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ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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قــوانــﲔ
قانون رق ـم  0٤-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

– وﲟقتضى القانون رقم  1٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام

 ١0مايو سنة  ،20١٨يحـدد القواع ـد العامة اﳌتعلقة

 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

اﳌعدل واﳌتمم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  18و ٤٣و ٤٦و1٣٦

و 1٣8و 1٤٠و 1٤٣و 1٤٤منه،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  81-٦8اﳌؤّرخ ﰲ  12محّرم عام

 1٣88اﳌوافق  1٦أبريل سنة  1٩٦8واﳌتضمن اﳌصادقة
عﲆ اﻻت ـف ـاق ـي ـة ال ـدول ـي ـة ل ـل ـم ـواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسلـكـيـة
اﳌوقعة ﲟنترو ﰲ  12نوفمبر سنة ،1٩٦٥
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠٥-12اﳌؤرخ ﰲ 18
صف ـ ـر ع ـ ـام  1٤٣٣اﳌواف ـ ـق  12ينايـ ـر سن ـ ـة  2٠12واﳌتعلـ ـق
باﻹعـ ـﻼم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٣8٦اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  8يوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  1٩٦٦واﳌتضم ـ ـ ـن قانـ ـ ـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٦-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفـر عام
 1٣8٦اﳌواف ـ ـ ـق  8يوني ـ ـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـة  1٩٦٦واﳌتضمـ ـ ـ ـن قانـ ـ ـون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8-٧٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان
عـ ـ ـ ـام  1٣٩٥اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  2٦سبتمبـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  1٩٧٥واﳌتضمـ ـ ـن
القانون اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥٩-٧٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان
ع ـ ـ ـام  1٣٩٥اﳌوافـ ـ ـ ـق  2٦سبتمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  1٩٧٥واﳌتض ـمـ ـ ـ ـن
القانون التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  8٠-٧٦اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال عام
 1٣٩٦اﳌواف ـ ـ ـق  2٣أكتوب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة  1٩٧٦واﳌتضم ـ ـ ـن القان ـ ـون
البحري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان
عام  1٣٩٩اﳌوافق  21يوليو سنة  1٩٧٩واﳌتضمن قانون
اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان
عام  1٤٠٤اﳌوافق  ٩يونيو سنة  1٩8٤واﳌتضمن قانون
اﻷسرة ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  2٠-8٧اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٠8اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة  1٩8٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،1٩88اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-88اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٠8اﳌوافق  12يناير سنة  1٩88واﳌتضمن
القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اﻻقتصادية ،ﰲ
البابﲔ الثالث والرابع منه ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محّرم

عام  1٤11اﳌوافق  1٥غشت سنـة  1٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٩-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  1٩٩٠واﳌتعلق
بالتهيئة والتعمير ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٣٠-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  1٩٩٠واﳌتضمن
قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-٩1اﳌؤّرخ ﰲ  12شّوال
عام  1٤11اﳌوافق  2٧أبريل سنة  1٩٩1الذي يحدد القواعد
اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتمم،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﻷم ـ ـر رقـ ـ ـم  22-٩٦اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٣صفـ ـ ـر
عـ ـ ـام  1٤1٧اﳌواف ـ ـ ـق  ٩يولي ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  1٩٩٦واﳌتعلـ ـ ـق بقمـ ـ ـع
مـ ـخـ ـالـ ـف ـة ال ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳋاصﲔ ب ـالصرف وح ـرك ـة
رؤوس اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٦-٩٧اﳌؤرخ ﰲ  12رمضان
ع ـ ـام  1٤1٧اﳌوافـ ـ ـق  21يناي ـ ـر سن ـ ـة  1٩٩٧واﳌتعلـ ـق بالعت ـاد
اﳊربي واﻷسلحة والذخيرة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-٩8اﳌؤرخ ﰲ  ٣ربيع
اﻷول عام  1٤1٩اﳌوافق  2٧يونيو سنة  1٩٩8الذي يحدد
القواعد العامة اﳌتعلقة بالطيران اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  1٤21اﳌوافـ ـق  ٥غشت سن ـ ـ ـة  2٠٠٠الـذي يـحـدد
ال ـق ـواع ـد ال ـع ـام ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـال ـبـريـد وبـاﳌواصﻼت السلـكـيـة
والﻼسلكية ،اﳌعدل واﳌتمم،

4

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 27
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠1اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى
الثانية عام  1٤22اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق
بـ ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة اﻻق ـتصادي ـة وتسي ـي ـره ـا
وخوصصتها ،اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
باﳌنافسة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٥-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
بحقوق اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٦-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـ ـق  1٩يولي ـ ـو سـ ـنة  2٠٠٣واﳌتعل ـ ـق
بالعﻼمات،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  11-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  2٦غشت سنة  2٠٠٣واﳌتعلق
بالنقد والقرض ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالتقييس ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانـون رقم  ٠1-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 2٧ذي اﳊجة
عام  1٤2٥اﳌوافق  ٦فبراير سنة  2٠٠٥واﳌتعلق بالوقاية
من تبييض اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب ومكافحتهما ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠1-٠٧اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام
 1٤28اﳌوافـ ـ ـق أول مـ ـ ـارس سن ـ ـة  2٠٠٧واﳌتعل ـ ـق بح ـ ـ ـاﻻت
التناﰲ واﻻلتزامات اﳋاصة ببعض اﳌناصب والوظائف،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤2٩اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2محرم عام
 1٤٣٠اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠٩ﻻ سيما اﳌادة  ٥8منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر
عام  1٤٣٠اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعدل،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  1٤شعبان
عام  1٤٣٠اﳌوافق  ٥غشت سنة  2٠٠٩واﳌتضمن القواعد
اﳋاصة للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال ومكافحتها،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠1-1٠اﳌؤرخ ﰲ  1٦رمضان
عام  1٤٣1اﳌوافق  2٦غشت سنة  2٠1٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠1٠
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠-11اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب
عام  1٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول ع ـ ـام  1٤٣٣اﳌواف ـ ـق  21فبراي ـ ـر سن ـ ـة  2٠12واﳌتعلـ ـق
بالوﻻية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-1٤اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع
الثاني عام  1٤٣٥اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠1٤واﳌتعلق
بالنشاط السمعي البصري،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-1٥اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع
الثاني عام  1٤٣٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠1٥الذي يحدد
القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  12-1٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان

عام  1٤٣٦اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠1٥واﳌتعلق بحماية
الطفل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-1٧اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى
الثانية عام  1٤٣8اﳌوافق  2٧مارس سنة  2٠1٧واﳌتعلق
بالنظام الوطني للقياسة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
الباب اﻷّول
مة
أحكام عا ّ
الفصل اﻷّول
مة
مبادئ عا ّ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحـ ـ ـدد هـ ـ ـذا القان ـ ـون القواع ـ ـد العام ـ ـة
اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
يهدف هذا القانون عﲆ اﳋصوص ،إﱃ ما يأتي :
– ﲢدي ـ ـد الشروط ال ـ ـتي م ـ ـن شأنـ ـهـ ـا تـ ـطـ ـويـ ـر وتـ ـقـ ـدﱘ
خدمات البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ذات نوعية مضمونة
ﰲ ظـ ـروف مـ ـوضوعـ ـي ـة وش ّف ـاف ـة وغ ـي ـر ﲤي ـي ـزي ـة ﰲ م ـن ـاخ
تنافسي مع ضمان اﳌصلحة العامة،
– ترقية تطوير اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية واستعمالها،
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– ﲢديـ ـد ال ّشروط ال ـع ـام ـة ﻻست ـغ ـﻼل نشاط ـات ال ـب ـري ـد

– ﳑارسة اﻻحتكار ﰲ مجال إصدار الطوابع البريدية
ل عﻼمات التخليص البريدي اﻷخرى،
وك ّ

– ﲢديد إطار وكيفّيات ضبط الّنشاطات ذات الصلة
بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

– الّسهر عﲆ تطبيق اﳌتعاملﲔ لﻼتفاقّيات واﻷنظمة

واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية من طرف اﳌتعاملﲔ،

سساتي لسلطة ضبط مستقّلة،
– ﲢديد اﻹطار اﳌؤ ّ
– ضمان توفير اﳋدمة الشاملة.
يطبق هذا القانون عﲆ نشاطات البريد واﻻتصاﻻت
اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرون ـي ـة ،ﲟا ف ـيـه ـا ال ـبـث ال ـت ـل ـفـزي واﻹذاعي ﰲ م ـج ـال
ث واﻻستقبال ،باستثناء محتوى النشاطات
اﻹرسال والب ّ
السمعية البصرية ووسائل اﻹعﻼم اﻹلكترونية ،الذي يخضع
ﻷحكام القانون العضوي رقم  ٠٥-12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٤٣٣اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﻹعﻼم.
اﳌاّدة  : 2بغض النظر عن أحكام اﳌادة  12من القانون

وتـ ـوصيـ ـات اﻻﲢاد الـ ـب ـري ـدي ال ـع ـاﳌي واﻻﲢادات اﳌصغ ـرة
واﳌن ّ
ظمات اﻹقليمّية للبريد التي تنضم اﳉزائر إليها،
– ﲢديد تعريفات التخليص لكل اﳋدمات اﳋاضعة
لنظام التخصيص.
اﳌاّدة  : 6تضطلع الدولة ﰲ إطار ﳑارسة صﻼحياتها
اﳌتعلقـة ﲟراقبـة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﲟا يأتي :
– ﳑارسة الّسيادة طبقا لﻸحكام الدستورية عﲆ كامل

فضائها الهيرتيزي،

– اﻻنـ ـفـ ـراد بـ ـاﻻستـ ـعـ ـم ـال اﳊصري ل ـط ـي ـف ال ـذب ـذب ـات
ﻼسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إﱃ حزم
ال ّ

رقم  ٣٠-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق
أول ديسمبر سنة  1٩٩٠واﳌتضمن قانون اﻷمﻼك الوطنية،

ذبـ ـذبـ ـات ومـ ـراقـ ـبـ ـتـ ـه واﻹشراف عﲆ استـ ـعـ ـمـ ـالـ ـه م ـن ط ـرف

اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،ﻻ تخضع نشاطات البريد

مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلﲔ ﰲ ظـ ـل احـ ـتـ ـرام مـ ـبـ ـادئ الـ ـف ـع ـال ـي ـة

واﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرون ـي ـة ل ـل ـن ـظ ـام ال ـق ـان ـوني اﳌط ـب ـق عﲆ

ﻼسلكية الكهربائية،
والرشادة ﰲ استعمال الّذبذبات ال ّ

اﻷمﻼك العمومية.
اﳌاّدة  : ٣تخضع نشاطات البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
لرقابة الّدولة.
اﳌاّدة  : ٤تسهر الدولة ،ﰲ إطار الصﻼحيات اﳌرتبطة
ﲟهامها ،خصوصا عﲆ ما يأتي :
– ﲢديد وتطبيق معايير إنشاء واستغﻼل مختلف
اﳋدمات،
– أمن وسﻼمة شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– استمرارية وانتظام اﳋدمات اﳌقدمة للجمهور،
– احترام قواعد اﳌنافسة اﳌشروعة بﲔ اﳌتعاملﲔ
وﲡاه اﳌشتركﲔ واﳌرتفقﲔ والزبائن،
– ت ـوف ـي ـر خ ـدم ـات م ـط ـاب ـق ـة ل ـل ـم ـق ـتضي ـات الـقـانـونـيـة
والتنظيمية للخدمة الشاملة،
– احـ ـتـ ـرام اﻷحـ ـكـ ـام اﳌقـ ـررة ﰲ م ـج ـال ال ـدف ـاع ال ـوط ـني
واﻷمن العمومي،
– احترام مبادئ اﻷخﻼق واﻵداب العامة،
– احترام اﳌتعاملﲔ ﻻلتزاماتهم القانونية والتنظيمية.
اﳌاّدة  : 5تضطلع الدولة ﰲ إطار ﳑارسة صﻼحياتها
اﳌتعلقة ﲟراقبة البريد ،ﲟا يأتي :
– اﻻنـ ـفـ ـراد بـ ـاﻻست ـع ـم ـال اﳊصري ل ـل ـم ـج ـال ال ـب ـري ـدي
وضمـ ـ ـان استـ ـ ـغـ ـ ـﻼلـ ـ ـه مـ ـ ـن ط ـ ـرف اﳌت ـ ـع ـ ـام ـ ـلﲔ وف ـ ـق شروط
وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﻻست ـغ ـﻼل اﶈددة ﲟوجب أح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون
والّنصوص التنظيمية اﳌّتخذة لتطبيقه،

– ﲢديد قواعد شغل اﻷمﻼك العمومية واﻻستفادة من
اﻻرتفاقات اﳌرتبطة بانتشار شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
وباستعمال الفضاء الهيرتيزي،
– الّسهـر عﲆ تطبيـق اتفاقيـات وأنظمـة وتوصيات
اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.
اﳌاّدة  : 7تق ـ ـ ـوم الدول ـ ـ ـة ﰲ إط ـ ـار مهامه ـ ـا اﳌتعلقـ ـ ـ ـة
ب ـت ـط ـوي ـر ال ـب ـري ـد واﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـتـرونـيـة ،بـوضع اﳋدمـة
الشام ـل ـة ل ـلـبـريـد واﳋدمـة الشامـلـة لـﻼتصاﻻت اﻹلـكـتـرونـيـة
وتسهر عﲆ تنفيذها من طرف اﳌتعاملﲔ.
ويـ ـتـ ـم تـ ـوف ـي ـر ه ـذه اﳋدم ـات بصف ـة مست ـم ـرة لصال ـح
اﳉميع عبر كافة التراب الوطني.
تساهـ ـ ـم هـ ـ ـذه اﳋدمـ ـ ـات عﲆ اﳋصوص ﰲ مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ـود
التهيئة الرقمية لﻺقليم وتقليص الفجوة الرقمية.
ي ـح ـدد ع ـن ط ـريـق الـّتـنـظـيـم ،مـحـتـوى ونـوعـيـة اﳋدمـة
الشام ـل ـة ل ـلـبـريـد واﳋدمـة الشامـلـة لـﻼتصاﻻت اﻹلـكـتـرونـيـة
والتعريفات اﳌطّبقة عليهما وكيفّية ﲤويلهما اﶈتملة من
طرف الّدولة وﲟساهمة اﳌتعاملﲔ.
اﳌاّدة  : ٨ينشأ صندوق لدعم اﳋدمة الشاملة للبريد
واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،يسّير من قبل
ﳉن ـة م ـت ـع ـددة الـقـطـاعـات يـرأسهـا الـوزيـر اﳌكـلـف بـالـبـريـد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية أو ﳑثله.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
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الفصل الثّاني
تعـ ـاري ـف
القسم اﻷّول
البريد
اﳌاّدة  : ٩يقصد ﰲ مفهوم هذا القانون ب ـما يأتي :
 – ١إرسال بقيمة مصرح بها  :مادة بريدية يكون
منا عليه طبقا للقيمة اﳌصرح بها من طرف
محتواها مؤ ّ
اﳌرسل ﰲ حالة ضياع أو تلف.

ك بريدي  :أمر مكتوب وموّقع عليه يعطيه
 – ١2ص ّ
صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ ماﱄ من حسابه
لصاﳊه أو لصالح الغير ،أو إيداعه ﰲ الباب الدائن ﳊساب
آخر ،ويعد الصك البريدي اﻷداة اﻷساسية لسير اﳊساب
البريدي اﳉاري.
 – ١٣ضابط اتصال للبريد  :شخص طبيعي أجنبي
عن اﳌتعامل مفّوض قانونا من قبل الهيئة اﳌستخدمة لدى

ل العملّيات البريدّية واﳌالّية لصالح
مكاتب البريد لتنفيذ ك ّ
هذه الهيئة.

 – ١٤طرد بريدي  :رزمة ﲢتوي عﲆ بضائع مختلفة.

 – 2أوراق  :كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع

 – ١5اﳌادة البريدي ـ ـة  :ك ـ ـل إرسـ ـال تسم ـ ـح مواصفاتـه

اﳌراسلـ ـة اﻵنـ ـيـ ـة والشخصيـ ـة مـ ـثـ ـل مـ ـخـ ـط ـوط ـات اﳌؤل ـفﲔ

التقنّية بالتكّفل به ﰲ الّشبكة البريدّية ،من بينها مواد
اﳌراسلـ ـة والـ ـكـ ـتب والـ ـفـ ـهـ ـارس واﳉرائـ ـد والـ ـدوريـ ـات ،وك ـذا

التجارية والرزم اﶈتوية عﲆ مثل هذه اﻷوراق.

الطرود البريدية اﶈتوية عﲆ بضائع بقيمة أو بدون قيمة

والـ ـرسائـ ـل ال ـق ـدي ـم ـة وال ـف ـوات ـي ـر وأوراق اﻷع ـم ـال اﻷخ ـرى أو

 – ٣الترحيل  :عملي ـ ـة تتمثـ ـ ـل ﰲ إيصـ ـ ـال اﳌ ـ ـ ـاّدة
البريدّية من مركز الفرز إﱃ مركز التوزيع عن طريق كل
وسائل الّنقل.
 – ٤بريد الرسائل  :كل مادة بريدية ﻻ تتعدى وزنا
معّينا.
 – 5البريد السريع الدوﱄ  :جمع وترحيل وتوزيع
وثائق وطرود بريدية واردة أو صـادرة من وإﱃ اﳋارج ،عن
طريق السرعة.
 – 6التوزيع  :عملية تنطلق من الفرز اﳌنجز ﰲ
اﳌراك ـز اﳌك ـل ـف ـة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـت ـوزيـع اﱃ غـايـة تسلـيـم اﳌادة
البريدية للمرسل إليهم.
 – 7اﳉمع  :عملية تتمّثل ﰲ جمع ونقل وتسليم
صناديق البريدّية
اﳌاّدة البريدّية ،من مكان الّتعبئة أو من ال ّ

اّلتي وضعت فيها إﱃ غاية نقطة النفاذ إﱃ الّشبكة البريدّية.
 – ٨اﳋدمات البريدية  :تتمثل هذه اﳋدمات ﰲ
جمع وترحيل وتوزيع اﳌاّدة البريدية.
 – ٩اﳋدمة الشاملة للبريد  :اﳊد اﻷدنى من اﳋدمات
الـبـريـديـة واﳌالـيـة الـبـريـديـة الـقـاعـديـة اﳌعـروضة لـلـجمهور

ﲡارّية.
 – ١6مادة اﳌراسلة  :اتصال مجسد ﰲ شكل كتابي
عﲆ دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتّم إيصاله وتسليمه
إﱃ العن ـ ـوان اﳌب ـّين م ـ ـن ط ـ ـرف اﳌرس ـ ـل نفسه أو بطلب منه.
ﻻ تع ـد الكتـ ـب والفهارس واﳉرائ ـد والدوريـات كماّدة مراسـ ـﻼت.

 – ١7اﳌادة اﳌوص ـ ـى عليه ـ ـا  :كـ ـ ـل م ـ ـادة بريدي ـ ـة
مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أو التلف وتسّلم مقابل
وصل.
 – ١٨اﳌتعام ـ ـل  :كـ ـ ـل شخـ ـ ـ ـص طبيعـ ـ ـ ـي أو معن ـ ـ ـوي
يستفيد من استغﻼل خدمات بريدية ومالية بريدية.
 – ١٩اﳌرسل  :شخص طبيعي أو معنوي يرسل مواد
بريدية.
 – 20اﳌرسل إليه  :شخص طبيعي أو معنوي يستلم
مواد بريدية.
 – 2١اﳌرتفـ ـق  :شخـ ـص طبيع ـ ـي أو معنـ ـوي يستعم ـل
خدمة بريدية واحدة ،عﲆ اﻷقل.
 – 22اﳌنشـ ـ ـ ـآت القاعديـ ـة والشبكـ ـات البريديـ ـة :
اﳌنش ـآت الثابت ـة والوسائ ـل اﳌنقول ـة اﳌستعمل ـة م ـن قب ـل
متعامل البريد لتقدﱘ خدماته.
 – 2٣مؤسسة بريدية  :مكتب مفتوح للجمهور ،يقدم
خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية أو أي خدمة أخرى.

وذات جـ ـودة مـ ـحـ ـّددة وبصفـ ـة مستـ ـمـ ـرة ع ـب ـر ك ـام ـل ال ـت ـراب
الـ ـوطـ ـني بأسعـ ـار مـ ـتـ ـاحـ ـة ﰲ ظـ ـل احـ ـتـ ـرام م ـب ـادئ اﳌساواة
والديمومة والشمولية.
ل
 – ١0رزمة  :شيء يمكن أن يحتوي عﲆ بضائع أو ك ّ
وثيقة لها طابع اﳌراسلة اﻵنية والّشخصّية.

القسم الثاني
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : ١0يقصد ﰲ مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
 – ١اتص ـ ـاﻻت إلكترونيـ ـة  :ك ـل إرس ـال أو تراس ـل أو

 – ١١سيكوغرام ) : (Cécogrammeطباعة مكتوبة أو

استقبال عﻼمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات

سم ـع ـي ـة ل ـﻼست ـع ـم ـال اﳋاص بـاﳌكـفـوفﲔ ﰲ عـﻼقـاتـهـم مـع

أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها ،عبر اﻷسﻼك

هيئة اﳌكفوفﲔ اﳌعترف بها رسمّيا.

أو اﻷلياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية.
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 – 2ارتفاق ﻻسلكي كهربائي  :ارتفاق يتمثّل ﰲ
ﲢديد علو اﳊواجز ﰲ اﳌناطق اﳌعّينة حول مراكز اﻹرسال
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ويشمـ ـل التفكي ـ ـك كذلك اﳋدمـ ـات اﳌتصل ـ ـة ،ﻻسيمـ ـا
منها خدمة التمركز اﳌشترك.

ﻼسلكّية
أو اﻻستقبال ،وهذا تفادّيا ﻻضطراب اﳌوجات ال ّ
الكهربائّية اّلتي ترسلها أو تستقبلها هذه اﳌراكز.

م ـت ـع ـام ـل لشب ـك ـة اتصاﻻت إل ـك ـت ـرونـيـة مـفـتـوحـة لـلـجـمـهـور

 – ٣اﻷمن السيبراني  :مجموع اﻷدوات والسياسات

وتتمثل ﰲ وضع منشآت قاعدية ﲢت تصرف متعامل آخر

 – ١0التمركز اﳌشترك  :خدمة مكافأ عليها يقدمها

ومفاهيم اﻷمن واﻵليات اﻷمنية واﳌبادئ التوجيهية وطرق

لشبكة اتصاﻻت إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملﲔ

تسيير اﳌخاطر واﻷعمال والتكوين واﳌمارسات اﳉيدة

آخرين حاصلﲔ عﲆ ترخيص عام.

والضم ـان ـات وال ـت ـك ـن ـول ـوجـيـات الـتي يـمـكـن استـخـدامـهـا ﰲ

يمكن أن يكون التمركز اﳌشترك ماديا أو عن بعد أو

ح ـ ـم ـ ـاي ـ ـة اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـك ـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ضد أي حـ ـدث مـ ـن شأنـ ـه

افتراضيا.

اﳌعاﳉة أو اﳌرسلة.

– التمركز اﳌشترك اﳌادي  :تكون فيه ﲡهيزات
اﳌتعامل الطالب للتمركز اﳌشترك مرّكبة ومستغّلة من

اﳌساس بـ ـتـ ـوفـ ـر وسﻼمـ ـة وسّريـ ـة الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات اﳌخـ ـزنـ ـة أو
 – ٤أمواج ﻻسلكية كهربائية أو ذبذبات ﻻسلكية
كهربائية  :أمواج كهرومغناطيسية محّددة اتفاقا عﲆ أن
تقل ذبذباتها عن ) (٣٠٠٠جيغا هيرتز تنتشر ﰲ الفضاء
دون دليل اصطناعي.
 – 5اﻹنترنت  :شبكة معلوماتية عاﳌية تتشكل من
مجموعة شبكات وطنية وإقليمية وخاصة ،موصولة فيما
بينها عن طريق بروتوكول اﻻتصال  IPوتعمل معا بهدف
تقدﱘ واجهة موحدة ﳌستعمليها.
 – 6جهاز مطرﰲ  :كل ﲡهيز مخصص ﻷن يكون
موصوﻻ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية
ويـ ـ ـ ـ ـ ـرسل أو يستـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـل أو ي ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـالج إشارات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية.
ﻻ يشمـ ـل هـ ـذا ال ـّت ـع ـري ـف ال ـت ـج ـه ـي ـزات ال ـتي ﲤ ّك ـن م ـن
الوصول حصريا إﱃ خدمات البث اﻹذاعي.
 – 7الـ ـتـ ـجـ ـوال ال ـوط ـني  :شكـ ـل مـ ـن أشكـ ـال ت ـق ـاسم
اﳌنشآت ال ـق ـاع ـدي ـة اﻹي ـج ـاب ـي ـة ،يسم ـح ﳌشت ـركي م ـت ـعـامـل
شب ـك ـة ال ـه ـات ـف ال ـن ـق ـال ل ـﻼتصاﻻت اﻹل ـك ـتـرونـيـة الـنـفـاذ إﱃ
الشبكة أو اﳋدمات اﳌقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة

الـ ـهـ ـاتـ ـف الـ ـنـ ـقـ ـال ،ﰲ مـ ـنـ ـطـ ـق ـة ﻻ ت ـغ ـط ـي ـه ـا الشب ـك ـة اﳋاصة
باﳌتعامل اﻷول.
 – ٨تخصيص )ذبذبة أو قناة ﻻسلكية كهربائية( :
ترخيص ﲤنحه إما الوكالة الوطنية للذبذبات أو من طرف
إدارة ح ـائ ـزة ل ـغ ـرض است ـع ـم ـال م ـحـطـة ﻻسلـكـيـة كـهـربـائـيـة
ل ـذب ـذب ـة أو ق ـن ـاة ﻻسل ـك ـي ـة ك ـهـربـائـيـة مـحـددة حسب شروط
معّينة.
 – ٩الـ ـتـ ـفـ ـك ـيك  :خـدمـة مـكـافأ عـلـيـهـا يـقـدمـهـا مـتـعـامل
شبكة اتصاﻻت إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسّمى
“مـ ـتـ ـعـ ـامـ ـل ع ـارض” ﳌت ـع ـام ـل شب ـك ـة اتصاﻻت إل ـك ـت ـرون ـي ـة

مفتوحة للجمهور أو ﳌتعامل خدمات اتصاﻻت إلكترونية
حاصل عﲆ ترخيص عام يسّمى “متعامل مستفيد” ،للسماح
له بالنفاذ إﱃ كل عناصر اﳊلقة اﶈلية للمتعامل العارض

بغرض تقدﱘ خدماته ﳌشتركيه بصفة مباشرة.

