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مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـوم رئاس ـي رق ـم  ١٦١-١٩م ـؤّرخ ﰲ  ١٧رمضان عـ ـ ـام

 ١44٠اﳌواف ـ ـق  ٢٢مايو سنـ ـ ـة  ،٢٠١٩يتعل ـ ـ ـق بنشـ ـر
التشكيلة اﻻسمية للمجلس الدستوري.

يرسم ما يأتي :
مادة وحيدة  :تنشر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية ،التشكيلة اﻻسمية للمجلس
الدستوري اﻵتية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– السيدات والسادة :

ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بن ـاء عﲆ الدسـت ـور ،ﻻ سّيم ـا اﳌ ـواد  ٦-٩١و ١-٩2و١٠2

)الفقرة  (٦و ١8٣منه،

– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـ ـوم الرئاسي رقم  2٠١-١٦اﳌؤّرخ

ﰲ  ١١شّوال عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٦يوليو سنة  2٠١٦واﳌتعلق

بالقواعد اﳋاصة بتنظيم اﳌجلس الدستوري،

– وﲟقت ـضى اﳌرسـ ـ ـوم الرئاسـ ـ ـي رقـم  ٦٧-١٩اﳌؤّرخ

ﰲ  ٥جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١٠فبراير سنة 2٠١٩
واﳌتعل ـق بنشر التشكيلة اﻻسمية للمجلس الدستوري،
– وﲟقتضـى اﳌرسـوم الرئاسـي رقم  ١٣٣-١٩اﳌـؤّرخ ﰲ
 ١٠شعبان عـام  ١٤٤٠اﳌوافـق  ١٦أبريل سنـة  2٠١٩واﳌتضمـ ـن
تعـ ـيﲔ السيـ ـد كمال فنيش رئيسـا للمجلس الدست ـوري،
وبناء عﲆ محاضر اﻻنتخاب للمجلس الدستوري عﲆ
مستوى مجلس اﻷمة واﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس
الدولة،

– كمال فن ـ ـيش ،رئيسا،
– مح ـمد حبشي ،نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتـ ـ ـي ،عض ـوة،
– شادية رح ـ ـ ـ ـاب ،ع ـضوة،
– إبراهيم بوتخ ـيل ،عض ـوا،
– مح ـمد رضا أوسهلة ،عضوا،
– عبد النور قراوي ،عضـوا،
– خديجة عباد ،عض ـوة،
– سماعيل بلي ـط ،عضوا،
– الهاشمي براه ـ ـ ـ ـ ـمي ،عضوا،
– امح ـمد عدة جل ـول ،عضوا،
– عمر بوراوي ،عضـ ـ ـوا.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٧رمضان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22مايو

سنة .2٠١٩

عبد القادر بن صالح

مراسيم فردّيـة
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مـ ـديـ ـر اﳌوارد ال ـبشري ـة ب ـوزارة ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ
والبحث العلمي.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد أمير
قاسم داودي ،بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم
العاﱄ والبحث العلمي ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تتضمن إنهاء مهام
نواب مديرين باﳉامعات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

أسماؤهم ،بصفتهم نواب مديرين باﳉامعات اﻵتية ،بناء
عﲆ طلبهم :
– دحمان بن عبد الفتاح ،نائب مدير مكل ـف بالعﻼقات
اﳋارجـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـعـ ـاون والـ ـتـ ـنشيـ ـط واﻻتصال والـ ـت ـظ ـاه ـرات
العلمية بجامعة أدرار،
– لعﲆ بوكميش ،نائب مدير مكلـ ـف بالتكوين العاﱄ
ﰲ الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي وكذا
التكوين العاﱄ فيما بعد التدرج بجامعة أدرار،
– حكيم أيت أمختار ،نائب مدير مكلـ ـف بالتكوين
الـ ـعـ ـاﱄ ﰲ الـ ـطـ ـوريـ ـن اﻷول والـ ـثـ ـاني والـ ـتـ ـكـ ـوي ـن اﳌت ـواصل
والشهادات والتكوين العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة بجاية،
– شريف ﳊلو ،نائب مدير مكلف بالتنمية واﻻستشراف
والتوجيه بجامعة وهران .2
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

– طاهر جيﻼﱄ ،عميد كلية اﻵداب واللغات والفنون
بجامعة سعيدة ،بناء عﲆ طلبه،

أسماؤهم ،بصفتهم نواب مديرين باﳉامعات اﻵتية :

– محمـد بن حميدة ،عميد كلية العلوم اﻻقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة ،بناء عﲆ طلبه،

– ابراهيم مزردي ،نائب مدير مكلف بالعﻼقات اﳋارجية
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة

– مكي بيبي ،عميد كلية التكنولوجيا بجامعة اﳌسيلة،
بناء عﲇ طلبه.
–––––––––––––––––

فيما بعد التدرج والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي بجامعة

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بصفتهم عمداء كليات باﳉامعات اﻵتية :

بسكرة ،بناء عﲆ طلبه،
– عبد اﳊميد قتالة ،نائب مدير مكلف بالتكوين العاﱄ
بسكرة،
– نور الدين بن رمضان ،نائب مدير مكلف بالتنمية
واﻻستشراف والتوجيه بجامعة سيدي بلعباس ،ﻹحالته عﲆ

– عبد اللـ ـه فرحي ،عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم
الطبيعة واﳊياة بجامعة بسكرة،

–––––––––––––––––

– مكي مﻼس ،عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة
بسكرة،

التقاعد.
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافـ ـق  21جـ ـان ـفي سن ـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـدة

والسّيـ ـ ـد اﻵتي اسمـ ـ ـاهـ ـ ـمـ ـ ـا ،بصفـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ـم ـ ـا ن ـ ـائ ـ ـبي م ـ ـدي ـ ـري ـ ـن
باﳉامعتﲔ اﻵتيتﲔ ،بناء عﲆ طلبيهما :

– حبيب مصباحي ،نائب مدير مكلف بالتكوين العاﱄ
ﰲ الطورين اﻷول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات
والتكوين العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة سعيدة،
– ف ـري ـال سك ـراوي ،ن ـائ ـب ـة م ـدي ـر م ـك ـل ـف ـة ب ـالـعـﻼقـات
اﳋارجـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـعـ ـاون والـ ـتـ ـنشيـ ـط واﻻتصال والـ ـت ـظ ـاه ـرات
العلمية بجامعة عنابة.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد ميلود

سليماني ،بصفته نائب مدير مكلفا بالعﻼقات اﳋارجية
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة
سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تتضمن إنهاء مهام

عمداء كليات باﳉامعات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بصفتهم عمداء كليات باﳉامعات اﻵتية :
– رابح دفرور ،عميد كلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
والعلوم اﻹسﻼمية بجامعة أدرار ،بناء عﲆ طلبه،
– قـ ـدور ب ـن ن ـاف ـل ـة ،ع ـم ـي ـد ك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم اﻻق ـتصادي ـة
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف،
– ب ـراه ـي ـم ق ـن ـدوزي ،ع ـم ـي ـد ك ـلـيـة الـعـلـوم اﻻقـتصاديـة
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو ،بناء عﲆ
طلبه،

– ع ـب ـد اﳊفـيـظ بـونـامس ،عـمـيـد كـلـيـة الـعـلـوم الـدقـيـقـة
واﻹعﻼم اﻵﱄ بجامعة جيجل،
– ميلود بركاوي ،عميد كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية
والعلوم اﻻجتماعية بجامعة عنابة.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد عمر
أقاسم ،بصفته عميدا لكلية العلوم اﻻقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير بجامعة أدرار ،بناء عﲆ طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تتضمن إنهاء مهام
مديرين ﳌعاهد باﳉامعات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما مديرين ﳌعهدين باﳉامعتﲔ اﻵتيتﲔ :
– أحـ ـمـ ـد بـ ـوسكـ ـرة ،مـ ـديـ ـر مـ ـعـ ـهـ ـد الـ ـع ـل ـوم وت ـق ـن ـي ـات
النشاطات البدنية والرياضية بجامعة اﳌسيلة،
– ع ـيسى خ ـل ـدون ،م ـدي ـر م ـع ـه ـد الـهـنـدسة الـكـهـربـائـيـة
واﻹلكترونيك بجامعة بومرداس ،بناء عﲆ طلبه.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة باية
خوجة ،بصفتها مديرة ﳌعهد الترجمة بجامعة اﳉزائر ،2
ﻹحالتها عﲆ التقاعد.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد اﳊاج
محم ـد بن قاصد عﲇ ،بصفته مديرا ﳌعهد التربية البدنية
والرياضية بجامعة مستغاﱎ ،بناء عﲆ طلبه.
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌواف ـ ـق  21جـ ـانـ ـفي سنـ ـة  ،2019يـ ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ
مدير اﳌركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات
اﶈلية وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معلوماتهم
بورقلة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌواف ـ ـق  21جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019يـ ـعـ ـّيـن السّيـد ي ـوسف

طواهير ،مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي اﳉماعات
اﶈلية وﲢسﲔ مستوياتهم وﲡديد معلوماتهم بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مؤ ّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌ ـواف ـق  21ج ـانف ـي س ـنـة  ،2019يـتـض ـمـن ت ـعـ ـيﲔ
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـشﲔ بـ ـ ـاﳌف ـ ـت ـش ـي ـ ـة ال ـعـام ـ ـة لـ ـوزارة ال ـ ـبـري ـ ـد
واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي

اسمـ ـاهـ ـمـ ـا ،مـ ـفـ ـتشﲔ بـ ـاﳌفـ ـتشيـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة لـ ـوزارة الـ ـبـ ـري ـد
واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـﻼسل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـت ـ ـك ـ ـن ـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات
والرقمنة :
– محم ـد خميس،
– أحمد عيساوي.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  21ج ـان ـفي سنة  ،2019يـتـض ـمن تعـ ـيﲔ
مديرين للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  21جانفي سنة  ،2019تعّين السيدة والسّيد
اﻵتي اسمـ ـاهـ ـمـ ـا ،مـ ـديـ ـريـ ـن لـ ـلـ ـبـ ـريـ ـد واﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– أحمد سامي بلهامل ،ﰲ وﻻية اﳉزائر،
– هاجر أوﻻد عﲇ ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
قـ ـ ـ ـ ـرار م ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٧ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١44٠اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـ ـق
 3فبراير سنة  ،٢٠١٩يتضمن اﳌوافقة عﲆ دفتر
الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة ذات كثافة سكانية
منخفضة.
––––––––––
ن وزي ـرة ال ـب ـري ـد واﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـيـة
إ ّ
والتكنولوجيات والرقمنة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦–٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩شعبان عام  ١٤2٣اﳌوافـق  ٥نوفـ ـمبر سـ ـنة  2٠٠2الذي يحّدد
اﻻرت ـف ـاق ـات اﳌت ـع ـلـقـة بـتـركـيب ﲡهـيـزات اﳌواصﻼت السلـكـيـة
والﻼسلكية و/أو استغﻼلها،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم التنفيذي رقم  ٣2٠–١٥اﳌؤّرخ
ﰲ أول ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة 2٠١٥

الذي يحّدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع
الشبكات ﲟا فيها الﻼسلكية الكهربائية وعﲆ مختلف خدمات
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧١–١٧اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٦محّرم عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٧أكتوبر سنة  2٠١٧الذي
يحّدد صﻼحيات وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٦–١8اﳌؤّرخ

ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي
يحـ ـ ـّدد محـ ـ ـتـ ـ ـوى ون ـ ـوع ـ ـية اﳋـ ـ ـدمـ ـة الشـاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية والتعريفات اﳌطبقة عليها
وكيفية ﲤويلهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ

ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي
يحّدد كيفيات تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد
واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع اﻷول عام ١٤٤٠

اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
اللجنة متعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
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– وﲟوجب الﻼئحة رقم  /2٠١8/١٥خ.ش.إ.إ للجنة اﳌتعددة
القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌتخدة ﰲ اجتماعها اﳌنعقد
بتاريخ  ١١ديسمبر سنة ،2٠١8
– وﲟـ ـ ـ ـ ـوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الﻼئحـ ـ ـة رق ـ ـ ـم /2٠١8/2٠خ.ش.إ.إ للجـ ـ ـنة
اﳌتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة
للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌتخذة
ﰲ اجتماعها اﳌنعقد بتاريخ  2٠جانفي سنة ،2٠١٩
– وبعد أخذ رأي سل ـ ـ ـ ـطة ضبـ ـ ـط الب ـ ـري ـ ـد واﻻتصـ ـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية،
تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـ ـ ـيقا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  8من اﳌ ـ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٩أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
اﳌوافقة عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة
لـﻼتصاﻻت اﻹلـكـتـرونـيـة لـتـغـطـية  ٧٥٠مـنـطـقـة ذات كـثـافة
سكانية منخفضة بشبكة لﻼتصاﻻت السلكية والﻼسلكية
للهاتف النقال.
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اﳌادة  : ٢يوافق عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير
اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة
ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة لﻼتصاﻻت السلكية
والﻼسلكية للهاتف النقال ،اﳌصادق عليه من طرف اللجنة
اﳌتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة
للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،واﳌرفق
بهذا القرار.
اﳌادة  : 3يـ ـ ـلـ ـ ـزم متـ ـ ـعام ـ ـلو اﻻتص ـ ـاﻻت اﻹلكت ـ ـرونية،
أصـ ـ ـحاب الرخـ ـ ـص ﻹنش ـ ـاء واستـ ـ ـ ـ ـ ـغﻼل شب ـ ـكات اﳌ ـ ـ ـ ـ ـواصﻼت
السـ ـ ـلكية والﻼسلـ ـ ـكية للهـ ـ ـاتف الن ـ ـقال ،اﳌخـ ـ ـتارون عﲆ إثر
اﳌزايدة بإعﻼن اﳌنافسة اﳌعدة من طرف سلطة الضبط
طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،بتقدﱘ اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻻلكترونية موضوع دفتر الشروط اﳌذكور ﰲ اﳌادة  2أعﻼه.
اﳌادة  : 4ين ـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉ ـ ـ ـزائر ﰲ  2٧ج ـ ـمـادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٣فبراير سنة .2٠١٩
هدى إيمان فرعون

اﳉمهوريـ ـ ـ ـة اﳉزائريـ ـ ـ ـة الديمقراطيـ ـ ـة الشعبي ـ ـ ـة
وزارة البري ـد واﳌواصﻼت السلكي ـة والﻼسلكي ـة والتكنولوجي ـات والرقمنـ ـة
اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.
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اﳌادة اﻷوﱃ  :اﳌصطلحات

اﳌادة  : ٢موضوع دفتر الشروط

 ١.١تعريف اﳌصطلحات

 ١.٢تعريف اﳌوضوع

إضافة إﱃ التعاريف الواردة ﰲ القانون ،تستعمل ﰲ

يهدف دفتر الشروط هذا ،إﱃ ﲢديد اﳌضمون والكيفيات

دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"اللجنة "  :يقصد بها اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة
بتسيـ ـ ـير صـ ـ ـندوق لدعم اﳋـ ـ ـدم ـ ـة الش ـ ـاملة للب ـ ـريد واﳋـ ـ ـدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ﲟوجب اﳌادة  8من القانون.
"سلطة الضبط"  :يقص ـ ـ ـد بها س ـ ـلطة ضـ ـ ـبط البـ ـ ـريد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

واﻵليات من أجل توفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
مثلما هو منصوص عليه ﰲ القانون واﳌرسومﲔ التنفيذيﲔ
رقم  2٤٦–١8ورقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخﲔ ﰲ  2٩محّرم عام ١٤٤٠
اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكورين أدناه.
 ٢.٢محتوى اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
موضوع دفتر الشروط هذا :

"القوة القاهرة"  :يقصد بها كل حدث ﻻ يمكن مقاومته

طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٦من اﳌرسوم التنفيذي رقم 2٤٦–١8

وغـ ـ ـير متـ ـ ـوقع وﻻ يمـ ـ ـكن تفـ ـ ـاديه وخـ ـ ـارج عن إرادة اﻷطراف،

اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة 2٠١8

ﻻ سيما الكوارث الطبيعية أو حالة اﳊرب.

