
Hمـديــرة أمالك الــدولـة Hالــسّــيـدة مــلــيـكــة مــوســاوي -

Hواليـة بجـايـة
- الــسّــيــد بن عــيــسى بن احلــاج جــلــولH مــديــر أمالك

Hواليـة تلمسان Hالدولة
Hمـديــر أمالك الــدولـة Hالـسّــيــد الـعــربي بن تــركــيــة -

Hتموشنت vواليـة ع
Hمــــديـــــر أمـالك الـــدولــــــة Hالــــسّـــيــــد ســـلــــــيم مــــعــــلم -

Hواليــة وهـران
Hمديـر أمالك الـدولة Hالسّـيـد عبـد الـرحـمان بـلـدغم -

واليـة مستغـا².

2 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1437 هـ هـ
4 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016 م م
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اEاداEادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اEادّة 189 من الـقانون
رقم 13-05 اEــؤرّخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اEــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واEـتــعـلق بــتـنـظــيم األنـشــطــة الـبــدنـيـة
والـريــاضــيــة وتــطــويــرهـاH يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديـد
قـــائـــمـــــة الـــعــــقــــاقــــيـــر والـــــوســـائــل احملـــظــــــورة في إطـــــار
مـــكــافـــحـــة اEـــنــشـــطــــات ومــراقـــبــتـــهـــا طـــبـــقــــا لـــلــمـــدونــــة

العـاEـية Eكافحـة اEنشطـات.
2 : : حتـدد قائـمـة العـقـاقيـر والـوسائل احملـظورة اEاداEادّة ة 
اEــذكـــورة في اEــادّة األولى أعـالهH طــبــقـــا لــلــمــلـــحق اEــرفق
بــــأصـل هـــذا الــــقــــرار وحتــــيّن rــــوجب مــــقــــرر من الــــوزيـــر
اEـــكــلّف بـــالــريـــاضــة بـــنــاء عـــلى الــتـــحــيـــv الــذي تـــقــوم به

الوكالة العاEية Eكافحة اEنشطات.
اEـاداEـادّة ة 3  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1437 اEـوافق 12

يونيو سنة 2016.
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

وزارة وزارة البريد وتكنولوجياتالبريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرّخ في خ في 22  جـــمـــادى الــثــانـــيــة  جـــمـــادى الــثــانـــيــة
عــام عــام 1437 اEـوافق  اEـوافق 31  مـارس سـنة  مـارس سـنة H 2016 يـتـضم H يـتـضمّن
تــعــيـv أعــضــاء الــلـجــنــة اEـكــلــفـة بــإعــداد جــرد كـميتــعــيـv أعــضــاء الــلـجــنــة اEـكــلــفـة بــإعــداد جــرد كـمي
ونـــوعي وتــقــديـــري Eــمــتــلـــكــات الــوكــالـــة الــوطــنــيــةونـــوعي وتــقــديـــري Eــمــتــلـــكــات الــوكــالـــة الــوطــنــيــة
لـلمالحـة الالسـلكـيـة البـحـرية وحـقـوقهـا وواجـباتـهالـلمالحـة الالسـلكـيـة البـحـرية وحـقـوقهـا وواجـباتـها

ومستخدميها.ومستخدميها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في 22 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1437 اEــو افق 31 مــارس ســنـة H2016 يــعــيّن
األعـــضــــاء اآلتـــيـــــة أســمـــاؤهــم تـــطــبـــيــــقــا ألحـــكـــام اEــادّة 3
(اEطة األولى) من اEـرسوم التّـنفيذيّ رقم 15-326 اEؤرّخ
في 10 ربـــيع األول عــام 1437 اEــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واEتضـمّن حل الوكـالة الوطـنيـة للمالحـة الالسلـكية

الــــبــــحـــــريــــة وحتـــــويل أمـالكــــهــــا وحـــــقــــوقـــــهــــا وواجــــبـــــاتــــهــــا
ومــســـتــخــدمــيــهـــا إلى الــوكــالـــة الــوطــنــيــة لـــلــذبــذبــاتH في
الـلـجنـة اEكـلفـة بـإعداد اجلـرد الكـمي والـنوعي والـتقـديري
Eـمتـلـكات الـوكـالة الـوطـنيـة لـلمالحـة الالسـلـكيـة الـبحـرية

وحقوقها وواجباتها ومستخدميها :