طرفه ﰲ محﻼت اﳌتعامل اﳌقدم لهذه اﳋدمة.
– التمركز اﳌشترك اﻻفتراضي  :أين يتم تركيب
وصيانة ﲡهيزات اﳌتعامل الطالب للتمركز اﳌشترك من
طرف اﳌتعامل اﳌقدم لهذه اﳋدمة.
– التمركز اﳌشترك عن بعد  :تكون فيه ﲡهيزات
اﳌتعامل الطالب للتمركز اﳌشترك مرّكبة ومستغلة من
طرفه بجوار محل اﳌتعامل اﳌقدم لهذه اﳋدمة.
 – 11توافقيـ ـ ـ ـة التجهيـ ـ ـ ـزات والشبك ـ ـ ـ ـات  :قابليـ ـ ـ ـة
تشغـ ـيـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـيـ ـزات اﳌطـ ـرفـ ـيـ ـة ،مـ ـن جـ ـهـ ـة مـ ـع شبـ ـكـ ـات
اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ،ومـ ـن جـ ـهـ ـة أخـ ـرى مـ ـع مـ ـخـ ـت ـل ـف
ال ـت ـج ـه ـي ـزات اﳌط ـرف ـي ـة ال ـتي تسم ـح ب ـالـنـفـاذ لـنـفس خـدمـة
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – ١2الـ ـتـ ـوصي ـ ـ ـل الـ ـبـ ـي ـن ـي  :خ ـدم ـ ـ ـات م ـت ـبـادل ـ ـ ـة بﲔ
متعاملﲔ لشبكة اتصاﻻت إلكترونية مفتوحة للجمهور ،أو
خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصاﻻت إلكترونية مفتوحة
لـ ـلـ ـج ـم ـه ـور ﳌت ـع ـام ـل م ـوّرد ﳋدم ـات اتصاﻻت إل ـك ـت ـرون ـي ـة

حـ ـ ـاصل عﲆ تـ ـ ـرخـ ـ ـيص عـ ـ ـام ،يسمـ ـ ـح ل ـ ـك ـ ـاف ـ ـة اﳌست ـ ـع ـ ـم ـ ـلﲔ
ب ـاﻻتصال ف ـي ـم ـا ب ـي ـن ـه ـم ب ـك ـل حـريـة ،مـهـمـا كـانت الشبـكـات
اﳌوصولﲔ بها أو اﳋدمات التي يستعملونها.
 – ١٣اﳊلقة اﶈلية  :اﳉزء من الشبكة الثابتة الذي

يـ ـربـ ـط ال ـن ـق ـط ـة ال ـط ـرف ـي ـة ل ـلشب ـك ـة ﰲ م ـح ـﻼت اﳌست ـع ـم ـل
النهائي باﳌوزع أو بأي منشأة معادلة لشبكة اتصاﻻت
الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور.
 – ١٤خدمـ ـ ـات الق ـ ـ ـ ـ ـدرات  :خدمـ ـ ـة بسيطـ ـ ـ ـة لنق ـ ـ ـل
اﳌع ـ ـلـ ـومـ ـات الـ ـغـ ـرض مـ ـنـ ـهـ ـا إمـ ـا إرسال ،أو إرسال وإيصال
اﻹشارات بﲔ النقاط الطرفية لشبكة اتصاﻻت إلكترونية،
دون إخضاع هذه اﻹشارات إﱃ معاﳉات أخرى ما عدا تلك
الضرورية ﻹرسالها وإيصالها ومراقبة وظائفها.
 – ١5خدمة البث اﻹذاعي  :خدمة اتصال راديوي تكون
إرساﻻت ـه ـا م ـوج ـه ـة ل ـيست ـق ـب ـل ـه ـا ع ـم ـوم اﳉم ـهـور م ـب ـاشرة.
وي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن أن تشمـ ـ ـ ـل هـ ـ ـ ـذه اﳋدمـ ـ ـ ـة إرساﻻت صوتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة أو
تلفزيونّية أو أنواعا أخرى من اﻹرسال.
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 – ١6خدمة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية للجمهور  :كل
خدمة تتمّثل كليا أو أساسا ﰲ تزويد اﳉمهور باﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية ،وكذا اﳋدمات التي تستعمل قدرات شبكات
اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وال ـتي ت ـت ـط ـّل ـب ،زي ـادة عﲆ خ ـدمـة
اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة الـ ـقـ ـاعـ ـديـ ـة ،وظـ ـائـ ـف اﳌعـ ـاﳉة أو
التخزين.
 – ١7اﳋدمـ ـة الشامـ ـلـ ـة لـ ـﻼتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة :
مجموع اﳊد اﻷدنى من اﳋدمات ،ﲟا فيها خدمة أو عدة
خدمات ذات قيمة مضافة ،ﲢدد عن طريق التنظيم ،ذات
نوعية معّينة ومتوفرة ﳉميع السكان عﲆ مستوى التراب
الوطني بأسعار متاحة.
 – ١٨الرقم  :سلسة أرقام متتالية تعرف نقطة طرفية
للشبكة وﲤكن من إيصال اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية نحو هذه
النقطة.
ية لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية  :جزء
 – ١٩السوق اﳌعن ّ
من السوق يحتوي عﲆ كل اﳌنتوجات و/أو اﳋدمات التي
تعد نسبيا قابلة للتبادل أو لﻼستبدال فيما بينها من طرف
اﳌستـ ـهـ ـلك ،بـ ـفـ ـعـ ـل اﳌنـ ـافسة بﲔ اﳌتـ ـعـ ـامـ ـلﲔ أو مـ ـن قـ ـب ـل
اﳌوّرد بسبب خصائص اﳌنتجات وسعرها واستعمالها
اﳌعتاد.
 – 20الشبكة الوطنية لنقل اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية :
هي شبكة تتكون ﳑا يأتي :
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 – 2٣شبكة أو منشأة أو جهاز مطرﰲ ﻻسلكي
كـ ـه ـرب ـائي  :شبـ ـكـ ـة أو مـ ـنشأة أو ج ـه ـاز م ـط ـرﰲ يست ـع ـم ـل
ذبذبات هيرتيزّية ﲟا فيها الساتلية لغرض بثّ موجات
ﻻسلكية ﰲ الفضاء اﳊر.
وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات اﻷقمار
الصناعية ،شبكات ﻻسلكية كهربائية.
ترتب اﶈ ّ
ﻼسلكّية الكهربائّية ﰲ خمس )(٥
طات ال ّ
مجموعات )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( :
– تشمل اﳌجموعة )أ( اﶈ ّ
ﻼسلكّية الكهربائية
طات ال ّ
لشب ـ ـ ـك ـ ـ ـة ال ـ ـ ـدول ـ ـ ـة .وت ـ ـ ـوضع ه ـ ـ ـذه اﶈّطـ ـ ـات ﲢت الّسلـ ـ ـطـ ـ ـة
اﳌبـ ـاشرة إّم ـا ل ـوزي ـر ال ـّدف ـاع ال ـوط ـني ،أو ل ـل ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالداخلية ،أو للوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
– تشم ـ ـ ـل اﳌج ـ ـ ـم ـ ـ ـوع ـ ـ ـة )ب( اﶈّط ـ ـ ـات ال ـ ـ ـّﻼسل ـ ـ ـك ـ ـ ـّيـ ـ ـة
ال ـك ـه ـرب ـائ ـّي ـة اّل ـتي تست ـعـمـل بصفـة حصريـة حـزم الـّذبـذبـات
صصة ﻷمن اﳌﻼحة اﳉوية والبحرية.
اﳌخ ّ
– تشمـ ـ ـ ـل اﳌجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـوع ـ ـ ـة )ج( اﶈّط ـ ـ ـات ال ـ ـ ـّﻼسل ـ ـ ـك ـ ـ ـّي ـ ـ ـة
الكهربائيّة اﳌتعلّقة بخدمة البث اﻹذاعي.
– تشمل اﳌجموعة )د( اﶈ ّ
ﻼسلكّية الكهربائّية
طات ال ّ
سسات ذات الطابع اﻻقتصادي و/أو
اﳌستغّلة من طرف اﳌؤ ّ
ص ،أو من
اﻻجتماعي اﳋاضعة للقانون العامّ أو للقانون اﳋا ّ
طرف أي متعامل آخر مرّخص له بذلك ،تلبية ﻻحتياجاته أو
ﻻحتياجات اﳉمهور.

– شبكات النقل ذات اﳌسافات الطويلة التي تربط
مختلف اﳌناطق وتتواصل بينيا مع شبكات أخرى ذات

– تشمـ ـ ـ ـل اﳌجـ ـ ـ ـم ـ ـ ـوع ـ ـ ـة )هـ( اﶈط ـ ـ ـات ال ـ ـ ـﻼسل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـة
الـ ـكـ ـهـ ـربـ ـائـ ـيـ ـة مـ ـهـ ـم ـا ك ـانت ط ـب ـي ـع ـت ـه ـا وال ـتي ﻻ ت ـن ـدرج ﰲ
اﳌجموعات )أ( و)ب( و )ج( و ) د(.

– الشبكات اﳌنشأة ﰲ حلقات ﰲ مناطق حضرية
اﳌسّماة شبكات حضرية والتي ﲡمع حركة شبكات النفاذ
اﳌناسبة وتشكل جسرا بﲔ الكيلومترات اﻷوﱃ لشبكات
اﻻتصال اﻹلـ ـ ـك ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة وشب ـ ـك ـ ـات ال ـ ـن ـ ـق ـ ـل ذات اﳌساف ـ ـات
الطويلة.

 – 24شبكة خاصة افتراضية لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية :
شبكة تستغل منشأة قاعدية لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية قائمة
مـ ـن قـ ـبـ ـل .وتـ ـتـ ـقـ ـاسم هـ ـذه الشبـ ـك ـة اﳌسالك اﻷساسي ـة عﲆ
مستوى هذه اﳌنشأة القاعدية مع اﳊركة اﳌتبادلة فيها،
لكنها محمية ﲟختلف آليات مراقبة النفاذ والتشفير.

ل منشأة أو
 – 2١شبكة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية  :ك ّ
ما إرساﻻ ،أو إرسال وإيصال
مجموعة منشآت تضمن إ ّ
إشارات إلكترونية ،وكذا تبادل معلومات التّحّكم والتّسيير
اﳌتصلة بها ،ما بﲔ النّقاط الطرفية لهذه الّشبكة ،وعند
اﻻقتضاء ،الوسائل اﻷخرى التي تضمن إيصال اﻻتصاﻻت

 – 25شبكـ ـ ـة خاص ـ ـة  :شبكـ ـة اتص ـ ـاﻻت إلكتروني ـ ـة
صص ﻻستعمال
ص عندما تخ ّ
موجهة إ ّ
ما لﻼستعمال اﳋا ّ
الّشخـ ـ ـ ـ ـص ال ّ
طبيعـ ـ ـ ـ ـي أو اﳌعنـ ـ ـ ـ ـوي ال ـ ـ ـ ـ ـذي ينشئه ـ ـ ـ ـ ـا ،وإم ـ ـ ـا
صص لﻼستعمال من طرف
لﻼستعمال اﳌشترك ،عندما تخ ّ
عـ ـّدة أشخـ ـاص ط ـب ـي ـع ـّي ـﲔ أو م ـع ـن ـوّي ـﲔ م ـن ـّظ ـمﲔ ﰲ شك ـل
مجموعة مغلقة للمستعملﲔ بغرض تبادل اﻻتصاﻻت.

تعد شبكات اتصاﻻت إلكترونية خصوصا  :شبكات
اﻷق ـ ـم ـ ـار الصن ـ ـاع ـ ـيـ ـة والشبـ ـكـ ـات اﻷرضيـ ـة واﻷنـ ـظـ ـمـ ـة الـ ـتي

 – 26شب ـك ـة داخـلـيـة  :شب ـك ـة خ ـاصة مستـقـلـة تـنشأ
بكاملها عﲆ نفس اﳌلكية دون استعمال اﻷمﻼك العمومّية
ﲟا فيها اﻷمﻼك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى.

اﳌسافات الطويلة ﻹنشاء تواصل بﲔ مختلف مدن الوطن.

اﻹلكترونية ،وكذا التحويل والتوجيه.

تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة أن تستعمل ﻹيصال
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – 22شبك ـ ـ ـ ـة اﻻتصـ ـ ـ ـاﻻت اﻹلكتروني ـ ـة اﳌفتوح ـ ـة
للجمهور  :كل شبكة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية منشأة أو
مستعملة لتقدﱘ خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية أو خدمات
اتصاﻻت للجمهور بطريقة إلكترونية.

 – 27ط ـي ـف ال ـّذب ـذب ـات ال ـ ّﻼسل ـك ـي ـة ال ـك ـه ـرب ـائـيـة :
مجموعة من أمواج ﻻسلكيّة كهربائيّة تتراوح ذبذباتها ما
بﲔ  ٣كيلوهيرتز و ٣٠٠٠جيغاهيرتز.

 – 2٨اﳊائز  :كل مؤسسة أو إدارة تقوم بتخصيص
الذبذبات للمستعملﲔ النهائيﲔ ﰲ حزم الذبذبات اﳌمنوحة لها.

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م
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 – 2٩اﳌتـ ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ـ ـات اﻷساسيـ ـ ـ ـ ـة  :هـ ـ ـي اﳌتـطـلـب ـ ـ ـات
الضروري ـ ـ ـة لضم ـ ـ ـان ،م ـ ـ ـن أج ـ ـ ـل اﳌصل ـ ـ ـح ـ ـ ـة ال ـ ـ ـعـ ـ ـامـ ـ ـة ،أمـ ـ ـن
اﳌشتركﲔ وموظفي اﳌتعاملﲔ وحماية الشبكات ،ﻻسيما
م ـن ـه ـا ت ـب ـادل اﳌع ـلـومـات والـتـحـكـم والـتسيـيـر اﳌتصلـة بـهـا
وعند اﻻقتضاء ،حسن استعمال طيف الذبذبات ،وكذا ﰲ
اﳊاﻻت اﳌبـ ـررة ضمـ ـان ت ـواف ـق ـي ـة ال ـت ـج ـه ـي ـزات اﳌط ـرف ـي ـة
وح ـم ـاي ـة ال ـب ـي ـان ـات وح ـم ـاي ـة ال ـب ـيئـة مـع اﻷخـذ ﰲ اﳊسبـان
الصعوبات اﳌتعلقة بالعمران وتهيئة اﻹقليم.
 – ٣0اﳌتعامل  :كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل
شبكة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور و/أو يقدم
للجمهور خدمة اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – ٣١اﳌتعام ـ ـ ـ ـ ـل التاريخ ـ ـ ـي  :اتص ـ ـ ـاﻻت اﳉزائ ـ ـ ـر،
مـ ـتـ ـع ـام ـل صاحب رخصة إق ـام ـة واست ـغ ـﻼل شب ـك ـة اتصاﻻت
إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور.
 – ٣2اﳌتعامل القوي  :كل متعامل شبكة اتصاﻻت
إل ـك ـتـرونـيـة مـفـتـوحـة لـلـجـمـهـور يـمـارس نـفـوذا مـعـتـبـرا ﰲ
السوق ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـة ل ـ ـﻼتصاﻻت اﻹل ـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة أو ﰲ السوق
اﳌعنّية لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – ٣٣م ـح ـم ـول ـي ـة اﻷرقـام  :إمـكـانـيـة احـتـفـاظ الزبون
برقمه عند تغيير اﳌتعامل.
 – ٣٤مخطط الترقيم الوطني  :مصدر يتشكل من
م ـج ـم ـوع ـة ب ـن ـي ـوي ـة م ـن اﻷرق ـام ت ـت ـي ـح الـتـعـرف عﲆ الـنـقـاط
ال ـط ـرف ـي ـة ال ـث ـاب ـت ـة أو ال ـن ـق ـال ـة ل ـلشب ـكـات وخـدمـات الـهـاتـف
وإيصال اﳌكاﳌات والنفاذ إﱃ مصادر داخلية للشبكات.
 – ٣5اﳌخـ ـ ـ ـ ـطط الوطن ـ ـ ـي للذبذب ـ ـ ـ ـ ـات  :الوثيقـ ـ ـ ـ ـة
اﳌرجعية اﻷساسية ﳌنح طيف الذبذبات عﲆ اﳌستوى
الوطني .ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بﲔ مختلف
فئات اﳌستعملﲔ.
 – ٣6اﳌست ـع ـم ـل ال ـن ـه ـائي  :ك ـل مشت ـرك يست ـعـمـل
خـ ـدمـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـي ـة و/أو شب ـك ـات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور ﻷغراضه اﳋاصة.
 – ٣7اﳌشترك  :كل شخص طبيعي أو معنوي طرف
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– التكلفة الباهظة ﻹعادة إنتاجها و/أو اﳌدة الطويلة
ال ـ ـﻼزم ـ ـة لـ ـهـ ـذا الـ ـغـ ـرض ،والـ ـتي ﲤنـ ـع وجـ ـود بـ ـدائـ ـل مـ ـجـ ـديـ ـة
للمنافسﲔ اﶈتملﲔ.
 – ٤0منشآت اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية  :ﲡهيزات أو
أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونية أوﻻسلكّية كهربائية

أو بصريـ ـة أو كـ ـل آل ـي ـة ت ـق ـن ـي ـة ي ـم ـك ـن است ـخ ـدام ـه ـا ﻹرسال
عﻼمات أو إشارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت
عبر أمواج كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة
مباشرة بها.
 – ٤١اﳌنشـ ـ ـ ـ ـآت ال ـق ـاع ـدي ـ ـ ـة ال ـك ـام ـن ـ ـ ـة ل ـﻼتصـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية  :منشآت قاعدية للهندسة اﳌدنية ومنجزات
تسمح بدعم إقامة شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﻻسيما
منها اﶈﻼت التقنية ومﻼجئ اﻹيواء وأرضيات الهندسة
اﳌدن ـي ـة وم ـواق ـع إق ـام ـة اﶈّط ـات ال ـﻼسل ـك ـي ـة ال ـك ـه ـرب ـائـيـة
والصواري واﻷع ـم ـدة ال ـتي ﲢم ـل ال ـه ـوائ ـي ـات وك ـذا ال ـق ـنـوات
واﻷغماد أو اﳌواقع اﻷخرى أين يتم وضع كابﻼت توصيل
اﻷلياف البصرية أو النحاسية واﳌلحقات اﳌرتبطة بها.
 – ٤2الـ ـن ـف ـاذ إﱃ شب ـك ـة اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة :
وضع اﳌوارد و/أو اﳋدمات ﲢت تصرف اﳌتعامل حسب
الشروط التي يحددها التنظيم ،بطريقة حصرية أو غير
حصرية ،من أجل توفير خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
ويـ ـعـ ـد مـ ـن أشكـ ـال الـ ـن ـف ـاذ ،ك ـّل م ـن ال ـت ـف ـك ـيك وت ـق ـاسم
اﳌنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني.
ﻻ ت ـخضع اﻷن ـظ ـم ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ال ـتي تسم ـح ب ـاست ـق ـب ـال
خدمات البث اﻹذاعي لهذا القانون.
 – ٤٣نـ ـقـ ـاط طـ ـرفـ ـي ـة  :ن ـق ـاط وصل م ـادي ـة تستـجـيب
ﳌواصفـ ـات ت ـق ـن ـي ـة ضروري ـة ل ـل ـن ـف ـاذ إﱃ شب ـك ـة اﻻتصاﻻت
اﻹلكتروني ـ ـ ـة واﻻتصـ ـ ـال بفعاليـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـن طريقهـ ـ ـ ـا ،وهـ ـ ـي جـزء
زأ من الشبكة.
ﻻ يتج ّ
عندما يتم توصيل شبكة اتصاﻻت إلكترونية بشبكة
أجنبية ،تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية.

ﰲ عقد مع متعامل لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية أو موّرد خدمات

 – ٤٤نقطة تبادل اﻹنترنت “  : “ GIXمنشأة قاعدية
مـ ـاديـ ـة تسمـ ـح بـ ـالـ ـتـ ـوصيـ ـل الـ ـبـ ـيـ ـني اﳌب ـاشر بﲔ م ـوف ـري

 – ٣٨منح )حزمة ذبذبات(  :تسجيل حزمة ذبذبات

خـ ـدمـ ـات اﻹنـ ـتـ ـرنت مـ ـن أجـ ـل ضمـ ـان تـ ـوجـ ـي ـه م ـحﲇ ﳊرك ـة
اﻹن ـت ـرنت اﳌت ـب ـادل ـة بﲔ م ـتـعـامﲇ اﻻتصاﻻت اﻹلـكـتـرونـيـة
اﳌقيمﲔ عﲆ التراب الوطني.

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية من أجل تقدﱘ تلك اﳋدمات.

معّينة ﰲ اﳌخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من
ﻼسلكي اﻷرضي أو
قبل مصلحة أو عّدة مصالح لﻼتصال ال ّ
ﻼسلكي الفلكي وفق
الفضائي ،أو من قبل مصلحة اﻻتصال ال ّ
شروط م ـ ـح ـ ـددة ،كـ ـمـ ـا يـ ـنـ ـطـ ـبـ ـق هـ ـذا اﳌصطـ ـلـ ـح عﲆ حـ ـزمـ ـة
الّذبذبات اﳌعنّية.
 – ٣٩منشأة قاعدية ضرورية  :منشآت قاعدية أو
موارد خاصة ﲟتعامل ما تتميز باﳋاصيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– خاصّية ﲡعلها ضرورية للسماح للمنافسﲔ بضمان

الربط مع زبائنهم و/أو ﳌمارسة نشاطاتهم،

الفصل ال ّ
ثالث
مؤسسات البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : ١١تنش ـ ـ ـ ـ ـأ سلطـ ـ ـ ـة ضب ـ ـ ـط مستقلـ ـ ـ ـة للبريـ ـ ـ ـد
واﻻتصاﻻت اﻹلـ ـك ـت ـرون ـي ـة ،ت ـت ـم ـت ـع ب ـالشخصّي ـة اﳌع ـن ـوي ـة
واﻻستقﻼل اﳌاﱄ ،وتدعى ﰲ صلب النص “سلطة الضبط”.
يكون مقر سلطة الضبط ﲟدينة اﳉزائر.
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اﳌاّدة  : ١2تخضع سلطة الضبط للمراقبة اﳌالية
للدولة طبقا للتشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ١٣تكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط
أسواق البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ﳊساب الدولة ،وﰲ
هذا اﻹطار تتوﱃ اﳌهام اﻵتية :
 – 1الّسهر عﲆ وجود منافسة فعلية ومشروعة ﰲ
ل التدابير
سوقي البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية باتخاذ ك ّ
الضرورية لترقية أو استعادة اﳌنافسة ﰲ هاتﲔ السوقﲔ.
 – 2الّسهـ ـ ـر عﲆ ﲡسيـ ـ ـد تـ ـ ـقـ ـ ـاسم مـ ـ ـنشآت اﻻتصاﻻت

ق اﳌلكّية.
اﻹلكترونية ،ﰲ ظل احترام ح ّ

 – ٣تخصيص الذبذبات ﳌتعامﲇ شبكات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور ﰲ اﳊزم التي ﲤنحها لها
الوكالة الوطنية للذبذبات ،ومراقبة استخدامها وفق مبدأ
عدم التمييز.
 – ٤إعـ ـ ـداد وﲢيﲔ وضعية الذبذبات التي تخصصها
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـعـ ـامـ ـلﲔ وت ـب ـل ـي ـغ ـه ـا ب ـان ـت ـظ ـام إﱃ ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة
للذبذبات.
 – ٥إع ـ ـداد م ـخ ـط ـط وط ـني ل ـل ـّت ـرق ـي ـم ودراسة ط ـل ـبـات
اﻷرقام ومنحها للمتعاملﲔ.
 – ٦اﳌصادقـ ـ ـة عﲆ العـ ـ ـروض اﳌرجعي ـ ـة للتوصيـ ـل
البيني والنفاذ إﱃ شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – ٧من ـ ـح التراخي ـ ـص العام ـ ـة ﻹنش ـ ـاء و/أو استغـ ـﻼل
شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية وتوفير خدمات اﻻتصاﻻت
اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وتـراخـيص الشبـكـات اﳋاصة ،وكـذا تـراخـيص
تقدﱘ خدمات وأداءات البريد.
 – 8اﳌصادق ـ ـ ـ ـة عﲆ ﲡهي ـ ـ ـزات البري ـ ـ ـ ـد واﻻتص ـ ـ ـ ـاﻻت
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 – 1٤إعـ ـداد ونشر تـ ـقـ ـريـ ـر سن ـوي ي ـتضم ـن ق ـرارات ـه ـا
وآراءهـ ـا وتـ ـوصيـ ـاتـ ـهـ ـا ،مـ ـع اح ـت ـرام واجب ال ـت ـح ـف ـظ ح ـم ـاي ـة
ﳋصوصية وسرية اﻷعمال ،ويرسل إﱃ البرﳌان بغرفتيه،
وال ـ ـوزارة اﻷوﱃ ،وال ـ ـوزارة اﳌك ـ ـل ـ ـف ـ ـة ب ـ ـالـ ـبـ ـريـ ـد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية.
 – 1٥السه ـ ـ ـ ـ ـ ـر ع ـ ـﲆ اح ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـرام م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـﲇ ال ـ ـ ـب ـ ـ ـريـ ـ ـد
واﻻتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻻت اﻹلكترونية لﻸحكام القانونية والتنظيمية
اﳌتعلقة عﲆ اﳋصوص بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
واﻷمن السيبراني.
 – 1٦السهر عﲆ حماية حقوق اﳌشتركﲔ ﰲ خدمات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ومرتفقي البريد.
 – 1٧وضـ ـ ـع إجـ ـ ـراء يحـ ـ ـدد كيفيـ ـ ـة معاﳉ ـ ـة شكـ ـ ـاوى
اﳌشتركﲔ.
 – 18نشـ ـ ـ ـر كـ ـ ـل معلوم ـ ـ ـ ـة مفي ـ ـ ـدة ﳊماي ـ ـ ـة حق ـ ـ ـ ـوق
اﳌشت ـ ـركﲔ ،وك ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـي ـ ـام ب ـ ـحـ ـمـ ـﻼت تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ﲢسيسيـ ـة
وتوعوية لفائدة هؤﻻء.
 – 1٩اﳌشـ ـ ـ ـ ـاركـ ـ ـة ﰲ ﲤثـ ـ ـيل اﳉزائ ـ ـر ﰲ اﳌن ـ ـظمات
الدولية اﳌختصة ﰲ مجاﱄ البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
 – 2٠تسدي ـد اﳌساه ـم ـات وال ـن ـف ـق ـات اﳌخ ـت ـل ـفـة الـتي
تستـ ـحـ ـقـ ـهـ ـا عﲆ اﳉزائـ ـر اﳌنـ ـظ ـم ـات اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة وال ـدول ـي ـة
اﳌختصة ﰲ مجاﱄ البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية والتي
تكون اﳉزائر عضوا فيها ،بناء عﲆ إثباتات يرسلها إليها
الوزير اﳌكلف بالبريد وباﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١٤يستشيـ ـ ـ ـ ـر الوزيـ ـ ـ ـر اﳌكلّـ ـ ـ ـ ـف بالبريـ ـ ـ ـ ـ ـد
ضبط بخصوص ما يأتي :
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية سلطة ال ّ
 – 1ﲢضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي
البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﻹلكترونية طبقا للمواصفات واﳌعايير اﶈددة عن طريق

 – 2ﲢضير دفاتر الّشروط،

التنظيم.

شحﲔ ﻻستغﻼل رخص
 – ٣ﲢضير إجراء انتقاء اﳌتر ّ

 – ٩الفصل ﰲ النزاعات التي تنشأ بﲔ اﳌتعاملﲔ

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

ع ـن ـدم ـا ي ـت ـع ـل ـق اﻷم ـر ب ـال ـتـوصيـل الـبـيـني والـنـفـاذ وتـقـاسم

ص تنظيمي يتعلق
 – ٤مﻼءمة أو ضرورة اعتماد ن ّ
بالبريد وباﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

 – 1٠تسويـ ـة الـ ـنـ ـزاعـ ـات الـ ـتي تـ ـنشأ بﲔ اﳌتـ ـعـ ـام ـلﲔ

صة قبل منح
 – ٥تقدﱘ كلّ توصّية للّسلطة اﳌخت ّ
الّرخص أو تعليقها أو سحبها أو ﲡديدها،

 – 11اﳊصول من اﳌتعاملﲔ عﲆ جميع اﳌعلومات

 – ٦ﲢضير اﳌوقف اﳉزائري ﰲ اﳌفاوضات الدولية

اﳌنشآت والتجوال الوطني.
واﳌشتركﲔ.
الضرورية للقيام باﳌهام اﳌخولة لها.
مها مع السلطات اﻷخرى أو
 – 12الّتعاون ﰲ إطار مها ّ

الهيئات الوطنّية كانت أم اﻷجنبّية ذات الهدف اﳌشترك.

 – 1٣إعـ ـ ـ ـداد ونش ـ ـ ـر التـ ـ ـ ـقاري ـ ـر واﻹحصـ ـ ـائيات اﳌوجهة
للجمهور اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية بصفة
منتظمة.

ﰲ مجاﱄ البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
 – ٧ﰲ ك ـ ـ ـل مسأل ـ ـ ـة أخـ ـ ـرى تتعل ـ ـ ـق بقطاعـ ـ ـي البريـ ـ ـد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
ضبـ ـ ـ ـط أن تطلـ ـ ـ ـ ـب م ـ ـ ـن
اﳌاّدة  : ١5يح ـ ـ ـ ـق لسلط ـ ـ ـ ـة ال ّ
ل شخص طبيعي أو معنوي متحصل عﲆ
اﳌتعاملﲔ وك ّ
شهادة اﳌطابقة ﰲ مفهوم اﳌادة  1٤٣من هذا القانون ،تقدﱘ

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 27
اﳉريدة الرسم ّ

ل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام باﳌهام التي أوكلها
ك ّ
إليها هذا القانون أو ﲟقتضاه ،بدون أن يحتج ﰲ مقابلها
بإفشاء السر اﳌهـ ـ ـني أو سريـ ـ ـة الـ ـ ـوثـ ـ ـائـ ـ ـق أو اﳌعـ ـ ـلـ ـ ـوم ـ ـات
اﳌطلوبة.
كـ ـمـ ـا يـ ـحـ ـق لـ ـهـ ـا الـ ـقـ ـيـ ـام بـ ـك ـل م ـراق ـب ـة ت ـدخ ـل ﰲ إط ـار
صﻼحياتها طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
ضبـ ـ ـ ـط
اﳌاّدة  : ١6يلت ـ ـ ـزم أعض ـ ـ ـ ـاء مجل ـ ـ ـ ـس سلطـ ـ ـة ال ّ
واﳌدير العام وكل مستخدميه بالسر اﳌهني فيما يخص
اﳌع ـل ـوم ـات واﻻست ـع ـﻼم ـات ال ـتي ﲢصل ـوا ع ـل ـي ـهـا ﲟنـاسبـة
ﳑارستهم لوظائفهم.
اﳌاّدة  : ١7تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية
اﳌختصة باﻷفعال التي ﲢتمل الوصف اﳉزائي ﲟفهوم هذا
القانون ،التي يمكن أن تصل إﱃ علمها ﲟناسبة قيامها
ﲟهامها.
اﳌاّدة  : ١٨تعلم سلطة الضبط مجلس اﳌنافسة بكل
ﳑارسة ﰲ سوق البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية تندرج
ضمن صﻼحياته.

11

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : 22يمـ ـ ـكن أن تـ ـكون قـ ـ ـرارات مجـ ـ ـلس سلطة
ضب ـط م ـوضوع ط ـع ـن غ ـي ـر م ـوق ـف ل ـل ـت ـن ـف ـي ـذ أمـام مـجـلس
ال ّ
الدولة فـي أجل شهر واحد ،ابتداء من تاريخ تبليغها.
يفص ـ ـ ـ ـ ـل مجلـ ـ ـ ـ ـس الدول ـ ـ ـ ـة ﰲ الطعـ ـ ـ ـ ـن ﰲ أج ـ ـ ـل أقص ـ ـ ـاه
شهران ) (2من تاريخ إيداع الطعن.
تـ ـنشر قـ ـرارات سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط ﰲ الـ ـنشرة ال ـّرسم ـي ـة

لسلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،مع مراعاة
واجب التحفظ عﲆ السّر اﳌهني.

اﳌاّدة  : 2٣دون اﳌساس باﻷحكام التشريعية السارية
اﳌفعول ،تتناﰱ صفة عضو ﰲ مجلس سلطة الضبط وصفة
ي نشـاط مهني أو منصب
اﳌدير العام لسلطة الضبـط مـع أ ّ
عم ـومي آخر وكذا مع كـل امت ـﻼك مباشـر أو غير مباشر
ﳌصالح ف ـي مؤسسة تابعة لقطاعات البريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية والسمعي البصري واﻹعﻼم واﻹعﻼم اﻵﱄ.
اﳌاّدة  : 2٤يعّد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخﲇ
الذي يحدد عﲆ اﳋصوص ،قواعد عمله وحقوق وواجبات
أعضائه واﳌدير العاّم.