واﳌذكور أدناه ،يتعلق دفتر الشروط هذا باﳋدمات اﻵتية :

" القانون"  :يقصد به القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحّدد
القواعد العامة اﳌتعّلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
"اﳊصة"  :يقصد بها مجموعة من اﳌناطق.
"الوزيرة"  :يقصد بها وزيرة البريد واﳌواصﻼت السلكية

– إيصال النداءات اﳌستعجلة،
– الن ـ ـ ـفاذ إﱃ خـ ـدم ـ ـات اﻻتص ـ ـال اﻹلكت ـ ـروني ـ ـة ،وﻻ سيما
من ـ ـ ـها اله ـ ـات ـ ـف واﻹن ـ ـت ـ ـ ـرنت النـ ـق ـ ـال بسـ ـ ـرعة دنـ ـ ـيـ ـ ـا قـ ـ ـدرهـ ـ ـا
 2ميغا بايت /ثانية.
 3.٢اﻹقليمية :

والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
" اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية "  :يقصد
بها ،ﰲ مفهوم دفتر الشروط هذا ،جعل ﲢت تصرف اﳉميع
القدر اﻷدنى من اﳋدمة ،تتمثل ﰲ إيصال النداءات اﳌستعجلة،
والنفاذ إﱃ خدمة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،وﻻ سيما منها الهاتف
واﻹنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها  2ميغا بايت  /ثانية.

يضمـ ـن صاحب اﳋدمـ ـة الشامـ ـلـ ـة تـ ـوفـ ـر اﳋدم ـات ﰲ
اﳌناطق اﶈددة ﰲ اﳌلحق ،ﰲ إطار احترام مبادئ اﳌساواة
واﻻستمرارية والشمولية والقابلية للتـكـّيف مثلما ينص عليه
القانون.
اﳌادة  : 3النصوص اﳌرجعية :

" اﳋدمات "  :يقصد بها اﳋدمات التي يقدمها صاحب

عﲆ صاحب اﳋدم ـة الشام ـل ـة ت ـن ـف ـي ـذ اﳋدم ـة الشام ـل ـة

اﳋدمة الشاملة ﰲ إطار اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية

لﻼتصـاﻻت اﻹلك ـتـرون ـيـة ،وف ـق ـا ﳉم ـي ـع اﻷح ـك ـام ال ـتـ ـشـري ـع ـيـة

موضوع دفتر الشروط هذا.
" صاحب اﳋدمة الشاملة "  :يقصد به اﳌتعامل الذي
ﰎ منـ ـ ـ ـحه توفـ ـ ـير اﳋ ـ ـدمات الش ـ ـاملة لﻼتص ـ ـاﻻت اﻹلكت ـ ـرونية
موضوع دفتر الشروط هذا.
 ٢.١الت ـع ـاريف ال ـ ـواردة ف ـي ل ـوائ ـح اﻻت ـ ـحاد ال ـ ـدوﱄ
لﻼتصـ ـاﻻت :
تكون تعاريف اﳌصطلحات اﻷخرى اﳌستعملة ﰲ
دف ـت ـر الشروط ه ـذا ،م ـط ـاب ـق ـة ل ـل ـتـعـاريـف الـواردة ﰲ لـوائـح
اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.

والتنـظ ـيمـية واﳌعـ ـايـير الـوطنيـة والدولـ ـية اﳌـعمـول به ـ ـا،
خصوصا :
– القانون رقم  ٠٤–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام ١٤٣٠
اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٥غ ـ ـشت س ـ ـنة  2٠٠٩واﳌت ـ ـضمن القـ ـ ـ ـواعد اﳋـ ـاصة
للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال
ومكافحتها،
– القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحّدد القواعد العامة اﳌتعلقة
بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤١–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  ٣صفر
عام  ١٤2٣اﳌوافق  ١٦أبريل سنة  2٠٠2الذي يحدد القواعد
التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصﻼت السلكية
والﻼسلكية من أجل ﲢديد تعريفة اﳋدمات اﳌقّدمة للجمهور،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥٦–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٦صفر
عام  ١٤2٣اﳌوافق  ٩مايو سنة  2٠٠2الذي يحّدد شروط التوصيل
البيني لشبكات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية وخدماتها،
اﳌعّدل،
– اﳌ ـرس ـوم الـت ـنـفـيـذي رقـ ـم .....................واﳌتـض ـمـ ـن
رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية
واستغﻼلها.....اﳌراجع اﳌختلفة لرخص اﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية للهاتف النقال التي استفادة منها صاحب اﳋدمات
الشاملة،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شعبان
عام  ١٤2٣اﳌوافق  ٥نوفمبر سنة  2٠٠2الذي يحّدد اﻻرتفاقات
اﳌتعلقة بتركيب ﲡهيزات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
و/أو استغﻼلها،
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– استعمال ﲡهيزات جديدة وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان ،ﰲ منطقة موضوع دفتر الشروط هذا ،إيصال
النداءات اﳌستعجلة ،باﻹضافة إﱃ النفاذ إﱃ خدمات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،ﻻ سيما منها الهاتف واﻹنترنت النقال بسرعة
دنيا قدرها  2ميغا بايت /ثانية،
– اﻹبقاء ،حّيز اﳋدمة ،عﲆ اﳌنشآت اﻷساسية التي ﰎ
نشرها ،ﰲ إطار دفتر الشروط هذا ،ﳌدة ﻻ تقل عن عشر
) (١٠سنوات ،عﲆ حسابه.
اﳌادة  : ٥اﳌناولة
يحرص صاحب اﳋدمة الشاملة عﲆ اللجوء ﳋدمات
اﳌؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية ،أو ،إذا تعذر
ذلك ،التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية ،فيما يخص
كل عملية اقتناء ﳑتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب اﳋدمة الشاملة من جهة أخرى ،بأن
يقدم للجنة ،عن طريق سلطة الضبط ،قائمة تضم اﳌناولﲔ

– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٠–١٥اﳌؤّرخ ﰲ أول ربيع
اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة  2٠١٥الذي يحّدد
نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع الشبكات ﲟا

الذين يتعامل معهم ،حﲔ إعدادها.
اﳌادة  : ٦كيفيات الدفع

فيها الﻼسلكية الكهربائية وعﲆ مختلف خدمات اﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٦–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم
عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي يحّدد محتوى
ونوعية اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية والتعريفات اﳌطبقة عليهما وكيفية ﲤويلهما،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم

تضمن سلطة الضبط دفع النفقات اﳌترتبة عﲆ اﳋدمة
الشاملة ﲟوجب أمر بالدفع يعّد طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٦من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محرم عام ١٤٤٠
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  ٩أكت ـ ـوبر س ـ ـنة  2٠١8واﳌ ـ ـذكور أع ـ ـﻼه ،ﰲ غضـ ـ ـون
عشرة ) (١٠أيام من تاريخ تبليغ اﻷمر بالدفع.
يتم دفع النفقات اﳌتعلقة بتنفيذ اﳌشروع موضوع
دفتر الشـ ـ ـروط ،بناء عﲆ تق ـدﱘ اﻹثب ـ ـاتات من قبـ ـل اﳌت ـع ـامل

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي يحّدد كيفيات
تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة

التي تكون ﳑـ ـ ـهورة قانـ ـ ـونا بعـ ـ ـ ـبارة " خدمة مؤّداة " تضـ ـعها

لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﳌصالح اﳌؤهلة للوزارة اﳌك ـ ـلفة بالب ـ ـريد واﻻتـ ـ ـص ـ ـاﻻت

– لوائح اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.
اﳌادة  : 4التزامات صاحب اﳋدمة الشاملة
دون اﳌساس باﻻلتزامات التنظيمية التي تتضمنها

اﻹلكترونية.
اﳌادة  : ٧آجال التنفيذ
ﲢسب اﻵجال اﳌمنوحة من أجل توفير اﳋدمة الشاملة

الرخص ،يخضع صاحب اﳋدمة الشاملة ،فيما يتعلق بتوفير

لﻼتصـ ـاﻻت اﻹلكتـ ـ ـرون ـ ـية ،ﰲ اﳊصـ ـ ـص اﳌم ـ ـنوحة لص ـ ـاحب

اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية باﻷخص ،إﱃ اﻻلتزامات

اﳋدمة الشاملة واﳌعّينة ﰲ اﳌلحق ،بداية من تاريخ دخول

اﻵتية :

دفتر الشروط هذا حّيز التنفيذ ،كما يأتي :
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–....................شهرا ،للحصة رقم x

تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبﻼغ سلطة الضبط واللجنة

–....................شهرا ،للحصة رقم y

مبّلغ ﰲ
عن طريق البريد اﳌضمون مع إشعار باﻻستﻼم ُ
أجل أقصاه ثﻼثة ) (٣أيام ،بعد وقوع اﳊدث أو اﻷحداث ذات

–....................شهرا ،للحصة رقم z
إلخ..................................................
اﳌادة  : ٨العقوبات
ما عدا ﰲ حالة القوة القاهرة اﳌعاينة قانونا من طرف
اﳌصالح اﳌعنية ﰲ الوزارة اﳌكلفة بالبريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية ،يتعّرض صاحب اﳋدمة الشاملة ،ﰲ حالة ما إذا
تأخر ﰲ تنفيذ اﳌشروع ،أو إذا لم يحترم أحكام دفترالشروط،

إﱃ عقوبة ﻻ يمكن أن تتجاوز  % ٥٠من اﳌبلغ اﻹجماﱄ
لتنفيذ اﳌشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب اﳌعادلة اﻵتية :
ع = م  xن  x١٠) /د(،
حيث :
– ع  :مبلغ العقوبة،
– م  :مبلغ اﳌشروع للحصة اﳌعنية،
– ن  :عدد أيام التأخر،
– د  :مهلة التنفيذ باليوم.
ﰲ حالة تعليق التغطية ﰲ إحدى أو عدة مناطق ،خﻼل
الفترة اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٤من دفتر الشروط هذا ،عن طريق
وقف تشغيل البنى التحتية التي ﰎ نشرها ﲟوجب دفتر
الشروط ه ـ ـذا ،ي ـ ـت ـ ـم إرسال إع ـ ـذار إﱃ صاحب اﳋدم ـ ـة الشام ـ ـلـ ـة
استنادا إﱃ معاينة تقوم بها مصالح الوزارة اﳌكلفة باﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خﻼل أجل ﻻ يتعدى
ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،منذ تاريخ استﻼم اﻹعذار من طرف اﳌتعامل

الصلة بالقوة القاهرة.
يستفيد صاحب اﳋدمة الشاملة من أجل إضاﰲ تساوي
مدته مدة التأخر اﳌترتب عﲆ حالة القوة القاهرة ،ويتم
تقدير مدة هذا اﻷجل من طرف اللجنة.
اﳌادة  : ١٠تعديل دفتر الشروط
يمكن تعديل دفتر الشروط هذا ،بعد رأي مسبب من
طرف اللجنة مع اتباع نفس اﻹجراءات الشكلية لدفتر الشروط
اﳌصادق عليه.
اﳌادة  : ١١مفهوم وتفسير دفتر الشروط
يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا ،للنصوص
التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها ﰲ اﳉزائر.
ل ،ي ـت ـم ط ـل ـب رأي
فـي حـ ـ ـالـ ـة م ـا إذا ب ـقـ ـي سـ ـؤال دون ح ـ ـ ّ
اللجن ـة.
اﳌادة  : ١٢اﳌلحق
يتضمن دفتر الشروط هذا ،ملحقا ُيعﱡد جزءا ﻻ يتجزأ
م ـن ـه ،ي ـح ـدد اﳌن ـاط ـق حسب اﳊصة ال ـواجب ت ـغ ـط ـيـتـهـا مـن
طرف صـ ـ ـاحب اﳋـ ـ ـدمة الشـ ـاملة ﰲ إط ـ ـار اﳋ ـ ـدمة الشـ ـامـ ـ ـ ـلة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.
يز التنفيذ
اﳌادة  : ١3دخول دفتر الشروط ح ّ
يدخل دفتر الشروط هذا حّيز التنفيذ ابتداء من تاريخ

اﳌعني ،يجب عﲆ صاحب اﳋدمة الشاملة إعادة تسديد كل

توقيعه من طرف رئيس اللجنة واﳌمثل القانوني لصاحب

اﳌبالغ اﳌدفوعة ضمن صندوق دعم اﳋدمة الشاملة ،لتغطية

اﳋدمة الشاملة.

اﳌنطقة أو اﳌناطق اﳌعتبرة.

حّرر باﳉزائر ﰲ.........................اﳌوافق...................

وﰲ هذه اﳊاﻻت ،يتم إعﻼن الغرامة أو اﻷمر بإعادة
التسديد من طرف اللجنة.

رئيس اللجنة اﳌتعددة
القطاعات اﳌكلفة بتسيير

اﳌادة  : ٩حالة القوة القاهرة
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إﱃ التعليق الفوري
لﻸشغال ،موضوع دفتر الشروط هذا ،وإعفاء صاحب اﳋدمة
الشاملة من اﳌسؤولية طيلة فترة التعليق هذه.