عندما ترفع قضية أمام سلطة الضبط تندرج ضمن

يجب أن ينشر النظام الداخﲇ للمجلس ﰲ النشرة

اخـ ـتصاصات مـ ـجـ ـلس اﳌن ـافسة ،فإّن ـه ـا ت ـرسل ل ـه ـذا اﻷخ ـي ـر
اﳌلف اﳌعني للفصل فيه.

الّرسمية لسلطة الضبط خﻼل الشهرين ) (2اﳌواليﲔ لدخول

ويـ ـمـ ـكـ ـن سلـ ـط ـة الضب ـط ط ـلب رأي م ـج ـلس اﳌن ـافسة
حول كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها.

اﳌاّدة  : 25يسّيـ ـ ـر سلط ـ ـ ـة الضبـ ـ ـط مديـ ـ ـر عـ ـ ـام يعّينـ ـ ـه

رئيس اﳉمهورية.

وعندما يتم رفع قضية أمام مجلس اﳌنافسة تندرج
ضمن اختصاصات سلطة الضبط اﳌذكورة ﰲ النقطة  ٩من

يتمّتع اﳌدير العام ،ضمن اﳊدود اﳌنصوص عليها ﰲ
القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها ،بكل الّسلطات لتسيير

اﳌادة  1٣أعﻼه ،فإّنه يرسل لهذه اﻷخيرة اﳌلف اﳌعني،
للفصل فيه.
ضبط من مجلس
اﳌاّدة  : ١٩تتشّكل أجهزة سلطة ال ّ
ومدير عام.
اﳌاّدة  : 20يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة
) (٧أعضاء من بينهم الرئيس ،يعّينهم رئيس اﳉمهورية،
بناء عﲆ اقتراح من الوزير اﻷول.

يتم اختيار اﻷعضاء ﲟا فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم
ال ـت ـق ـن ـي ـة وال ـق ـان ـون ـي ـة واﻻق ـتصاديـة لـعـهـدة مـدتـهـا ثـﻼث )(٣
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وﰲ حالة شغور منصب أحد اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه
باتباع نفس اﻷشكال.
اﳌاّدة  : 2١ي ـت ـم ـّتـ ـ ـ ـ ـع اﳌج ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـس بـكـ ـ ـ ـ ـ ـّل الّسلـط ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ضروري ـة ل ـل ـق ـّي ـام ب ـاﳌه ـام اﳌخ ـول ـة لسل ـطـة
صﻼح ـّي ـات ال ّ
وال ّ

ضبط ﲟوجب أحكام هذا القانون .وتكون مداوﻻت اﳌجلس
ال ّ
صحيحة بحضور خمسة ) (٥من أعضائه ،عﲆ اﻷقلّ.

يتخذ اﳌجلس قراراته باﻷغلبّية البسيطة ﻷصوات
اﻷعضاء اﳊاضرين ،وﰲ حالة تساوي اﻷصوات يكون صوت
جحا.
الّرئيس مر ّ

هذا القانون حّيز التنفيذ.

ضب ـ ـط وضمـ ـ ـان عملهـ ـ ـا ،وﰲ ه ـ ـ ـ ـذا الص ـ ـ ـدد يقـ ـ ـوم
سلط ـ ـة ال ّ

بـما يأتي :
– السهر عﲆ متابعة تنفيذ قرارات ومداوﻻت مجلس
سلطة الضبط،
– اﳌشاركـ ـ ـ ـ ـة ،بصوت استشاري ،ﰲ اجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـات
اﳌجلس وتوﱄ أمانته التقنية،
– التصرف باسم سلطة الضبط وﲤثيلها أمام القضاء
وﰲ كافة تصرفات اﳊياة اﳌدنية،
– ﳑارسة السلطة السّلمية عﲆ مستخدمي سلطة
الضبط،
– إبـ ـرام الصف ـق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة وال ـت ـوق ـي ـع عﲆ ال ـع ـق ـود
واﻻتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط.
اﳌاّدة  : 26يت ـ ـ ـم إع ـ ـ ـ ـ ـداد القان ـ ـ ـ ـون اﻷساس ـ ـ ـي والنظـ ـ ـام
الداخﲇ ﳌستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم اﳌديرية
العامة من طرف اﳌدير العام ،وتتم اﳌصادقة عليهم من
طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم ﰲ النشرة الّرسمية

لسلطة الضبط.

اﳌاّدة  : 27يحـ ـ ـدد نظ ـ ـ ـام تعويض ـ ـات أعض ـ ـاء اﳌجلـ ـ ـس
ضبط عن طريق التنظيم.
واﳌدير العام لسلطة ال ّ
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اﳌاّدة  : 2٨تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي :
– مكافآت مقابل أداء اﳋدمات،

اﳌاّدة  : ٣2يحدد عن طريق التنظيم ،النظام اﳌطبق
عﲆ كل خدمة وأداء قابل لﻼستغﻼل.

– اﻷتاوى،

القسم اﻷول
نظام التخصيص

– اﳌصاريف اﳌتعلقة ﲟنح اﻷرقام وتسييرها،
– اﳌصاريـ ـ ـ ـف اﳌتعلقة باﳌصادقـ ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـﲆ ﲡهي ـ ـ ـ ـزات
البري ـ ـ ـ ـ ـد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– نسبـ ـة مـ ـائـ ـويـ ـة مـ ـن نـ ـاﰋ اﳌقـ ـاب ـل اﳌاﱄ اﳌست ـح ـق
بعنوان الترخيص والّرخصة والترخيص العام اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌواد  ٣٤و 12٣و 1٣1من هذا القانون ،عﲆ التواﱄ،
واﶈّددة طبقا لقانون اﳌالّية.
عﻼوة عﲆ ذلك ،وﲟناسبة إعداد مشروع قانون اﳌالية
لـ ـ ـك ـ ـل سن ـ ـة ،ت ـ ـق ـ ـّي ـ ـد ،ع ـ ـن ـ ـد اﳊاج ـ ـة ،اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﻹضاف ـ ـي ـ ـة

اﳌاّدة  : ٣٣يخضع لنظام التخصيص ،إنشاء واستغﻼل
وت ـوف ـي ـر خ ـدم ـات وأداءات ب ـري ـد ال ـرسائ ـل ال ـتي ﻻ ت ـت ـج ـاوز
الوزن اﶈدد عن طريق التنظيم ،وكذا الطوابع البريدية
وكل عﻼمات التخليص اﻷخـرى واﳊواﻻت البريدية وخدمة
الصكوك البريدية.
دون اﳌساس بأحكام اﳌادتﲔ  ٣و ٥من هذا القانون ،يتم
إسناد النشاطات اﳋاضعة لنظام التخصيص لـ " بريد اﳉزائر”.
القسم الثاني

والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها ،ﰲ
اﳌيزانية العامة للدولة وفق اﻹجراءات اﳌعمول بها.
ضبط آمرا بالصرف.
يعد رئيس مجلس سلطة ال ّ

ويـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه تـ ـفـ ـويض جـ ـزء مـ ـن ه ـذه الّصﻼح ـّي ـة أو ك ـّل ـه ـا
للمدير العامّ ،بصفته آمرا ثانويا بالصرف.
سسـ ـ ـ ـة العمومّية ذات
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : 2٩ﲤنـ ـ ـ ـح الدول ـ ـ ـة للمؤ ّ
الطابع الصناعي والتجاري “بريد اﳉزائر” مهمة تطوير
واستـ ـغـ ـﻼل وتـ ـوف ـي ـر خ ـدم ـات ال ـب ـري ـد ال ـتي ت ـدخ ـل ﰲ ن ـظ ـام
التخصيص.
ينشأ بريد اﳉزائر طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما ،ويكلف بتوفير اﳋدمة الشاملة للبريد.
وي ـ ـرخص ل ـ ـب ـ ـري ـ ـد اﳉزائ ـ ـر بإنشاء خ ـ ـدم ـ ـة ال ـ ـّت ـ ـوف ـ ـيـ ـر
وتـ ـوسيـ ـع تشكـ ـيـ ـل ـة اﻷداءات اﳌال ـّي ـة اﳌق ـدم ـة ل ـزب ـائ ـن ـه عﲆ
أساس ﲡاري طبقا ﻷحكام القانون اﳌتعلّق بالّنقد والقرض.
ت ـع ـه ـد ال ـدول ـة ب ـاستـغـﻼل وتـطـويـر الشبـكـات الـوطـنـّيـة
لنقل اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية إﱃ اﳌتعامل التاريخي صاحب
رخصة إقـ ـ ـ ـامـ ـ ـ ـة واستـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـﻼل شبـ ـ ـ ـك ـ ـ ـة ث ـ ـ ـاب ـ ـ ـت ـ ـ ـة ل ـ ـ ـﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية مفتوحة للجمهور.
اﳌاّدة  : ٣0تنشـ ـ ـأ لـ ـ ـدى الوزي ـ ـ ـر اﳌكل ـ ـف باﻻتصـ ـاﻻت
اﻹلكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل اﻹنترنت.
ويتم ﲢديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها
عن طريق التنظيم.
الباب الثاني
النظام القانوني للبريد
الفصل اﻷول
أنظمة استغﻼل البريد

نظام الترخيص
اﳌاّدة  : ٣٤يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو
معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء أو استغﻼل و/أو تقدﱘ
اﳋدمات اﳋاضعة لنظام الترخيص.
وﲢدد هذه الشروط ﲟوجب قرار من سلطة الضبط.
ﲢدد سلطة الضبط إجراء منح الترخيص ،مع مراعاة
مبادئ اﳌوضوعية والشفافية وعدم التمييز.
يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه ﰲ أجل
أقصاه شهران ) (2من تاريخ استﻼم الطلب اﳌثبت بوصل
اﻻستﻼم.
يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص معلﻼ.
يمنح الترخيص بصفة شخصية وﻻ يمكن التنازل
عنه للغير.
يتم إرفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق
بقرار سلطة الضبط اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة الثانية من
هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ٣5يخضع منح الترخيص لدفع مساهمة ﰲ
اﳋدمة الشاملة للبريد وإتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣6عندما ﻻ يحترم اﳌتعامل اﳌستفيد من
ال ـ ـّت ـ ـرخ ـ ـيص ال ّشروط اﳌف ـ ـروضة ع ـ ـل ـ ـيـ ـه ﲟوجب الـ ـّنـ ـصوص
الّتشريعية والّتنظيمّية أو القرارات اّلتي تّتخذها سلطة

ال ّ
ضبط ،تعذره هذه اﻷخيرة باﻻمتثال لهذه الّشروط ﰲ أجل
ﻻ يتعّدى ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
ويمكن سلطة الضبط نشر هذا اﻹعذار.

اﳌاّدة  : ٣١يخضع إنشاء واستغﻼل وتوفير اﳋدمات

ضبط،
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل لﻺعذار ،يمكن سلطة ال ّ

واﻷداءات ال ـ ـب ـ ـريـ ـديـ ـة ،حسب اﳊالـ ـة ،لـ ـنـ ـظـ ـم الـ ـتـ ـخصيص أو

صر،
حسب خطورة التقصير ،أن تّتخذ ضّد اﳌتعامل اﳌق ّ
إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :

الترخيص أو التصريح البسيط.
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– ع ـق ـوب ـة م ـال ـي ـة ،يـكـون مـبـلـغـهـا الـثـابت مـتـنـاسبـا مـع

تصريح برغبته ﰲ اﻻستغﻼل التجاري لهذه اﳋدمة ،لدى

خطورة الّتقصير ومع اﳌزايا اﳌجنية من هذا التقصير أو

سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط اﻻستغﻼل اﶈددة

ﻻ تتجاوز نسبة  % 2من
مساويا ﳌبلغ الربح اﶈقق ،عﲆ أ ّ
رقم اﻷعمال خارج الّرسوم للّسنة اﳌالّية اﻷخيرة اﳌختتمة،

ويمكن أن تصل هذه النسبة إﱃ  % ٥كحد أقصى ﰲ حالة
خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
وإذا لـ ـم يـ ـوجـ ـد نشاط سابـ ـق يسمـ ـح بـ ـتـ ـحـ ـديـ ـد م ـب ـل ـغ

العقوبة ،ﻻ يمكن أن تتجاوز العقوبة اﳌالّية  ٥٠٠.٠٠٠دج،
ويصل هذا اﳌبلغ كحّد أقصى إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ﰲ حالة
خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
– عقوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مالّيـ ـ ـ ـ ـة ﲟبلـ ـ ـ ـ ـغ أقص ـ ـ ـاه  1٠٠.٠٠٠دج ضـ ـ ـ ـّد
اﳌت ـع ـام ـلﲔ اّل ـذي ـن ي ـقـدمـون عـمـدا أو تـهـاونـا مـعـلـومـات غـيـر
جه إليهم عمﻼ بأحكام هذا القانون
دقيقة رّدا عﲆ طلب يو ّ
ونصوصه الّتطبيقية ،وتطبق هذه العقوبة أيضا ﰲ حاﻻت
التأّخر ﰲ تقدﱘ اﳌعلومات أو ﰲ دفع مختلف اﻷتاوى
واﳌساهمات واﳌكافآت مقابل اﳋدمات اﳌقّدمة ،ويمكن
ضبط غرامة تهديدية
ل اﳊـ ـ ـاﻻت ،أن تفـ ـ ـرض سلطـ ـة ال ّ
ﰲ كـ ـ ـ ّ
ﻻ يمكن أن تقل عن  ٥.٠٠٠دج ،وﻻ تزيد عن  1٠.٠٠٠دج عن كل
يوم تأخير.

من طرف سلطة الضبط.
يـ ـ ـ ـجب أن يـ ـ ـ ـتضمـ ـ ـ ـن هـ ـ ـ ـذا الـ ـ ـ ـتصريـ ـ ـ ـح عﲆ اﳋصوص
اﳌعلومات اﻵتية :
– مضمون مفصل عن اﳋدمة اﳌراد استغﻼلها،
– التغطية اﳉغرافية،
– التعريفات التي ستطبق عﲆ اﳌرتفقﲔ،
– القيد ﰲ السجل التجاري.
لسلـ ـطـ ـة الضبـ ـط أجـ ـل شهـ ـري ـن ) (2ابـ ـتـ ـداء مـ ـن استـ ـﻼم
التصريح اﳌثبت بوصل اﻻستﻼم للتحقق من خضوع هذه
اﳋدمة لنظام التصريح البسيط.
يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسّببا ،ويبلغ ﰲ
أجل شهرين ) (2من تاريخ استﻼم التصريح اﳌثبت بوصل
اﻻستﻼم.
ﲤنح سلطة الضبط ،ﰲ حالة القبول ،شهادة تسجيل

وإذا ﲤادى اﳌتعامل ﰲ عدم اﻻمتثال لشروط اﻹعذار
ضبط ضّده
رغم تطبيق العقوبات اﳌالّية ،تّتخذ سلطة ال ّ
وعـ ـ ـ ـﲆ نفقت ـ ـه ،ﲟوجـ ـ ـ ـ ـب قـ ـ ـ ـ ـرار مسـ ـ ـ ـ ـّبب ،إح ـ ـ ـدى العقوبتـ ـ ـ ـﲔ
اﻵتيتﲔ :

مقابل دفع اﳌصاريف اﳌتعلقة بها.
يـ ـخضع تـ ـقـ ـدﱘ اﳋدمـ ـات اﳌتـ ـع ـل ـق ـة ب ـن ـظ ـام ال ـتصري ـح
البسيط ،لدفع مساهمة ﰲ اﳋدمة الشاملة للبريد يتم ﲢديد
مبلغها عن طريق التنظيم.

– التعليق الكّلي أو اﳉزئي للترخيص ﳌّدة أقصاها
ثﻼثون ) (٣٠يوما،
– التعليق للّترخيص ﳌدة تتراوح بﲔ شهر) (1واحد
إﱃ ثﻼثة ) (٣أشهر أو تخفيض مّدته ﰲ حدود سنة.
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل بالرغم من ذلك ،يمكن أن
يـ ـتـ ـخـ ـذ ضده ق ـرار السحب ال ـن ـه ـائي ل ـل ـت ـرخ ـيص وفـق ن ـفس
اﻷشكال اﳌتبعة ف ـي منحه.
وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة ،يـ ـ ـجب عﲆ سلـ ـ ـطـ ـ ـة ال ّ
ضبـ ـ ـط ات ـ ـخ ـ ـاذ
ﻼزمة لضمان استمرارّية اﳋدمة وحماية مصالح
التدابير ال ّ
اﳌرتفقﲔ.

ﻻ تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة
جهة إليه ،وإطﻼعه
عﲆ اﳌعني إ ّ
ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌو ّ

عﲆ اﳌلـ ـف وتـ ـقـ ـدﱘ م ـب ـّررات ـه ال ـك ـت ـاب ـّي ـة ﰲ أج ـل ﻻ ي ـت ـع ـدى
ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ اﳌآخذ.
القسم الثالث
نظام التصريح البسيط

اﳌاّدة  : ٣7يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد
استـ ـغـ ـﻼل خـ ـدم ـة خ ـاضع ـة ل ـن ـظ ـام ال ـتصري ـح ال ـبسي ـط بإي ـداع

اﳌاّدة  : ٣٨عندما ﻻ يحترم اﳌتعامل اﳌوفر للخدمات
اﳋاضعة لنظام التصريح البسيط ،الّشروط اﳌقررة ﲟوجب
الّنصوص التشريعية والّتنظيمّية أو القرارات اّلتي تّتخذها
ضبط ،تعذره هذه اﻷخيرة باﻻمتثال لهذه الّشروط
سلطة ال ّ
ﰲ أجل ﻻ يتعّدى ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا اﻹعذار.
ضبط،
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل لﻺعذار ،يمكن سلطة ال ّ
صر،
حسب خطورة التقصير ،أن تّتخذ ضّد اﳌتعامل اﳌق ّ
إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :
– ع ـق ـوب ـة م ـال ـي ـة ي ـك ـون م ـب ـلـغـهـا الـّثـابت مـتـنـاسبـا مـع
خطورة الّتقصير ومع اﳌزايا اﳌجنية من هذا التقصير ،أو
ﻻ تتجاوز نسبة  % 2من
مساويا ﳌبلغ الربح اﶈّقق ،عﲆ أ ّ
رقم اﻷعمال خارج الّرسوم للّسنة اﳌالّية اﻷخيرة اﳌختتمة،
ويمـ ـكن أن تصـ ـل هذه الّنسبة إل ـى  ،% ٥كح ّدٍ أقصى ،ﰲ

حالة خرق جديد لنفس اﻻلتزام .وإذا لم يوجد نشاط سابق
يسمح بتحديد مبلغ العقوبة ،ﻻ يمكن أن تتجاوز العقوبة
اﳌال ـيـة  1٠.٠٠٠دج ،ويصل هـ ـ ـذا اﳌبـ ـ ـلـ ـ ـغ ،ك ـ ـح ـ ـ ٍّد أقصى ،إﱃ
 ٥٠.٠٠٠دج ﰲ حالة خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
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– عقوبة مالية ﲟبلغ أقصاه  1٠.٠٠٠دج ضد اﳌتعاملﲔ

تعاد الطرود البريدية غير اﳌطلوبة إﱃ مرسليها،

الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا عﲆ

وعند استحالة ذلك ،تباع باﳌزاد العلني ويصب ناﰋ البيع

طـ ـلب يـ ـوج ـه إل ـي ـه ـم ت ـن ـف ـي ـذا ﻷح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون ونصوصه

ﰲ اﳋزيـ ـ ـنـ ـ ـة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـي ـ ـة .ﲢّدد آج ـ ـال ع ـ ـدم ط ـ ـلب ال ـ ـط ـ ـرود

التطبيقية.

وكيفيات تطبيق هذه الفقرة ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٤2يعفى اﳌتعامل من التزامه بتوزيع الطرود

وتطّبق هذه العقوبة أيضا ﰲ حاﻻت التأّخر ﰲ تقدﱘ
اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات أو ﰲ دفـ ـع مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف اﳌساهـ ـمـ ـات واﳌك ـافآت

البريدية بتسليمها إﱃ اﳌرسل إليه أو إﱃ وكيله اﳌفوض

مقابل اﳋدمات اﳌقّدمة .ويمـكن ،ف ـي كل اﳊاﻻت ،أن تفرض

مقابل وصل.

سلطة الضبط غرامة تهديدية ﻻ يمكن أن تقل عـن  1.٠٠٠دج

القسم الثاني

ل يوم تأخير.
وﻻ تزيد عن  2.٠٠٠دج عن ك ّ
وإذا ﲤادى اﳌتعامل ﰲ عدم اﻻمتثال لشروط اﻹعذار
رغم تطبيق العقوبات اﳌالّية ،تتخذ سلطة الضبط ضده
وعﲆ نـ ـفـ ـقـ ـتـ ـه ،الـ ـتـ ـوقـ ـي ـف ال ـن ـه ـائي ل ـل ـنشاط ،ﲟوجب ق ـرار
مسّبب.
ﻻ ُتطّبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة
جهة إليه وإطﻼعه
عﲆ اﳌعني إ ّ
ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌو ّ

عـ ـﲆ اﳌل ـ ـف وتقدﱘ مبّرراتـ ـ ـه الكتابّية ﰲ أجـ ـ ـل ﻻ يتع ـ ـ ـدى
ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من التبليغ.
القسم الرابع
أحكام مختلفة

اﳌاّدة  : ٣٩يتم ﲢصيل اﳌبالغ اﳌتعلقة بالعقوبات
اﳌالية اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  ٣٦و ٣8من هذا القانون ،من
قبل اﳋزينة العمومية وتدفع لصاﳊها.
الفصل الثاني
اﻷحكام اﳋاصة بخدمة البريد
القسم اﻷول
الطرود البريدية
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ٤0يـ ـ ـخضـ ـ ـ ـ ـ ـع تب ـ ـ ـ ـادل الطـ ـ ـ ـ ـرود البريدي ـ ـ ـة ﰲ

التوزيع البريدي
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : ٤٣يم ـ ـ ـ ـ ـكن أن ي ـ ـ ـرخص ﳌدي ـ ـري الفنـ ـ ـادق أو
وكاﻻت السفر أو مندوبيهم اﳌعتمدين من قبل اﳌتعامل،
ب ـ ـاست ـ ـﻼم ال ـ ـرسائ ـ ـل أو اﻷشي ـ ـاء اﳌوصى ع ـ ـل ـ ـيـ ـهـ ـا أو الـ ـقـ ـيـ ـم
اﳌصرح بها وكذا الطرود البريدية اﳌرسلة إﱃ زبائنهم،
ضمن الشروط التي ﲢدد عن طريق التنظيم ،ما لم يكن
هناك اعتراض مكتوب من قبل اﳌرسل أو اﳌرسل إليه.
ويترتب عﲆ هذا الترخيص إحﻼل مسؤولية مديري
الفنادق أو وكاﻻت السفر محل مسؤولية اﳌتعامل.
ص ـ ـ ـر ،اﳌراسـ ـ ـﻼت العاديـ ـ ـة
اﳌاّدة  : ٤٤ﻻ تسّل ـ ـ ـم إﱃ الق ّ

واﳌوص ـ ـى ع ـ ـلـ ـيـ ـه ـ ـا أو اﳌص ـ ـرح بـ ـقـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ـ ـا وك ـ ـذلك الـ ـطـ ـ ـرود
البريدية اﳌوجهة بعنوان “البريد اﶈفوظ “ إﻻّ بتقدﱘ إذن
محرر من اﻷب أو اﻷم أو من الوصي ﰲ حالة غياب اﻷب واﻷم.
وﰲ حالة عدم تقدﱘ هذا اﻹذن ،تعاد اﳌراسﻼت إﱃ
مرسليها أو ﲢال إﱃ مصلحة اﳌهمﻼت.
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ٤5ي ـ ـعفى اﳌتـ ـعامـ ـل قان ـ ـ ـونا من اﳌسؤولية
بتسليم إرساﻻت بريد الرسائل اﳌوصى عليها أو اﳌصرح
بقيمتها والطرود البريدية بﲔ يدي ضباط اتصال البريد
اﳌدنـ ـيﲔ أو الـ ـعسكـ ـريﲔ اﳌعـ ـت ـم ـدي ـن ل ـدى رؤساء اﳌك ـاتب
البريدية ،مقابل وصل إبراء الذمة.

ال ـع ـﻼق ـات ال ـدول ـي ـة ،لﻸح ـك ـام ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيـة ﻻتـفـاقـات اﻻﲢاد

القسم الثالث

البريدي العاﳌي واﻻﲢادات اﳌصغرة واﻻتفاقيات اﳋاصة

الصكوك البريدية

اﳌتعلقة بالطرود البريدية واﻹرساﻻت مقابل التسديد.

اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ٤6يم ـ ـك ـ ـ ـن اﻷش ـ ـخ ـ ـ ـاص الطب ـيعـ ـيـ ـ ـﲔ وك ـ ـ ـ ـ ـ ـذا

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ٤١يت ـ ـ ـرتب عﲆ الفقـ ـ ـدان اﳉزئي أو الكﲇ أو

اﳌع ـن ـويﲔ ل ـل ـق ـط ـاع ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة أو اﳋاصة ،وك ـذا ج ـمـيـع

ال ـت ـل ـف ،خ ـارج ح ـال ـة ال ـق ـوة ال ـق ـاه ـرة ،أداء تـعـويض لـلـمـرسل

اﳌرافق العامة ومجموعات اﳌصالح ذات الطابع العمومي

مطابق للمبلغ اﳊقيقي لهذا الفقدان أو التلف دون ﲡاوز حد

أو اﳋاص ،فـ ـ ـتـ ـ ـح حسابـ ـ ـات بـ ـ ـري ـ ـدي ـ ـة ج ـ ـاري ـ ـة ،إذا ت ـ ـوف ـ ـرت

أقصى محّدد عن طريق التنظيم ،ما لم يكن الضرر ناجما
عن خطأ أو إهمال اﳌرسل أو عن طبيعة الشيء.

الشروط اﳌطلوبة.

يقع عﲆ عاتق اﳌتعامل إثبات خطأ أو إهمال اﳌرسل
من أجل تبرئة ذمته.
وﰲ حالة ما تنازل اﳌرسل عن حقه ﰲ التعويض

ويسمح فتح حساب بريدي جار من اﳊصول عﲆ صيغ
لشيكات بريدية خاصة أو مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع
أخرى ،يقدمها بريد اﳉزائر ﰲ أجل أقصاه شهر واحد.

لصالح اﳌرسل إليه ،يمكن هذا اﻷخير اﳌطالبة بالتعويض

وتخضع الشيكات البريدية اﳌقّيسة ووسائل الدفع
اﻷخرى ،للمعايير واﳌواصفات التقنية التي يحددها بنك

بعد إبداء ﲢفظات عند استﻼم طرد ناقص أو متلف.

اﳉزائر.
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يتم كل ﲢويل لﻸموال عن طريق جميع وسائل الدفع
الكتابية أو اﻹلكترونية.
ﲢدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل اﳊسابات
البريدية اﳉارية ،عن طريق التنظيم.
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : ٤7يـ ـوّقع الصـ ـ ـ ـ ـك البـ ـ ـريدي من قبـ ـل الس ـ ـاحب
وي ـح ـم ـل ت ـاري ـخ ال ـي ـوم ال ـذي يسحب ف ـي ـه وي ـذكـر فـيـه مـكـان
إصداره وكذا مبلغ السحب.
ويجب أن يكتب هذا اﳌبلغ باﻷرقام العربية وبكامل
اﳊروف وﰲ حالة اﻻختﻼف بﲔ اﳌبلـغ باﻷرقـام واﳌبلغ
باﳊروف يؤخذ بهذا اﻷخير.
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اﳌوالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو ﰲ اليوم الذي يعلم
فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة اﳌذكورة.
ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى
عليها تبعث إليه ﰲ الثماني واﻷربعﲔ ) (٤8ساعة التي تﲇ
إعداد شهادة عدم الدفع.
اﳌاّدة  : 52يمكن اﳌستفيد أن يطلب من الشخص
الذي يمارس ضده حق الرجوع :
 – 1اﳌبلغ غير اﳌدفوع من مبلغ الصك البريدي،
 – 2نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط
اﶈكمة اﳌختصة ،وكذا النفقات التابعة لها.

يدفع الصك البريدي عند الطلب ،وكل عبارة مخالفة

اﳌاّدة  : 5٣يخضـ ـ ـع الصـ ـ ـك البري ـ ـدي بق ـ ـوة القانـ ـ ـون،
لﻸحكام اﳉزائية التي تعاقب اﳉرائم اﳌتعلقة بالصكوك

يكون الصك البريدي قابﻼ للدفع يوم تقديمه للدفع

اﳌصرفية ،وكذا ﻷحكام اﳌواد  ٥2٦مكرر إﱃ  ٥2٦مكرر1٦

تعد غير مكتوبة.
قبل تاريخ اﻹصدار اﳌذكور فيه.
يعّد الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه
صادر من محل إقامة الساحب اﳌبّين ﰲ عنوان اﳊساب

اﳉاري اﳌنقول عﲆ السند.

ويعّد الصك البريدي الذي لم يعﲔ اسم اﳌستفيد منه
ﲟثابة صك ﳊامله.
اﳌاّدة  : ٤٨يجب عﲆ كل شخص يقدم صكا للدفع أن
يثبت هويته بوثيقة رسمية ﲢمل صورته.
اﳌاّدة  : ٤٩عنـ ـ ـدم ـ ـا يقـ ـ ـ ـدم اﳌستفي ـ ـ ـد الصـ ـ ـ ـك الب ـ ـريدي
للدفع ،فإّنه ﻻ يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا .ويحق له أن
يطلب الدفع ﰲ حدود الرصيد بعد خصم التعريفة اﳌطبقة
عﲆ العملية اﳌنجزة ،إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك.
وﰲ حالة الدفع اﳉزئي ،يمكن مركز الصكوك البريدية
اﳌاسك ﳊساب الساحب أن يطلب بالنص عﲆ هذا الدفع ﰲ
الصك وإعطائه وصﻼ ،ويسلم اﳌركز شهادة بعدم الدفع عن
اﳌبلغ الباقي.
اﳌاّدة  : 50يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع
من طرف اﳌستفيد منه ضمن اﳊاﻻت والشروط اﶈددة
ع ـن ط ـري ـق ال ـت ـن ـظ ـي ـم ،بشه ـادة ع ـدم دف ـع ي ـع ـدهـا فـورا مـركـز
الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خﻼل أربعة ) (٤أيام
عمل تﲇ يوم استﻼم اﳌركز اﳌذكور للصك.
وتسمـ ـح شهـ ـادة ع ـدم ال ـدف ـع ل ـل ـمست ـف ـي ـد ﲟم ـارسة ح ـق
الرجوع عﲆ الساحب.
يمكن اﳌستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة
موقع عليها ومدونة عﲆ السند.
اﳌاّدة  : 5١يجب عﲆ اﳌستفيد من الصك البريدي أن
يشع ـ ـر الساحب ب ـ ـع ـ ـدم ال ـ ـدفـ ـع ﰲ أجـ ـل أربـ ـعـ ـة ) (٤أيـ ـام عـ ـم ـل

م ـ ـن القانـ ـ ـون التج ـ ـاري ،غي ـ ـر أن الص ـ ـك البري ـ ـدي ﻻ يخض ـ ـع
لباقي اﻷحكام اﳌتعلقة بالصك اﳌصرﰲ.
اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : 5٤ﻻ يقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اع ـ ـتراض الساح ـ ـ ـب عﲆ دفـ ـ ـع
صك بريدي يقدمه اﳌستفيد إﻻ ﰲ حالة فقدان الصك أو
اختﻼسه أو إفﻼس حامله.
وإذا قّدم الساحب اعتراضا ﻷسباب أخرى بالرغم من هذا
اﳌنع ،يفصل قاضي اﻻستعجال ﰲ رفع اﻻعتراض بطلب من
اﳊامل ،وهذا حتى ﰲ حالة قيام دعوى من حيث اﳌوضوع.
اﳌاّدة  : 55يمكن التسطير عﲆ الصك البريدي قبل
تقديمه للقبض.
يتمثل التسطير اﳋاص ﰲ خطﲔ متوازيﲔ يرسمان
عﲆ وجه الصك ،ويذكر اسم اﳌؤسسة اﳌصرفية اﳌعنّية
بﲔ اﳋطﲔ.

ﻻ يعتّد بالشطب عﲆ التسطير أو عﲆ اسم اﳌؤسسة
اﳌصرفية اﳌعنية.
ﻻﰲ
ﻻ يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي اﳌسطر إ ّ
اﳌصرف الذي تعّينه غرفة اﳌقاصة أو ﲟوجب ﲢويل إﱃ
حسابـ ـه الـ ـبـ ـريـ ـدي اﳉاري أو إﱃ اﳌست ـف ـي ـد ب ـال ـت ـح ـوي ـل ﰲ
حسابه البريدي اﳉاري.
وي ـ ـمـ ـكـ ـن اﳌصرف اﳌعـ ـّيـ ـن أن يـ ـلـ ـجأ إﱃ مصرف آخـ ـر

للتحصيل من غرفة اﳌقاصة.

يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـحـ ـمـ ـل الّصك الـ ـبـ ـريـ ـدي تسطـ ـيـ ـريـ ـن ،عﲆ

اﻷكثر ،أحدهما للتحصيل من غرفة اﳌقاصة.

اﳌاّدة  : 56ك ـ ـل ص ـ ـك بري ـ ـدي مسطـ ـ ـر أو غيـ ـ ـر مسطـ ـ ـر
يكـ ـ ـون رصيـ ـ ـده اﳌقابـ ـ ـل ﲢـ ـ ـت تصـ ـ ـرف الساح ـ ـ ـب ،يمكـ ـ ـن،
بـ ـاستـ ـثـ ـن ـ ـ ـاء اﻷح ـك ـ ـ ـام اﳌخ ـال ـفـ ـ ـ ـة ،أن ُي ـصـ ـ ـّدق ع ـل ـيـ ـ ـه م ـرك ـ ـ ـز
الصك ـ ـوك البريديـ ـ ـة أو مؤسسة البريد إذا طلب ذلك ساحبه

أو حامله.
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ويبقى رصيد الصك البريدي اﳌصدق مجمدا حتى

وبـ ـعـ ـد خصم تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف تسيـ ـيـ ـر اﳊساب ،ي ـق ـوم ب ـري ـد
اﳉزائر بتحويل الرصيد إﱃ اﳋزينة العمومية.

يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية

ك ـ ـل قـ ـرار بقف ـ ـل اﳊس ـ ـاب ﲟب ـ ـادرة مـ ـن بري ـ ـد اﳉزائ ـ ـر
يـ ـ ـج ـ ـب أن يـ ـ ـكـ ـون مسبـ ـ ـوق ـ ـا بإع ـ ـذار مسبب ي ـ ـوج ـ ـه لصاحب
اﳊساب عن طريق جميع الوسائل اﳌناسبة .ويتم منح أجل
شهرين ) ،(2عﲆ اﻷقل ،لصاحب اﳊساب قبل القيام بقفل
اﳊساب.

انقضاء أجل صﻼحية السند.
أو مندوبه أو رئيس مؤسسة البريد عﲆ وجه السند.
اﳌاّدة  : 57يعّد بري ـ ـد اﳉزائـ ـ ـر مسـ ـ ـؤوﻻ ع ـ ـﲆ اﳌبال ـ ـغ

الـ ـتي يستـ ـلـ ـمـ ـهـ ـا لـ ـق ـي ـده ـا ﰲ اﻻع ـت ـم ـاد اﳋاص ب ـاﳊساب ـات
البريدية اﳉارية.
عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون أمر
مـ ـ ـن الساحب أو م ـ ـوك ـ ـل ـ ـه م ـ ـن ط ـ ـرف ب ـ ـري ـ ـد اﳉزائ ـ ـر أو أح ـ ـد
مست ـخ ـدم ـي ـه ،ي ـق ـوم ب ـري ـد اﳉزائ ـر ب ـرد اﳊساب إﱃ ح ـال ـت ـه
اﻷوﱃ قبـ ـل اﳋص ـم ،ﰲ أج ـ ـل ﻻ يتجـ ـاوز ثﻼثـ ـﲔ ) (٣٠يوم ـا،
اب ـ ـت ـ ـداء م ـ ـن ت ـ ـاري ـ ـخ م ـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة الـ ـوقـ ـائـ ـع ،وهـ ـذا دون اﳌساس
باﳌتابعات اﳉزائية.

تطبق أحكام اﳌادة  ٦2من هذا القانون ،عند استعمال
حواﻻت دفع عادية أو إلكترونية أو برقية.
وﰲ حـ ـالـ ـة الشكـ ـوى ،تـ ـطـ ـبـ ـق عﲆ الصكـ ـوك الـ ـب ـري ـدي ـة
الـ ـقـ ـواعـ ـد اﳋاصة بـ ـتـ ـحصيـ ـل وتسديـ ـد الـ ـتـ ـعـ ـاريـ ـف اﳌقـ ـررة
بالنسبة للحواﻻت.
وﻻ تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى
عليها أكثر من عامﲔ ).(2
اﳌاّدة  : 5٨ينبغي لصاحب اﳊساب البريدي اﳉاري
أن ي ـ ـعـ ـلـ ـم ،ﰲ حـ ـالـ ـة تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر حـ ـالـ ـتـ ـه اﳌدنـ ـيـ ـة أو وضعـ ـيـ ـتـ ـه
ال ـ ـق ـ ـان ـ ـونـ ـيـ ـة ،مـ ـركـ ـز الصكـ ـوك الـ ـبـ ـريـ ـديـ ـة الـ ـذي يـ ـمسك هـ ـذا
اﳊساب.
وﻻ يكون بريد اﳉزائر مسؤوﻻ عن العواقب اﳌترتبة
عﲆ التعديﻼت التي لم تبّلغ له.
يعّد بالنسبة إﱃ بريد اﳉزائر صكا مدفوعا ،كل صك
صادر للدفع قانونا ومقيد عﲆ حساب الساحب.
ع ـ ـن ـ ـدم ـ ـا ي ـ ـح ـ ـّول الصك إﱃ ح ـ ـوالـ ـة ويـ ـتـ ـم الـ ـدفـ ـع بـ ـهـ ـذه

ن اﳌسؤولية اﳌالية اﳌناطة ببريد اﳉزائر هي
الوسيلة ،فإ ّ
نفس اﳌسؤولية اﳌناطة به بخصوص اﳊوالة.
يكون صاحب اﳊساب البريدي اﳉاري مسؤوﻻ وحده عن

ال ـ ـتـ ـبـ ـعـ ـات اﳌتـ ـرتـ ـبـ ـة عﲆ اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال الـ ـتـ ـعسفي ﻻستـ ـمـ ـارات
الصكوك أو فقدانها أو ضياعها ،اﳌسّلمة له من قبل بريد اﳉزائر.
تـ ـ ـقـ ـ ـع عﲆ ساحب الصك مسؤولـ ـ ـيـ ـ ـة ال ـ ـدف ـ ـع اﳌزور أو
الـ ـتـ ـحـ ـويـ ـل اﳌزّور اﳌتـ ـرت ـبﲔ عﲆ ب ـي ـان ـات ال ـت ـخصيص أو

التحويل غير الصحيحة أو غير اﳌكتملة.

يعّد مجرد حيازة بريد اﳉزائر صكا ﳊامله كافية
لتبرئة الذمة بالنسبة إﱃ صاحب اﳊساب.
اﳌاّدة  : 5٩ﰲ حالة ما لم تطرأ أية عملية عﲆ رصيد
حساب بريدي جار منذ خمس عشرة ) (1٥سنة ،يقوم بريد
اﳉزائر ﲟباشرة إجراءات قفله.

ي ـم ـك ـن ب ـري ـد اﳉزائ ـر أن ي ـق ـفـل تـلـقـائـيـا حسابـا جـاريـا
ع ـ ـن ـ ـدم ـ ـا يسحب صاحب الصك ع ـ ـدة صك ـ ـوك بـ ـريـ ـديـ ـة بـ ـدون
رصيد كاف.
يقفل اﳊساب ﰲ حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي
تبّلغ فيه الوفاة إﱃ علم اﳌصلحة اﳌاسكة للحساب.
ويـ ـ ـتـ ـ ـم تسديـ ـ ـد الـ ـ ـرصيـ ـ ـد بسعي م ـ ـن م ـ ـرك ـ ـز الصك ـ ـوك
اﳌاسك للحساب بحوالة أو ﲢويل بريدي لفائدة الورثة.
القسم الرابع
اﳊواﻻت
اﳌاّدة  : 60يمكـ ـ ـن أن ترسـ ـ ـل اﻷم ـ ـوال ضمـ ـ ـن النظـ ـ ـام
ال ـ ـ ـداخﲇ ب ـ ـ ـواسط ـ ـ ـة اﳊواﻻت الصادرة ع ـ ـ ـن ب ـ ـ ـريـ ـ ـد اﳉزائـ ـ ـر
واﶈولة بالبريد أو عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : 6١تعـ ـ ـد التعريف ـ ـات اﶈصل ـ ـة مـ ـن قبـ ـ ـل بريـ ـد
اﳉزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا اﻷخير ،حتى ولو لم يتم دفع
مبالغ اﳊواﻻت.
اﳌاّدة  : 62مع مراعاة أحكام اﳌادة  ٦٤أدناه ،يعّد بريد
اﳉزائر مسؤوﻻ عن اﳌبالغ اﶈولة إﱃ حواﻻت إﱃ حﲔ
دفعها ضمن الشروط اﳌقررة ﰲ اﻷنظمة.
وﻻ يعّد بريد اﳉزائر مسؤوﻻ عن التأخر الذي قد ينجم
أثناء تنفيذ اﳋدمة ﰲ حالة القوة القاهرة.
اﳌاّدة  : 6٣تبرأ ذمة بريد اﳉزائر قانونا بعد دفع
اﳊواﻻت وﲟقابل اﻹمضاء بﲔ أيدي ضباط اتصال البريد
اﳌدنـ ـيﲔ أو الـ ـعسكـ ـريﲔ اﳌعـ ـتـ ـمـ ـديـ ـن قـ ـانـ ـون ـا ل ـدى رؤساء
اﳌؤسسات البريدية.
ب مبلغ اﳊواﻻت
اﳌاّدة  : 6٤يقوم بريد اﳉزائر بص ّ
اﳌختلفة ،التي لم يطالب ذوو اﳊق بدفعها أو تسديدها ﰲ
أجل سنتﲔ ) ،(2اعتبارا من يوم دفع مبالغها ،ﰲ اﳋزينة
العمومية بعد خصم تكاليف التسيير.
وﻻ تقبل الشكاوى اﳋاصة باﳊواﻻت اﳌختلفة مهما
كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتﲔ ) ،(2اعتبارا
من يوم الدفع.
القسم اﳋامس
القيم الواجب ت ـحصيلها واﻹرساﻻت اﳌسّلمة مقابل تسديد
ص ـ ـ ـل
اﳌاّدة  : 65يمك ـ ـ ـ ـن ﰲ النظـ ـ ـ ـام الداخـ ـ ـ ـﲇ أن ﲢ ّ
بواسطة البريد ،القسيمات والفواتير واﻷوراق والسفاﰋ
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وبصفة عامة ،كل القيم التجارية أو غيرها القابلة لﻼحتجاج

اﳌاّدة  : 7٣يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو

عﲆ عـ ـدم الـ ـدفـ ـع أو غـ ـي ـر ال ـق ـاب ـل ـة ،م ـع م ـراع ـاة اﻻست ـث ـن ـاءات

ف ـ ـردي ـ ـة بإق ـ ـامـ ـة صنـ ـاديـ ـق الـ ـرسائـ ـل ﰲ اﻷجـ ـزاء اﳌشتـ ـركـ ـة

اﶈددة عن طريق التنظيم.

بصورة تسهل عﲆ موزعي البريد الوصول إليها.

ويحدد اﳌبلغ اﻷقصى للقيم الواجب ﲢصيلها وكذا عدد
ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها ﰲ إرسال واحد ،عن طريق
التنظيم.

ﻻ يحق ﻷي كان منعهم من الوصول إﱃ هذه الصناديق.
يكون مالكو البنايات ووكﻼء العمارات مسؤولﲔ عﲆ
صيانة هذه الصناديق.

اﳌاّدة  : 66يمك ـ ـن ﰲ النظـ ـام الداخ ـ ـﲇ إرسـ ـال مـ ـ ـادة

الفصل الرابع

اﳌراسلة اﶈددة عن طريق التنظيم ،وكذا الطرود البريدية

اﳌصادقة عﲆ ﲡهيزات البريد

مقابل التسديد الذي يحدد أقصاه عن طريق التنظيم ،ويكون
مست ـق ـ ًّﻼ ع ـن ال ـق ـي ـم ـة اﻷصل ـي ـة ل ـل ـم ـادة ،وع ـن ـد اﻻقـتضاء ،عـن

اﳌاّدة  : 7٤كل ﲡهيز مخصص ﻷن يستعمل لتوفير
خدمات البريد يخضع ﳌصادقة مثّبتة بشهادة مطابقة.

التصريح بالقيمة.
اﳌاّدة  : 67ﻻ يحت ـ ـ ـج ،ﰲ جميـ ـع اﳊـ ـ ـاﻻت ،ل ـ ـ ـدى بريـ ـ ـ ـد
اﳉزائـ ـر بـ ـاﻻلـ ـتـ ـزامـ ـات الـ ـواقـ ـعـ ـة عﲆ عـ ـاتـ ـق اﳊامـ ـل بـ ـحـ ـكـ ـم
التشريع واﻷنظمة اﳌعمول بها ،ﰲ مجال ﲢصيل الصكوك
واﻷوراق التجارية اﳌسّلمة له تنفيذا لهذا الفصل.
اﳌاّدة  : 6٨ينبغي أن يؤّدى دفعة واحدة مبلغ القيم
الـ ـتي يـ ـجب ﲢصيـ ـلـ ـهـ ـا أو اﳌبـ ـالـ ـغ الـ ـتي يـ ـجب قـ ـبضه ـا م ـن
اﳌرسل إليه عن اﻹرساﻻت مقابل التسديد.
ﻻ يقبل الدفع اﳉزئي.
ﻻ يمكن أن يؤدي الدفع إﱃ رجوع مسلّم اﳌبالغ عﲆ
بريد اﳉزائر.

وﲤنح شهادة اﳌطابقة من طرف سلطة الضبط أو من
طرف مخبر ﲡارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه
السلـ ـ ـطـ ـ ـة ،وبـ ـ ـعـ ـ ـد دف ـ ـع مصاري ـ ـف اﳌصادق ـ ـة وف ـ ـق الشروط
اﶈددة عن طريق التنظيم.
يـ ـم ـك ـن إنشاء ن ـظ ـام اﳌصادق ـة ال ـذات ـي ـة و/أو اﻻع ـت ـراف
باﳌصادقة اﳌتحصل عليها ﰲ بلد آخر ،عن طريق التنظيم.
تـ ـبـ ـّلـ ـغ شهـ ـادة اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة أو رفضهـ ـا اﳌسّبـ ـب ﰲ أج ـل
أقصاه شه ـ ـ ـران ) (2ابتـ ـ ـداء من ت ـ ـاري ـ ـخ إي ـ ـداع الط ـ ـ ـلب اﳌثبت
بوصل اﻻستﻼم.
ﲢدد قائمة التجهيزات اﳋاضعة للمصادقة ،عن طريق
التنظيم.

يعفى بريد اﳉزائر من كل إجراء متعلق ﲟعاينة عدم
الدفع.

اﳌاّدة  : 75يجب أن تكون التجهيزات اﳌذكورة أعﻼه،
مطابقة ﰲ كل وقت للنموذج اﳌصادق عليه.

اﳌاّدة  : 6٩يمكن مرسل الصكوك واﻷوراق التجارية
غ ـي ـر اﶈّصل ـة ال ـل ـج ـوء إﱃ إج ـراء اﻻح ـت ـج ـاج ل ـع ـدم ال ـدفـع أو

الفصل اﳋامس

شهادة عدم الوفاء ،شريطة توفره عﲆ حساب بريدي جاٍر.

أحكام مختلفة

الفصل الثالث

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : 76يتـ ـ ـ ـعّين عﲆ كل ن ـاقـ ـ ـل أن ي ـ ـ ـضمـ ـ ـن عﲆ
خ ـط ـوط ـه اﻻع ـت ـيـاديـة مـقـابـل تـعـويض ،نـقـل بـرقـيـات الـبـريـد

اﻻرتفاقات البريدية
اﳌاّدة  : 70يرخص لبريد اﳉزائر فقط ،وبقوة القانون،
إقامة صناديق الرسائل عﲆ الطريق العمومي ﳉمع البريد.
اﳌاّدة  : 7١يمكـ ـ ـ ـن أيض ـ ـ ـ ـا بري ـ ـ ـ ـد اﳉزائ ـ ـ ـ ـر ﰲ حالـ ـ ـة
الضرورة ،ت ـ ـث ـ ـبـ ـيت هـ ـذه الصنـ ـاديـ ـق عﲆ جـ ـدران وواجـ ـهـ ـات
مختلف البنايات والعمارات السكنية اﳌطلة عﲆ الطريق
العمومي مع احترام حق اﳌلكية.
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : 72ي ـ ـ ـجب عﲆ اﳌص ـ ـ ـالح البلدية اﳌختصة،
إعطاء تسمّيات لكـل حـي وشـارع وﳑـر وطريق وبصورة
عامة لكل اﻷماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.

والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه اﳌتعامل.
اﳌاّدة  : 77يتعّين عﲆ أي قائد أو عضو طاقم سفينة
أو طائرة أن يسّلم إﱃ اﳌتعاملﲔ ﲟجرد وصوله إﱃ مطار
أو ميناء جزائري ،كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه،
غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته.
اﳌاّدة  : 7٨يبّلغ متعاملو البريد إﱃ إدارة الضرائب
بطلب منها تغييرات موطن اﻹقامة التي تصل إﱃ علمهم.
اﳌاّدة  : 7٩يرخص ﳌتعامﲇ البريد أن يضعوا ﲢت
مـ ـ ـراقـ ـ ـب ـ ـة اﳉم ـ ـارك ضم ـ ـن الشروط اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ
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اتفاقيات واتفاقات اﻻﲢاد البريدي العاﳌي أو اﻻﲢادات
الـ ـ ـ ـدولـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة اﳌصغـ ـ ـ ـرة ،اﻹرساﻻت اﶈظـ ـ ـ ـور استـ ـ ـ ـي ـ ـ ـراده ـ ـ ـا
واﳋاضعة للحقوق أو الرسوم التي ﲢصلها إدارة اﳉمارك
أو اﳋاضعة لقيود أو ﻹجراءات عند الدخول.
كما يرخص ﳌتعامﲇ البريد أن يضعوا ،ﲢت مراقبة
اﳉمارك ،اﻹرساﻻت اﶈظور تصديرها واﳋاضعة للحقوق
صلها إدارة اﳉمارك أو اﳋاضعة لقيود أو
والرسوم التي ﲢ ّ
ﻹجراءات عند اﳋروج.
ي ـ ـح ـ ـق ﻷع ـ ـوان اﳉم ـ ـارك ال ـ ـدخـ ـول إﱃ مـ ـكـ ـاتب الـ ـبـ ـريـ ـد
الـ ـثـ ـاب ـت ـة أو اﳌت ـن ـق ـل ـة ﲟا ف ـي ـه ـا ق ـاع ـات ال ـف ـرز ذات اﻻتصال
اﳌبـ ـاشر مـ ـع اﳋارج ،لـ ـلـ ـبـ ـحث بـ ـحضور أعـ ـوان الـ ـب ـري ـد ع ـن
اﻹرساﻻت اﳌختومة أو غير اﳌختومة وذات مصدر داخﲇ
أو خارجي ،باستثناء إرساﻻت العبور واﶈتوية أو التي
تبدو محتوية عﲆ مواد من النوع اﳌشار إليه ﰲ هذه اﳌادة.
وﻻ يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن ،بأي حـ ـ ـال مـ ـ ـن اﻷحـ ـ ـوال ،انـ ـ ـت ـ ـه ـ ـاك سّري ـ ـة
اﳌراسﻼت.
اﳌاّدة  : ٨0يحال كل نوع من اﳌراسلة التي لم يمكن
لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إﱃ مرسليها أو عﲆ
اﻷقل إﱃ مكتب البريد اﻷصﲇ إﱃ مصلحة اﳌهمﻼت ،وتفتح
من أجل البحث عن دﻻئل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان
اﳌرسل ﰲ حالة انعدام عنوان اﳌرسل إليه.
اﳌاّدة  : ٨١ﻻ يلزم بريد اﳉزائر بأي تعويض عن
فقدان الرسائل العادية.
اﳌاّدة  : ٨2ﻻ يلزم بريد اﳉزائر بأي تعويض عن تلف
اﳌواد اﳌوصى عليها.
يـ ـلـ ـزم اﳌتـ ـعـ ـام ـل ب ـت ـع ـويض ي ـح ـدد م ـب ـل ـغ ـه ع ـن ط ـري ـق
التنظيم ﰲ حالة الفقدان اﳉزئي أو الكﲇ باستثناء حالة
القوة القاهرة ،إما لفائدة اﳌرسل ،وإما ﰲ حالة انعدام هذا
اﻷخير أو بناء عﲆ طلبه ،لفائدة اﳌرسل إليه.
اﳌاّدة  : ٨٣يعفى بريد اﳉزائر من الرسائل اﳌوصى
عليها عند تسليمها مقابل وصل إﱃ اﳌرسل إليه أو إﱃ
وكيله وكذلك عن اﳌواد اﻷخرى اﳌوصى عليها عند تسليمها
مقابل وصل سواء إﱃ اﳌرسل إليه أو إﱃ أي شخص ملحق
ﲟصلحته أو قاطن معه.
اﳌاّدة  : ٨٤يعد بريد اﳉزائر مسؤوﻻ ،ﰲ حدود مبلغ
يحدد عن طريق التنظيم ،باستثناء حالة الفقدان بسبب
القوة القاهرة ،عن القيم اﳌدرجة ﰲ الرسائل واﳌصرح بها
قانونا.
ويعفى من هذه اﳌسؤولية بتسليم الرسائل مقابل
وصل يمنحه له اﳌرسل إليه أو وكيله .
تـ ـرفـ ـع دعـ ـوى اﳌسؤولـ ـي ـة ﰲ ح ـال ـة ال ـن ـزاع أم ـام اﳉه ـة
القضائية اﳌختصة.
اﳌاّدة  : ٨5تعّد إرساﻻت اﳌجوهرات واﳌواد الثمينة
ﲟثابة الرسائل اﶈتوية عﲆ قيم مصرح بها فيما يخص
مسؤولية اﳌتعامل.
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وﻻ يلزم اﳌتعامل بأي تعويض ﰲ حالة الفقدان أو
التلف الناﰋ عن كسر العلب اﶈتوية عﲆ هذه اﻹرساﻻت
والتي ﻻ تتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم.
اﳌاّدة  : ٨6يحل اﳌتعامل محل حقوق اﳌالك عندما
يسدد مبلغ القيم اﳌصرح بها التي لم تصل إﱃ اﳌرسل إليه.
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـّي ـ ـن عﲆ اﳌالك إع ـ ـﻼم اﳌت ـ ـع ـ ـامـ ـل وقت قـ ـيـ ـامـ ـه
بالتسديد ،بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها
اﳌساعدة عﲆ اﳌمارسة اﳌجدية ﳊقوقه.
اﳌاّدة  : ٨7ﻻ يتحمل بريد اﳉزائر أية مسؤولية ﰲ
حالة التأخير ﰲ التوزيع أو عدم التسليم عن طريق السريع،
وﰲ هذه اﳊالة ،يكون إرجاع الرسم اﳋاص إجباريا.
اﳌاّدة  : ٨٨ﻻ تقبل الشكاوى اﳌتعلقة باﳌواد اﳌرسلة
مـ ـهـ ـمـ ـا ك ـان ن ـوع ـه ـا وم ـوضوع ـه ـا وسب ـب ـه ـا إّﻻ ﰲ أج ـل سن ـة،
اعتبارا من اليوم اﳌواﱄ ليوم إيداع اﻹرسال.
اﳌاّدة  : ٨٩يرخص لكل متعامل ﰲ مجال هواية جمع
الطوابع البريدية ،ببيع طوابع بريدية جزائرية ﻷشخاص
طبيعيﲔ أو معنويﲔ مقيمﲔ باﳋارج أو طوابع بريدية
أجنبية ﻷشخاص طبيعيﲔ أو معنويﲔ مقيمﲔ باﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٩0يضمن بريد اﳉزائر كل اﳋدمات التي
ﲢدد الدولة قائمتها بالنظر إﱃ حاجات اﳋزينة العمومية
للقيام ﲟهامها.
وﲢدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك اﳋدمات
ﲟوجب اتفاقية مبرمة بﲔ الدولة وبريد اﳉزائر.
ت ـق ـّي ـد اﻷرصدة ال ـدائ ـن ـة ل ـل ـحساب ـات ال ـبـريـديـة اﳉاريـة
للخواص واﳌؤسسات اﻻقتصادية كسندات للخزينة.
وتضمن مصالح البريد باسم وﳊساب الدولة ،مسك
وتسيير اﳊسابات البريدية اﳉارية للمحاسبﲔ والوكﻼء
العموميﲔ.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذا اﳊكم ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب
اتفاقية.
اﳌاّدة  : ٩١يرخص لبريد اﳉزائر ،أن يبرم مع الدولة
أو مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح
ل ـ ـل ـ ـدول ـ ـة أو لﻸشخ ـ ـاص اﳌذك ـ ـوري ـ ـن ب ـ ـاستـ ـعـ ـمـ ـال اﳌنشآت
اﳌتوفرة لديه وكذا اﳋدمات الداخلة ﰲ ميدان نشاطه.
اﳌاّدة  : ٩2يمكن بريد اﳉزائر وحده أو عن طريق
الشراكة ،خلق فروع أو أخذ مساهمات ﰲ كل مؤسسة تدخل
بطبيعتها ﰲ إطار مجال نشاطه .
ويمكن بريد اﳉزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية أو
إبرام اتفاقات توزيع أو تقدﱘ خدمات مع شركاء آخرين.
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ﻻ
اﳌاّدة  : ٩٣ﻻ يرخ ـ ـ ـ ـص باستعم ـ ـال عﻼم ـ ـة “بريـ ـ ـد” إ ّ
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– شروط اﻻستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات
الﻼسلكية الكهربائية وموارد اﻷرقام،

لبريد اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٩٤ﲢدد اﻹرساﻻت اﳌقبولة للتنقل عن طريق
اﻹعفاء البريدي أو اﻹعفاء من التخليص عن طريق التنظيم.
ﲢدد شروط ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذ وال ـ ـت ـ ـع ـ ـويض ال ـ ـع ـ ـادل ﲟوجب
اتفاقية مبرمة بﲔ الدولة وبريد اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٩5يلتزم بالسّر اﳌهني كل من مستخدمي
بريد اﳉزائر وأعضاء مجلس اﻹدارة ومحافظي اﳊسابات
وكل شخص يـشارك أو شـارك بـأي طريقة كانت ﰲ تسيير
أو مراقبة مؤسسة بريدية أو كان أحد مستخدميها ،ﲢت
طائلة العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.
وﻻ يحتج بالسّر اﳌهني أمام :
– السلطة القضائية،
– السلطات العمومية اﳌلزمة بتبليغ اﳌعلومات إﱃ
الهيئات الدولية اﳌؤهلة ،خصوصا فـي إطار مكافحة الفساد
وتبييض اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب،
– الـ ـهـ ـيئـ ـة اﳌت ـخصصة ﰲ م ـك ـاف ـح ـة ت ـب ـي ـيض اﻷم ـوال
وﲤويل اﻹرهاب.