اﳌمثل القانوني
لصاحب اﳋدمة
الشاملة

صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية
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اﳉمهوريـ ـ ـ ـة اﳉزائريـ ـ ـ ـة الديمقراطيـ ـ ـة الشعبي ـ ـ ـة

وزارة البري ـد واﳌواصﻼت السلكي ـة والﻼسلكي ـةوالتكنولوجي ـات والرقمنـ ـة
اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
ملحق دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.
اﳊصة رقم  ١عﲔ الدفﲆ  ٥٠) ١منطقة(
الوﻻية

عﲔ الدفﲆ

البلدية

اﳌنطقة

عﲔ الدفﲆ

الزنادرة

عﲔ الدفﲆ

الفغايلية

عﲔ الدفﲆ

بني نغﻼن

عﲔ الدفﲆ

دحمان

عﲔ الدفﲆ

الضاية

عﲔ لشياخ

دوي حسني

عﲔ لشياخ

حي القعدي

عﲔ لشياخ

حي كشرود

عﲔ لشياخ

مصطفى فروغي

عﲔ لشياخ

تكتاكة

عﲔ السلطان

وادي حليل

عﲔ التركي

عﲔ الناموس

عﲔ التركي

قصر الرمان

بالعاص

بني حسن

بالعاص

اﳋرفية

بالعاص

سيدي بوزيان

بن عﻼل

حي بوحدود

بن عﻼل

سيدي مجاهد

بطحية

تافرنت

بئر أوﻻد خليفة

أوﻻد سليمان

برج اﻷمير خالد

وادي ماسﲔ غرب

برج اﻷمير خالد

سعيد

بومدفع

حي لوز

بومدفع

بن زغيمي

بوراشد

تياميم

بوراشد

زكاكرة

بوراشد

مقدراش

بوراشد

الشوامن

بوراشد

أوﻻد عتو

بوراشد

بوراشد

جليدة

العوايدية

جليدة

أوﻻد بن زيان
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الوﻻية

عﲔ الدفﲆ
)تابع(

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

البلدية

اﳌنطقة

جليدة

اﳊمايد

جليدة

أوﻻد باندو

جليدة

أوﻻد عبو

جليدة

أوﻻد صﻼح

جليدة

أوﻻد عبو

جمعة أوﻻد الشيخ

تاغليسيا

بوراشد

أوﻻد دزيري

جمعة أوﻻد الشيخ

بوعلوش

جمعة أوﻻد الشيخ

سيدي مسعود

جمعة أوﻻد الشيخ

الطوايبية

جمعة أوﻻد الشيخ

العوايس

جندل

بن دوﱄ

جندل

الصوالح

جندل

أوﻻد العباس

جندل

سي مصباح

جندل

سيدي ناصر

العبادية

سيدي عمار شمال الشرفة

العبادية

سيدي عمار جنوب الشقاليل

اﳊصة رقم  ٢عﲔ الدفﲆ  ٥١) ٢منطقة(
الوﻻية

عﲔ الدفﲆ

البلدية

اﳌنطقة

اﳌاين

أوﻻد مونة

اﳌاين

أوﻻد باندو

اﳌاين

أوﻻد عﲇ

اﳌاين

اﳌرجة

العامرة

العناب

العامرة

الزيادير

العامرة

السدار

العامرة

العناب

العامرة

أوﻻد أحمد

العطاف

أوﻻد موسى

العطاف

أوﻻد زيتوني

حسينية

بل فارس

اﳌخاطرية

اﳌغارسة

اﳌخاطرية

بوكعﱭ

اﳌخاطرية

سيدي لكحل

اﳌخاطرية

تارغوث

مليانة

عﲔ البرقوق
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اﳊصة رقم  ٢عﲔ الدفﲆ  ٥٢) ٢منطقة(
الوﻻية

عﲔ الدفﲆ
)تابع(

البلدية

اﳌنطقة

مليانة

بوزيدي

مليانة

سيدي براهم

وادي جمعة

عﲇ خوجة

وادي جمعة

بني فاﰎ

الروينة

الغمور

الروينة

الزواتنية

الروينة

أوﻻد لعربي

سيدي ﳋضر

عياشﲔ

سيدي ﳋضر

حي اﶈطة

تاشتة زقاغة

بني يوسف

تاشتة زقاغة

العيون

تاشتة زقاغة

غمامزة

تاشتة زقاغة

قهوة اﳋميس

تاشتة زقاغة

أوﻻد عدي

تاشتة زقاغة

أوﻻد عﲇ

تاشتة زقاغة

أوﻻد بوعﲇ

تاشتة زقاغة

أوﻻد معافا

تاشتة زقاغة

أوﻻد صﻼح

تاشتة زقاغة

أوﻻد العربي

تاشتة زقاغة

سوق لثنﲔ

طارق بن زياد

طارق بن زياد )البرارمة  -قتارنية(

طارق بن زياد

اللوز

طارق بن زياد

زرازيغ

تبركانﲔ

بعطوش

تبركانﲔ

اﳊجاج

تبركانﲔ

الروابح

تبركانﲔ

اﳌرامدية

تبركانﲔ

أوﻻد عﲇ

تبركانﲔ

أوﻻد عمار

تبركانﲔ

أوﻻد عزة

زدين

العقايلية

زدين

أوﻻد اﳉيﻼﱄ

زدين

أوﻻد ساعد

زدين

أوﻻد سيدي يحي

13

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 34
اﳉريدة الرسم ّ

14

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳊصة رقم  ٧٢) 3منطقة(
الوﻻية

برج بوعريريج

البلدية

اﳌنطقة

اﳉعافرة

أوﻻد راشد

العش

اﳌجاز

الرابطة

أوﻻد عيسى

برج الغدير

أوﻻد لعياضي

خليل

أوﻻد بلحاج

سيدي أمبارك

أوﻻد سيدي اعمر

أوﻻد براهم

عﲔ بوقداش

الياشير

قرية لشبور

سيدي امبارك

بوﳊاف

اﳉعافرة

شكبو

اﳉعافرة

اوشانن الكبيرة

اﳌاين

اﳌاجن

اﳌهير

أوﻻد بلمزيتي

ثنية النصر

اﳊشاشنة  -اﳋباثنة

تقلعيت

بيطام

اﳉعافرة

أوﻻد اعمر

برج زمورة

حي اﳌرابطﲔ

بن داود

الصامة

خليل

فحيمات

خليل

أوﻻد حمزة

اﳉعافرة

لعزيب

ثنية النصر

عﲔ الكحلة

برج الغدير

أوﻻد سليني

برج الغدير

أوﻻد سيدي موسى

اﳌنصورة

بوقابة

بن داود

لباشيش

برج الغدير

أوﻻد حمدان

رأس الوادي

بوقبيس

بن داود

أوﻻد شبيل

برج زمورة

أوﻻد جﻼل

اﳉعافرة

سيدي صالح

الرابطة

شراكات

الرابطة

لفراحتية

برج الغدير

زبير

برج زمورة

تالة وزرو

الياشير

قرية مخمرة

أوﻻد براه ـم

بوبطيخ

خليل

أوﻻد بعيثي
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اﳊصة رقم  ٧٢) 3منطقة(
البلدية

اﳌنطقة

الوﻻية

اﳌنصورة

أوﻻد عباس

اﳉعافرة

أورير اﳉعافرة

رأس الوادي

بوطمار  -هارون  -يسعد

تفرق

أوﻻد زايد

اﳌنصورة

اﳊمرة

العش

الفج

اﳉعافرة

أوشانن الصغيرة

برج زمورة

حي أوﻻد حموش

اﳉعافرة

أوﻻد عبد الـلـه

خليل

فيض الساسي

اﳉعافرة

بوفنزار

رأس الواد

لعوامر  -ثﻼجنة  -أوﻻد عمارة

اﳌنصورة

الزيتون

رأس الواد

شلينة  -الغيران

الرابطة

أوﻻد بن عيسى

اﳊمادية

أوﻻد رميلة

اﳉعافرة

بوندة الصغيرة

برج بوعريريج

اﳊمادية

الغوال

)تابع(

ثنية النصر

بوحمزة

اﳊمادية

الربيعيات

اﳉعافرة

تاورميت

الرابطة

لغوازة  -لعرايس

ثنية النصر

أوﻻد مني ٠١

خليل

عﲔ اﳌخ

تفرق

عشابو

الرابطة

أوﻻد محمـد جنوب

حرازة

بني وقاق

اﳌنصورة

اﳌزيرعة

حرازة

اﻻبيار

مجانة

سوناف

مجانة

اﳌعاريف

ثنية النصر

أفيغو  -اﳌوتن

خليل

أوﻻد رابح

خليل

ﳊويسي
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اﳊصة رقم  4٨) 4منطقة(
الوﻻية

بجاية

البلدية

اﳌنطقة

اغرام

اﳌشطة

ذارع القايد

ايت مسار

اميزور

معزيون

اميزور

ايت يحي

بني معوش

القلعة

بني معوش

تاقنيت اغيل

بني معوش

تالة تينزار

بني معوش

اجذارن

بني معوش

لعزيب سيدي صادق

بني معوش

تيزاخت

بني كسيلة

مينجو

بني كسيلة

تاقبة

تامقرة

بوطواب

تامقرة

توفيرت

فرعون

ابهﻼل

فرعون

اعدنانن

اوقاس

اقمون

اوقاس

تيزي

تيزي نبربر

اذرار عنان

تيزي نبربر

ﳌدينة

تيزي نبربر

تاليوين

تيزي نبربر

تيقلميمﲔ

تيزي نبربر

عروسة

برباشة

عدوان

برباشة

ايت عيسي

برباشة

ايت اويحي

برباشة

اغيل ﻻربعاء

برباشة

تالة امدريدرا

بجاية

امطيق نتفات

شميني

ايت زادي

تاسكريوت

ارشاح

القصر

ايت سماعيل

توجة

ايت عﲆ )ﲤاتي(

توجة

اغيل وايمان

ايت ارزين

جديدة

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
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الوﻻية

بجاية
)تـابع(
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البلدية

اﳌنطقة

اغيل عﲇ

موكة

اكورمة )امالو(

اغيل اقني

اكورمة )امالو(

اسعدونن

اكورمة )امالو(

تيزي ﳌنعة

بوحمزة

بوحيتم

مسيسنة

أغيل ملولن

صدوق

أع ـزيب موحﲇ

صدوق

لعزيب روشي

صدوق

ﻻربعاء

صدوق

تيقرنيون

تالة حمزة

ايت بوزيد

تيمزريت

لوطة

بني مليكش

امراي

اﳊصة رقم  4٦) ٥منطقة(
الوﻻية

البويرة

البلدية

اﳌنطقة

ديرة

أوﻻد بن عياد

برج أوخريص

اﳌهادة

اث منصور

روضة

بشلول

اقبوب

معالة

اوﻻد اعراب

تاقديت

حوارش

قادرية

بني معند

الدشمية

حمادية

تاقديت

طرفة

الزبربر

بسيبسة

الدشمية

اوﻻد فلتان

بشلول

مﻼوة

عﲔ الترك

زبوجة

عﲔ الترك

اوﻻد اعﲇ

برج أوخريص

عﲔ ترزين

الهاشمية

شروف

الدشمية

بوغذن بسبع
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الوﻻية

البويرة

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

البلدية

اﳌنطقة

ديرة

خليفات )عﲆ ط .و (8

معالة

بريشة

ريدان

اوﻻد قمرة

الدشمية

الهيب  /اوﻻد اعمر

الدشمية

مرجة طويلة

الدشمية

ماقرونات

الدشمية

اوﻻد خدﱘ

ديرة

قبة محند بن سعد

بودربالة

حوش سمار

الزبربر

اوﻻد بوقرن

الهاشمية

حمام كسانة

الدشمية

دراع لبيض

ديرة

بيارة

معالة

القلعة

بودربالة

موتاسة

برج أخريص

مغنﲔ

اﳊجرة الزرقاء

دايرة وتريريشة

الدشمية

القطار  /كاف ﳊمر

الدشمية

اوﻻد يخلف

بودربالة

أوﻻد قارة

معالة

بوقزين

معالة

اﳋربة

برج أخريص

الكحل

برج أخريص

اوﻻد أخريص

عﲔ اﳊجر

شايبة

ديرة

توتة

برج أخريص

العواشرية

بئر اغبالو

القرية

بئر اغبالو

حوامد
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اﳊصة رقم  3٠) ٦منطقة(
الوﻻية

بومرداس

البليدة

البلدية

اﳌنطقة

جنات

قرية اوﻻد عﲇ

اوﻻد موسى

قارة مصطفى

الثنية

بني اعراب

لقاطة

حي بن حمودة

بودواو

صحاروة

شعبة العامر

ايت دحمان

سيدي داود

اوﻻد امحمـد

برج منايل

حي دراع القهوة

لقاطة

قرية بني كثير

جنات

وادي اﻷربعاء

سيدي داود

اوﻻد عبد الل ـه

تيجلبﲔ

حي محساس

لقاطة

اوﻻد بﻼل

قدارة

امسطاس

أوﻻد هداج

عﲇ بوسيف

برج منايل

قرية القنانة

برج منايل

حي بن ترزي

أعفير

العزيب

جنات

حي بومليح

لقاطة

رحاحلة

برج منايل

حي وادي البسباس

يسر

حي  ٣٠٠مسكن اﳊمري

برج منايل

مزرعة مخفي عمار

يسر

الطرفة

شبﲇ

حوش التونسي

البليدة

مزرعة مﻼك زروقي

البليدة

مزرعة حوبان

البليدة

مزرعة بن تركية

البليدة

مزرعة زواوي

أوﻻد سﻼمة

مزرعة سعدون يوسف
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اﳊصة رقم  44) ٧منطقة(
الوﻻية

قسنطينة

باتنة

البلدية

اﳌنطقة

زيغود يوسف

بن جدو يوسف

عﲔ عبيد

بئر القراطس

مسعود بوجريو

كاف بني حمزة

اﳋروب

موالكية

عﲔ عبيد

بولقنافد

ابن زياد

وﳉت القاضي

أوﻻد رحمون

بداوي بوجمعة

قسنطينة

تافرانت

مسعود بوجريو

بوحصان عبد الـل ـه

ابن باديس

خنابة

عﲔ عبيد

اﳊي البلدي القراح

بومقر

قاعدة اﳊياة سوناطراك

شير )النوادر(

ثنية ﳌثانة

فم الطوب

أسفاح

غسيرة

كاف لعروس

القصبات

أوﻻد خﻼف

القصبات

بوصالح

حيدوسة

الرحوات

ﳌسان

كدية ﳌسارة

وادي الطاقة

بوزيزة

أوﻻد سي سليمان

تبقارت

أوﻻد سي سليمان

قوشبي

الرحبات

أوﻻد دريس

الرحبات

أوﻻد عباس

الرحبات

حيكمة

رأس العيون

عﲔ تاسة

سريانة

ﳌطاراس

سريانة

طاقة

ثنية العابد

حيدوس

تيﻼطو

تيﻼطو

تكوت

الدشرة

تكوت

شناورة غرب

تكوت

شناورة شرق

تكوت

تاغيت

أوﻻد عمار

الصيودة

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
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الوﻻية