– شروط حماية حقوق مشتركي خدمات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،
– معايير ومواصفات الشبكات وخدمات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،
– اﳌقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة
والتي ﲢدد عن طريق التنظيم،
– اﳌقـ ـتضيـ ـات الـ ـتي تـ ـف ـرضه ـا أه ـداف ت ـه ـيئ ـة اﻹق ـل ـي ـم
والعمران ،باﻹضافة إﱃ كيفيات تقاسم اﳌنشآت القاعدية
والتجوال الوطني،
– اﳌقـ ـتضيـ ـات الـ ـتي تـ ـتـ ـطـ ـلـ ـبـ ـه ـا ضرورة اﳊف ـاظ عﲆ
النظام العام والدفاع الوطني واﻷمن العمومي،
– اﻹيصـ ـال اﳌجـ ـ ـانـ ـ ـي لـ ـ ـنـ ـ ـداءات الـ ـ ـطـ ـ ـوارئ وتـ ـ ـوف ـ ـي ـ ـ ـر
معلومات مجانية ﳌصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع
اﳌتصل،
– اﻹيصال اﳌجـ ـاني ﻻتصاﻻت السلـ ـطـ ـات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة
اﳌوجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك أو لتخفيف

الباب ال ّ
ثالث
نظام القانوني لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية
ال ّ
الفصل اﻷّول
مة
القواعد العا ّ
اﳌاّدة  : ٩6يج ـ ـ ـوز إنش ـ ـ ـ ـاء و/أو استغ ـ ـ ـ ـﻼل شبكـ ـ ـ ـات

آثار الكوارث الكبرى،
– الشروط الضرورية لضمان توافقية اﳋدمات،
– الضمانات التي من شأنها ﲤكﲔ اﳌشتركﲔ ذوي
اﻻح ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـاج ـ ـ ـات اﳋاصة م ـ ـ ـن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـاذ ﳋدمـ ـ ـات اﻻتصاﻻت
اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وﳋدم ـات ال ـط ـوارئ ،بشك ـل مساٍو ل ـذلك ال ـذي

اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة م ـه ـم ـا ك ـان نـوع اﳋدمـات اﳌقـّدمـة،

يستفيد منه أغلبية اﳌشتركﲔ.

وف ـ ـ ـق ال ّشروط اﶈّددة ﰲ ه ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون وﰲ ال ـ ـ ـّنـ ـ ـصوص

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ٩٨يتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّين ع ـ ـ ـ ـ ـ ـﲆ متعام ـ ـ ـﲇ اﻻتص ـ ـ ـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية اﳌساهمة ﰲ اﻻستثمار الفعال خصوصا ﰲ

وﻻ تشم ـ ـل أح ـ ـك ـ ـام ه ـ ـذه اﳌاّدة م ـ ـنشآت الـ ـّدولـ ـة اﳌعـ ـّدة

اﳌنشآت اﶈسنة ومن اﳉيل اﳉديد واﻹبداع والتنافسية

التّنظيمّية اﳌّتخذة لتطبيقه.
لتلبّية حاجات الّدفاع الوطني أو اﻷمن العمومي.
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : ٩7يخضـ ـ ـ ـ ـ ـع إنشـ ـ ـ ـ ـ ـاء واستغ ـ ـ ـ ـ ـﻼل شبكـ ـ ـ ـ ـات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور وتقدﱘ خدمات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية للجمهور إﱃ احترام ما يأتي :
– شروط اﳌداومة ونوعية اﳋدمات والوفرة وأمن
وسﻼمة الشبكات واﳋدمات ،وكذا جميع اﳌتطلبات اﻷخرى
اﳉوهرية كما هي محددة ﰲ دفاتر الشروط،
– شروط خصوصية البيانات واﳌعلومات التي ﰎ
إيصالها بواسطة شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– شروط حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـة اﳊي ـ ـ ـ ـاة اﳋاصة ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمشت ـ ـ ـ ـركﲔ
والبيانات ذات الطابع الشخصي،

ﰲ مجال اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ٩٩يتـ ـم توفي ـ ـر اﳋدم ـ ـة الشاملـ ـة لﻼتص ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية من طرف متعاملﲔ رسا عليهم مزاد للمنافسة،
يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـزمـ ـ ـون بـ ـ ـاحـ ـ ـت ـ ـرام شروط اﻹنشاء واﻻست ـ ـغ ـ ـﻼل واﻷداء
اﶈددة ﰲ دف ـ ـ ـتـ ـ ـر الشروط ،وبـ ـ ـاحـ ـ ـتـ ـ ـرام مـ ـ ـبـ ـ ـادئ اﳌساواة
واﻻستمرارية والشمولية والتكيف.
غـ ـيـ ـر أّنـ ـه ،عـ ـن ـدم ـا ت ـق ـتضي ال ـظ ـروف ،ي ـم ـك ـن ال ـل ـج ـن ـة
اﳌكلفة بتسيير صندوق اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،بناء عﲆ تقرير الوزير
اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،وبعد موافقة اﳊكومة ،أن
توكل أو تؤكد عﲆ توفير اﳋدمة الشاملة ﰲ مناطق محددة
ﳌتعامل عمومي.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 27
اﳉريدة الرسم ّ

20

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م

يجب أن تكون اﻹجراءات اﳌطّبقة عﲆ اﳌزايدة بإعﻼن

وﻻ يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا

اﳌنـ ـافسة مـ ـوضوعـ ـيـ ـة وغـ ـيـ ـر ﲤيـ ـيـ ـزيـ ـة وشفـ ـافـ ـة وتضم ـن

بالنظر إﱃ حاجات الطالب من جهة ،وقدرة اﳌتعامل عﲆ

اﳌساواة ﰲ التعامل مع اﳌتقدمﲔ للمزاد.

تلبيتها من جهة اﻷخرى .

ويتم ﲢديد هذه اﻹجراءات التي تتبعها سلطة الضبط
عن طريق التنظيم.
عندما يتطلب توفير خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
ﰲ اﳌناطق اﳌعزولة ،يمكن اللجنة اﳌذكورة ﰲ الفقرة
ال ـ ـثـ ـانـ ـيـ ـة أعـ ـﻼه ،أن تـ ـوكـ ـل إنـ ـجـ ـاز مـ ـنشآت نـ ـقـ ـل اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية ،إﱃ اﳌتعامل التاريخي ،بناء عﲆ اقتراح من
الـ ـوزيـ ـر اﳌك ـل ـف ب ـاﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،وب ـع ـد م ـواف ـق ـة
اﳊكومة.
ﻼسلكّية الكهربائّية
اﳌاّدة  : ١00يعّد طيف الّذبذبات ال ّ
ملكا للّدولة.
تفّوض الدولة صﻼحياتها ﰲ تخطيط وتقسيم الطيف
إﱃ حزم ذبذبات ومراقبته وإدارة استعمال حزم الذبذبات،
ﻻسيما منح هذه اﻷخيرة وتخصيص الذبذبات إﱃ مختلف
اﳌست ـع ـم ـلﲔ ،إﱃ ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـنـيـة لـلـذبـذبـات الـتي تـوضع
ﲢت وصاية الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

يجب تسبيب رفض الطلب .
يجب ضمان التوصيل البيني بﲔ مختلف شبكات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية حسب الشروط اﶈددة عن طريق
التنظيم.
يجب عﲆ متعامﲇ شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌف ـ ـت ـ ـوح ـ ـة ل ـ ـل ـ ـجـ ـمـ ـهـ ـور أن يـ ـنشروا وفـ ـق الشروط اﶈددة
ﲟوجب دفتر شروطهم ،الفهرس اﳌرجعي للتوصيل البيني
الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني.
ت ـ ـت ـ ـم اﳌصادقـ ـة عﲆ هـ ـذا الـ ـفـ ـهـ ـرس مـ ـن طـ ـرف سلـ ـطـ ـة
الضبط قبل نشره.
اﳌاّدة  : ١02يلزم اﳌتعامل التاريخي صاحب رخصة
إقامة واستغﻼل شبكة اتصاﻻت إلكترونية ثابتة مفتوحة
ل ـل ـج ـم ـه ـور ب ـاﻻست ـج ـاب ـة وف ـق شروط م ـوضوع ـيـة وشفـافـة
وغير ﲤييزية ،لطلبات تفكيك حلقته اﶈلية التي يقدمها
متعاملو خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية للجمهور أصحاب
التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة.
ويـ ـلـ ـتـ ـزم اﳌتـ ـعـ ـامـ ـل الـ ـت ـاري ـخي صاحب رخصة إق ـام ـة

يقوم اﳊائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملﲔ ﰲ

واستـ ـغـ ـﻼل شبـ ـكـ ـة اتصاﻻت إلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ث ـاب ـت ـة م ـف ـت ـوح ـة

ح ـزم ل ـل ـذب ـذب ـات اﳌم ـنـوحـة لـهـم مـن طـرف الـوكـالـة الـوطـنـيـة

ل ـل ـج ـمـهـور بأخـذ كـافـة الـتـدابـيـر الضروريـة لـتـهـيئـة مـنشآتـه

للذبذبات.

القاعدية ،وكذا محﻼته التقنية اﳌتوفرة لديه من أجل ﲤكﲔ

ﲢدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات
عن طريق التنظيم.

طالبي التفكيك من التمركز اﳌشترك ﳌنشآتهم الضرورية
لتوفير خدماتهم بحسب اﻹمكانيات اﳌوضوعية اﳌتوفرة
مقابل أداء مكافأة.

يتم إعداد اﳌخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة

وﰲ حالة وجود جزئي للحلقة اﶈلية السلكية أو

ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـذب ـذب ـات ب ـال ـت ـنسي ـق م ـع اﻹدارات واﳌؤسسات

انعدامها أو ﰲ حال نفاذ صﻼحيتها أو قدمها ،يقوم اﳌتعامل

اﳌع ـن ـي ـة ط ـب ـق ـا لـنـظـام اﻻتصاﻻت الـﻼسلـكـيـة لـﻼﲢاد الـدوﱄ

ال ـتـاريـخي بـالسمـاح ،ﳊسابـه ،لـلـمـتـعـامـل اﳌستـفـيـد بـوضع

لﻼتصاﻻت ،ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم.

منشأة قاعدية للتوزيع ﰲ إطار اتفاقية منفصلة لوضع

ويـ ـ ـخضع مـ ـ ـنـ ـ ـح وت ـ ـخصيص ال ـ ـذب ـ ـذب ـ ـات ال ـ ـﻼسل ـ ـك ـ ـي ـ ـة
الكهربائية لدفع إتاوة ﲢدد عن طريق التنظيم.
وﻻ يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات
ﳊاجات الّدفاع الوطني واﻷمن العمومي لدفع اﻷتاوى.
ت ـخضع اﳌوارد ال ـط ـي ـف ـي ـة لشروط اﻻست ـع ـم ـال ال ـفـعـال
والرشيد.

اﳌنشأة القاعدية للتوزيع ،تصادق عليها سلطة الضبط.
ﻻ يحق ﳌتعامﲇ اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﳊاصلﲔ
عﲆ رخص وﻻ ل ـ ـف ـ ـروع ـ ـه ـ ـم اﻻست ـ ـف ـ ـادة مـ ـن تـ ـفـ ـكـ ـيك اﳊلـ ـقـ ـة
اﶈلية.
وتكون تعريفة أداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية
ﲡارية بﲔ اﳌتعاملﲔ ترفع إﱃ علم سلطة الضبط.
ﻻ يجوز رفض طلب التفكيك إذا كان مبررا بالنظر
ﳊاجات الطالب من جهة ،وقدرة متعامل شبكة اﻻتصاﻻت

اﳌاّدة  : ١0١يل ـ ـ ـ ـزم متعاملـ ـ ـ ـ ـ ـو شبكـ ـ ـ ـات اﻻتص ـ ـ ـ ـاﻻت

اﻹلكترونية الثابتة اﳌفتوحة للجمهور عﲆ تلبيتها من

اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور باﻻستجابة وفق شروط

جهة أخرى .وفضﻼ عن ذلك يتوجب أيضا عﲆ هذا اﻷخير

م ـوضوع ـي ـة وشف ـاف ـة وغ ـي ـر ﲤي ـي ـزي ـة ،ل ـط ـل ـب ـات ال ـت ـوصي ـل

توفي ـ ـ ـ ـر خدم ـ ـات قـ ـ ـدرات اﻹرسـ ـال أو الوصـ ـل اﳌستأج ـ ـ ـرة

البيني التي يقدمها اﳌتعاملون اﻵخرون.

للمتعامل الطالب.
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يحدد التوزيع اﳉغراﰲ ﳌناطق اﻻنتشار وكذا شروط

وي ـ ـم ـ ـكـ ـن مـ ـتـ ـعـ ـامﲇ شبـ ـكـ ـة اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة

ﲡسي ـد ال ـت ـفـكـيك ﲟخـتـلـف صوره الـتـقـنـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة

اﳌفتوحة للجمهور اﻻطﻼع عﲆ قائمة اﳌنشآت القاعدية

وكذا استغﻼل اﳋدمات ووضع قدرات اﳊلقة اﶈلية ﲢت

اﳉاهزة للتقاسم.

اﳋدمة قصد تقاسمها ،عن طريق التنظيم.
ل التفكيك ﲟلكّية اﳌتعامل التاريخي ﳊلقته
وﻻ يخ ّ
اﶈلّية اﳌفّككة.
اﳌاّدة  : ١0٣يكون محل اتفاقية بﲔ اﻷطراف اﳌعنّية،
التوصيل البيني والنفاذ إﱃ الشبكات ،ﲟا فيه التفكيك
والنفاذ إﱃ اﳌصادر ذات الصلة والتمركز اﳌشترك.
وﲢـ ـ ـ ـ ـدد ه ـ ـ ـذه اﻻتف ـ ـ ـاقيـ ـ ـة ،طب ـ ـق ـ ـا لﻸح ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـام الت ـ ـ ـشريعيـ ـ ـة
والتنظيمية اﳌعمول بها ،الشروط التقنية واﳌالية للتوصيل
البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي اﳌنشور ﰲ
فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ ،وترسل لسلطة الضبط
للمصادقة عليها.
اﳌاّدة  : ١0٤يجب عﲆ كل متعامل مستفيد من تفكيك
اﳊل ـ ـق ـ ـة اﶈل ـ ـي ـ ـة ،ﰲ ح ـ ـدود ق ـ ـدرات ـ ـه اﳌوضوع ـ ـيـ ـة ،تـ ـقـ ـاسم
منشآته الكامنة مع باقي اﳌتعاملﲔ ،ﻻسيما منها القنوات
واﻷغماد والصواري ومواقع اﶈطات الهيرتزية واﶈﻼت
التقنية.
وﰲ حالة التقاسم ،تضمن سلطة الضبط اﳌساواة ﰲ
شروط التقاسم ،ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبّلغ إﱃ
سلطة الضبط.
عندما يتلقى متعامل شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
مستفيد من تفكيك اﳊلقة اﶈلية من طرف اﳌتعاملﲔ
اﻵخرين الطلبات الكتابية لتقاسم اﳌنشآت القاعدية ،فإّنه
يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون
ﲤييز ،ويكون الرد مكتوبا خﻼل أجل ﻻ يتعدى شهرا واحدا
يـ ـ ـحسب ابـ ـ ـت ـ ـداء م ـ ـن ت ـ ـاري ـ ـخ إي ـ ـداع ط ـ ـلب ت ـ ـق ـ ـاسم اﳌنشآت
القاعدية.
ويـ ـكـ ـون الـ ـرفض مسبـ ـبـ ـا وف ـق ن ـفس اﻷشك ـال ،وت ـق ـع
ت ـ ـك ـ ـل ـ ـف ـ ـة وضع اﳌنشاة ال ـ ـق ـ ـاع ـ ـدي ـ ـة ﲢت اﳋدم ـ ـة عﲆ عـ ـاتـ ـق
الطالب.
وبهذا الصدد ،ﲢتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشآت
ال ـق ـاع ـدي ـة اﳉاه ـزة ل ـل ـت ـق ـاسم ،وت ـق ـوم ب ـت ـحـيـيـنـهـا بـنـاء عﲆ
اﳌع ـ ـل ـ ـومـ ـات الـ ـتي تـ ـتـ ـلـ ـقـ ـاهـ ـا بصفـ ـة مـ ـنـ ـتـ ـظـ ـمـ ـة مـ ـن طـ ـرف
اﳌتعاملﲔ اﳌعنيﲔ.

ويـ ـل ـزم مـ ـتـ ـعـ ـامـ ـلـ ـو شبـكـ ـات اﻻتـصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـي ـة
اﳌفـ ـتـ ـوحـة لـ ـلـ ـجـ ـمـهـ ـور ،اﳌستـ ـفـ ـيـ ـدون مـ ـن تـ ـفـ ـكـ ـيك اﳊلـ ـق ـة
اﶈلية ،ﲟا يأتي :
– إعطاء اﻷولوية لتقاسم اﳌنشآت القاعدية الكامنة
القائمة قبل اعتزام إقامة منشأة قاعدية جديدة خاصة،
– تهيئة الشروط التي ﲤكن تقاسمها الﻼحق من طرف
اﳌت ـع ـام ـلﲔ ب ـحسب اﻻح ـت ـيـاجـات اﳌتـوقـعـة ﰲ حـالـة إقـامـة
منشأة قاعدية جديدة.
تسهر سلطة الضبط عﲆ احترام هذا اﳊكم من طرف
كـ ـاف ـة اﳌت ـع ـام ـلﲔ ﰲ ج ـم ـي ـع ج ـوان ـب ـه إذا ك ـان ذلك م ـن ـاسب ـا
وﳑكنا من اﳉانب التقني.
وتخضع النزاعات اﳌتعلقة بإبرام أو بتنفيذ اﻻتفاق
اﳌذكور ﰲ هذه اﳌادة ،لتحكيم سلطة الضبط.
اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١05عنـ ـ ـ ـدما يكون تقاسم اﳌنشآت ضروريا
للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة اﻹقليم أو حماية
البيئة ،يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم
اﳌنشآت ال ـ ـكـ ـامـ ـنـ ـة أو الـ ـنشطـ ـة الـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة أو الـ ـتي هي قـ ـيـ ـد
اﻹن ـج ـاز ،عﲆ اﳌت ـع ـام ـلﲔ اﳌست ـف ـي ـدي ـن مـن تـفـكـيك اﳊلـقـة
اﶈل ـي ـة ،ﻻسي ـم ـا م ـن ـه ـا ال ـقـنـوات واﻷغـمـاد والـنـقـاط الـعـلـيـا،
وبوجه أخص ﰲ اﳌناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا
ﰲ اﻷماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا.
وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة
لـ ـتـ ـقـ ـاسم اﳌنشآت ،تأخـ ـذ ب ـعﲔ اﻻع ـت ـب ـار عﲆ اﳋصوص،
العناصر اﻵتية :
– اﳉدوى التقنية واﻻقتصادية لﻼستعمال اﳌتقاسم
للمنشآت التي يعتزم إقامتها،
– درج ـة ال ـت ـع ـق ـي ـد ال ـت ـق ـن ـيـة لـتـقـاسم اﳌنشآت الـقـائـمـة
بالنظر إﱃ القدرات اﳌوضوعية اﳌتاحة،
– اﻻستثمار اﳌنجز من طرف مالك اﳌوارد واﻷخطار
اﳌرتبطة ﲟردودية اﻻستثمار.
تخضع نزاعات تقاسم اﳌنشآت القاعدية اﳌذكورة ﰲ
هذه اﳌادة ،لتحكيم سلطة الضبط.

يـ ـم ـك ـن سل ـط ـة الضب ـط ﲢدي ـد ال ـف ـت ـرة ال ـدوري ـة وشك ـل

ﲢدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق تـ ـقـ ـاسم اﳌنشآت ال ـق ـاع ـدي ـة

تـ ـقـ ـدﱘ هـ ـذه اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات مـ ـن أجـ ـل ﲤكﲔ إدراجـ ـهـ ـا ﰲ نـ ـظـ ـام

الكامنة أو النشطة واﳌوجودة أو التي هي قيد اﻹنجاز،

معلوماتي جغراﰲ.

ﲟوجب قرار من سلطة الضبط.
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اﳌاّدة  : ١06يتم ضمان تقدﱘ خدمة التجوال الوطني
ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون ﲤييز.
وتكون هذه اﳋدمة محل اتفاقية بﲔ متعامﲇ الهاتف
النقال ،وﲢدد هذه اﻷخيرة الشروط التقنية واﳌالية لتوفير
خ ـدم ـة ال ـت ـجـوال الـوطـني ،وتـبـّلـغ لسلـطـة الضبـط لـلـمصادقـة
عليها.

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م

ويـ ـجب عﲆ اﳌتـ ـعـ ـامـ ـلﲔ اﻻمـ ـتـ ـث ـال ﻻل ـت ـزام ـه ـم ب ـوضع
محاسبة ﲢليلية خﻼل أجل أقصاه سنة ) (1واحدة ،ابتداء
من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة اﳌتعامل
اﳌعني.
اﳌاّدة  : ١١١تكون تعريفات إنهاء اﳌكاﳌات الدولية

ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال

الواردة ،موض ـ ـوع عق ـ ـود ﲡاريـ ـة وفـ ـق الشـ ـروط اﶈددة ﰲ

ال ـ ـوط ـ ـني اﳌب ـ ـرم ـ ـة ،لضمـ ـان اﳌساواة ﰲ شروط اﳌنـ ـافسة

الـ ـتشريـ ـع والـ ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌع ـم ـول ب ـه ـم ـا ،وﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـك ـون

وتوافقية اﳋدمات.

ﻻ ﰲ حالة اختﻼل
موضوع تأطير من قبل سلطة الضبط إ ّ

ت سلطة الضبط ﰲ النزاعات اﳌتعلقة بإبرام أو
تب ّ
تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني.

يثبت أنه يمس باﻻقتصاد الوطني.

اﳌاّدة  : ١07عندم ـ ـا يصب ـ ـ ـح تطبي ـ ـق خدم ـ ـة التج ـ ـوال
الوطني ضروريا لتلبية أهداف تغطية اﳌناطق اﳌعزولة،
يـ ـمـ ـكـ ـن سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط أن تـ ـلـ ـزم م ـت ـع ـامﲇ ال ـه ـات ـف ال ـن ـق ـال
بتوفير خدمة التجوال الوطني ﰲ مناطق معّينة وﳌدة
محددة.
اﳌاّدة  : ١0٨يل ـ ـ ـزم اﳌتعاملـ ـ ـون بضمـ ـ ـان محمولي ـ ـ ـة
اﻷرق ـ ـام ﳉم ـ ـي ـ ـع اﳌشت ـ ـركﲔ ضم ـ ـن الشروط وال ـ ـك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ـات
اﶈددة عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : ١0٩يجـ ـ ـب عﲆ متعام ـ ـﲇ شبك ـ ـ ـة اﻻتص ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات اﳋاصة
بالتوصيل البيني وباﳋدمات اﳌقدمة للمشتركﲔ ،وفقا
ﳌبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط واﶈددة عن
طريق التنظيم.
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١١0تك ـ ـ ـ ـاف ـ ـئ تعريف ـ ـ ـات التوصي ـ ـل البينـ ـ ـ ـي
اﻻستعمال الفعﲇ للشبكة ،ويجب أن تعكس التكاليف التي
يتحملها متعامل ناجع.
ويتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء عﲆ طرق
يتم نشرها ﲟوجب قرار لسلطة الضبط ،وتقوم هذه الطرق
عﲆ محاسبة ﲢليلية و/أو عﲆ نماذج تكلفة ،وﲢدد من
طـ ـرف سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط بـ ـحسب خـ ـدم ـات ال ـت ـوصي ـل ال ـب ـي ـني
اﳌعـ ـ ـن ـ ـّي ـ ـة ،وي ـ ـجب أن تأخ ـ ـذ ب ـ ـعﲔ اﻻع ـ ـت ـ ـب ـ ـار است ـ ـث ـ ـم ـ ـارات
اﳌتـ ـعـ ـامـ ـل اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه تـ ـوفـ ـيـ ـر الـ ـتـ ـوصيـ ـل الـ ـب ـي ـني ﰲ
اﳌنشآت ال ـق ـاعـديـة وامـتـداد الـتـغـطـيـة جـغـرافـيـا عـبـر الـتـراب
الوطني.
يجب عﲆ اﳌتعاملﲔ تزويد سلطة الضبط بالعناصر
اﶈاسب ـي ـة اﳌست ـع ـم ـل ـة لـتـحـديـد تـكـلـفـة خـدمـات الـتـوصيـل
البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها.

وﰲ هذه اﳊالة ،تبلﱠغ سلطة الضبط بضرورة التأطير
من طرف الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١١2تعّين سلطة الضبط اﳌتعاملﲔ اﻷقوياء
ﰲ سوق معنّية بقطاع اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية وتطّبق ﰲ
حقهم التزام أو عدة التزامات إضافية.
وتطّبق هذه اﻻلتزامات ﳌدة محددة من طرف سلطة
الضبط.
ﲢ ـ ـ ـدد معاييـ ـ ـر تعـ ـ ـي ـ ـﲔ اﳌتعامل ـ ـ ـﲔ الذي ـ ـ ـن يمارسـ ـ ـون
ن ـ ـف ـ ـ ـوذا م ـ ـع ـ ـتـ ـبـ ـ ـرا ﰲ س ـ ـ ـوق مـ ـعـ ـنـ ـﹽيـ ـ ـ ـة وك ـ ـ ـذلك اﻻلـ ـتـ ـزامـ ـ ـات
اﻹضافيـ ـ ـ ـة اﳌفروضـ ـ ـ ـ ـة بحقه ـ ـ ـ ـم ،ﲟوج ـ ـ ـ ـب ق ـ ـ ـرار لسلط ـ ـ ـ ـة
الضبط.
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـم ﲢدي ـ ـ ـد اﻷسواق اﳌع ـ ـ ـنـ ـ ـّيـ ـ ـة ﳋدمـ ـ ـات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية ،ﲟوجب قرار لسلطة الضبط.
اﳌاّدة  : ١١٣ﻻ يمكـ ـ ـن اﳌتعامل ـ ـﲔ تدعيـ ـ ـم نشاط ـ ـ ـ ـات
أخرى انطﻼقا من نشاط يكونون فيه ﰲ وضعية هيمنة.
اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١١٤دون اﳌسـ ـ ـ ـ ـاس باﻷحك ـ ـ ـ ـ ـام التشريعـ ـ ـية
الس ـ ـ ـارية اﳌفع ـ ـ ـ ـول ،تع ـ ـ ـ ـ ـّد محظـ ـ ـ ـ ـورة أيضـ ـ ـ ـ ـا اﳌمارسـ ـ ـ ـات
اﻵتي ـ ـة :
– رفض تـ ـوفـ ـيـ ـر اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات الـ ـتـ ـق ـن ـي ـة ل ـل ـم ـت ـع ـام ـلﲔ
اﻵخـ ـ ـري ـ ـن ﰲ ال ـ ـوقت اﳌن ـ ـاسب ،ح ـ ـول اﳌنشآت ال ـ ـق ـ ـاع ـ ـدي ـ ـة
الضرورية ﳌمارسة نشاطاتهم،
– استخدام اﳌعلومات اﳌتحصل عليها لدى متنافسﲔ
ﻷغراض غير تنافسية،
– تدعيم خدمة ﰲ حالة تنافس بواسطة خدمة أخرى
ﰲ وضعية غير تنافسية،
– فرض البيع اﳌتﻼزم ﳋدمة قطاع تنافسي وﳋدمة
ﰲ وضعية غير تنافسية.

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م
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الفصل الثّاني
أنظمة استغﻼل اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
القسم اﻷّول
أحكام عامة
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١١5يضـ ـ ـمن إنش ـ ـ ـاء و/أو استغﻼل شبكات
اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـت ـرون ـي ـة اﳌف ـت ـوح ـة ل ـل ـج ـم ـه ـور أو م ـنشـآت
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اﳌـ ـ ـاّدة  : ١20ﻻ ت ـطـﹽبق أحكـ ـ ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـ ـاّدة  11٥أعﻼه عﲆ
اﶈطات الﻼسلكية الكهربائّية اﳌصنفة ﰲ اﳌجموعة )أ(
واﳌجموع ـة )ج(.
اﳌاّدة  : ١2١يحدد محتوى كل من اﳌجموعات )أ(
و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( اﳌشار إليها ﰲ اﳌاّدة  1٠من هذا
القانون ،عند اﳊاجة ،عن طريق الّتنظيم.

اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة وتـ ـ ـوفـ ـ ـيـ ـ ـر خـ ـ ـدمـ ـ ـات اﻻتصاﻻت

اﳌاّدة  : ١22يحدد عن طريق التنظيم ،نظام اﻻستغﻼل

اﻹلكترونية ،حسب الشـروط اﶈـددة ﲟوجـب هذا القانـون

ﻼسلكّية
اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع الّشبكات ﲟا فيها ال ّ

والنصوص الّتنظيمية اﳌّتخذة لتطبيقه.
وي ـ ـم ـ ـكـ ـن أن يأخـ ـذ نـ ـظـ ـام إنشاء و/أو اﻻستـ ـغـ ـﻼل شكـ ـل

الكهربائّية ،وعﲆ مختلف خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
القابلة لﻼستغﻼل.
القسم الثاني

رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط.

نظام الّرخصة

يجب أن يتم اﻹنشاء واﻻستغﻼل اﳌشار إليهما أعﻼه،
وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام اﳌتعاملﲔ ﳌبدأ
اﳌساواة ﰲ معاملة اﳌشتركﲔ.

ل شخص طبيعي أو
اﳌاّدة  : ١2٣ﲤنح الّرخصة لك ّ
مـ ـعـ ـن ـوي ي ـرسى ع ـل ـي ـه اﳌزاد إثـر إعـﻼن اﳌن ـافسـة ،وي ـل ـت ـزم

وتخضع مطارف اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية للمصادقة.

باحترام الّشروط اﶈّددة ﰲ دفتر الّشروط.

اﳌـ ـ ـاّدة  : ١١6يج ـ ـ ـ ـ ـ ـب أن يضمـ ـ ـ ـ ـن نفـ ـ ـاذ اﳌستعملـ ـ ـ ـﲔ

يكون اﻹجراء اﳌطّبق عﲆ اﳌزايدة بإعﻼن اﳌنافسة
مـ ـوضوعـ ـّيـ ـا وغـ ـيـ ـر ﲤيـ ـيـ ـزي وش ّف ـاف ـا ويضم ـن اﳌساواة ﰲ

النهائيﲔ إﱃ الشبكات و/أو خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
ﰲ ظروف موضوعية وشفافة وغير ﲤييزية.
ﻻ يـم ـ ـس استـ ـعم ـال شبكات و/أو
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : ١١7ي ـجـ ـ ـب أ ّ
خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية بـما يأتي :
– النظام العام والدفاع الوطني واﻷمن العمومي،
– الكرامة وحفظ اﳊياة اﳋاصة لﻶخرين،
– ح ـم ـاي ـة اﻷط ـف ـال ،خصوصا فـيـمـا يـتـعـلـق بـاستـعـمـال
خدمات اﻹنترنت.
اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١١٨ﰲ حال ـ ـ ـ ـة استعم ـ ـ ـ ـال مخالـ ـ ـ ـف لﻸحكـ ـ ـ ـ ـام

مـ ـعـ ـامـ ـل ـة م ـق ـّدمي ال ـع ـروض ،وي ـح ـّدد ه ـذا اﻹج ـراء ع ـن ط ـري ـق
الّتنظيم.
تتعلق قواعد اﻹنشاء و/أو اﻻستغﻼل الواردة ﰲ دفتر
الشروط ،عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– شروط إنشاء الّشبكة أو اﳋدمة،
– شـ ـ ـ ـ ـ ـروط تقـ ـ ـ ـ ـ ـدﱘ اﳋـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـة ،ﻻ سيـ ـمـ ـ ـا أدن ـ ـ ـى ش ـ ـروط
اﻻستمرارية والنوعية والوفرة،
– طبيعة الّشبكة أو اﳋدمة وخصوصّياتهما ومنطقة

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  11٧أعﻼه ،يتم إعذار اﳌتعامل من طرف

تغطيتهما وكذا اﳉدول الزمني ﻹنشائهما،

سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،قصد التدخل

صة بالّشبكة أو
– اﳌقاييس واﳌواصفات الّدنيا اﳋا ّ
اﳋدمة،

الفوري ﳌنع النفاذ إﱃ الشبكات و/أو خدمات اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١١٩يل ـ ـ ـزم متعاملـ ـ ـو اﻻتصـ ـاﻻت اﻹلكترونيـ ـ ـة
باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سّرية اﳌكاﳌات
ﻻ يسمحوا
واﳌعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم ،وأ ّ

– تـ ـخصيص ال ـّذب ـذب ـات ال ـتي ستست ـغ ـل وم ـج ـم ـوع ـات
ال ـّت ـرق ـي ـم اﳌم ـن ـوح ـة وك ـذا شروط ال ـّن ـف ـاذ إﱃ الـّنـقـاط الـعـلـيـا
الّتابعة للملكّية العمومية،

بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض اﻻتصاﻻت أو مراقبة

– شروط التوصيل البيني،

اﳌكـ ـاﳌات الـ ـهـ ـاتـ ـفـ ـيـ ـة والـ ـوصﻼت واﶈادثـ ـات واﳌبـ ـادﻻت

– شروط تقاسم اﳌنشآت القاعدية،

اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة دون إذن مسب ـق م ـن السل ـط ـة ال ـقضائ ـي ـة وفـقـا
للتشريع اﳌعمول به .ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم عﲆ
اﻻل ـ ـت ـ ـزام ـ ـات ال ـ ـتي ي ـ ـخضع ـ ـون ل ـ ـه ـ ـا وعﲆ ال ـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـات الـ ـتي
يتعرضون لها ﰲ حالة عدم احترامهم لهذه اﻷحكام.

– شروط اﻻستـ ـ ـغـ ـ ـﻼل الـ ـ ـّتـ ـ ـج ـ ـاري الضروري ـ ـة لضم ـ ـان
منافسة مشروعة ومساواة ﰲ معاملة اﳌشتركﲔ،
– إلزامّية إقامة محاسبة ﲢليلية،
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– مبادئ ﲢديد الّتعريفات،

تسلّم الّرخصة مقابل دفع مبلغ ماﱄ.

ضمانات
– اﳌؤّهﻼت التقنّية واﳌهنية الدنيا ،وكذا ال ّ

ﲤارس ال ـ ـ ـ ـ ـدول ـ ـ ـ ـ ـة ح ـق الشف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـة فـي اكـ ـ ـ ـ ـتساب أصول

اﳌالّية اﳌفروضة عﲆ مقّدمي الطّلبات،

– شروط استـ ـ ـغـ ـ ـﻼل اﳋدمـ ـ ـة ،خصوصا بـ ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة إﱃ
ح ـم ـاي ـة اﳌشت ـركﲔ واﳌساه ـم ـة ﰲ ال ـّت ـك ـ ّف ـل ب ـك ـل ـف ـة ال ـن ـف ـاذ
الشامل إﱃ اﳋدمات،
– اﳌتطلبات اﳋاصة اﳌفروضة ﻷجل الّدفاع الوطني
واﻷمن العمومي والسيادة الوطنية،

اﳌتـعـامـل طـبـقـا لﻸحـكـام الـتشريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية اﳌعمول
بهما ،فـي حالة التنازل عن الرخصة أو بيـع التجهـيزات
واﳌنشـآت ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـاعـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـة اﳌنـ ـ ـ ـج ـزة فـي إطـاراستـ ـ ـ ـغـﻼل هـذه
الرخصة ،أو فـي حالة اﻹفﻼس أو اﳊل قبل حلول اﻷجل أو
التوقف عن النشاط من طرف اﳌتعامل.
اﳌاّدة  : ١25يستفي ـ ـد اﳌتعاملـ ـ ـون اﳌتحصلـ ـ ـون عﲆ
الّرخصة اﳌشار إليها ﰲ اﳌاّدتﲔ  12٣و 12٤أعﻼه ،من حق

– إلزامية اﳌساهمة ﰲ النفاذ الشامل للخدمات وﰲ

اﳌرور عﲆ اﻷمـ ـﻼك الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـّي ـة وم ـن ح ـّق اﻻرت ـف ـاق ـات عﲆ

– كيفيات توفير اﳌعلومات الضرورية ﻹعداد دليل

عليها ﰲ هذا القانون.

التهيئة اﻹقليمية وحماية البيئة،
عام للمشتركﲔ،
– إلزامية توصيل نداءات ال ّ
طوارئ مجانا،
– ك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات تسدي ـ ـد م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف اﻷت ـ ـاوى  :ت ـ ـخصيص
الّذبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخ ﹽ
طط الترقيم
وكذا اﳌقابل اﳌاﱄ اﳌتعّلق بالّرخصة،
– العقوبات ﰲ حالة اﻹخﻼل ببنود دفتر الشروط،
– مـ ـ ـّدة صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـة الـ ـ ـرخصة وشروط ال ـ ـّت ـ ـن ـ ـازل ع ـ ـن ـ ـه ـ ـا
وﲢويلها وﲡديدها،
– إلزامّية احترام اﻻتفاقات واﻻتفاقيات الّدولية اّلتي
تصادق عليها الّدولة،
– اﳌساهمة ﰲ البحث والّتكوين والتقييس ﰲ مجال
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– إل ـزام ـي ـة اح ـت ـرام اﳌل ـك ـي ـة ال ـف ـك ـري ـة وحـقـوق اﳌؤلـف
واﳊقوق اﳌجاورة.
بق دفتر الشروط بطريقة ﳑاثلة ﲤاما عﲆ كل
يط ّ
اﳌت ـ ـع ـ ـام ـ ـلﲔ أصح ـ ـاب ال ـ ـرخص اﳌصن ـ ـفـ ـة ﰲ نـ ـفس الـ ـفئـ ـة،
وتضمن اﳌساواة بﲔ كل اﳌتعاملﲔ.

اﳌلـ ـكـ ـيـ ـات ال ـع ـم ـوم ـّي ـة واﳋاصة ضم ـن الشروط اﳌنصوص

اﳌاّدة  : ١26يجب أن ﲤّرر اﳊركة الدولية انطﻼقا من

أو بـ ـ ـاﲡاه شب ـ ـك ـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـك ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة اﳌف ـ ـت ـ ـوح ـ ـة

للجمهور ،عدا شبكات اﻷقمار الصناعية ،بصفة كلية ،عبر
اﳌنشآت الدولية اﳌقامة أو اﳌستغلة من طرف اﳌتعامل
الـ ـتـ ـاريـ ـخي صاحب رخصة إقـ ـام ـة واست ـغ ـﻼل شب ـك ـة ث ـاب ـت ـة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية مفتوحة للجمهور.
اﳌاّدة  : ١27عندما ﻻ يحترم اﳌتعامل اﳌستفيد من
رخصة إنشاء واستـ ـغـ ـﻼل شب ـك ـات اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة
اﳌف ـ ـت ـ ـوح ـ ـة ل ـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـور ال ّشروط اﳌفـ ـروضة عـ ـلـ ـيـ ـه ﲟوجب
الّنصوص الّتشريعية والّتنظيمّية أو القرارات اّلتي تّتخذها

ضبط ،تعذره هذه اﻷخيرة باﻻمتثال لهذه الّشروط
سلطة ال ّ
ﰲ أجل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا اﻹعذار.
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل لﻺعذار ،يمكن سلطة الضبط
صر،
حسب خطورة التقصير ،أن تتخذ ضد اﳌتعامل اﳌق ّ

ﲟوجب قرار مسّبب ،إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :

– ع ـق ـوب ـة م ـال ـي ـة ي ـك ـون م ـب ـلـغـهـا الـّثـابت مـتـنـاسبـا مـع
خطورة التقصير ومع اﳌزايا اﳌجنية من هذا التقصير أو
ﻻ تتجاوز نسبة % ٥
مساويا ﳌبلغ الفائدة اﶈققة ،عﲆ أ ّ

مسبقا ﰲ دفتر الّشروط ،موضوع مرسوم تنفيذي يحدد

من مبلغ رقم اﻷعمال خارج الّرسوم للّسنة اﳌالية اﻷخيرة
اﳌختتمة ،ويمكن أن تص ـل الّنسبة إلـى  %1٠ﰲ حالة خرق

ضمانات اﳌترّتبة عﲆ ذلك.
عﲆ اﳋصوص ال ّ

ج ـ ـديـ ـد لـ ـنـ ـفس اﻻلـ ـتـ ـزام .وإذا لـ ـم يـ ـوجـ ـد نشاط سابـ ـق يسمـ ـح

اﳌاّدة  : ١2٤تك ـ ـ ـون الرخص ـ ـة اﳌمنوح ـ ـة ﳌ ـ ـّدة محـ ـّددة

ﲡدد ال ـ ـرخصة ع ـ ـن ـ ـد ان ـ ـقضاء م ـ ـدتـ ـهـ ـا طـ ـبـ ـقـ ـا لـ ـلشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الشروط.
ﲤنح الرخصة بصفة شخصية .ﻻ يجوز الّتنازل عن
اﳊق ـ ـوق اﳌت ـ ـرتـ ـبـ ـة عﲆ الـ ـّرخصة إّﻻ بـ ـعـ ـد مـ ـوافـ ـقـ ـة الـ ـهـ ـيئـ ـة

اﳌانحة بإعداد رخصة جديدة ﲤنح لصالح اﳌتنازل له.

بتحديد مبلغ العقوبة ،فإّنه ﻻ يمكن أن تتجاوز العقوبة
اﳌالّية  1٥.٠٠٠.٠٠٠دج ،ويصل هذا اﳌبلغ ،كحد أقصى ،إﱃ
 ٣٠.٠٠٠.٠٠٠دج ﰲ حالة خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
– عقوبـ ـ ـة ﲟبلـ ـغ أقص ـاه  1.٠٠٠.٠٠٠دج ض ـ ـ ـّد اﳌتعاملﲔ

اّلذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا عﲆ
طـ ـلب يـ ـوّج ـه إل ـي ـه ـم ت ـن ـف ـي ـذا ﻷح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون ونصوصه

يجب عﲆ اﳌتنازل له احترام جميع شروط الّرخصة.

الّتطبيقية.

يجب تبليغ اﳌستفيد بقرار اﳌوافقة عﲆ الّرخصة ﰲ

وتطّبق هذه العقوبة أيضا ﰲ حاﻻت التأخر ﰲ تقدﱘ
اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات أو ﰲ دف ـ ـع م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف اﻷت ـ ـاوى واﳌساه ـ ـمـ ـات

أجل أقصاه ثﻼثة ) (٣أشهر ،ابتداء من تاريخ نشر اﳌرسوم
التنفيذي.

واﳌكافآت مقابل اﳋدمات اﳌقدمة.

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 27
اﳉريدة الرسم ّ

25

ضب ـ ـ ـ ـط
ويمك ـ ـن ﰲ كل اﳊ ـ ـ ـ ـاﻻت ،أن تف ـ ـ ـ ـرض سلطـ ـ ـ ـ ـة ال ّ

وعﻼوة عﲆ ذلك ،تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية

غرامة تهديدية ﻻ يمكن أن تقل عن  1٠.٠٠٠دج وﻻ تزيد عن

يومية يحدد مبلغها بخمسة آﻻف ) (٥٠٠٠دج عن كل مشترك

ل يوم تأخير.
 1٠٠.٠٠٠دج عن ك ّ

غير معروف الهوية.

وإذا ﲤادى اﳌتعامل ﰲ عدم اﻻمتثال لشروط اﻹعذار،
رغـ ـم تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق الـ ـع ـق ـوب ـات اﳌال ـي ـة ،ي ـت ـخ ـذ ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف

القسم الثالث
ترخيص العام
نظام ال ّ

ب ـاﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ضّده وعﲆ ن ـف ـق ـتـه ،ﲟوجب قـرار

ضبـ ـ ـط ،إحـ ـ ـدى
مسبب وب ـ ـ ـن ـ ـ ـاء عﲆ اق ـ ـ ـت ـ ـ ـراح م ـ ـ ـن سل ـ ـ ـطـ ـ ـة ال ّ
العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :
– الّتعليق الكّلي أو اﳉزئي لهذه الرخصة ﳌدة أقصاها

ل شخ ـ ـص
اﳌـ ـ ـاّدة  : ١٣١يمنـ ـ ـ ـ ـح الترخيـ ـ ـ ـص العـ ـ ـ ـام لكـ ـ ـ ّ
طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء واستغﻼل
و /أو توفير خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

ثﻼثون ) (٣٠يوما،

ﲢدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم.

– التعليق اﳌؤقت لهذه الرخصة ﳌّدة تتراوح ما بﲔ

شهر) (1إﱃ ثﻼثة ) (٣أشهر أو تخفيض مدتها ﰲ حدود
سنة.

إذا لم يمتثل اﳌتعامل ،عند انقضاء هذه اﻵجال ،يمكن
أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للّرخصة ﰲ نفس اﻷشكال

اﳌتبعة ﰲ منحها.

ﲢدد سلطة ال ّ
ضبط إجراء اﳌنح ﰲ إطار احترام مبادئ
اﳌوضوعّية والّشفافّية وعدم الّتمييز.
يجب تبليغ قرار منح الّترخيص العام اﳌمنوح من
ضبط أو رفضه ﰲ أجل أقصاه شهران )،(2
طرف سلطة ال ّ
ابتداء من تاريخ استﻼم الطلب اﳌثبت بوصل اﻻستﻼم.
يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معلﻼ.

ﻼزمة
وﰲ هذه اﳊالة ،تتخذ سلطة الضبط التدابير ال ّ
لضمان استمرارّية اﳋدمة وحماية مصالح اﳌشتركﲔ.
اﳌاّدة  : ١2٨ﻻ تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ

يـ ـمـ ـنـ ـح الـ ـّت ـرخ ـيص ال ـع ـام بصف ـة شخصّي ـة ،وﻻ ي ـم ـك ـن

الّتنازل عنه للغير.

ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌوجهة
اﳌاّدة  12٧أعﻼه عﲆ اﳌعني إ ّ
إلي ـه وإطﻼعـ ـه عﲆ اﳌل ـف وتقدﱘ مبرراته كتابة خﻼل أجل

ﻻ يتعدى ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ اﳌآخذ.
ﻻ يمكن سحب الّرخصة إﻻ ﰲ إحدى اﳊاﻻت اﻵتية :

يتم إرفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية
تخ ـص ك ـل واح ـد منهـا خدمة معّينة ﲢدد عن طريق التنظيم.
يمنح الترخيص العام لصاحبه اﳊق ﰲ تقدﱘ خدمات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية التي تدخل ﰲ هذا النظام.

– عدم اﻻحترام اﳌستمر واﳌؤكد لصاحبها لﻼلتزامات
اﻷساسّية اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون،
– عدم دفع اﳊقوق أو الرسوم أو الضرائب اﳌترتبة

غير أّنه يجب عﲆ صاحب الترخيص العام التصريح
مسبـ ـ ـقـ ـ ـا لـ ـ ـدى سل ـ ـط ـ ـة الضب ـ ـط ب ـ ـاﳋدم ـ ـات ال ـ ـتي ي ـ ـرغب ﰲ
تقديمها والتوقيع عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بها.

عليها،

اﳌاّدة  : ١٣2يخضع صاحب الترخيص العام لدفع :

– إث ـ ـب ـ ـات ع ـ ـدم ك ـ ـف ـ ـاءة صاح ـ ـب ـ ـه ـ ـا ﻻست ـ ـغـ ـﻼل الـ ـرخصة
بطريقة فعالة خصوصا ﰲ حالة اﳊل اﳌسبق أو التصفية
القضائية أو إفﻼس صاحبها.
اﳌ ـ ـاّدة  : ١2٩ﰲ حـ ـالـ ـ ـ ـ ـ ـة انته ـ ـ ـ ـ ـ ـاك اﳌقتضيـ ـ ـ ـ ـ ـات التـ ـ ـي
ي ـت ـط ـل ـب ـه ـا ال ـدف ـاع ال ـوط ـني واﻷم ـن ال ـع ـم ـومي ،تـكـون سلـطـة
الضبط مؤّهلة للّتعليق الفوري للّرخصة ،بعد إعﻼم الوزير
اﳌكلّف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
وتكـون التجهـيزات ،موضوع الرخصة ،محـل تدابيـر
ت ف ـي
ﲢفظية طبقا للتشـريع اﳌعمـول به ،فـي انتظار الب ّ
قرار التعليق.
ض النظر عن أحكام اﳌادتﲔ  12٧و128
اﳌاّدة  : ١٣0بغ ّ
أعﻼه ،وﰲ حالة ما تعذر عﲆ اﳌتعاملﲔ اﳊائزين الرخص
التـعرف عﲆ هويـة مشتـرك لديهـم ،تطبـق سلطـة الضبـط
عـﲆ اﳌتـ ـ ـعـ ـ ـامـ ـ ـل اﳌقصر عـ ـ ـقـ ـ ـوبـ ـ ـة مـ ـ ـالـ ـ ـيـ ـ ـة تـ ـ ـق ـدر ﲟلـ ـ ـيـ ـ ـون
) (1.٠٠٠.٠٠٠دج .

أ( مقابل ماﱄ وإتاوة حسب كل نشاط ﳑارس عﲆ
حدة.
ب( مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس
ﰲ مجال اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
ج( مساهمة سنوية لتمويل اﳋدمة الشاملة.
ﲢدد كيفيات تطبيق الفقرات أ و ب و ج ،عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٣٣عندما ﻻ يحترم اﳌتعامل اﳌستفيد من
ترخيص عام الشروط اﳌفروضة عليه ﲟوجب النصوص
الّتشريعية والتنظيمية أو ﲟوجب القرارات التي تتخذها
ضبط ،تعذره هذه اﻷخيرة باﻻمتثال لهذه الشروط
سلطة ال ّ
ﰲ أجل ﻻ يتعّدى ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا اﻹعذار.
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ضبط
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل لﻺعذار ،يمكن سلطة ال ّ

اﳌاّدة  : ١٣٤بغض النظر عن أحكام اﳌادة  1٣٣أعﻼه،

صر ،عن
حسب خطورة التقصير ،أن تتخذ ضد اﳌتعامل اﳌق ّ

وﰲ ح ـال ـة م ـا ت ـع ـذر عﲆ م ـت ـع ـامﲇ اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـيـة

طريق قرار مسّبب :

– ع ـق ـوب ـة م ـال ـي ـة ي ـك ـون م ـب ـلـغـهـا الـّثـابت مـتـنـاسبـا مـع
خطورة التقصير ومع اﳌزايا اﳌجنية من هذا التقصير أو

اﳊائزين الترخيص العام ،التعرف عﲆ هوية مشترك لديهم
تطبق سلطة الضبط عﲆ اﳌتعامل اﳌقصر عقوبة مالية
تقدر ﲟائة ألف ) (1٠٠.٠٠٠دج.

ﻻ تتجاوز نسبة %2
مساويا ﳌبلغ الفائدة اﶈّققة ،عﲆ أ ّ
م ـ ـن رق ـ ـم اﻷع ـ ـم ـ ـال خـ ـارج الـ ـّرسوم لـ ـلسنـ ـة اﳌالـ ـيـ ـة اﻷخـ ـيـ ـرة
اﳌختتمة ،ويمكن أن تصل النسبة إﱃ  ،% ٥كحّد أقصى ،ﰲ

حالة خرق جديد لنفس اﻻلتزام.

وعﻼوة عﲆ ذلك ،تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية
يومية يحدد مبلغها بألفي ) (2٠٠٠دج عن كل مشترك غير
معروف الهوية.
القسم الرابع

وإذا ل ـ ـم ي ـ ـوجـ ـد نشاط مسبـ ـق يسمـ ـح بـ ـتـ ـحـ ـديـ ـد مـ ـبـ ـلـ ـغ
العقوبة ،ﻻ يمكن أن تتجاوز العقوبة اﳌالية  1.٠٠٠.٠٠٠دج،

تصريح البسيط
نظام ال ّ

ويصل هذا اﳌبلغ ،كحّد أقصى ،إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج ﰲ حالة
خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
– عقوبـ ـ ـ ـة مالّي ـ ـ ـ ـة ﲟبل ـ ـ ـ ـغ أقصـ ـ ـاه  ٥٠٠.٠٠٠دج ض ـ ـ ـد
اﳌت ـع ـام ـلﲔ ال ـذي ـن ي ـقـدمـون عـمـدا أو تـهـاونـا مـعـلـومـات غـيـر
جه إليهم تنفيًذا ﻷحكام هذا القانون
دقيقة ردا عﲆ طلب يو ّ
ونصوصه التطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا ﰲ حاﻻت التأخر ﰲ تقدﱘ
اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات أو ﰲ دف ـ ـع م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـف اﻷت ـ ـاوى واﳌساه ـ ـمـ ـات

ل شخص طبيعي أو معنوي يريد
اﳌاّدة  : ١٣5يلزم ك ّ
استغﻼل خدمة اتصاﻻت إلكترونية خاضعة لنظام الّتصريح
البسيط بإيداع تصريح برغبته ﰲ اﻻستغﻼل الّتجاري لهذه
ضبط.
اﳋدمة ،لدى سلطة ال ّ
يـ ـ ـ ـجب أن يـ ـ ـ ـتضمـ ـ ـ ـن هـ ـ ـ ـذا الـ ـ ـ ـتصريـ ـ ـ ـح عﲆ اﳋصوص
اﳌعلومات اﻵتية :
صل عن اﳋدمة اﳌراد استغﻼلها،
– محتوى مف ّ

واﳌكافآت مقابل اﳋدمات اﳌقّدمة.

– كيفّيات افتتاح اﳋدمة،

ضب ـ ـط
ويـ ـ ـمـكـ ـ ـن ﰲ كـ ـ ـّل اﳊـاﻻت ،أن تـ ـ ـفـرض سلـ ـ ـطـة ال ّ

– الّتغطّية اﳉغرافّية،

غرامة تهديدية ﻻ يمكن أن تقل عن  ٥.٠٠٠دج وﻻ تزيد عن
ل يوم تـأخر.
 ٥٠.٠٠٠دج عن ك ّ

– شروط اﻻستفادة من اﳋدمة،

وإذا ﲤادى اﳌتعامل ﰲ عدم اﻻمتثال لشروط اﻹعذار،

– الّتعريفات اﳌطّبقة عﲆ اﳌشتركﲔ.

رغ ـم ت ـط ـب ـي ـق ال ـع ـق ـوب ـات اﳌالـّيـة ،تـتـخـذ سلـطـة الضبـط ضده

وعﲆ نفقته ،ﲟوجب قرار مسّبب ،إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :
– الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ال ـك ـّل ـي أو اﳉزئي ل ـل ـت ـرخ ـيص ال ـع ـام ﳌّدة
أقصاها ثﻼثون ) (٣٠يوما،
– الّتعليـق اﳌؤقت للترخيص ﳌدة تتراوح بﲔ شهر
واح ـد ) (1وثﻼث ـة ) (٣أشهـر أو تخفيض مّدته فـي حدود سنة.
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل بالّرغم من ذلك ،يمكن أن
يتخذ ِ
ضده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس
اﻷشكال اﳌتبعة ﰲ منحه.
وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة ،يـ ـ ـجب عﲆ سلـ ـ ـطـ ـ ـة الضبـ ـ ـط اّت ـ ـخ ـ ـاذ
ﻼزمة لضمان استمرارّية اﳋدمة وحماية مصالح
الّتدابير ال ّ

اﳌشتركﲔ.

وﻻ تطّبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة
ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌوجهة إليه وإطﻼعه
عﲆ اﳌعني إ ّ
عﲆ اﳌلـ ـف وتـ ـقـ ـدﱘ م ـب ـررات ـه ال ـك ـت ـاب ـي ـة ﰲ أج ـل ﻻ ي ـت ـع ـدى
ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ اﳌآخذ.

ضبـ ـط أجـ ـل شهـ ـريـ ـن ) (2ابـ ـتـ ـداء مـ ـن تـ ـاري ـخ
لسل ـ ـطـ ـة ال ّ
استﻼم الّتصريح اﳌثبت بوصل إشعار باﻻستﻼم ،من أجل
التحّقق من خضوع هذه اﳋدمة لنظام الّتصريح البسيط.
ضبط ،ﰲ حالة القبول ،شهادة تسجيل
َتمنح سلطة ال ّ
مـ ـقـ ـابـ ـل دف ـع اﻷت ـاوى اﶈددة ع ـن ط ـري ـق ال ـت ـن ـظ ـي ـم ﰲ أج ـل
شهرين ) (2من تاريخ استﻼم التصريح.
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا،
ويبلغ ﰲ أجل شهرين ) (2من تاريخ استﻼم التصريح.
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١٣6عن ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـا ﻻ يحتـ ـ ـرم اﳌتعام ـ ـ ـل اﳌـ ـ ـ ـ ـوﹽفر
لـ ـلـ ـخـ ـدمـ ـات اﳋاضعـ ـة لـ ـنـ ـظـ ـام الـ ـّت ـصري ـح ال ـبسي ـط ،الشروط
اﳌفروضة عليه ﲟوجب الّنصوص الّتشريعية والّتنظيمّية
ضب ـط ،ت ـع ـذره سل ـط ـة
أو الـ ـقـ ـرارات اّلـ ـتي تـ ـّت ـخ ـذه ـا سل ـط ـة ال ّ
الضبط باﻻمتثال لهذه الّشروط ﰲ أجل ﻻ يتعّدى ثﻼثﲔ )(٣٠
يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا اﻹعذار.
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ضبط،
وإذا لم يمتثل اﳌتعامل لﻺعذار ،يمكن سلطة ال ّ
حسب خطورة التقصير ،أن تّتخذ ضّد اﳌتعامل اﳌقصر ،عن

وﲢدد شروط وك ـي ـف ـي ـات م ـن ـح ال ـت ـرخـيص وكـذا مـبـلـغ
وكيفيات دفع اﻹتاوة اﳌتعلقة به ،عن طريق التنظيم.

طريق قرار مسّبب ،إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :
– ع ـق ـوب ـة م ـال ـي ـة ي ـك ـون م ـب ـلـغـهـا الـّثـابت مـتـنـاسبـا مـع
خطورة التقصير ومع اﳌزايا اﳌجنّية من هذا التقصير أو

اﳌاّدة  : ١٣٩بغض النظر عن أحكام اﳌادة  1٣8أعﻼه،
يـ ـكـ ـون إنشاء و/أو استـ ـغـ ـﻼل شبـ ـكـ ـة خـ ـاصة داخـ ـلـ ـيـ ـة م ـا بﲔ
را.
الفروع ،ح 

ﻻ تتجاوز نسبة % 2
مساويا ﳌبلغ الفائدة اﶈّققة ،عﲆ أ ّ
م ـ ـن رق ـ ـم اﻷع ـ ـم ـ ـال خـ ـارج الـ ـّرسوم لـ ـلسنـ ـة اﳌالـ ـّيـ ـة اﻷخـ ـيـ ـرة

اﳌختتمة.