خنشلة

أم البواقي
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البلدية

اﳌنطقة

عﲔ الطويلة

متيرشـو

تامزة

نوغيس

عﲔ الطويلة

بكار

شلية

بوخاشة

أوﻻد زواي

قرية غضبان محمـد

أوﻻد حملة

قرية أقزﻻن

قصر الصبيحي

قرية ساكر

عﲔ الزيتون

قليف

سيقوس

مشتة ثﻼث اﳊمري

اﳊصة رقم  4٦) ٨منطقة(
الوﻻية

عنابة

الطارف

قاﳌة

البلدية

اﳌنطقة

البوني

بوزعرورة ٣-2-١

البوني

بيداري

شطايبي

العزلة

البوني

غربي عيسى

العﲔ الباردة

كدية مراح

التريعات

عميرات مسعود

الّشافية

حكورة

البسباس

بلحمر

البسباس

رغيوة

حمام بني صالح

بومية

حمام بني صالح

كاف غراب

جار
بوح ّ

البطوم

وادي الّشحم

كدية الرﱘ

بن جّراح

حريدي السعيد

عﲔ رقادة

لبيض أحمد

عﲔ مخلوف

مسيخ صالح

عﲔ العربي

سوق أهراس

اﻻخوة طوبي صالح وعمار )بئر يوسف(

الزعرورية

حمام تاسة

تيفاش

ذراع اﳌثنان

أوﻻد ادريس

بوشهدة

أوﻻد ادريس

القارية

21
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اﳊصة رقم  4٦) ٨منطقة(
البلدية

اﳌنطقة

الوﻻية

أوﻻد دريس

القريد

أوﻻد دريس

راس الوادي

أوﻻد دريس

اﳊدب

أوﻻد دريس

السبعة

سوق اهراس

اﳌراهنة

دوار الكدية الصفراء

)تابع(

اﳌراهنة

دوار اليوسفية

اﳌشروحة

وكالة النعمة

اﳊنانشة

قابل اﳌزارة

اﳊنانشة

قابل العالية

اﳊنانشة

مشتة قشقاش

عﲔ الزانة

السطح

عﲔ الزانة

البوم

عﲔ الزانة

فحيص الرملة

عﲔ الزانة

صالح اﻷنظار

العوينات

عﲔ الشانية محطة

عﲔ الزرقاء

قسطل

بئر اﳌقدم

قريان

قوريقر

قابل كمﻼل

ثليجان

اﳊميمة البيضاء

ثليجان

الغنجاية

بئر مقدم

عﲔ تروبية

اﳌزرعة

قابل فيض اﳌهري

اﳌزرعة

قيبر

اﳌريج

البياض

قوريقر

عﲔ الرابعة

تبسة

اﳊصة رقم  ٥٨) ٩منطقة(
الوﻻية

البلدية

اﳌنطقة

إيليزي

إيليزي

أهرهر

إيليزي

إميهرو تيهوبار

حاسي خليفة

العبايدة

حاسي خليفة

اﳊرايزة

اميه ونسه

اميه موﻻهم

اﳌغير

طرفاية صالح

وادي العلندة

اميه الغزالة

الوادي

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
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الوﻻية

اﻷغواط

تامنغست

ورقلة

بسكرة
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البلدية

اﳌنطقة

قصر اﳊيران

الطريق الوﻻئي الرابط قصر اﳊيران – حاسي الدﻻعة

وادي مرة

عﲔ عصمان

وادي مرة

قﻼقش

وادي امزي

مـادنة

حاسي الرمل

محطة الضخ رقم ٣

آفلو

قنيفيد

آفلو

قﻼت اﳊمام

سبقاق

سيدي جلول

بيضاء

الشراك

عﲔ سيدي اعﲇ

دشرة الريش

أب ـالـس ـا

اكربان

تامنغست

تاغموت

إدل ـس

تيفكراوين

أب ـالـس ـا

تاهرت

أب ـالـس ـا

تيمنسغ

تامنغست

تاغمرت الغربية

تامنغست

تاهيفت

تازروق

تﲔ تاربﲔ

تﲔ زواتﲔ

تﲔ باغوين

تامنغست

تاقرمبايت

تامنغست

تيقنوين

تامنغست

ترهنانت

أب ـالـس ـا

تسرت

تامنغست

تيفوقﲔ

أب ـالـس ـا

سلبوراق

ايدل ـس

تيزيت

نقوس ـ ـ ـة

حاسي الش ـتا

نقوس ـ ـ ـة

الـكـ ـ ـ ـ ـم

البرمـ ـ ـ ـة

زنايـقـ ـ ـ ـة

البرينس

لوﻻج

الشعيبة

ﶈيصر

أوﻻد جﻼل

ام اﳉياف

الدوسن

دراع بالعمراوي

الدوسن

شويطر

الدوسن

بروث
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اﳊصة رقم  ٥٨) ٩منطقة(
الوﻻية

البلدية

اﳌنطقة

بسكرة

لواء

شوشة

)تابع(

اﳊوش

سيدي محمـد بن موسى

اﳊوش

الركنة

بريان

عامر 2

متليﲇ

تيمداقسﲔ

متليﲇ

شعاب السبع

متليﲇ

وادي زرقون

تيميمون

تالة

أوﻻد السعيد

تينجلت

تيمقتﲔ

عﲔ بلبال

دلدول

بلغازي

النعامة

عﲔ الصفراء

بلحنجير

بشار

تبلبلة

طاوس

بريزينة

قويرة ﳊبار

بريزينة

الفرع

ستيﱳ

الشعبة البيضاء

غرداية

أدرار

البيض

اﳊصة رقم  ٥١) ١٠منطقة(
الوﻻية

ميلة

البلدية

اﳌنطقة

عميرة أراس

العنابات

الشيقارة

قيقبة

عميرة أراس

تاغليسة

الرواشد

سيدي زروق

أوﻻد خلوف

سيدي حمانة

سيدي مروان

الزاوية

فرجيوة

منتورة

قرارم قوقة

عﲔ الثور +بودماغ

الرواشد

بوتلياتﲔ

مينار زارزة

عﲔ عﲇ العليا

فرجيوة

ام ﳊجل

الشيقارة

صفيصفة

عميرة أراس

بوعقبة

الشيقارة

الهواري

فرجيوة

الرملة

عميرة أراس

سراج
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اﳊصة رقم  ٥١) ١٠منطقة(
البلدية

اﳌنطقة

الوﻻية

عﲔ ملوك

ذراع طبال

تسادان حدادة

مزلية

عميرة أراس

عﲔ اﳊمراء

الرواشد

الرحبات

أوﻻد خلوف

الضية

الرواشد

حي زيتونة

أوﻻد خلوف

ﳌعاون

تسادان حدادة

ﻻنتية

مينار زارزة

عﲔ شتوان

مينار زارزة

بﲔ لعور

تسالة ﳌطاعي

البرجة

مينار زارزة

غدير القروة

بن يحيى عبد الرحمن

لبيار

تاجنانت

فيض نافع

الرواشد

حي ام الطبول

بوحاﰎ

مرج الكبير

مينار زارزة

امزال العليا

ميلة

يحي بني قشة

الفضلية

)تابع(

مينار زارزة

امزال السفﲆ

الشيقارة

ﳌصال

الشيقارة

وﳉات بوخليف

مينار زارزة

الزاوية

تسالة ﳌطاعي

بوعربية

تاجنانت

بلخير

الرواشد

حي عﲔ الطوب

وادي سقان

أوﻻد عرامة

احمد راشدي

تامدة

تسالة اﳌطاعي

السداري

تسادان حدادة

الظهر

مينار زارزة

عﲔ عﲇ السفﲆ

فرجيوة

ذراع ﳊمر

عﲔ البيضاء حريش

ازﻻق

وادي النجاء

سمارة

اﳌشيرة

الفحام

بوحاﰎ

الفقوسي

25
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اﳊصة رقم  ٥١) ١١منطقة(
الوﻻية

ميلة

البلدية

اﳌنطقة

وادي العثمانية

ضمبر

وادي سقان

اوﻻد نهار

زغاية

قرمودة

عميرة أراس

قوبع

أوﻻد خلوف

اسكورت

بوحاﰎ

الشعيبة

أوﻻد خلوف

حاسي برقوق

بن يحيى عبد الرحمن

بوطويل

عميرة أراس

براهم بن عﲇ

زغاية

بوجرار

زغاية

جﻼمة

ميلة

قيقاية

ميلة

اوﻻد بوحامة

الرواشد

ﳌداودية

أحمد راشدي

صابر

حمالة

البور

عﲔ ملوك

تابسباست

حمالة

عﲔ البيضاء

قرارم قوقة

دار الفويني

الرواشد

حي بن فﻼق

الرواشد

الزنقة

أوﻻد خلوف

ﳊبال

مينار زارزة

عﲔ أحمد

يحيى بني قشة

اﳋلفي

يحيى بني قشة

أوﻻد بارز

مينار زارزة

الوازطة

عﲔ ملوك

عﲔ بزاط

قرارم قوقة

التربة

عﲔ ملوك

بعالة  +طوابلة

ميلة

سيدي خننو

بوحاﰎ

القطار

بوحاﰎ

التفس

الرواشد

الفج

تيبرقنت

ﲢصيص  ١٤8قطعة

تيبرقنت

تيمرجﲔ
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ميلة
)تابع(
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البلدية

اﳌنطقة

تيبرقنت

حمام دار الشيخ

أوﻻد خلوف

الشوف

مينار زارزة

لعناصر

دراجي بوصﻼح

اﻵسم

قرارم قوقة

الهدرية

قرارم قوقة

شرارو

قرارم قوقة

القرية الفﻼحية

وادي النجاء

مشتة القدﱘ

قرارم قوقة

براق

بن يحيى عبد الرحمن

بوحوش

الشيقارة

ﳌزﳌط

مينار زارزة

توﻻشت

دراجي بوصﻼح

عﲔ الدفلة

دراجي بوصﻼح

اﳋربة

الرواشد

بلمان

الرواشد

سطار عيسى

اﳊصة رقم  ٥٢) ١٢منطقة(
الوﻻية

ميلة

البلدية

اﳌنطقة

مينار زارزة

فدولس

اﳌشيرة

بوتخماتن

عﲔ ملوك

عﲔ رزوان

دراجي بوصﻼح

زمرة

حمالة

البادسي

عﲔ البيضاء حريش

عزيزة

دراجي بوصﻼح

العزلة

بن يحيى عبد الرحمن

الدهس

ترعي باينان

الكفشة

الرواشد

قرقابة

أوﻻد خلوف

اﳌاﳊة

العياضي برباس

أوﻻد طاق

مينار زارزة

عيون لعقد

وادي العثمانية

الدردارة

عﲔ ملوك

ظهارة  +قبالة

عﲔ ملوك

مزرعة اﻹخوة قراندي
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الوﻻية

ميلة
)تابع(

البلدية

اﳌنطقة

وادي سقان

بكطاش

مينار زارزة

بويغيال

حمالة

عﲔ الكبيرة

أحمد راشدي

أوﻻد بوعزون

أوﻻد خلوف

اﳊي اﳉميل

وادي العثمانية

عﲔ فوة

وادي سقان

عﲔ بويكني

دراجي بوصﻼح

شعاب النشم

مينار زارزة

أقارو

مينار زارزة

الطميرة

ترعي باينان

اﳌرجة

مينار زارزة

بوحليم

بوحاﰎ

عﲔ بودوة

العياضي برباس

مرج الرمان

وادي سقان

برج لقار

دراجي بوصﻼح

دار اﳊمراء

عﲔ ملوك

طاهر زكاوي

تسالة اﳌطاعي

بوداود

أحمد راشدي

البجاعطة

وادي العثمانية

البربارة

مينار زارزة

النشانشة البرواق

وادي النجاء

القريبسة

مينار زارزة

القواري  +الزريبة

وادي العثمانية

الغيران

وادي العثمانية

عﲔ البيضاء

وادي العثمانية

مزرعة كاسح لعبيدي

وادي العثمانية

بويقور

قرارم قوقة

البير

قرارم قوقة

سقدال العليا

العياضي برباس

ذراع الشمس

الرواشد

قاع الكاف

الرواشد

لعمامرة

تيبرقنت

مشتة تيبرقنت

حمالة

القنطرة

أوﻻد خلوف

اﳋربة

أوﻻد خلوف

عﲔ الكبش
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اﳊصة رقم  ٥١) ١3منطقة(
الوﻻية

اﳌسيلة

البلدية

اﳌنطقة

اﳌسيلة

ذراع بن رباح

اﳌسيلة

ﳊصن

اﳌسيلة

أوﻻد بديرة

بلعايبة

لهزال

اﳌعاضيد

رشانة

اﳌعاضيد

الغيل

أوﻻد عدي القبالة

جﻼيل ﳌزاير

أوﻻد عدي القبالة

شبابحة

أوﻻد عدي القبالة

لعطﻼت

الصوامع

سد الرخايل

حمام الضلعة

البويرة

حمام الضلعة

بوراشد

تارمونت

أم الشواشي

أوﻻد ماضي

أوﻻد عبد الـل ـه

ولتام

ولتام الصالح

اﳊوامد

عﲔ عيشة

أوﻻد سيدي ابراهيم

عﲔ ﳊنش ٥

بن زوه

ذراع الطﲔ

سيدي عامر

اﳋرزة

سيدي عامر

الساقية

تامسة

الرمث

تامسة

بروكة

سيدي عيسى

جعافرة

سيدي عيسى

قوادرية

بوطي السايح

اﳌوافيق

عﲔ اﳊجل

أوﻻد سويف

عﲔ اﳊجل

اﳉسور الثمانية

سيدي هجرس

لكرابعة

الزرزور

دخان

الزرزور

عﲔ ﳊبارة

الزرزور

لروية

الزرزور

اﳋربة

الزرزور

زفزاف

محم ـد بوضياف

مجلولة

محمـد بوضياف

ﳋشيم
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الوﻻية

اﳌسيلة
)تابع(

سطيف

جيجل

البلدية

اﳌنطقة

عﲔ فارس

ﳌقطع

سيدي امحمـد

برج بلخريف

عﲔ الريش

مرجة الفيض ﳊمر

عﲔ الريش

راس العﲔ

مجدل

اﳌعذر

مجدل

الفيض

أوﻻد صابر

بوغنجة

عﲔ لقراج

إري الكاف

أوﻻد عسكر

أم ـرابـ ـ ـع

أوﻻد راب ـح

بـوشك ـاب

أراقن

اﳌـرص ـع

غب ـال ـة

أنـ ـدل ـ ـو

غب ـال ـة

بني داود

اﳌيلية

العـتق ـ ـة

بودريعة بن ياجي ـس

أوﻻد ط ـاهر

أوﻻد راب ـح

اﳌ ـرج ـة

اﳊصة رقم  33) ١4منطقة(
الوﻻية

غليزان

البلدية

اﳌنطقة

بن داود

أوﻻد بوعﲇ

بن داود

القرية الفﻼحية خشاب

بن داود

تنافير

اﳌطمر

بوكرواس

بلعسل

رحايلية

بلعسل

زاوية

سيدي خطاب

سيدي بوزيان

يلل

اﳊوادرية

يلل

اﳊجايجية

يلل

أوﻻد حميد

يلل

خراريب

يلل

بوايشية

سيدي سعادة

أوﻻد شيخ

سيدي سعادة

دواعرية

سيدي سعادة

بحارة
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البلدية

اﳌنطقة

سيدي سعادة

أوﻻد بوغني

سيدي سعادة

الهناشرية

اﳊمادنة

العطابة

اﳊمادنة

خﻼيفية

وادي اﳉمعة

بن شيخ

وادي اﳉمعة

قرية اﳌلح

وادي اﳉمعة

العرايسية

وادي اﳉمعة

سوايمية

وادي اﳉمعة

قدايشية

وادي اﳉمعة

بواشرية

مرجة سيدي عابد

غرايب

مرجة سيدي عابد

شاطو

جديوة

أوﻻد سيدي عمار

جديوة

دوايدية

مديونة

أوﻻد موسى بولوفة

مديونة

أوﻻد عبد الكرﱘ

أوﻻد يعيش

شراركة

اﳊاسي

اﳌقانﲔ

اﳊصة رقم  3٠) ١٥منطقة(
الوﻻية

سيدي بلعباس
وهران

سعيدة

البلدية

اﳌنطقة

العمارنة

دوار الطوايطة

وادي تاوريرة

عﲔ اﳉوهر

شيطوان

بﻼيلة

وادي تليﻼت

اﳌهدية

أوﻻد إبراهيم

خريشفة

عﲔ الّسلطان

بوشيخي ميلود

عﲔ الّسلطان

قرنيدة

سيدي بوبكر

زراون

تيرسﲔ

لوسيط

تيرسﲔ

طواهرية

أوﻻد خالد

خليل ميلود

أوﻻد خالد

بريمو

سيدي أحمد

طافروة
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32

الوﻻية

تلمسان

مستغاﱎ

عﲔ ﲤوشنت

البلدية

اﳌنطقة

عﲔ فتاح

سيدي عﲇ بن زمرة

عﲔ فزة

تيزي

عمير

زديقة

عمير

غوليماس

بني مسطر

عﲔ دوز شمال

بني مسطر

عﲔ دوز جنوب

بني بوسعيد

روبان

بني ورسوس

تيزهاغن

بني ورسوس

زاغو

سيدي عبد الﲇ

علوية

تيرني بني هديل

السهب

أوﻻد ميمون

سيد الصوﰲ

ماسرة

أوﻻد دوبي

عﲔ سيدي الشريف

شنانة

سيدي اﻷخضر

تاكورت )عبادلية/خرايسية(

تازقايت

عﲔ تونﲔ

ولهاصة الغرابة

سيدي بوعزة

اﳊصة رقم  3٧) ١٦منطقة(
الوﻻية

تيزي وزو

البلدية

اﳌنطقة

إفيغا

أورير

إيعكوران

بومنصور

إيعكوران

تيزي تغيظت

أغريب

تبودوشت-إشكابن

اقرو

أﳌا قشطوم

اقرو

تيقوناتﲔ

بني زمنزر

إغيل اﳌال

بوغني

إعسكران

مشتراس

تغيـلت إبوعقالن

إيلولة أومالو

أقوسيم

إيلولة أومالو

أيت عزيز

إيلولة أومالو

أيت ﳊسن

عﲔ الزاوية

عﲔ الزاوية القرية

عﲔ الزاوية

أيت معمر
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اﳊصة رقم  3٧) ١٦منطقة(
الوﻻية

تيزي وزو

البلدية

اﳌنطقة

عﲔ الزاوية

بوعكاش

آيت يحيى موسى

تيزرا عيسى

إفرحونن

أيت أعﲇ أويحيى

إفرحونن

بوعيدل

إفرحونن

لعزيب

إفرحونن

توريرت اعﲇ أوناصر

مقلع

تاليوين

آيت خليﲇ

ساحل

سوامع

بوعتبة

سوامع

تاجلت

أيت بومهدي

أيت عقاد

واضية

إغيل إقوﳌيمن-بوكيﻼل

واقنون

بودشيشة

ﲤيزارت

خوشة

ﲤيزارت

نزﻻ

ﲤيزارت

القرية الفﻼحية اﻻشتراكية

تقزيرت

أزرا

تقزيرت

تامدشث

تيزي غنيف

شعبان

تيزي غنيف

أوﻻد عزي

مكيرة

اﳊمام

مكيرة

إمعاذن

تيزي راشد

إقنان
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قـرار مؤّرخ ﰲ  ٢٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١44٠اﳌوافق 3

– وﲟوجب الﻼئحة رقم  /2٠١8/١٤خ.ش.إ.إ للجنة اﳌتعددة

فبـراير سـنـة  ،٢٠١٩يتـض ـمـ ـن الـموافـق ـة عـ ـﲆ دف ـتـر

القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة

الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت

الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌتخدة ﰲ اجتماعها اﳌنعقد

اﻹلكترونية لتغطية  ١٧٨محورا للطرقات.

بتاريخ  ١١ديسمبر سنة ،2٠١8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزي ـرة ال ـب ـري ـد واﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـيـة
إ ّ
والتكنولوجيات والرقمنة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ ﰲ 2٥
ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦–٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  2٩شعبان عام  ١٤2٣اﳌوافق  ٥نوفمبر سنة  2٠٠2الذي
يحّدد اﻻرتفاقات اﳌتعلقة بتركيب ﲡهيزات اﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية و/أو استغﻼلها،

– وﲟوجب الﻼئحة رقم /2٠١8/١٩خ.ش.إ.إ للجنة اﳌتعددة
القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌتخذة ﰲ اجتماعها اﳌنعقد
بتاريخ  2٠جانفي سنة ،2٠١٩
– وب ـ ـعـ ـد أخـ ـذ رأي سلـ ـطـ ـة ضبـ ـط الـ ـبـ ـريـ ـد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،
تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق ٩
أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٠–١٥اﳌؤّرخ

اﳌوافقة عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة 2٠١٥

لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية  ١٧8محور للطرقات بشبكة

الذي يحدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع

لﻼتصاﻻت السلكية والﻼسلكية للهاتف اﳉّوال.

الشب ـك ـات ﲟا ف ـي ـه ـا ال ـﻼسل ـك ـي ـة الـكـهـربـائـيـة وعﲆ مـخـتـلـف
خدمات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧١–١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٦محّرم عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٧أكتوبر سنة  2٠١٧الذي
يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزي ـ ـر ال ـ ـب ـ ـري ـ ـد واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٦–١8اﳌؤّرخ
ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي
ي ـح ـدد م ـح ـت ـوى ون ـوع ـي ـة اﳋدم ـة الشام ـل ـة ل ـل ـبـريـد واﳋدمـة
الشامـ ـلـ ـة ل ـﻼتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وال ـت ـع ـري ـف ـات اﳌط ـب ـق ـة
عليهما وكيفية ﲤويلهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ
ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي
يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد
واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع اﻷول عام ١٤٤٠
اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
اللجنة متعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﳌادة  : ٢يوافق عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير
اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية  ١٧8محورا
للطرقات بشبكة لﻼتصاﻻت السلكية والﻼسلكية للهاتف
اﳉّوال ،اﳌصادق عليه من طرف اللجنة اﳌتعددة القطاعات
لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،واﳌرفق بهذا القرار.
اﳌادة  : 3يلزم متعاملو اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية أصحاب
ال ـ ـرخص ﻹنشاء واست ـ ـغ ـ ـﻼل شب ـ ـك ـ ـات اﳌواصﻼت السلـ ـكـ ـيـ ـة
والﻼسلكية للهاتف اﳉوال ،اﳌختارين عﲆ إثر اﳌزايدة
بإعـ ـﻼن اﳌنـ ـافسة اﳌعـ ـدة مـ ـن طـ ـرف سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط طـ ـبـ ـقـ ـا
للتنظيم اﳌعمول به ،بتقدﱘ اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية موضوع دفتر الشروط اﳌذكور ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه.
اﳌادة  : 4ينش ـر هـ ـذا الـق ـرار ف ـي اﳉ ـريـدة ال ـّرسـمّيـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق
 ٣فبراير سنة .2٠١٩
هدى إيمان فرعون
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اﳉمهوريـ ـ ـ ـة اﳉزائريـ ـ ـ ـة الديمقراطيـ ـ ـة الشعبي ـ ـ ـة
وزارة البري ـد واﳌواصﻼت السلكي ـة والﻼسلكي ـة
والتكنولوجي ـات والرقمنـ ـة
اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
لتغطية  ١٧٨محورا للطرقات.
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 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌادة اﻷوﱃ  :اﳌصطلحات

اﳌادة  : ٢موضوع دفتر الشروط

 ١.١تعريف اﳌصطلحات

 ١.٢تعريف اﳌوضوع

إضافة إﱃ التعاريف الواردة ﰲ القانون ،تستعمل ﰲ

يـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدف دفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـر الشروط ه ـ ـ ـذا ،إﱃ ﲢدي ـ ـ ـد اﳌضم ـ ـ ـون

دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
“اللجنة” ،يقصد بها اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة
بـ ـتسيـ ـي ـر صن ـدوق ل ـدع ـم اﳋدم ـة الشام ـل ـة ل ـل ـب ـري ـد واﳋدم ـة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ﲟوجب اﳌادة  8من القانون.
“سل ـط ـة الضبـط” ،يـ ـقصد بـ ـه ـا سل ـط ـة ضب ـط ال ـب ـري ـد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
“القوة القاهرة” ،يقصد بها كل حدث ﻻ يمكن مقاومته
وغير متوقع وﻻ يمكن تفاديه وخارج عن إرادة اﻷطراف،
ﻻسيما الكوارث الطبيعية أو حالة اﳊرب.
“القانون” ،يقصد به القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحّدد
القواعد العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
“ اﳊصة “ ،يقصد بها مجموعة من محاور الطرق.
“ال ـوزي ـرة” ،يـ ـقصد بـ ـهـ ـا وزيـ ـرة ال ـب ـري ـد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
“اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية “ ،يقصد
بها ،ﰲ مفهوم دفتر الشروط هذا ،جعل ﲢت تصرف اﳉميع
الـ ـ ـقـ ـ ـدر اﻷدنـ ـ ـى مـ ـ ـن اﳋدمـ ـ ـة ،تـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـث ـ ـل ﰲ إيصال ال ـ ـن ـ ـداءات

والـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات واﻵلـ ـيـ ـات مـ ـن أجـ ـل تـ ـوفـ ـيـ ـر اﳋدمـ ـة الشامـ ـلـ ـة
لـ ـﻼتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـي ـة ،م ـث ـل ـم ـا ه ـو م ـنصوص ع ـل ـي ـه ﰲ
القانون واﳌرسومﲔ التنفيذيﲔ رقم  2٤٦–١8ورقم 2٤٧–١8
اﳌؤّرخﲔ ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة 2٠١8
واﳌذكورين أدناه.
 ٢.٢محتوى اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
موضوع دفتر الشروط هذا :
طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٦من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 2٤٦–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر
سن ـ ـ ـة  2٠١8واﳌذك ـ ـور أدن ـ ـاه ،ي ـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق دفـ ـتـ ـر الشروط هـ ـذا
باﳋدمات اﻵتية :
– إيصال النداءات اﳌستعجلة،
– النفاذ إﱃ خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﻻ سيما
منها الهاتف واﻹنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها  2ميغا
بايت  /ثانية.
 3.٢اﻹقليمية :
يضمن صاحب اﳋدمة الشاملة توفر اﳋدمات عﲆ
مستوى محاور الطرق اﶈددة ﰲ اﳌلحق ،ﰲ إطار احترام

اﳌستعجلة ،والنفاذ إﱃ خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

م ـ ـب ـ ـادئ اﳌساواة واﻻستـ ـمـ ـراريـ ـة والشمـ ـولـ ـيـ ـة والـ ـقـ ـابـ ـلـ ـيـ ـة

وﻻسيما منها الهاتف واﻹنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها

للتكّيف مثلما ينص عليه القانون.

 2ميغا بايت  /ثانية.
“اﳋدمات” ،يقصد بها اﳋدمات التي يقدمها صاحب
اﳋدم ـ ـ ـة الشام ـ ـ ـل ـ ـ ـة ﰲ إط ـ ـ ـار اﳋدم ـ ـ ـة الشام ـ ـ ـلـ ـ ـة لـ ـ ـﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا.
“صاحب اﳋدمة الشاملة“ ،يقصد به اﳌتعامل الذي
ﰎ م ـن ـح ـه ت ـوف ـي ـر اﳋدم ـة الشامـلـة لـﻼتصاﻻت اﻹلـكـتـرونـيـة
موضوع دفتر الشروط هذا.
 ٢.١التعاريف الواردة ﰲ لوائح اﻻتـ ـحـاد الدوﱄ
لﻼتصاﻻت :

اﳌادة  : 3النصوص اﳌرجعية
عﲆ صاحب اﳋدمـ ـة الشامـ ـل ـة ت ـن ـف ـي ـذ اﳋدم ـة الشام ـل ـة
ل ـﻼتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرونـيـة ،وفـقـا ﳉمـيـع اﻷحـكـام الـتشريـعـيـة
وال ـت ـن ـظ ـي ـمـيـة واﳌعـايـيـر الـوطـنـيـة والـدولـيـة اﳌعـمـول بـهـا،
ﻻسيما :
– القانون رقم  ٠٤–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام ١٤٣٠
اﳌوافق  ٥غشت سنة  2٠٠٩واﳌتضمن القواعد اﳋاصة للوقاية
م ـ ـن اﳉرائ ـ ـم اﳌتصل ـ ـة ب ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات اﻹعـ ـﻼم واﻻتصال
ومكافحتها،

تكون تعاريف اﳌصطلحات اﻷخرى اﳌستعملة ﰲ

– القانون رقم  ٠٤–١8اﳌّؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام ١٤٣٩

دف ـت ـر الشروط ه ـذا ،م ـط ـاب ـق ـة ل ـل ـت ـع ـاري ـف الـواردة ﰲ لـوائـح

اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحّدد القواعد العامة اﳌتعلقة

اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.

بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤١–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  ٣صفر
عام  ١٤2٣اﳌوافق  ١٦أبريل سنة  2٠٠2الذي يحدد القواعد
ال ـتي ي ـط ـب ـق ـه ـا م ـت ـع ـام ـل ـو الشب ـكـات الـعـمـومـيـة لـلـمـواصﻼت
السلـ ـكـ ـيـ ـة والـ ـﻼسلـ ـكـ ـيـ ـة مـ ـن أجـ ـل ﲢديـ ـد تـ ـع ـري ـف ـة اﳋدم ـات
اﳌقدمة للجمهور،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥٦–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٦صفر عام
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– استعمال ﲡهيزات جديدة ،وبأحدث التكنولوجيات،
– ضم ـ ـان عﲆ ط ـ ـول م ـ ـح ـ ـاور ال ـ ـطـ ـرق مـ ـوضوع دفـ ـتـ ـر
الشروط هـ ـذا ،إيصال الـ ـنـ ـداءات اﳌستـ ـعـ ـجـ ـل ـة ،ب ـاﻹضاف ـة إﱃ
النفاذ إﱃ خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﻻ سيما منها
الهاتف واﻹنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها  2ميغا بايت /
ثانية،

 ١٤2٣اﳌوافق  ٩مايو سنة  2٠٠2الذي يحّدد شروط التوصيل

– اﻹبقاء ،حيز اﳋدمة ،عﲆ اﳌنشآت اﻷساسية التي

البيني لشبكات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية وخدماتها،

ﰎ نشرها ﰲ إطار دفتر الشروط هذا ،ﳌدة ﻻ تقل عن عشر

اﳌعّدل،

) (١٠سنوات ،عﲆ حسابه.