27

يكون إنشـاء الشبكـات اﳋاصـة الﻼسلكيـة الكهربائية
الـداخلية التـي تستعـمل منظـومـات ذات مـدى ضعيف ،ح ًّرا.
وي ـت ـم ﲢدي ـد م ـواصف ـات ه ـذه اﳌن ـظ ـوم ـات ع ـن ط ـريـق

ويمكن أن تصل الّنسبة إﱃ  % ٥ﰲ حالة خرق جديد

التنظيم.

لنفس اﻻلتزام ،وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد
مبل ـ ـ ـ ـ ـغ العقوب ـ ـ ـة ،ﻻ يمكـ ـ ـ ـن أن تتج ـ ـ ـاوز العقوبـ ـ ـة اﳌ ـ ـ ـالّية
1٠٠.٠٠٠دج ،ويصل هذا اﳌبلغ ،كحٍّد أقصى ،إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج
ﰲ حالة خرق جديد لنفس اﻻلتزام.
– ع ـ ـقـ ـوب ـ ـ ـة مـ ـالـ ـيـ ـة ﲟبـ ـل ـ ـ ـ ـغ أقصـ ـ ـ ـاه  2٠٠.٠٠٠دج ض ـ ـ ـّد
اﳌت ـع ـام ـلﲔ ال ـذي ـن ي ـقـّدمـون عـمـدا أو تـهـاونـا مـعـلـومـات غـيـر
ب يوجه إليهم تنفيًذا ﻷحكام هذا القانون
دقيقة ردا عﲆ طل ٍ

اﳌاّدة  : ١٤0عندما ﻻ يحترم صاحب الّترخيص لشبكة
خ ـ ـ ـ ـاصة ال ّشروط اﳌف ـ ـ ـ ـروضة ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـه ﲟوجب ال ـ ـ ـ ـّنـ ـ ـ ـصوص
الّتشريعية والّتنظيمّية أو ﲟوجب القرارات اّلتي تّتخذها
ضبط ﰲ حالة الشبكات اﳋاصة السلكية ،أو الوكالة
سلطة ال ّ

الوطنية للذبذبـ ـ ـ ـات ،ﰲ حال ـ ـ ـ ـ ـة الشبك ـات اﳋاصة الﻼسلكية،
تـ ـعـ ـذره السلـ ـطـ ـة الـ ـتي مـ ـن ـحت ال ـت ـرخ ـيص ب ـاﻻم ـت ـث ـال ل ـه ـذه
الّشروط ﰲ أجل ﻻ يتعّدى ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.

ونصوصه الّتطبيقية.

وإذا ل ـ ـم ي ـ ـم ـ ـت ـ ـث ـ ـل صاحب ال ـ ـت ـ ـرخ ـ ـيص لشبـ ـكـ ـة خـ ـاصة

وتطبق هذه العقوبة أيضا ﰲ حاﻻت التأّخر ﰲ تقدﱘ
ل اﳊاﻻت ،أن تفرض سلطة الضبط
اﳌعلومات ،ويمكن ﰲ ك ّ
ل عن  2.٠٠٠دج وﻻ تزيد عن
غرامة تهديدية ﻻ يمكن أن تق ّ

ضبط أو الوكالة الوطنية
لشروط اﻹعذار ،تّتخذ سلطة ال ّ
للذبذبات ،حسب اﳊالة ،ضّده وعﲆ نفقته ،ﲟوجب قرار

مسّبب ،إحدى العقوبتﲔ اﻵتيتﲔ :

 ٥.٠٠٠دج عن كل يوم تأخر.
وإذا ﲤادى اﳌتعامل ﰲ عدم اﻻمتثال لشروط اﻹعذار،

– التعليق الكّلي أو اﳉزئي للّترخيص ﳌّدة أقصاها

ثﻼثون ) (٣٠يوما،

رغم تطبيق العقوبات اﳌالّية ،تّتخذ سلطة ال ّ
ضبط ضّده
وعﲆ نفقته ،قرارا مسّببا يقضي بسحب شهادة التسجيل.

ﻻ تطّبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة
ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌوجّهة إليه وإطﻼعه
عﲆ اﳌعني إ ّ
عﲆ اﳌلـ ـف وتـ ـقـ ـدﱘ م ـب ـّررات ـه ال ـك ـت ـاب ـّي ـة ﰲ أج ـل ﻻ ي ـت ـع ـدى

ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغه باﳌآخذ.
القسم اﳋامس
أحكام مختلفة

اﳌاّدة  : ١٣7يتّم ﲢصيل اﳌبالغ اﳌتعّلقة بالعقوبات

اﳌالية اﳌذكورة ﰲ اﳌواد  12٧ :و 1٣٠و 1٣٣و 1٣٤و 1٣٦من
هذا القانون ،من طرف اﳋزينة العمومية وتدفع لصاﳊها.
الفصل الثالث
الشبكات اﳋاصة
اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١٣٨يخض ـ ـ ـع إنش ـ ـ ـ ـاء و/أو استغﻼل الشبكات
اﳋاصة لترخيص يسّمى ترخيص شبكة خاصة يمنح من
طرف سلطة الضبط ﰲ حالة الشبكات اﳋاصة السلكية ،أو

– ال ـّت ـع ـل ـي ـ ـ ـ ـق اﳌؤ ّق ـت ل ـل ـّت ـرخ ـيـ ـ ـ ـص ﳌـ ـ ـّدة تـتـراوح بـﲔ

شهر ) (1إﱃ ثﻼثة ) (٣أشهر ،أو تخفيض مّدته ﰲ حدود

سنة.

وإذا ﲤادى صاحب الترخيص ﰲ عدم اﻻمتثال بالّرغم
ضﱠده قرار سحب نهائي للترخيص
خَذ ِ
من ذلك ،يمكن أن ُيﱠت َ
وفق نفس اﻷشكال اّلتي اﱡتِبَعت ﳌنحه.
ﻻ تطّبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة
جهة إليه وإطﻼعه
عﲆ اﳌعني إ ّ
ﻻ بعد إبﻼغه باﳌآخذ اﳌو ّ

عﲆ اﳌل ـف ،وت ـق ـدﱘ م ـب ـّررات ـه ال ـك ـت ـاب ـّي ـة ﰲ أج ـل ﻻ ي ـتـعـدى
ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغه باﳌآخذ.

اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١٤١ﻻ تطبـ ـ ـ ـ ـ ـق اﻷحكـ ـام الواردة ﰲ هذا الفصل
عﲆ الشبـ ـكـ ـات اﳌنشأة أو اﳌستـ ـغـ ـل ـة ﻷج ـل ح ـاج ـات ال ـدف ـاع
الوطني أو اﻷمن العمومي.
ﻻ تخضع الشبكات اﳋاصة السلكّية السيادية ﻷحكام
هذا الفصل.
الفصل الرابع
اﳌنشآت القاعدية اﻻستراتيجية
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  :١٤2ﲢـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّدد ش ـ ـ ـ ـ ـروط وكيفيـ ـات إقام ـ ـ ـة و/أو

الـ ـوكـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـذبـ ـذب ـات ﰲ ح ـال ـة الشب ـك ـات اﳋاصة

استغﻼل إنزاﻻت الكوابل البحرية لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

الﻼسلكية ،مقابل دفع إتاوة.

عن طريق التنظيم.
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الفصل اﳋامس
اﳌصادقة عﲆ ﲡهيزات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
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طـ ـريـ ـق إقـ ـامـ ـة اﳌنشآت ،شريـ ـطـ ـة أّﻻ يـ ـكـ ـون هـ ـذا ال ـت ـرك ـيب
متعارضا مع تخصيصها.

اﳌاّدة  : ١٤٣يخضـ ـ ـع للمصادقـ ـ ـ ـة اﳌثبتـ ـ ـة بشه ـ ـ ـ ـادة
مطابقة ،كل ﲡهي ـ ـ ـ ـز مطـ ـ ـرﰲ أو منش ـ ـ ـأة ﻻسلكية كهربائية

ما ﰲ اﻷجزاء
ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إ ّ
اﳌشتركة للعمارات اﳉماعية وﰲ التجزئات اﳌخصصة

مخصص ﻷن يكون :

ما فوق اﻷرض أو ﰲ باطن اﻷرض
لﻼستعمال اﳌشترك ،وإ ّ

– موصوﻻ بشبكة اتصاﻻت إلكترونية مفتوحة للجمهور،
– مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
– مخصصا للبيع أو معروضا للبيع،
– مـ ـ ـوزعـ ـ ـا عﲆ أساس مـ ـ ـجـ ـ ـاني أو ﲟقـ ـ ـابـ ـ ـل أو يـ ـ ـكـ ـ ـون
موضوع إشهار.
ﲤنـ ـح شهـ ـادة اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة مـ ـن قـ ـبـ ـل الـ ـوكـ ـالـ ـة ال ـوط ـن ـي ـة
للذبذبات ،باستثناء اﳌصادقة عﲆ التجهيزات اﳌطرفية
واﶈطات الﻼسلكية الكهربائية اﳌذكورة ﰲ اﳌطة اﻷوﱃ
أعﻼه ،التي ﲤنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو
من قبل مخبر ﲡارب وقياسات ،معتمد قانونا من طرف
ه ـ ـذه السل ـ ـط ـ ـة ،وذلك ب ـ ـع ـ ـد دف ـ ـع مصاري ـ ـف اﳌصادق ـ ـة وف ـ ـق
الشروط اﶈددة عن طريق التنظيم.
تخضع اﶈطات الﻼسلكية الكهربائية للمصادقة من
طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها اﳌذكور
ﰲ اﳌادة  1٠من هذا القانون ،وطبقا للشروط والكيفيات
اﶈددة عن طريق التنظيم.
يـ ـم ـك ـن إنشاء ن ـظ ـام اﳌصادق ـة ال ـذات ـي ـة و/أو اﻻع ـت ـراف
باﳌصادقة اﳌتحصل عليه ﰲ بلد آخر ،عن طريق التنظيم.
ت ـ ـب ـ ـّلـ ـغ شهـ ـادة اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة أو رفضهـ ـا اﳌسبب ﰲ أجـ ـل
أقصاه شهران ) ،(2ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اﳌثّبت
بوصل اﻻستﻼم.
ﻻ تطبق أحكام هذه اﳌادة عﲆ التجهيزات اﳌطرفية
واﶈطات الﻼسلكية الكهربائية اﳌستعملة لتلبية حاجات
الدفاع الوطني واﻷمن العمومي.
اﳌاّدة  : ١٤٤يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون التجهيـ ـ ـزات اﳌطرفيـ ـة
واﳌنشآت الﻼسلكية الكهربائية اﳌذكورة أعﻼه ،مطابقة ﰲ
كل وقت للنموذج اﳌصادق عليه.
ُي ـع ـّد م ـرك ـب ـو ال ـت ـج ـه ـي ـزات اﳌط ـرف ـيـة سواء ﳊسابـهـم

اﳋاص أو ﳊساب الـ ـغـ ـيـ ـر مسؤولﲔ عـ ـن مـ ـخـ ـالـ ـفـ ـة ت ـن ـظ ـي ـم
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﶈدد ﲟوجب هذا القانون.
الفصل السادس
اﻻرتفاقات
القسم اﻷول
اﻻرتفاقات اﳌتعلقة بشبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : ١٤5يجـ ـ ـ ـ ـوز تركـ ـ ـ ـ ـيب شبك ـ ـ ـات اﻻتصـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور عﲆ اﻷمﻼك العمومية عن

للملكيات غير اﳌبنّية.
ﲢدد شروط الشغل أو اﻻستعمال ،عن طريق التنظيم.
ﻻ يحول تركيب اﳌنشآت اﳌذكورة أعﻼه دون حقوق
اﳌالكﲔ أو الشركاء ﰲ اﳌلكية ﰲ هدم أو إصﻼح أو تعديل
ن اﳌالكﲔ أو الشركاء ﰲ اﳌلكية
أو تسييج ملكياتهم .غير أ ّ
ملزمون بإخبار اﳌستفيد من اﻻرتفاق ثﻼثة ) (٣أشهر ،عﲆ
اﻷقل ،قبل الشروع ﰲ أشغال كفيلة باﳌساس باﳌنشآت.
ع ـ ـن ـ ـدم ـ ـا ي ـ ـك ـ ـون دخ ـ ـول اﻷع ـ ـوان ،اﳌرخصﲔ م ـ ـن ق ـ ـب ـ ـل
اﳌتعاملﲔ ،إﱃ اﳌلكيات اﳋاصة اﶈددة أعﻼه ،ضروريا
لدراسة أو إنجاز أو استغﻼل اﳌنشآت ،وﰲ حالة انعدام
اﻻت ـ ـفـ ـاق الـ ـودي ،يـ ـرخص بـ ـذلك رئـ ـيس اﶈكـ ـمـ ـة اﳌخـ ـتصة
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـا ،ﲟوجب أمـ ـر عﲆ ذي ـل ال ـع ـريضة ،ب ـع ـد تأك ـده م ـن
ضرورة دخول اﻷعوان.
يـ ـكـ ـون اﳌستـ ـفـ ـيـ ـد مـ ـن حـ ـق اﻻرتـ ـفـ ـاق مسؤوﻻ عـ ـن ك ـل
اﻷضرار الناجمة عن ﲡهيزات الشبكة ،ويلزم بتعويض كافة
اﻷضرار اﳌبـ ـاشرة اﻷك ـي ـدة اﳌت ـرت ـب ـة ع ـن أشغ ـال ال ـت ـرك ـيب
والصيانة أو عن وجود أو سير اﳌنشآت.
اﳌاّدة  : ١٤6يجـ ـ ـوز للمتعام ـ ـل اﳌستفيـ ـ ـد م ـ ـن رخص ـ ـة
إقـ ـ ـام ـ ـة أو ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل عﲆ إق ـ ـام ـ ـة مسان ـ ـد سواء خ ـ ـارج اﳉدران
والواجهات اﳌطلة عﲆ الطريق العمومي أو عﲆ سقوف أو
سطوح البنايات ،شريطة التمكن من الوصول إليها.
ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو ﰲ باطن
اﳌل ـك ـي ـات غ ـي ـر اﳌب ـن ـي ـة وغ ـي ـر اﳌغـلـقـة بـجـدران أو بسيـاج
معادل.
يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌتـ ـعـ ـامـ ـل كـ ـذلك وضع ق ـن ـوات أو مسان ـد وم ـد
ك ـ ـواب ـ ـل وأج ـ ـه ـ ـزة ال ـ ـرب ـ ـط أو ال ـ ـق ـ ـط ـ ـع ﰲ اﻷج ـ ـزاء اﳌشت ـ ـركـ ـة
للملكيات اﳌبنية ذات اﻻستعمال اﳉماعي وعﲆ اﳉدران
وال ـواج ـه ـات غ ـي ـر اﳌط ـل ـة عﲆ ال ـط ـري ـق ال ـع ـم ـومي ،شريـطـة
الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن م ـ ـن ال ـ ـوصول إل ـ ـي ـ ـه ـ ـا م ـ ـن اﳋارج أو م ـ ـن اﻷج ـ ـزاء
اﳌشتركة وذلك عندما تنجز هذه اﳌنشآت من أجل توزيع
خطوط اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية الضرورية للربط الفردي أو
اﳉماع ـ ـي لساكنـ ـي العم ـ ـارة أو العمـ ـارات اﳌج ـ ـاورة ،تبعـ ـا
لضـرورات ﲡهيز الشبكة.
اﳌاّدة  : ١٤7ﻻ يترتب عﲆ إنشاء قنوات ومساند أي
نزع للملكية.
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ﻻ يحول وضع القنوات ﰲ أرض مفتوحة دون حق

اﳌنشآت ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـة ﰲ اﳌنـ ـ ـ ـاطـ ـ ـ ـق اﳌكشوفـ ـ ـ ـة واﳊراسة

اﳌالك ﰲ تسي ـ ـ ـيج أرضه ،غ ـ ـ ـي ـ ـ ـر أّن اﳌالك م ـ ـ ـل ـ ـ ـزم بإخ ـ ـ ـبـ ـ ـار
اﳌتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع ﰲ

الﻼسلكية الكهربائية والتي من شأنها التسبب ﰲ تشويش

أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١٤٨عنـ ـ ـ ـدما توضع مس ـ ـاند أو ﳑاس ـ ـك خارج
اﳉدران والواجهات أو عﲆ السقوف أو السطوح أو عندما
توضع مساند وقنوات ﰲ أرض غير مسّيجة ،ﻻ يعوض

ﻼك إﻻ عن الضرر اﳌترتب عﲆ أشغال بناء اﳋط أو
اﳌ ّ
صيانته.

يؤثر سلبا عﲆ اﳌوجات الﻼسلكية الكهربائية.
للم ـ ـ ـﻼك أو اﳌرتفقـ ـ ـﲔ اﳌذكوري ـ ـ ـن أعـ ـ ـ ـﻼه ،أجـ ـ ـ ـل سنـ ـة
واحدة ) (1ابتداء من تاريخ استﻼم اﻹعذار اﳌثبت بوصل
اﻻستﻼم ،للمطابقة مع التنظيم.
وعند انقضاء اﻷجل اﳌنصوص عليه أعﻼه ،وﰲ حالة
اع ـت ـراض اﳌﻼك أو اﳌرت ـف ـقﲔ ،ي ـت ـم ال ـق ـي ـام ب ـه ـذه اﻹج ـراءات
تلقائيا.

يحدد هذا التعويض عند انعدام اﻻتفاق الودي من طرف
اﳉهات القضائية اﳌختصة.
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١٤٩ﻻ يمك ـ ـ ـ ـن إعم ـ ـ ـ ـال اﳊقـ ـ ـ ـوق اﳌذك ـ ـورة ﰲ
اﳌادتﲔ  1٤٥و 1٤٦أعﻼه ،مـن طرف متعامﲇ اﻻتصاﻻت
ﻻ إذا كان تقاسم منشآت اﳌتعاملﲔ اﻵخرين
اﻹلكترونية إ ّ
القائمة بغرض استعمالها ،غير ﳑكن من الناحية التقنية.
ي ـ ـجب أن ي ـ ـت ـ ـم إق ـ ـام ـ ـة اﳌنشآت ال ـ ـق ـ ـاع ـ ـديـ ـة وتـ ـركـ ـيب
التجهيزات ﰲ ظل احترام البيئة والطابع اﳉماﱄ لﻸماكن،
وﰲ الظ ـروف اﻷق ـ ـل إض ـ ـرارا باﳌلكيـ ـ ـة اﳋاص ـ ـ ـة واﻷم ـ ـﻼك
العمومية.

اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١5١تتضم ـ ـن اﻻرتفاقات اﳌؤسسة ﲟوجب
اﳌادة السابقة ،اﳌنع من اﻹنشاء أو اﻻلتزام بتحديد أو إزاحة
اﳊواجز التي يمكن أن تشكل عرقلة أو خطرا ﻹنشاء و/أو
اﻻستغﻼل العادي للمنشآت الﻼسلكية الكهربائية لشبكات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١52يتم اﻷمر ﲟنع إقامة أو ﲢديد أو إزالة أو
تعديل اﳌباني والسياج واﳌزروعات واﻷعمدة الكهربائية
واﳌسط ـح ـات اﳌائ ـي ـة واﳌنشآت اﳌع ـدن ـي ـة داخ ـل اﳌن ـاط ـق
اﳌكشوف ـ ـة و/أو م ـ ـن ـ ـاط ـ ـق اﳊراسة ،م ـ ـراع ـ ـاة ﻷمـ ـن شبـ ـكـ ـات
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية واﳌنشآت الﻼسلكية الكهربائية.

يـ ـلـ ـتـ ـزم مـ ـتـ ـعـ ـامـ ـلـ ـو شبـ ـكـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة
ب ـاﻻست ـج ـاب ـة ل ـط ـل ـب ـات أي م ـت ـع ـام ـل آخـر ﻹقـامـة واستـغـﻼل
معدات اﻹرسال ﰲ حالة ما إذا كانت هذه اﻷخيرة ﻻ تشّوش
عﲆ اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال الـ ـعـ ـام وشريـ ـط ـة أن ي ـك ـون ال ـت ـق ـاسم ﻻزم ـا

بصفة موضوعية.
يـ ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـن أن ي ـ ـ ـخص ه ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـوضع ﲢت ال ـ ـ ـتصرف عﲆ
اﳋصوص اﻻرت ـ ـف ـ ـاقـ ـات واﳌشتـ ـمـ ـﻼت ومـ ـنشآت الـ ـهـ ـنـ ـدسة
اﳌدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها.
وي ـ ـ ـجب أن يـ ـ ـتـ ـ ـم الـ ـ ـوضع ﲢت الـ ـ ـتصرف لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنشآت
القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية
وغير ﲤييزية من شأنها اﳊفاظ عﲆ اﳌنافسة اﳌشروعة.
القسم الثاني
اﻻرتفاقات الﻼسلكية الكهربائية
اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١50تؤس ـ ـ ـ ـ ـس ارتفاق ـ ـات ﰲ شك ـ ـل مناطـ ـق
مكشوفة ومناطق حراسة عﲆ محيط اﶈطات الﻼسلكية
الكهربائية لشبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية قصد اﳊيلولة
دون عرقلة انتشار اﳌوجات الﻼسلكية الكهربائية اﳌرسلة
أو اﳌستقبلة من مختلف اﳌراكز من أجل تسهيل إنشاء
شبـ ـ ـكـ ـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة ال ـ ـّﻼسل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وضم ـ ـان
استغﻼلها.

يتم ﲢديد اﻻرتفاقات الﻼسلكية الكهربائية واﳌناطق
اﳌكشوف ـ ـ ـ ـ ـة واﳊراسـ ـ ـة اﳌرتبطـ ـ ـ ـ ـة به ـ ـ ـا ،حسـ ـ ـب تصنيـ ـ ـ ـف
اﶈطات الﻼسلكية الكهربائية واﻷهمية وطبيعة اﳋدمات
اﳌضمـ ـ ـونـ ـ ـة والـ ـ ـوضعـ ـ ـيـ ـ ـة اﳉغـ ـ ـراف ـ ـي ـ ـة ﳌراك ـ ـز اﻹرسال و/أو
اﻻستقبال الﻼسلكية الكهربائية.
ﲢدد ،عن طريق التنظيم ،كيفيات وشروط تطبيق
هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ١5٣عندما يترتب عﲆ هذه اﻻرتفاقات إزالة
اﳌباني التي تعد عقارات بطبيعتها ،وﰲ حالة انعدام اتفاق
ودي ،ت ـن ـزع م ـل ـكـيـة هـذه الـعـقـارات طـبـقـا لﻸحـكـام الـقـانـونـيـة
اﳋاصة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العامة .
اﳌاّدة  : ١5٤عندما تسبب هذه اﻻرتفاقات ضررا ماديا
ومباشرا ومؤكدا للملكيات أو اﳌنشآت ،يدفع للمالك أو
لكل ذي حق تعويض عن الضرر الﻼحق به.
وﰲ حالة انعدام اتفاق وّدي يؤول ﲢديد التعويض إﱃ
صة.
اﳉهة القضائية اﳌخت ّ
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١55يلـ ـ ـ ـ ـ ـزم ك ـ ـ ـ ـل م ـ ـالك أو مستعمـ ـ ـل ﳌنش ـ ـ ـأة
كهربائية موجودة ﰲ أي مكان من اﻹقليم ولو كانت خارج
مـ ـنـ ـاطـ ـق اﻻرتـ ـفـ ـاق ﲢدث اضطـ ـرابـ ـا ي ـع ـي ـق است ـغ ـﻼل م ـرك ـز
عمومي أو خاص لﻼستقبال الﻼسلكي الكهربائي ،بالتقيد

ﲢدد ،عـ ـن طـ ـريـ ـق الـ ـتـ ـن ـظ ـي ـم ،اﻻرت ـف ـاق ـات اﳌنصوص

باﻷحكام التي تبلّغ إليه من قبل مستعمل اﳌصالح التي

عليها ﰲ الفقرة أعﻼه ،اﳌفروضة عﲆ اﳌﻼك أو مستعمﲇ

تستغل أو تراقب اﳌركز من أجل الكف عن اﻻضطراب،
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وينبغي عليه ،بوجه خاص ،أن يمتثل للتحريات اﳌأذون
بها ﲟوجب قرار الواﱄ اﳌختص إقليميا ،ويجب عليه أن
يـ ـقـ ـوم ب ـال ـت ـع ـدي ـﻼت اﳌق ـررة ويضم ـن دي ـم ـوم ـة حسن سي ـر
اﳌنشآت.

اﳌاّدة  : ١6١يتعـ ـ ـ ـ ـّين إثب ـ ـ ـ ـات هوي ـ ـ ـة اﳌشتـ ـ ـرك لـ ـ ـ ـدى

اﳌتعامل قبل تشغيل خطه و/أو تقدﱘ أي خدمة له.

اﳌاّدة  : ١62يجب إثبات هوية كل اﳋطوط اﳌجهولة
ﰲ أجل ستة ) (٦أشهر ،ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

القسم الثالث
اﻻرتفاقات اﳌشتركة

ﰲ اﳉريدة الّرسمية.
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١6٣يتـ ـ ـ ـعّين عﲆ كل رّبـ ـ ـان سفين ـ ـ ـة أو كل
شخص يوجد عﲆ مﱳ سفينة يقطع كابﻼ بحريا ،عمدا أو

اﳌاّدة  : ١56عندما يمنع إرسال اﻹشارات عﲆ خط
قـ ـائ ـم م ـن خ ـط ـوط اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة أو ي ـع ـاق بسبب

بسبب إهمال أو عدم مراعاة التنظيمات أو يحدث له تلفا قد

توسط حائل ما ،ثابت ولكن قابل للتحويل أو اﻹزالة ،يقوم

يترتب عنه توقف أو تعطل اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية كليا أو

الواﱄ بإصدار قرار يقضي باتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة ﻹزالة
ن التعويض الواقع عﲆ
العائق .وﰲ حالة عدم التراضي ،فإ ّ
عاتق اﳌتعامل واﳌترتب عن الضرر يحدد من طرف اﳉهة
القضائية اﻹدارية.

جزئيا ،أن يبّلغ السلطات اﶈلية ،فور وصوله ﻷول ميناء
ترسو فيه السفينة التي يوجد عﲆ متنها ،عن انقطاع أو
تلف الكابل البحري الذي تسّبب فيه.
تتّم معاينة اﳌخالفات اﳌذكورة ﰲ هذه اﳌادة ﲟوجب

وإذا كان اﳊائل متحركا غير ثابت ،يؤمر بإزالته أو

محاضر يعّدها ضباط الشرطة القضائية.

نقله ﲟوجب قرار من رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي.
الباب الرابع

اﳌاّدة  : ١57ﻻ يجوز ﳌالك العقار أو وكيل العمارة أو

اﻷحكام اﳉزائية

وك ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ـم ـ ـ ـا ،اﻻعـ ـ ـتـ ـ ـراض عﲆ إقـ ـ ـامـ ـ ـة خـ ـ ـطـ ـ ـوط اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية اﳌطلوبة من قبل اﳌستأجر.

اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١6٤يعاقـ ـ ـ ـب باﳊبـ ـ ـ ـ ـس مـ ـ ـن سنـ ـ ـة ) (1إﱃ

ﲢدد ح ـ ـق ـ ـوق اﳌشت ـ ـركﲔ ﰲ دف ـ ـات ـ ـر الشروط وع ـ ـقـ ـود

خم ـس ) (٥سنـوات وبغرامـة مـ ـن  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج،

اﻻشتـ ـراك اﳌعـ ـدة واﳌبـ ـرمـ ـة ،طـ ـبـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم

كل شخص ينتهك سّرية اﳌراسﻼت اﳌرسلة عن طريق البريد

أو اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو

اﳌعمول بهما.
الفصل السابع
أحكام مختلفة
اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١5٨ي ـ ـ ـ ـجب عﲆ اﳌتعاملﲔ اﳌستفيدين من
رخصة أو تـ ـ ـرخـ ـ ـيص عـ ـ ـام ،أن يضعـ ـ ـوا ﲢت تصرف سل ـ ـط ـ ـة
الضبط اﳌعلومات أو الوثائق التي ﲤّكنها من التأكد من
مدى احترام هؤﻻء اﳌتعاملﲔ اﻻلتزامات اﳌفروضة عليهم
ﲟوجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
تؤه ـ ـل سل ـ ـط ـ ـة الضب ـ ـط بإجـ ـراء ﲢقـ ـيـ ـقـ ـات لـ ـدى نـ ـفس
اﳌتعاملﲔ ،ﲟا ﰲ ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخﻼت
مباشرة أو توصيل ﲡهيزات خارجية بشبكاتهم اﳋاصة.
اﳌاّدة  : ١5٩يجب عﲆ متعامﲇ شبكات اﻻتصاﻻت
اﻹلـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـرونـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة أن يضع ـ ـ ـوا ﲢت تصرف اﳌشت ـ ـ ـركﲔ ﰲ
شبكاتهم ،دليﻼ هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا.
ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة ،عن طريق
التنظيم.

يستعمله دون ترخيص من اﳌرسل أو اﳌرسل إليه أو يخبر
بوجودها.
اﳌاّدة  : ١65يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
سنوات وبغرامة من  1.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج أو
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل متعامل للبريد يفتح أو يحّول
أو يخّرب البريد أو يساعد ﰲ ارتكاب هذه اﻷفعال.

تسري نفس العقوبات عﲆ كل متعامل لﻼتصاﻻت
اﻹلكترونية يحّول ،بأي طريقة كانت ،اﳌراسﻼت الصادرة
أو اﳌرسلة أو اﳌستقبلة عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
أو أمر أو ساعد ﰲ ارتكاب هذه اﻷفعال.
ويمكن اﳉهة القضائية أيضا النطق بواحدة أو أكثر
من العقوبات التكميلية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٩من
قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ١66يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج أو
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل عون مستخدم من طرف متعامل

اﳌاّدة  : ١60يلت ـ ـزم اﳌتعامل ـ ـون وك ـ ـ ـذا مستخدموهـ ـ ـ ـم،

للبريد يفتح أو يحّول أو يخّرب البريد أو يساعد ﰲ ارتكاب

باحترام سّرية اﳌراسﻼت الصادرة عن طريق اﻻتصاﻻت
اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وشروط ح ـم ـاي ـة اﳊيـاة اﳋاصة واﳌعـلـومـات

يـ ـعـ ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـات ك ـل شخص مست ـخ ـدم ل ـدى

اﻻسمية للمشتركﲔ.