– اﳌرسوم التنفيذي رقم..............واﳌتضمن رخصة
إق ـام ـة شب ـك ـة ع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـم ـواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسلـكـيـة
واستـ ـ ـغ ـ ـﻼل ـ ـه ـ ـا......اﳌراج ـ ـع اﳌخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ـة ل ـ ـرخص اﳌواصﻼت
السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة ل ـل ـه ـات ـف ال ـن ـق ـال ال ـتي است ـف ـاد مـنـهـا
صاحب اﳋدمة الشاملة،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦–٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٩شعبان
عام  ١٤2٣اﳌوافق  ٥نوفمبر سنة  2٠٠2الذي يحّدد اﻻرتفاقات
اﳌتعلقة بتركيب ﲡهيزات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
و/أو استغﻼلها،
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٠–١٥اﳌؤّرخ ﰲ أول ربيع
اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة  2٠١٥الذي يحدد
نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع الشبكات ﲟا
فـ ـيـ ـهـ ـا الـ ـﻼسلـ ـكـ ـيـ ـة الـ ـكـ ـهـ ـربـ ـائـ ـيـ ـة وعﲆ مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف خـ ـدمـ ـات
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،

اﳌادة  : ٥اﳌناولة
يحرص صاحب اﳋدمة الشاملة عﲆ اللجوء ﳋدمات
اﳌؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية ،أو إذا تعذر
ذلك ،التي تكون أغلبية رؤوس أموالها ،فيما يخص كل عملية
اقتناء ،ﳑتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب اﳋدمة الشاملة من جهة أخرى ،بأن
يقّدم للجنة ،عن طريق سلطة الضبط ،قائمة تضم اﳌناولﲔ
الذين يتعامل معهم ،حﲔ إعدادها.
اﳌادة  : ٦كيفيات الدفع
تضمـ ـن سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط دفـ ـع ال ـن ـف ـق ـات اﳌت ـرت ـب ـة عﲆ
اﳋدمة الشاملة ﲟوجب أمر بالدفع يعّد طبقا ﻷحكام اﳌادة
 ١٦من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،ﰲ
غضون عشرة ) (١٠أيام من تاريخ تبليغ اﻷمر بالدفع.

– اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٦–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم
عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي يحدد محتوى

دفتر الشروط ،بناء عﲆ تقدﱘ اﻹثباتات من قبل اﳌتعامل

ونوعية اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت

التي تكون ﳑهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها

اﻹلكترونية والتعريفات اﳌطبقة عليهما وكيفية ﲤويلهما،

اﳌصالـ ـح اﳌؤهـ ـلـ ـة لـ ـلـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة ب ـال ـب ـري ـد واﻻتصاﻻت

– اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم
عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي يحدد كيفيات
تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.
– لوائح اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.
اﳌادة  : 4التزامات صاحب اﳋدمة الشاملة
دون اﳌساس باﻻلتزامات التنظيمية التي تتضمنها
الرخص ،يخضع صاحب اﳋدمة الشاملة ،فيما يتعلق بتوفير
اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﻻسيما إﱃ اﻻلتزامات
اﻵتية :

يتم دفع النفقات اﳌتعلقة بتنفيذ اﳌشروع موضوع

اﻹلكترونية.
اﳌادة  : ٧آجال التنفيذ
ﲢسب اﻵج ـ ـال اﳌم ـ ـن ـ ـوح ـ ـة م ـ ـن أج ـ ـل ت ـ ـوف ـ ـيـ ـر اﳋدمـ ـة
الشامـ ـلـ ـة لـ ـﻼتصاﻻت اﻹلـ ـك ـت ـرون ـي ـة ﰲ اﳊصص اﳌم ـن ـوح ـة
لصاحب اﳋدمـ ـة الشامـ ـل ـة واﳌع ـي ـن ـة ﰲ اﳌل ـح ـق ،ب ـداي ـة م ـن
تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حّيز التنفيذ ،كما يأتي:
–  ................شهرا ،للحصة رقم ،x
–  ................شهرا ،للحصة رقم ،y
–  ................شهرا ،للحصة رقم ،z
إلخ....................................................
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اﳌادة  : ٨العقوبات
ما عدا ﰲ حالة القوة القاهرة اﳌؤهلة قانونا من
طـ ـرف اﳌصالـ ـح اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة ﰲ الـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة بـ ـال ـب ـري ـد

ت ـب ـدأ ف ـت ـرة ال ـت ـع ـل ـي ـق م ـن ت ـاري ـخ إبـﻼغ سلـطـة الضبـط
واللجنة ،عن طريق البريد اﳌضمون ،مع إشعار باﻻستﻼم
مبّلغ ﰲ أجل أقصاه ثﻼثة ) (٣أيام ،بعد وقوع اﳊدث أو اﻷحداث
ُ
ذات الصلة بالقوة القاهرة.

واﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة ،يـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـّر ض صاحب اﳋدمـ ـ ـة
الشاملة ،ﰲ حالة ما إذا تأخر ﰲ تنفيذ اﳌشروع ،أو إذا لم

يستـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـد صاحب اﳋدمـ ـ ـة الشامـ ـ ـل ـ ـة م ـ ـن أج ـ ـل إضاﰲ

يـ ـحـ ـتـ ـرم أحـ ـكـ ـام دفـ ـتـ ـر الشروط ،إﱃ عـ ـقـ ـوبـ ـة ﻻ ي ـم ـك ـن أن

تساوي مدته مدة التأخر اﳌترتب عﲆ حالة القوة القاهرة.

تتجاوز  %٥٠من اﳌبلغ اﻹجماﱄ لتنفيذ اﳌشروع موضوع

ويتم تقدير مدة هذا اﻷجل من طرف اللجنة.

دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب اﳌعادلة اﻵتية :
ع = م  xن x١٠) /د(
حيث :
– ع  :مبلغ العقوبة،
– م  :مبلغ اﳌشروع للحصة اﳌعنية،
– ن  :عدد أيام التأخر،
– د  :مهلة التنفيذ باليوم.
ﰲ حالة تعليق التغطية ﰲ إحدى أو عدة مناطق ،خﻼل
الفترة اﶈددة ﰲ اﳌادة  ٤من دفتر الشروط هذا ،عن طريق

اﳌادة  : ١٠تعديل دفتر الشروط
يمكن تعديل دفتر الشروط هذا ،بعد رأي مسبب من
طرف اللجنة مع اتباع نفس اﻹجراءات الشكلية لدفتر الشروط
اﳌصادق عليه.
اﳌادة  : ١١مفهوم وتفسير دفتر الشروط
يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص
التشريعية والتنظيمية السارية اﳌفعول ﰲ اﳉزائر.
ل ،يتم طلب رأي
ﰲ حالة ما إذا بقي سؤال دون ح ّ
اللجنة.
اﳌادة  : ١٢اﳌلحق
يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقا يعد جزءا ﻻ يتجزأ منه،

وقف تشغيل البنى التحتية التي ﰎ نشرها ﲟوجب دفتر

يحدد محاور الطرق حسب اﳊصة الواجب تغطيتها من

الشروط هذا ،يتم إرسال إعذار إﱃ صاحب اﳋدمة الشاملة

ط ـ ـرف صاحب اﳋدم ـ ـة الشام ـ ـل ـ ـة ﰲ إط ـ ـار اﳋدم ـ ـة الشام ـ ـل ـ ـة

استـ ـنـ ـادا اﱃ مـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة تـ ـقـ ـوم بـ ـهـ ـا مصالـ ـح الـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة

لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.

باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خﻼل أجل ﻻ يتعدى
ث ـ ـﻼثﲔ ) (٣٠ي ـ ـوم ـ ـا ،مـ ـنـ ـذ تـ ـاريـ ـخ استـ ـﻼم اﻹعـ ـذار مـ ـن طـ ـرف
اﳌتعامل اﳌعني ،يجب عﲆ صاحب اﳋدمة الشاملة إعادة
تسدي ـ ـد كـ ـل اﳌبـ ـالـ ـغ اﳌدفـ ـوعـ ـة ضمـ ـن صنـ ـدوق دعـ ـم اﳋدمـ ـة
الشاملة ،لتغطية اﳌنطقة أو اﳌناطق اﳌعتبرة.

يز التنفيذ
اﳌادة  : ١3دخول دفتر الشروط ح ّ
يدخل دفتر الشروط هذا حّيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
توقيعه من طرف رئيس اللجنة واﳌمثل القانوني لصاحب
اﳋدمة الشاملة.
حّرر باﳉزائر ،ﰲ .....................اﳌوافق ..................

وﰲ هذه اﳊاﻻت ،يتم إعﻼن الغرامة أو اﻷمر بإعادة
التسديد من طرف اللجنة.
رئيس اللجنة اﳌتعددة
اﳌادة  : ٩حالة القوة القاهرة
اﳌمثل القانوني
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إﱃ التعليق الفوري
لﻸشغال موضوع دفتر الشروط هذا ،وإعفاء صاحب اﳋدمة
الشاملة من اﳌسؤولية طيلة فترة التعليق.

لصاحب اﳋدمة
الشاملة

القطاعات اﳌكلفة بتسيير
صندوق دع ـ ـم اﳋدمة ال ـشـامل ـ ـة
للبـ ـ ـري ـ ـد واﳋ ـ ـدم ـة الشاملة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البري ـد واﳌواصﻼت السلكي ـة والﻼسلكي ـة والتكنولوجي ـات والرقمنـ ـة
اللجنة اﳌتعددة القطاعات اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
ملحق دفتر الشروط اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية  ١٧٨محورا لطرقات
اﳊصة رقم  3٦) ١محور طريق( :
الوﻻية

الطريق
الطريق الوطني رقم
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

 2٠كلم قبل مقيدن

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

الطريق الوطني  ٥١النقطة الكيلومترية PK2٣8

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

الطـريق الوطني  ٥١النقطة الكيلومترية PK2٦2

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الطريق الوطني  ٥2رقان أولف

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الطريق الوطني  ٥2بﲔ أولف

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

النقطة الكيلومترية  PK ٥١رقان أولف

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الطريق الوطني  ٥2أولف

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الـنقطة الكيلومترية PK١٤٩

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الـنقطة الكيلومترية PK ١٦٠

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

الـنقطة الكيلومترية PK ١٣٧

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2٠٩٣

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2١١٠

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2١٣٦

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2١2٣

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2٠٤٦

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2٠٦٠

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2٠٧٩

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الـنقطة الكيلومترية PK 2٠١8

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

النقطة الكيلومترية PK 2٠٣١
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الوﻻية

طريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

قصر اﳊاج

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

مرحل ) R١تيميمون -منيعة(

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

مرحل ) R2تيميمون -منيعة(

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

مرحل ) R٤تيميمون -منيعة(

أدرار

الطريق الوطني ٥2

-

رقان  -عﲔ صالح

طريق رقان  /أولف

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

طريق أدرار /بشار

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

النقطة الكيلومترية PK١١٣٧

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

النقطة الكيلومترية PK١١١8

أدرار

الطريق الوطني ٥١أ

-

تيميمون -طريق

النقطة الكيلومترية PK١٠

أدرار

الطريق الوطني ٥١أ

-

أدرار

الطريق الوطني ٥١أ

-

أدرار

الطريق الوطني ٥١أ

-

أدرار

الطريق الوطني ٥١أ

-

وطني ٦
تيميمون -طريق

النقطة كيلومترية PK 22

وطني ٦
تيميمون -طريق

النقطة الكيلومترية PK ٤٣

وطني ٦
تيميمون -طريق

النقطة الكيلومترية PK ٦٣

وطني ٦
تيميمون -طريق

النقطة الكيلومترية PK ٧٣

وطني ٦

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK ١٠٣٥

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK ١٠٦2

أدرار

الطريق الوطني ٦

-

أدرار -رقان

تفرع تيميمون شروين

أدرار

الطريق الوطني ٥١

-

أدرار -تيميمون

الطريق الوطني  ٥١النقطة الكيلومترية PK 2٠٧
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اﳊصة رقم  ٢٨) ٢محور طريق( :

الوﻻية

الطريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

بشار

الطريق الوطني  ٦ب

–

بني عباس -تاغيث

القطراني

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

اﻻوقﻼت

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء -بشار

النقطة الكيلومترية PK ٥8٩

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK ٦٩٧

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK٦٦8

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK2٠٥

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK٤٠

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

طريق حماقير تبلبالة

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK٦٦

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK٧8

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK١٤8

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK١٧٣

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK2٣٩

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK2٥٠

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK2٦2

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK١8٤

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK22٧

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK١٦١

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK8٩

بشار

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة  -الشناشن

النقطة الكيلومترية PK ١٠٠

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK٧٤٣

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK٧٧١

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

النقطة الكيلومترية PK8٠٩

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK٧8٥

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

النقطة الكيلومترية PK8٣٥

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

الطريق الوطني  ٦النقطة الكيلومترية PK٩٩٧

بشار

–

الطريق الوﻻئي ٩

جنﲔ  -مريجة

MICRO_BARRAGE

بشار

الطريق الوطني ٦

–

عﲔ الصفراء  -بشار

طريق خيثر -مصبح
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 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳊصة رقم  ٥) 3محاور طريق( :

الوﻻية

الطريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

البيض

الطريق الوطني  ٦أ

–

بوقطب  -كاف ﳊمر

كاف ﳊمر -البيض

البيض

الطريق الوطني  ٦ب

–

تاغيث  -البنود-

مقام سيدي سليمان

البيض

الطريق الوطني ١٠٧

–

البيض

الطريق الوطني

–

اﻷبيض سيدي الشيخ
غرداية )متليﲇ(-

الفرع

بريزينة  -البيض

١٠٧
البيض

الطريق الوطني  ٦ب

غرداية )متليﲇ(-

غويرت ﳊبر

بريزينة  -البيض
–

تاغيث  -البنود-

منطقة )(QATAR CAMP

اﻷبيض سيدي الشيخ

اﳊصة رقم  ٦) 4محاور طريق( :

الوﻻية

الطريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

الوادي

الطريق الوطني ٤٦أ

–

بئر النعام -أم الطيور

طريق أم الطيور  -أوﻻد جﻼل

الوادي

الطريق الوطني ٤8أ

–

سيدي توهامي -

طريق الوادي -جامعة I

الوادي

الطريق الوطني ٤8أ

–

الوادي

الطريق الوطني ٤٦أ

–

الوادي

الطريق الوطني ١2١

–

الوادي

الطريق الوطني ١2١

اسم اﳌنطقة

جامعة
سيدي توهامي -

طريق الوادي -جامعة II

جامعة

–

بئر النعام -أم الطيور
زريبة الوادي )بسكرة( –
الدبيلة )الوادي(
زريبة الوادي )بسكرة( –
الدبيلة )الوادي(

تقاطع البعاج – بسكرة  -اﳌغير
طريق الفيض – الوادي II

طريق الفيض – الوادي III
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اﳊصة رقم  ٢3) ٥محور طريق(
الوﻻية

الطريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١النقطة الكيلومترية PK٧٥2

غرداية

–

الطريق الوﻻئي ٣٣

القرارة  -بريان

لروي

غرداية

–

الطريق الوﻻئي ٣٣

القرارة  -بريان

تقاطع القرارة – بريان  -زلفانة

غرداية

الطريق الوطني ٤٩

–

ورقلة  -غرداية

الطريق الوطني  ٤٩النقطة الكيلومترية PK ٦٠

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية )متليﲇ(-

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

اسم اﳌنطقة

الـطريق الوطني  ١٠٧النقطة الكيلومترية PK١٥٩

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK١٤٦

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK ١٣٥

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK ١2٤

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK ١١٠

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

أم سديرة

بريزينة  -البيض
غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١النقطة الكيلومترية PK١٠2٤

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١النقطة الكيلومترية PK ٩٩٥

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١النقطة الكيلومترية PK ٩٥٠

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

حاسي الطويل

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

وادي أخيار

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١الراشدة ٦٤2

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية

الطريق الوطني ١٠٧

–

غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK٥٠

بريزينة  -البيض
غرداية )متليﲇ(-

الطريق الوطني ١٠٧النقطة الكيلومترية PK ٧٠

بريزينة  -البيض

غرداية

الطريق الوطني ١

–

اﳌنيعة  -غرداية

الطريق الوطني  ١النقطة الكيلومترية PK 8٣١

غرداية

الطريق الوطني ٥١

–

تيميمون  -اﳌنيعة

محور اﳌنيعة – تيميمون

غرداية

–

الطريق الوﻻئي ١٠٦

غرداية  -متليﲇ

طريق متليﲇ

غرداية

الطريق الوطني ٥١

–

تيميمون  -اﳌنيعة

الطريق الوطني  -١الطريق الوطني ٥١

غرداية

–

الطريق الوﻻئي

اﳌنصورة اﳉديدة –

2٤٧

اﳌنصورة القديمة

طريق المنصورة القديمة
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 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳊصة رقم  ٢٩) ٦محور طريق( :
الوﻻية

الطريقال وطني
رقم

طريق
وﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

مكرر ١

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

مكرر ٣

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

مرحل FH٤

إيليزي

الطريق الوطني ٥٤

–

حاسي بلقبور – عﲔ أكر

مرحل FH١

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

حاسي رماد

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

مكرر ١

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

قطعة أرض مكشوفة

إيليزي

الطريق الوطني ٣أ سابقا

–

جانت  -تينالكوم

وادي ركﲔ

الـطريق الوﻻئي ٤٧٥
إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

النقطة الكيلومترية PK ١2٠

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

كارفور تاست

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

كارفور احرير

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

وادي ديدر

إيليزي

الطريق الوطني ٥٣

–

دبداب  -إن أميناس

قاعدة عسكرية تامدنت

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

تقاطع تارات

إيليزي

الطريق الوطني ٣

–

إن أميناس  -إيليزي -جانت

الطريق الوطني ٣نقطة كيلومترية PK١٤٧8

إيليزي

الطريق الوطني ٥٣

–

دبداب  -إن أميناس

ﲤرولﲔ II
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اﳊصة رقم  ٩) ٧محاور طريق( :
الوﻻية

الطريقال وطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

•GƒZ’CG

الطريق الوطني 2٣

–

آفلو  -اﻷغواط

النقطة الكيلومترية PK١8

•GƒZ’CG

الطريق الوطني ١

–

اﻷغواط  -غرداية

طريق اﻷغواط – حاسي الرمل

•GƒZ’CG

الطريق الوطني ١

–

اﻷغواط  -غرداية

النقطة الكيلومترية PK8٣

•GƒZ’CG

الطريق الوطني 2٣

–

آفلو  -اﻷغواط

النقطة الكيلومترية PK٣٥

•GƒZ’CG

الطريق الوطني 2٣

–

آفلو  -اﻷغواط

النقطة الكيلومترية PK١٣

•GƒZ’CG

الطريق الوطني ١

–

اﻷغواط  -غرداية

النقطة الكيلومترية PK2٥

•GƒZ’CG

الطريق الوطني ٤٧

–

آفلو  -البيض

النقطة الكيلومترية PK١٠

•GƒZ’CG

الطريق الوطني 2٣

–

آفلو  -اﻷغواط

النقطة الكيلومترية PK٣٠

•GƒZ’CG

الطريق الوطني ١

–

اﻷغواط  -غرداية

النقطة الكيلومترية PK٤٩

اﳊصة رقم  ٢٨) ٨محور طريق( :
الوﻻية

الطريق الوطني
رقم

الطريق
الوﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

محطة كهربائية

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

قاعدة BP N : ١٥٤

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

عﲔ الشوشة

ورقلة

الطريق الوطني ١٦

–

الوادي  -تقرت

أم الزبد

ورقلة

الطريق الوطني ١٦

–

الوادي  -تقرت

اﳌور

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

بئر القطوط

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة طريق  – RHOURD EL BAGUELالـبومة

اسم اﳌنطقة

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

طريق RHOURD EL BAGUEL HMD

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

تفرع حاسي بركﲔ

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

طريق بئر القطوط – البرمة
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الوﻻية

طريق وطني رقم

طريق
وﻻئي رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

تقاطع حاسي بركﲔ  -البرمة

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

طريق البرمة II

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

طريق البرمة I

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

 BDVقاسي الطويل

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

الطريق الوطني  - ٣ورقلة -إيليزي III

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

الطريق الوطني  - ٣ورقلة -إيليزي IV

ورقلة

الطريق الوطني ٣

–

تقرت  -حاسي مسعود

الطريق الوطني  - ٣ورقلة -إيليزي IV

ورقلة

الطريق الوطني ١٦

–

الوادي  -تقرت

طريق تقرت اﳌنقر

ورقلة

–

الطريق الوﻻئي

بلدة عمر -تقرت

طريق العالية – القرارة I

ورقلة

الطريق الوطني ٣

ورقلة

–

ورقلة

–

٣٣
تقرت  -حاسي مسعود

طريق  - HMDتقرت II

جامعة  -ورقلة

الشقة

جامعة  -ورقلة

محطة نفطال

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣أ

–

حاسي مسعود  -البرمة

بئر القطوط

ورقلة

الطريق الوطني  ١ب

–

قطارة -تقرت

دزيوة

ورقلة

الطريق الوطني ٥١

–

ورقلة  -اﳌنيعة

GCB

ورقلة

الطريق الوطني ٥٦

–

تقرت  -ورقلة

 OGX-TGRT-HMDتقاطع

ورقلة

الطريق الوطني ٣

تقرت  -حاسي مسعود

الطريق الوطني ٣

ورقلة

الطريق الوطني ٥٣

دبداب  -إن أميناس

بئر طاير

–
الطريق
الـوﻻئي ٣٠٤
الطريق
الوﻻئي ٣٠٤

–
–
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اﳊصة رقم  ٩) ٩محور طريق( :
الوﻻية

طريق وطني رقم

طريق وﻻئي
رقم

بﲔ مدينة ومدينة

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

اﳉزائرية للمياه عﲔ صالح

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

مكرر ١١

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

مكرر 8

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

مكرر 2

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

مكرر ١

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

وسيط – تامنغست  -عﲔ قزام II

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

وسيط – تامنغست  -عﲔ قزام III

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

طريق عﲔ أمقل – تامنغست I

تامنغست

الطريق الوطني ١

–

عﲔ صالح  -تامنغست

طريق عﲔ أمقل – تامنغست II

اسم اﳌنطقة

اﳊصة رقم  ٥) ١٠محاور طريق( :

الوﻻية

طريق وطني رقم

طريق وﻻئي
رقم

بﲔ مدينة ومدينة

اسم اﳌنطقة

±hóæJ

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة -تندوف

أم رجلﲔ RFO 2 A/

±hóæJ

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة -تندوف

تفرع حاسي منير

±hóæJ

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة -تندوف

طريق حاسي نقا /حاسي منير

±hóæJ

الطريق الوطني ٥٠

–

العبادلة -تندوف

طريق حاسي منير  /أم العسل

–

الطريق

حاسي منير -طريق

الوﻻئي ١

وطني٥٠

±hóæJ

GGF ١١١
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قـرار مـؤّرخ ﰲ  3٠جمادى اﻷوﱃ عام  ١44٠اﳌوافق ٦

فبرايـر سن ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـ ـ ـ ـدد رزنام ـ ـ ـ ـة تنف ـيـ ـ ـ ـذ إج ـ ـ ـراء

اﳌزاي ـ ـ ـ ـدة بإع ـﻼن اﳌن ـ ـافـ ـ ـ ـس ـ ـة اﳌـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـ ـق بتوفير
اﳋدم ـة الشاملـ ـة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية ٧٥٠
منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و ١٧٨محورا
للطرقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيـ ـ ـرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـد واﳌواص ـ ـ ـﻼت السل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـة
إ ّ
والﻼسلكي ـ ـة والتكنولوجيـ ـات والرقمن ـة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ 2٥
ذي القع ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـق  ١٧غش ـت سن ـة  2٠١٧واﳌتضمـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٠-١٥اﳌؤرخ ﰲ
أول ربيع اﻷول عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة  2٠١٥الذي
يحدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع الشبكات
ﲟا فـ ـيـ ـهـ ـا الـ ـﻼسلـ ـكـ ـيـ ـة الـ ـكـ ـهـ ـربـ ـائـ ـيـ ـة وعﲆ مـ ـخـ ـت ـل ـف خ ـدم ـات
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧١-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 ١٦مح ـّرم عـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق  ٧أكتوبـ ـر سن ـة  2٠١٧ال ـ ـذي يحدد

صﻼحي ـ ـات وزيـ ـ ـر البريـ ـ ـد واﳌواص ـ ـﻼت السلكي ـ ـة والﻼسلكي ـ ـة

والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٦-١8اﳌؤّرخ ﰲ

 2٩مح ـرم ع ـام  ١٤٤٠اﳌواف ـق  ٩أكتوب ـر سن ـة  2٠١8ال ـذي يح ـدد

محت ـ ـوى ونوعيـ ـ ـة اﳋدم ـ ـة الشاملـ ـ ـة للبريـ ـ ـد واﳋدم ـ ـة الشاملـ ـة
لـ ـﻼتصـ ـاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة وال ـت ـع ـري ـفـ ـات اﳌط ـب ـقـ ـة ع ـل ـي ـه ـمـ ـا
وكيفي ـة ﲤويلهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧-١8اﳌؤّرخ ﰲ

 2٩محّرم ع ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  ٩أكتوبـ ـر سنة  2٠١8الـ ـذي يحـ ـدد
كيفيات تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة

الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟقتضـى القـرار اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٧جم ـادى اﻷوﱃ ع ـام ١٤٤٠

اﳌواف ـ ـق  ٣فبراي ـ ـر سن ـة  2٠١٩واﳌتضم ـ ـن اﳌوافقـ ـ ـة عﲆ دفتـ ـر

الشروط اﳌت ـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق بـ ـ ـتـ ـ ـوفـ ـ ـيـ ـ ـر اﳋدمـ ـ ـة الشامـ ـ ـلـ ـ ـة لـ ـ ـﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة،
– وﲟقتض ـى الق ـرار اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٧جم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام ١٤٤٠

اﳌـواف ـ ـ ـق  ٣فبـرايـ ـر سنـ ـ ـة  2٠١٩واﳌتضمـ ـ ـن اﳌوافقـ ـ ـة عـ ـ ـﲆ دفتـ ـ ـر

الشروط اﳌت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـق ب ـ ـ ـتـ ـ ـوفـ ـ ـيـ ـ ـر اﳋدمـ ـ ـة الشامـ ـ ـلـ ـ ـة لـ ـ ـﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية لتغطية  ١٧8محور للطرقات،
– وبعـ ـ ـ ـ ـد استشـ ـ ـارة سلطـ ـ ـ ـة ضبـ ـ ـط البري ـ ـ ـد واﻻتص ـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية،

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٤٧-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٩أكتوبـ ـ ـر سنـ ـة  2٠١8ال ـ ـذي يح ـ ـدد كيفيـ ـات تسييـ ـر صنـ ـدوق

دع ـم اﳋدم ـة الشام ـل ـة ل ـل ـب ـري ـد واﳋدمـة الشامـلـة لـﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد رزنامة تنفيذ إجراء
اﳌزايدة بإعﻼن اﳌنافسة اﳌتعلق بتوفير اﳋدمة الشاملة
لﻼتص ـاﻻت اﻹلكتروني ـة لتغطيـ ـة  ٧٥٠منطقـ ـ ـة ذات كثاف ـ ـة
سكانية منخفضة و ١٧8محور للطرقات.
اﳌادة  : ٢يحدد تاريخ إطﻼق اﳌزايدة بإعﻼن اﳌنافسة
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،بيوم اﻷحد  ١٧فبراير سنة
.2٠١٩
اﳌادة  : 3ينشر اﻹعﻼن عن اﳌنافسة من طرف سلطة
الضبط ﰲ أجل ثﻼثة ) (٣أيام ابتداء من تاريخ إطﻼق اﳌزايدة
بإعـ ـ ـﻼن اﳌنافس ـ ـة ،ويرسـ ـل إﱃ جميـ ـع متعام ـ ـﲇ شبك ـ ـات
اﻻتص ـاﻻت اﻹلكتروني ـة اﳌفتوح ـة للجمه ـور اﳊائزي ـن عﲆ
رخص.
اﳌادة  : 4يمكن متعامﲇ شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌفتوحة للجمهور اﳊائزين عﲆ رخص سحب ملف اﻹعﻼن
عن اﳌنافسة بعد انقضاء أجل ثﻼثة ) (٣أيام اﳌوالية لتاريخ
نشـ ـ ـر اﻹع ـ ـﻼن ع ـ ـن اﳌنافسـ ـة ،أي ي ـ ـوم اﻷربع ـ ـاء  2٠فبراير سنة
 ،2٠١٩وذلك من الساعة التاسعة ) (٩صباحا إﱃ غاية الساعة
الرابعة والنصف ) (١٦:٣٠بعد الزوال.
يتضمن ملف اﻹعﻼن عن اﳌنافسة ما يأتي :
– نظام اﳌزايدة بإعﻼن اﳌنافسة اﳌعد من قبل سلطة
الضبط،
– دفات ـ ـر الشـ ـ ـروط اﳌتعلقـ ـ ـة بتوفيـ ـر اﳋدمـ ـة الشامل ـ ـة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية لتغطية  ٧٥٠منطقة ذات كثافة سكانية
منخفضة و ١٧8محور للطرقات ،اﳌوافق عليها ﲟوجب قرار
من الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌادة  : ٥يمكن متعامﲇ شبكات اﻻتصاﻻت اﻻلكترونية
اﳌفتوحة للجمهور اﳊائزين عﲆ رخص والذين قاموا بسحب
مل ـ ـف اﻹعـ ـﻼن عـ ـن اﳌنافسـ ـة ،أن يرسلـ ـوا كتابيـ ـا ،إﱃ سلطـ ـة
الضب ـط ،طلبـ ـات توضيح ـات فيمـ ـا يخـ ـص ملـ ـف اﻹعـ ـﻼن عـ ـ ـ ـن
اﳌنافسة ﰲ أجل ﻻ يتعدى خمسة عشر ) (١٥يوما يسري ابتداء
من تاريخ سحب ملف اﻹعﻼن عن اﳌنافسة.
يجب عﲆ سلطة الضبط الرد كتابيا عﲆ طلب التوضيح
ﰲ أجل ﻻ يتجاوز سبعة ) (٧أيام من تاريخ استﻼم الطلب،
ويتم إرساله إﱃ جميع اﳌتعاملﲔ الذين سحبوا ملف اﻹعﻼن
عن اﳌنافسة.
يجب أن يتضمن الرد محتوى طلب التوضيح.