هذه اﻷفعال ﰲ إطار ﳑارسة مهامه.

متعامل لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،يحّول ،بأي طريقة كانت
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اﳌراسﻼت الصادرة أو اﳌرسلة أو اﳌستقبلة عن طريق

ستة ) (٦أشهر إﱃ سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،أو أمر أو ساعد ﰲ ارتكاب هذه

 1.٠٠٠.٠٠٠دج ،أو إحدى هاتﲔ العقوبتﲔ.

اﻷفعال.
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١67يـع ـ ـ ـ ـاقب كـل شخـ ـ ـ ـ ـص غـيـر اﻷشخاص
اﳌذكـوريـن ﰲ اﳌادتﲔ  1٦٥و 1٦٦أعـﻼه ،ارتـكب أحد اﻷفعال

اﳌاّدة  : ١7٤يعاق ـ ـ ـ ـب بغرام ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ
 1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كـ ـل شخص يـ ـق ـوم ب ـت ـوزي ـع ال ـت ـج ـه ـي ـزات أو

اﳌذكـورة ﰲ اﳌادتﲔ السابـقـتﲔ ،بـاﳊبس مـن شهـرين ) (2

معّدات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﲟقابل أو بدون مقابل ،أو
يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصﻼ مسبقا

إﱃ سنة واح ـدة ) (1وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج.

عﲆ شهادة اﳌطابقة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  1٤٣من هذا

اﳌاّدة  : ١6٨يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ

القانون.

سنتﲔ ) (2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل

اﳌاّدة  : ١75يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ

شخص غـ ـيـ ـر اﳌتـ ـعـ ـامـ ـل اﳌستـ ـفـ ـيـ ـد مـ ـن ن ـظ ـام ال ـت ـخصيص

سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،أو

ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص.

بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل شخص حّول خطوط اﻻتصاﻻت

يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد اﳉزائر
يستعمل عﻼمة “بريد”.
اﳌاّدة  : ١6٩يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،أو
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل شخص يقدم خدمات البريد من
دون اﳊصول عﲆ الترخيص اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ٣٤
من هذا القانون.
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١70يعاق ـ ـ ـ ـ ـب ﰲ حالـ ـ ـ ـ ـة انع ـ ـ ـ ـ ـدام التصريـ ـ ـ ـح
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٣٧من هذا القانون ،باﳊبس من
شهريـ ـ ـ ـن ) (2إﱃ سن ـ ـ ـ ـة ) ،(1وبغرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة من  ٥.٠٠٠دج إﱃ
 1٠٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ.
اﳌاّدة  : ١7١يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣

اﻹلكترونيـ ـ ـة أو يستغ ـ ـ ـل خط ـ ـوط اﻻتصـ ـ ـاﻻت اﻹلكترونيـ ـة
اﶈّولة.
اﳌاّدة  : ١76يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،كل
شخص يقوم بإرساﻻت ﻻسلكية كهربائية باستعمال عمدا
رمـ ـز نـ ـداء ﰲ السلسلـ ـة الـ ـدولـ ـي ـة م ـخصصا ﻹح ـدى م ـح ـط ـات
الدولة أو ﻷي محطة أخرى مرخص بها.
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١77يعـ ـ ـاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل
شخـ ـ ـ ـ ـص يرتكـ ـ ـ ـ ـب عم ـ ـ ـﻼ مادي ـ ـ ـا ض ـ ـ ـاّرا بخدم ـ ـ ـة اﻻتص ـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية أو يخّرب أو يتلف ،بأي شكل كان ،اﻷجهزة أو
اﳌنشآت أو وصﻼت اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١7٨يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ

سن ـ ـ ـ ـوات وبغرامـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن  1.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج أو

سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ 1.٠٠٠.٠٠٠دج أو

بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من ينشئ أو يستغل شبكة

بإح ـ ـ ـدى ه ـ ـاتـ ـ ـﲔ ال ـ ـع ـ ـق ـ ـوب ـ ـتﲔ ،كـ ـل شخص يصدر عـ ـمـ ـدا عـ ـن

اتصاﻻت إل ـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة مـ ـفـ ـتـ ـوحـ ـة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـور دون الـ ـرخصة

طريق ﻻسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  12٣من هذا القانون أو مواصلة

خادعة.

ﳑارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.
اﳌـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١72يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتـ ـﲔ ) (2وبغرامـ ـ ـة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج أو
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من يوفر خدمات اﻻتصاﻻت
اﻹلكتروني ـ ـ ـ ـة اﳌفتوح ـ ـ ـة للجمه ـ ـ ـ ـور دون الترخي ـ ـص الع ـ ـ ـام
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1٣1من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ أو يستغل أو
يعمل عﲆ إنشاء شبكة خاصة دون الترخيص اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌادة  1٣8من هذا القانون.
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١7٣يعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـب ﰲ حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة انعـ ـ ـ ـ ـ ـدام التصريـ ـ ـ ـح
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1٣٥من هذا القانون ،باﳊبس من

ويـ ـجـ ـوز اﳊكـ ـم ﲟصادرة اﻷجـ ـهـ ـزة ،م ـع م ـراع ـاة ح ـق ـوق
الغير حسن النية.
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : ١7٩يع ـ ـ ـاقب باﳊبـ ـ ـس من خمس ) (٥سنوات
إﱃ عشر )  (1٠سن ـ ـوات ،وبـ ـغـ ـرامـ ـة مـ ـن  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ
 1٠.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من يقطع عمدا كابﻼ بحريا أو يسبب له
ت ـل ـف ـا ق ـد ي ـوق ـف أو ي ـع ـط ـل اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـتـرونـيـة كـلـيـا أو
جزئيا.
وﻻ تطبق هذه اﻷحكام عﲆ اﻷشخاص الذين يكونون قد
أجبروا عﲆ قطع كابل بحري أو إتﻼفه بسبب الضرورة
اﻵنية ﳊماية حياتهم أو حياة اﻵخرين أو ضمان سﻼمة
سفينتهم.
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اﳌاّدة  : ١٨0يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) ،(2وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل
شخص يقطع ،تهاونا أو خطأ ،كابﻼ بحريا أو يسبب له تلفا
قد يوقف أو يعطل اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية كليا أو جزئيا.

يعاقب عﲆ كل خرق لهذه اﻷحكام طبقا للمواد  22٠وما
يليها من قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ١٨5يجوز للجهة القضائية كذلك ،عند النطق
بالعقوبة من أجل إحدى اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد

اﳌاّدة  : ١٨١يعاقب باﳊبس من ثﻼث ) (٣سنوات إﱃ

 1٧1إﱃ  1٧٣من هذا القانون ،أن ﲢكم ﲟصادرة التجهيزات

خمـ ـ ـ ـ ـ ـس ) (٥س ـ ـنـ ـ ـوات ،وبغ ـ ـ ـرامة م ـ ـ ـ ـن  ٥.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ

واﳌنشآت اﳌكّونة للشبكة أو التي تسمح بتقدﱘ اﳋدمات،

 1٠.٠٠٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من ﻻ يبّلغ

وكذا ﲟنع اﳌطالبة من جديد برخصة أو ترخيص عام جديد

السلطات اﳌختصة عن تسببه ﰲ قطع كابل بحري أو تلفه.

ﳌدة سنتﲔ ).(2

اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ١٨2يع ـ ـ ـاقـ ـ ـب بغ ـ ـ ـرام ـ ـ ـة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ

اﳌاّدة  : ١٨6يعاقب بالعقوبات اﳌنصوص عليها ف ـي

 1.٠٠٠.٠٠٠دج :

اﳌ ـادة  ٣٩٤مكرر 8مـن قانون العقوبات ،كل متعامل مشـار

 – 1قائد السفينة القائم بتصليح أو مّد كابل بحري
الذي ﻻ يراعي قواعد اﻹشارات اﳌعتمدة ﻻتقاء اﻻصطدامات.

إليه ﰲ اﳌادة  118من هذا القانون ﻻ يقوم رغم إنذاره من

 – 2قائد أية سفينة ﻻ ينسحب أو ﻻ يبتعد ﲟيل )(1

طـ ـرف سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط بـ ـالـ ـتـ ـدخـ ـل الـ ـفـ ـوري ﳌن ـع ال ـن ـف ـاذ إﱃ
شبكات و/أو خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

مﻼحي ،عﲆ اﻷقل ،عن السفينة القائمة ﲟد أو تصليح كابل

اﳌاّدة  : ١٨7يعتبر الشخص اﳌعنوي مسؤوﻻ جزائيا

ب ـ ـح ـ ـري ،ع ـ ـن ـ ـدمـ ـا يـ ـﻼحـ ـظ أو يـ ـكـ ـون بـ ـوسعـ ـه مـ ـﻼحـ ـظـ ـة هـ ـذه

ع ـ ـن اﳉرائ ـ ـم اﳌذك ـ ـورة ﰲ ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـواع ـ ـد

اﻹشارات.

اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.

 – ٣قائـ ـ ـد أية سفينـ ـ ـ ـة ﻻ يـ ـ ـب ـ ـت ـ ـعد عن خ ـ ـ ـ ـط الطـ ـ ـ ـواﰲ
بربع ) (٤/1ميل مﻼحي ،عﲆ اﻷقل ،عندما يرى أو يكون

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ١٨٨ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـود ،تضاع ـ ـ ـ ـ ـف العقوبـ ـ ـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

بوسعه أن يرى الطواﰲ الدالة عﲆ موقع الكوابل.
الباب اﳋامس

اﳌاّدة  : ١٨٣يعاق ـ ـ ـ ـ ـب باﳊبـ ـ ـس مـ ـ ـن شهريـ ـ ـ ـن ) (2إﱃ

أحكام انتقالية وختامية

سنة ) (1و بغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج :
 – 1قائد أية سفينة يرمي اﳌرساة عﲆ بعد أقل من

اﳌـ ـ ـاّدة  : ١٨٩تلـ ـ ـغـى كـل اﻷحك ـام اﳌخالفـة له ـذا القانون،

ربع ) (٤/1ميل مﻼحي من كابل بحري وبوسعه أن يحدد

ﻻسيـمـ ـا منهـ ـا أحك ـ ـام القان ـ ـون رق ـم  ٠٣-2٠٠٠اﳌؤّرخ ف ـي ٥
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤21اﳌوافق  ٥غشت سنة  2٠٠٠الذي

موقعه بواسطة خطوط الطواﰲ أو غيرها ،أو كان قد ربط
السفـ ـيـ ـنـ ـة بـ ـطـ ـوافـ ـة مـ ـخصصة لـ ـلـ ـدﻻلـ ـة عﲆ مـ ـوقـ ـع ال ـك ـاب ـل،
باستثناء حاﻻت القوة القاهرة،
 – 2صاحب أي مركب صيد ،ﻻ ينأى بأجهزته أو شباكه
بقدر ميل ) (1مﻼحي ،عﲆ اﻷقل ،عن السفينة القائمة ﲟد أو
تصلـ ـيـ ـح كـ ـاب ـل ب ـح ـري ،غ ـي ـر أن ﳌراكب الصي ـد ال ـتي ت ـل ـم ـح
السفينة أو بوسعها أن تلمح اﻹشارات اﳌعتمدة للسفينة،
وقصد اﻻم ـ ـت ـ ـث ـ ـال لﻺن ـ ـذار ،اﻷج ـ ـل الضروري ل ـ ـﻼن ـ ـت ـ ـه ـ ـاء م ـ ـن
ﻻ يتجاوز هذا اﻷجل اﻷربع والعشرين
العملية اﳉارية عﲆ أ ّ
) (2٤ساعة،
 – ٣صاحب أي مركب صيد ﻻ ينأى بأجهزته أو شباكه
بقدر ربع ) (٤/1ميل مﻼحي ،عﲆ اﻷق ـ ـ ـل ،عن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـط الطواﰲ
اﳌخصصة للدﻻلة عﲆ الكوابل البحرية.
اﳌاّدة  : ١٨٤يمنع التقليد واﻻستعمال غير اﳌرخص
للمطبوعات اﳌستعملة من طرف اﳌستغل العمومي أو من
طرف كل متعامل آخر مرخص له.

يحدد القواعد العامة اﳌتعلقة بالبريد وباﳌواصﻼت السلكية
والﻼسكية ،اﳌعدل واﳌتمم ،وك ـذا أحكام اﳌادة  ٥٣من اﻷمر
رقـم  ٠1-1٠اﳌؤرخ ﰲ  1٦رمضان عام  1٤٣1اﳌـوافق 2٦
غشـ ـ ـت سن ـ ـ ـة  2٠1٠واﳌتضمـ ـ ـ ـن قان ـ ـ ـون اﳌاليـ ـ ـة التكمـي ـ ـ ـﲇ
لسنـة .2٠1٠
غير أنه ،تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون
رقم  ٠٣-2٠٠٠اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤21اﳌوافق ٥
غشت سنة  ،2٠٠٠اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،سارية
اﳌف ـع ـول إﱃ غ ـاي ـة صدور ال ـنصوص ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌت ـخـذة
لتطبيق هذا القانون.
اﳌادة  : ١٩0ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
مايو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيمّية
مرس ـ ـوم رئ ـ ـ ـاسي رقم  ١٣2-١٨م ـ ـؤّرخ ﰲ  2١شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـق  7مايو سنة  ،20١٨يتضمـن إحداث
باب وتـحـويـل اعتمـ ـاد إﱃ ميزانية تسيير وزارة
التعلي ـم الع ـاﱄ والبحث العلمـي.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبنـ ـ ـاء عﲆ الدستـ ـ ـ ـ ـور ،ﻻ سّيمـ ـ ـا اﳌاّدتان  ٦-٩1و1٤٣
) الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  2٣-18اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة 2٠18
واﳌتضم ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة لـوزيـر الـتـعـلـيـم
العاﱄ والبحث العلمي من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون
اﳌالية لسنة ،2٠18
يرسم ما يأتي :
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة اﻷوﱃ  :ي ـ ـ ـح ـ ـدث ﰲ جـ ـ ـدول ميزانية تسيير
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،الفرع اﻷول – اﻹدارة
اﳌركزية ،الفرع اﳉزئي اﻷول -اﳌصالح اﳌركزية ،العنوان
الثالث  -وسائل اﳌصالح ،القسم السابع -النفقات اﳌختلفة،
باب رقمه  ٠٩–٣٧وعنوانه " اﻹدارة اﳌركزية – تكاليف
مساه ـ ـم ـ ـة اﳉزائـ ـر ﰲ مؤسسة الشراكـ ـة ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـبـ ـحث
واﻻبتكار ﰲ منطقة البحر اﻷبيض اﳌتوسط )."( PRIMA
اﳌـاّدة  : 2يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠18اعتـمـاد قـدره
مليونان ومائـة وعشرة آﻻف دين ـ ـار )  2.11٠.٠٠٠دج( مق ـّيـ ـد
فـ ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ٩1–٣٧
"نفقات محتملة  -احتياطي مجمع".
اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ٣يـ ـ ـ ـخ ـصـص ﳌيزانيـ ـ ـة سـن ـ ـ ـ ـة  2٠18اعتـم ـاد
قـ ـدره مليونان ومائـة وعشرة آﻻف دين ـ ـار )  2.11٠.٠٠٠دج(
يـق ـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة تسيير وزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي وف ـي الباب رق ـم  " ٠٩ –٣٧اﻹدارة اﳌركزية – تكاليف
مساه ـ ـم ـ ـة اﳉزائـ ـر ﰲ مؤسسة الشراكـ ـة ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـبـ ـحث
واﻻبتكار ﰲ منطقة البحر اﻷبيض اﳌتوسط )."( PRIMA

اﳌـ ـ ـ ـاّدة  : ٤يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر التعليم العاﱄ
والبحث العلمي ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ ه ـذا اﳌرسوم الذي
ي ـ ـنـشـر ﰲ اﳉري ـ ـدة ال ـ ـّرسم ـ ـّيـ ـ ـة ل ـ ـل ـ ـجـ ـمـ ـهـ ـورّي ـ ـة اﳉزائـ ـرّي ـ ـة

الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

حّرر باﳉزائر ﰲ  21شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٧مايو

سنة .2٠18

عبد العزيز بوتفليقة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي رقم  ١٣٣-١٨مؤّرخ ﰲ  2١شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـق  7مايو سنة  ،20١٨يتضمـن تـحـويـل
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـاد إﱃ م ـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـة تسيـ ـ ـيـ ـ ـر وزارة اﳌوارد
اﳌائية.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـ ـ ـ ـاء عﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  ٦-٩1و1٤٣

) الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  1٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠18واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٥-18اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـايـر سنـة 2٠18
واﳌتضمـ ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر اﳌوارد
اﳌائية من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠18
يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى مـن ميـزانيـة سـن ـة  2٠18اعتـم ـاد
ق ـدره ست ـة مﻼييـر دينـ ـار )  ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي
ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقـم " ٩1-٣٧نفقات
محتملة  -احتياطي مجمع".
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة  : 2يـخ ـصـ ـ ـ ـ ـص ﳌيزانيـ ـ ـ ـة سـن ـ ـ ـة  2٠18اعتـم ـاد
قـ ـدره ست ـة مﻼيي ـر دين ـ ـار )  ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـ ـّيـ ـد فـ ـي
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ميزانيـة تسيير وزارة اﳌوارد اﳌائية وﰲ الباب رقـم ٠2-٤٤
" اﻹدارة اﳌركزية  -مساهمة لفائدة اﳉزائرية للمياه".
اﳌـاّدة  : ٣يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر اﳌـوارد اﳌائيـة،
كـل فيمـا يخـصه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌـرسوم الذي ينـشـر ف ـي
اﳉريدة الّرسـ ـمّيـة للجمهورّيـ ـ ـ ـة اﳉزائرّي ـ ـ ـ ـة الّديمقراطّي ـ ـ ـة
الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ 21شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٧مايو
سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ١٣٤-١٨مؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌواف ـق  ١0مايو سنة  ،20١٨يتضمـن إح ـداث
ب ـاب ون ـق ـل اع ـت ـمـ ـاد فـي م ـي ـزان ـي ـة تسيـيـر وزارة
الصحـ ـ ـ ـة والسكـ ـ ـ ـان وإصـﻼح اﳌست ـ ـ ـشفيات.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيمـ ـ ـا اﳌاّدت ـ ـان  ٤ -٩٩و1٤٣
) الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  11-1٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٣ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  1٥غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
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 ١٣مايو سنة  20١٨م

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٧-18اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـايـر سنـة 2٠18
واﳌتضم ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر الصحـة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات من ميزانية التسيير ﲟوجب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠18
يرسم ما يأتي :
اﳌ ـ ـ ـ ـاّدة اﻷوﱃ  :يح ـ ـ ـ ـدث ﰲ جـ ـ ـ ـدول مي ـ ـزانيـ ـة تسيير
وزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ،باب رقمه
 ٠2-٤٤وعنوانه "مساهمة ﳌعهد باستور اﳉزائر بعنوان
تسليم اللقاحات واﻷمصال والكواشف لفائدة اﳌؤسسات
العمومية للصحة".
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : 2يلـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـى مـن ميـزاني ـ ـ ـة سـن ـ ـة  2٠18اعتـم ـ ـاد
قـ ـ ـ ـ ـدره خ ـ ـمسـ ـ ـ ـة م ـ ـﻼيـ ـيـ ـ ـ ـر وثمانية وأربعون مليونـ ـ ـ ـا وأرب ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـة
وستون ألف دين ـار )  ٥.٠٤8.٠٦٤.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة
تسيير وزارة الصح ـة والسـك ـان وإص ـﻼح اﳌستشفيات وف ـي
الـ ـبـ ـاب رق ـم " ٠1-٤٦مساه ـم ـة ال ـدول ـة ف ـي نـفـقـات تسيـيـر
اﳌؤسسات العمومية اﻻستشفائية واﳌؤسسات العمومية
للصحة اﳉوارية واﳌؤسسات اﻻستشفائية اﳌتخصصة
واﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية".
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـاّدة  : ٣يـخ ـص ـ ـ ـص ﳌيزاني ـ ـ ـ ـة سـن ـة  2٠18اعتـم ـاد
قـ ـ ـ ـ ـ ـدره خمسـ ـ ـ ـة مـﻼييـ ـ ـ ـ ـر وثمانية وأربـ ـ ـعون مليونا وأربعة
وستون ألف دين ـار )  ٥.٠٤8.٠٦٤.٠٠٠دج( يقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة
تسيير وزارة الصحة والسـكان وإص ـﻼح اﳌستشفيات وف ـي
الباب رق ـم " ٠2-٤٤مساهمة ﳌعهد باستور اﳉزائر بعنوان
تسليم اللقاحات واﻷمصال والكواشف لفائدة اﳌؤسسات
العمومية للصحة".
اﳌـاّدة  : ٤يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ ه ـذا اﳌرسوم
الذي ينـشـر ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة
الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
مايو سنة .2٠18
أحمد أويحيى

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2١شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  7مايو سنة  ،20١٨يتضمن التعيﲔ ﲟحكمتﲔ إداريتﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  21شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٧مايو سنة  ،2٠18تعّين السيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم
ﰲ الوظائف القضائية اﻵتية :
– أحمد بلعقيد ،رئيس اﶈكمة اﻹدارية بتندوف،
– دحمان زناني ،محافظ الدولة لدى اﶈكمة اﻹدارية بتندوف،
– زهية موساوي ،رئيسة اﶈكمة اﻹدارية بتيسمسيلت،
– محم ـد أمقران مزيان ،محافظ الدولة لدى اﶈكمة اﻹدارية بتيسمسيلت.

 27شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٣مايو سنة  20١٨م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قـ ـرار مؤّر خ  2٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـق ١١
ف ـب ـرايـر سنـة  ،20١٨ي ـت ـم ـم ال ـق ـرار اﳌؤّر خ ﰲ ١5
جمادى الثانية عام  ١٤٣6اﳌوافق  5أبريل سنة
 20١5الذي يحدد قائمة الفروع الفﻼحية.
––––––––––
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  1٦-٠8اﳌؤّرخ ﰲ أّول شعبان
عام  1٤2٩اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن التوجيه
الفﻼحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٤-٩٦اﳌؤّرخ ﰲ

 ٧رمضان عام  1٤1٦اﳌوافق  2٧يناير سنة  1٩٩٦الذي يحدد

إطار تنظـيم اﳌـ ـهن الفﻼحي ـ ـة اﳌشتـ ـ ـركة ،ﻻ سيم ـ ـ ـ ـا اﳌـ ـ ـادة ٥

اﳌادة  : 2تتمم أحكام اﳌادة  2من القرار اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

جمادى الثانية عام  1٤٣٦اﳌوافق  ٥أبريل سنة  2٠1٥واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  : 2ﲢدد قائمة الفروع الفﻼحية اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كما يأتي :
– )................................بدون تغيير حتى(
– فرع الثوم،
– فرع النحل،
– فرع اﳊوامض،
– فرع الكروم،
– فرع الفلﲔ واﳋشب،
– فرع "النباتات ذات الرائحة والعطرية والطبية".
– ).......................الباقي بدون تغيير("...........................
اﳌادة  : ٣ين ـ ـش ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـرارﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  2٤جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣٩اﳌوافق

منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٩٤-٩٧اﳌؤّرخ ﰲ

 11فبراير سنة .2٠18

 1٥ذي القعدة عام  1٤1٧اﳌوافق  2٣مارس سنة  1٩٩٧الذي

عبد القادر بوعزقي

يحدد القانون اﻷساسي للديوان اﳉزائري اﳌهني للحبوب،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧-٩٧اﳌؤّرخ

ﰲ  ٣ربيع اﻷول عام  1٤18اﳌوافق  8يوليو سنة 1٩٩٧
واﳌتضمن إنشاء الديوان الوطني اﳌهني للحليب ومشتقاته،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٠٩-٠٩اﳌؤرخ
ﰲ  ٤شوال ع ـ ـ ـام  1٤٣٠اﳌوافـ ـق  2٣سب ـتـمـبـر سنـة 2٠٠٩
واﳌتضمن إنشاء الديوان الوطني اﳌهني اﳌشترك للخضر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤّرخ ﰲ  1٧جمادى الثانية عام  14٣٩اﳌوافق ٥
مارس سنة  ،2٠1٨يعدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شوال
عام  14٣٨اﳌوافق  1٧يوليو سنة  2٠1٧واﳌتضمن

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لﻸراضي
الفﻼحية.
–––––––––––

واللحوم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-1٦اﳌوّرخ

ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  1٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠1٦

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  1٧جمادى الثانية عام 1٤٣٩
اﳌوافق  ٥مارس سنة  ،2٠18يعدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ 2٣

البحري،

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لﻸراضي الفﻼحية،

الذي يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  1٥جمادى الثانية عام
 1٤٣٦اﳌوافق  ٥أبريل سنة  2٠1٥الذي يحدد قائمة الفروع
الفﻼحية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يتمم هذا القرار أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ

 1٥جمادى الثانية عام  1٤٣٦اﳌوافق  ٥أبريل سنة  2٠1٥الذي
يحدد قائمة الفروع الفﻼحية.

شوال عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧يوليو سنة  2٠1٧واﳌتضمن

كما يأتي :
"يعّين ،بصفتهم أعضاء ﰲ مجلس إدارة الديوان الوطني

لﻸراضي الفﻼحية )...............................بدون تغيير حتى (

ﻼ عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– محمـد عبدﱄ ،ﳑث ً
– )......................الباقي بدون تغيير(."..........................
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وزارة التجارة
ق ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  2٩جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١7مارس سنة  ،20١٨يتضمن ﲡديد تشكيلة اللجان اﳌتساوية
اﻷعضاء اﳌختصة ﲟوظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ 2٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٧مارس سنة  ،2٠18ﲡدد تشكيلة اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة
بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التجارة ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات ،ابتداء من تاريخ التوقيع عﲆ هذا القرار ،طبقا للجدول اﻵتي :
أ( اللجنة اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة بسلك اﳌفتشﲔ واﳌراقبﲔ واﶈققﲔ
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اﻷعضاء اﻹضافيون

اﻷعضاء الدائمون

السيد عمارة بوسحابة

السيد ناصر ﲤمنت

السيد سفيان فريش

السيد سمير ﳊمر

السيدة فايزة كرجاني

السيد توفيق رامول

السيد ياسﲔ تيجيني

السيد ة صورايا إدراس

السيدة ياسمينة كماﱄ

السيدة مليكة بوزناد

السيد فاروق حمداوي

السيد زوهير موساوي

ب( اللجنة اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة بسلك اﳌتصرفﲔ واﳌهندسﲔ واﳌترجمﲔ  -التراجمة ومحلﲇ
اﻻقتصاد والوثائقيﲔ – أمناء اﶈفوظات
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اﻷعضاء اﻹضافيون

اﻷعضاء الدائمون

السيد عمارة بوسحابة

السيدة فاطمة عياشي

السيد ميلود معيوف

السيدة سهيلة عبﻼش

السيدة فايزة كرجاني

السيد عبد اللـه شعبان

السيد مصطفى مرغيت

السيد عبد اﳊميد كعومي

السيدة دنيا قاسي شاوش

السيد محمود عبد العزيز

السيدة جازية حراد

السيد رشيد معزوزي

ج( الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة اﳌتساويـ ـة اﻷعضاء اﳌخـ ـتصة بسلك مـ ـلـ ـحـ ـقي اﻹدارة وأعـ ـوان اﻹدارة والـ ـكـ ـّتـ ـاب واﶈاسبﲔ
اﻹداريﲔ الـ ـت ـق ـن ـيﲔ واﳌع ـاونﲔ ال ـت ـق ـن ـيﲔ واﻷع ـوان ال ـت ـق ـن ـيﲔ ومساع ـدي ال ـوث ـائ ـق ـيﲔ – أمـنـاء اﶈفـوظـات
واﻷعوان التقنيﲔ ﰲ الوثائق واﶈفوظات
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اﻷعضاء اﻹضافيون

اﻷعضاء الدائمون

السيد عمارة بوسحابة

السيد خالد بوشﻼغم

السيدة مربوحة عزوز

السيدة نصيرة بن مسعود

السيدة فايزة كرجاني

السيد محمود عبد العزيز

السيد عزالدين حدو

السيد منير سيد عﲇ رحمة

السيد نادر بن خالد

السيدة هندة سويﻼماس

السيد مراد ميسوم

السيد عبد الكرﱘ مسعودي

السيدة فاطمة عياشي

السيدة فتيحة مدان

السيدة يمينة مهدي

السيدة نعيمة عبيد

د( اللجنة اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة بسلك العمال اﳌهنيﲔ وسائقي السيارات واﳊجاب
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ
اﻷعضاء اﻹضافيون

اﻷعضاء الدائمون

السيد عمارة بوسحابة

السيدة شهيناز مجدوبة

السيد إلياس كوشة

السيد عبد الرحمان رحال

السيدة فايزة كرجاني

السيد يوسف بن لغريب

السيد ينينة تواتي

السيد بلقاسم لعجال

السيد سي سماعيل بوربالة

السيد يزيد حموش

السيد محمـد شريف سي شايب السيدة بسمة داوي

يرأس اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء السيد عمارة بوسحابة ،مدير اﳌوارد البشرية ،وﰲ حالة وقوع مانع له ينوب عنه
ﳑثل اﻹدارة اﻷكثر أقدمية ﰲ أعﲆ وظيفة حسب الترتيب السلّمي.
اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