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌادة  : ٦ﲤنح للمتعهدين مهلة ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ابتداء
مـ ـن تاريـ ـخ نشـ ـر اﻹع ـ ـﻼن عن اﳌنافسـ ـة لتقدﱘ عروضهـ ـ ـم طبق ـا
ﳌتطلبات ملف اﻹعﻼن عن اﳌنافسة.
يجب أن تودع العروض ﰲ آخر يوم من مهلة ﲢضير
العـ ـ ـروض اﳌذكـ ـ ـورة ﰲ الفقـ ـ ـرة أعـ ـ ـﻼه قب ـ ـل الساع ـ ـة منتصـ ـف
النهار ) ،(١2:٠٠بالعنوان اﻵتي :
سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
 ،١شارع قدور رحيم ،حسﲔ داي ١٦٠٠٨ .اﳉزائر

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٨جمادى اﻷوﱃ عام
 ١44٠اﳌوافق  ١٥جانفي سنة  ،٢٠١٩يعّدل القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  ١١شعبان عام ١43٨
اﳌوافق  ٨مايو سنة  ٢٠١٧الذي يحدد قائمة إيرادات
ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠٢-٠٦٩
الذي عنوانه " الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني".
––––––––––

إﱃ اﳌدير العام لسلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية
يتم فتح اﻷظرفة ﰲ نفس اليوم اﳌوافق ﻹيداع العروض
عﲆ الساعة الثانية زواﻻ ).(١٤:٠٠
اﳌادة  : ٧عﲆ إثر إنقضاء أجل العشرين ) (2٠يوما
اﳌوالية لتاريخ إيداع العروض ،تعلن سلطة الضبط ﰲ جلسة
علنيـ ـة رسـ ـو اﳌ ـ ـزاد عﲆ اﳌتعه ـد أو اﳌتعهدين الذي أو الذين
اعتبـ ـ ـر عرضـ ـ ـه أو عرضهـ ـ ـم اﻷحس ـ ـن ،تطبيق ـ ـا لنظـ ـام اﳌزايـ ـ ـدة
بإعﻼن اﳌنافسة.
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ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
– ﲟقتضى القانون رقم  ١٠ –١١اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب
عام  ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧ –١2اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌوافـ ـق  2١ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠١2واﳌتعلق
بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣ –١٧اﳌؤرخ

تنشـ ـ ـر سلطـ ـة الضبـ ـط اﶈض ـ ـر اﳌتضمـ ـن رسـ ـو اﳌ ـزاد
عﲆ اﳌتعهد وتبلغه إﱃ جميع اﳌتعهدين.

ﰲ  2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٠ –٩٤اﳌؤرخ

يمكن اﳌتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقدﱘ طعن

ﰲ  ٣جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤١٥اﳌوافق  8أكتوبر سنة ١٩٩٤

أمام سلطة الضبط ﰲ أجل ﻻ يتجاوز سبعة ) (٧أيام ،ابتداء

واﳌتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص اﳋاص رقم

من تاريخ نشر اﶈضر اﳌذكور أعﻼه.

 ٣٠2 –٠٦٩الذي عنوانه " الصندوق اﳋاص بالتضامن الوطني"،

ت سلطة الضبط ﰲ الطعن ﰲ أجل ﻻ يتجاوز سبعة
تُب ّ
) (٧أيام ،ابتداء من تاريخ انقضاء اﻷجل اﳌذكور أعﻼه.
تعـ ـ ـّد سلطـ ـ ـة الضب ـ ـط محض ـ ـرا مسبب ـ ـا عـ ـن رسـ ـو اﳌ ـ ـزاد
يتضمن النتائج النهائية ﻹجراء اﳌزايدة وترسله إﱃ رئيس
اللجنة اﳌكلفة بتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد
واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌادة  : ٨تتم اﳌوافقة عﲆ منح توفير اﳋدمة الشاملة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية موضوع هذا القرار ﲟوجب قرار من
الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌادة  : ٩ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسميـ ـ ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

حـ ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر ف ـي  ٣٠جم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٠اﳌـواف ـق

 ٦فبراير سنة .2٠١٩

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤ –٩٥اﳌؤرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١28 –١٠اﳌؤرخ
ﰲ  ١٣جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣١اﳌوافق  28أبريل سنة 2٠١٠
واﳌتضمـ ـن تـ ـعـ ـديـ ـل تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم م ـدي ـري ـة ال ـنشاط اﻻج ـت ـم ـاعي
للوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٤ –١٣اﳌؤرخ
ﰲ  2٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٠أبريل سنة 2٠١٣
الـ ـذي يـ ـحـ ـدد صﻼحـ ـيـ ـات وزيـ ـر الـ ـتضامـ ـن الـ ـوطـ ـني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ ١١
شعبان عام  ١٤٣8اﳌوافق  8مايو سنة  2٠١٧الذي يحدد
قـ ـائـ ـمـ ـة إيـ ـرادات ونـ ـفـ ـق ـات حساب ال ـت ـخصيص اﳋاص رق ـم

هدى إيمان فرعون

 ٣٠2–٠٦٩الذي عنوانه " الصندوق اﳋاص للتضامن الوطني"،
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يقرران ما يأتي :

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٦يونيو سنة 2٠١8

اﳌادة اﻷوﱃ  :يعدل هذا القرار أحكام اﳌادة  2من
القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  ١١شعبان عام ١٤٣8
اﳌوافق  8مايو سنة  2٠١٧الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات
حساب التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2–٠٦٩الـذي عنوانـه " الصندوق
اﳋاص للتضامن الوطني" ،كما يأتي :
"اﳌادة  : 2يسجـ ـل ح ـسـ ـاب ال ـت ـ ـخ ـص ـيص اﳋـ ـاص رق ـ ـم
: ٣٠2–٠٦٩

ال ـذي يـح ـ ـ ـ ـ ـدد مـه ـام وكـ ـالـة ت ـ ـ ـ ـ ـط ـوي ـر اﳌـؤسسـات الـص ـغـي ـرة

واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار وتنظيمها وسيرها ،ﰲ مجلس
إدارة وكالة تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة وترقية
اﻻبتكار :
– حسيبة مقراوي ،ﳑثلة وزير الصناعة واﳌناجم،
رئيسة،
– عز الدين صابة ،ﳑثل وزير الصناعة واﳌناجم ،عضوا،
– مراد علوان ،ﳑثل وزير اﳌالية ،عضوا،

ﰲ باب اﻹيرادات :
)............................بدون تغيير(............................

– ي ـوسف روم ـان ،ﳑث ـل وزي ـر ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉمـاعـات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ،عضوا،

ﰲ باب النفقات :

– مسعود بقاح ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،

– اﻹعـ ـ ـانـ ـات اﳌالـ ـ ـيـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـدولـ ـ ـة بـ ـ ـعـ ـنـ ـ ـوان الـ ـ ـتضام ـ ـن

–زين الدين يحياوي ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية

الوطـ ـ ـ ـني ،ﻻ سيما :

الريفية والصيد البحري ،عضوا،

).......................................................بدون تغييرحتى (

– محمـد مورايا ،ﳑثل وزير الطاقة ،عضوا،

عمليات التضامن ﲟناسبة :

– إسماعيل برابح ،ﳑثل وزيرة البريد واﳌواصﻼت

* شهر رمضان عﲆ اﳋصوص ﰲ شكل :

.

إع ـان ـات م ـال ـي ـة ل ـف ـائ ـدة الـعـائـﻼت اﳌعـوزة مـن خـﻼل

البلديات.
)...........................الباقي بدون تغيير(.".......................
اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١٥جانفي
سنة .2٠١٩

وزير اﳌالية

وزيرة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

عبد الرحمان راوية

غنية الدالية

وزارة الصناعة واﳌناجم
قرارمؤّرخ ﰲ  3جمادى الثانية عام  ١44٠اﳌوافق ٩
فبراير سنة  ،٢٠١٩يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس
إدارة وكالة تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة
وترقية اﻻبتكار.

السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،عضوا،
– مختار سﻼمي ،ﳑثل وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي ،عضوا،
– سم ـي ـرة ح ـم ـي ـدي ،ﳑث ـلـة وزيـرة الـبـيئـة والـطـاقـات
اﳌتجددة ،عضوا،
– عز الدين ابراهيمي ،ﳑثل وزير التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ ،عضوا،
– صﻼح الدين عبد الصمد ،رئيس اﳌجلس الوطني
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـتشاور م ـ ـ ـ ـن أج ـ ـ ـ ـل ت ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـر اﳌؤسسات الصغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرة
واﳌتوسطة ،عضوا،
– سم ـي ـرة ج ـع ـي ـدر ،اﳌول ـودة ن ـي ـني ،اﳌدي ـرة ال ـع ـام ـة
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،عضوا،
– ن ـج ـوى م ـونسي ،اﳌول ـودة دم ـوش ،اﳌدي ـرة ال ـع ـام ـة
ل ـ ـل ـ ـوك ـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـتـ ـثـ ـمﲔ نـ ـتـ ـائج الـ ـبـ ـحث والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـة
التكنولوجية ،عضوا،
– عبد الرؤوف خالف ،اﳌدير العام لصندوق ضمان
القروض للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،عضوا،
ع ـ ـم ـ ـار داودي ،اﳌدي ـ ـر الـ ـعـ ـام لصنـ ـدوق ضمـ ـان قـ ـروض
اﻻستثمارات للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،عضوا،

––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ٣جمادى الثانية عام ١٤٤٠
اﳌوافق  ٩فبراير سنة  ،2٠١٩يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١١من اﳌرسوم التنفيذي رقم ١٧٠–١8

– كمال الدين بوعام ،اﳌدير العام للغرفة الوطنية
للصناعة التقليدية واﳊرف ،عضوا،
– رشيـ ـد بـ ـلـ ـعـ ـيـ ـد ،اﳌفـ ـوض الـ ـعـ ـام ﳉمـ ـعـ ـيـ ـة الـ ـب ـن ـوك
واﳌؤسسات اﳌالية ،عضوا،

 ١٧رمضان عام  ١44٠هـ
 ٢٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٧جمادى اﻷوﱃ عام
 ١44٠اﳌوافق  3فبراير سنة  ،٢٠١٩يتضمن وضع
ب ـع ـض اﻷسـ ـﻼك اﳋ ـاص ـة ال ـت ـاب ـع ـة لﻺدارة اﳌك ـل ـفـ ـة
ب ـاﳌ ـوارد اﳌ ـائـيـة ﰲ ح ـالـ ـة القـي ـام ب ـاﳋ ـدم ـة ل ـدى
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة.
––––––––––
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السلك

التعداد

اﳌهندسون ﰲ اﳌوارد

٤

اﳌائية

اﳌادة  : ٢ت ـضم ـن م ـصـ ـالـ ـح وزارة ال ـبـ ـي ـئ ـة وال ـط ـاقـ ـات

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﳌتجددة تسيير اﳌسار اﳌهني للموظفﲔ اﳌنتمﲔ للسلك

ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،

اﳌذك ـ ـور ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أع ـ ـﻼه ،ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا لﻸح ـ ـك ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـونـ ـيـ ـة

ووزير اﳌوارد اﳌائية،

اﻷساسية اﶈددة ﰲ اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦١–٠8اﳌؤّرخ

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
رخ ﰲ
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤ ّ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦١–٠8اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٠ذي القعدة عام  ١٤2٩اﳌوافق  8نوفمبر سنة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
إﱃ اﻷسﻼك اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة باﳌوارد اﳌائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣–١٤اﳌؤّرخ
ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي
يحدد صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﻹداري،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٦١–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤2٩

اﳌوافق  8نوفمبر سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون اﻷساسي
اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ إﱃ اﻷسﻼك اﳋاصة باﻹدارة
اﳌكلفة باﳌوارد اﳌائية ،يوضع ﰲ حالة القيام باﳋدمة لدى
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة ،وﰲ
حدود التعداد اﳌنصوص عليه ﲟوجب هذا القرار ،اﳌوظفون
اﳌنتمون للسلك اﳌذكور ﰲ اﳉدول اﻵتي :

ﰲ  ١٠ذي القعدة عام  ١٤2٩اﳌوافق  8نوفمبر سنة 2٠٠8
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 3يستفيد اﳌوظفون اﳌوضوعون ﰲ حالة القيام
باﳋدمة ،من حق الترقية طبقا لﻸحكام القانونية اﻷساسية
اﶈددة ﰲ اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦١–٠8اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
ذي القعدة عام  ١٤2٩اﳌوافق  8نوفمبر سنة  2٠٠8واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌادة  : 4تكون الرتبة اﳌشغولة من طرف اﳌوظف
الذي استفاد من ترقية ،محل ﲢويل إﱃ الرتبة اﳉديدة.
اﳌادة  : ٥ينـ ـش ـ ـر هـ ـذا الـ ـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة ال ـّرس ـم ـية
للجمهورّية اﳉزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٧جمادي اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق ٣
فبراير سنة .2٠١٩
وزيرة البيئة والطاقات

وزير اﳌوارد اﳌائية

اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي

حسﲔ نسيب

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

