
العدد العدد 17
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 16 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 15 مارس سنة  مارس سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 17-109 مـؤرخ في 15 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1438 اHـوافق 14 مـارس ســنـة s2017 يـحـدد كــيـفــيـات تـنــفـيـذ
األحـكــام الـتـشـريــعـيـة في مـجــال تـثـبـيت فــتـرات اخلـدمـة الــوطـنـيـة واالسـتــبـقـاء وإعـادة االســتـدعـاءs بـعـنــوان الـتـوظـيف
والترقية والتقاعد.......................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 17 - 107 مؤرخ في 8 جمادى الـثانية عام 1438 اHوافق 7 مارس سنة s2017 يحدد كـيفيات إرسالs إلى
اإلدارة اجلبـائـيةs اHـعـلـومات الـتي تـخص اخلاضــعX لـلـضـريـبة اHـنتـمـX للــدول التي أبـرمت مع اجلـزائر اتـفاق تـبادل
اHعلـومات ألغراض جبائية............................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 17- 108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 7 مارس سنة s2017 يتضمن اHوافقة على جتديد
رخـــصــة إلقــامــة واســتـــغالل شــبــكـــة عــمــومــيــة لـــلــمــواصالت الـالســلــكــيــة اخلـــلــويــة مـن نـــوع GSM ولـــتـــوفــــيــر خـــــدمــات
اHـواصـالت الـالسـلـكـية للجمهــور اHمنوحة لشركة "اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال"s شركة ذات أسهم..................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 17 - 110 مـؤرخ في 15 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1438 اHـوافق 14 مـارس سـنـة s2017 يـعـدّل تــوزيع نـفـقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع.........................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 17 - 111 مـؤرخ في 15 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافق 14 مـارس سـنـة s2017 يـعـدّل تــوزيع نـفـقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع.........................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيـــذي رقم 17 - 112 مـــؤرخ في 15 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1438 اHـــوافق 14 مــارس ســـنــة s2017 يـــعــدل  اHـــرســوم
الــتــنــفـيــذي رقـم 02-67 اHـؤرخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1422 اHـوافـق 6 فـبــرايـر ســنـة 2002 الــذي يـحـــدد كــيــفـيــات ســيـر
حسـاب التخصـيص اخلـــاص رقـــم 103-302 الــذي عنوانـه " صنـدوق ضبط اإليرادات"..........................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16- 320 مؤرخ في 13 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 13 ديـسمـبر سـنة s2016 يـتضـمــن األحكـــام اخلاصة
اHطبقة على األمX العام للبلدية (استدراك)....................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 13 جـمادى الـثـانيـة عام 1438 اHوافق 12 مارس سـنة s2017 يـتضـمن إنـهاء مـهـام نائب حملـافظ بنك
اجلزائر......................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 17 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 16 يـنـاير سـنة s2017 يحـدد شروط وكـيفـيات وضع جـهاز
تتبع مسلك اHرجان اخلام ونصف اHصنّع........................................................................................................

قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1437 اHوافـق 18 يولـيو سنة s2016 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 2 ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 25
يناير سنة 2012 واHتضمّن تعيX أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفالحـة.................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قــرار مــؤرخ في 8 مــحــرم عــام 1438 اHـوافــق 10 أكــتــوبــــر ســنـة s2016 يــحـــدّد تــشــكــيـلــة اHــكــتب الــوزاري لألمن الــداخــلي في
اHؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره.........................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديـسمـبـر سـنة s2016 يـحدد إجـراء وشـروط الـصرف من
اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية.............................................................................
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جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 17-109 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 15 جـــــــمــــــادى 
s2017 ــوافق 14 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يحدد كـيفيـات تنفيـذ األحكام الـتشريعـية في مجاليحدد كـيفيـات تنفيـذ األحكام الـتشريعـية في مجال
تثبـيت فتـرات اخلدمـة الوطنـية واالسـتبـقاء وإعادةتثبـيت فتـرات اخلدمـة الوطنـية واالسـتبـقاء وإعادة

االستدعاءs بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.االستدعاءs بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـنـــاء عـلـــى الــدسـتـــــورs ال سـيــمــــا اHــادتـــان 91
 s(1 و2 و6) و 143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 68-82 اHـؤرخ في 18 مـحـرم
عــام 1388 اHــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واHـــتـــضـــمن سنّ

sتممHا sاخلدمة الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-110 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sXاجلزائري Xالواجبات العسكرية للمواطن
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-111 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sعدلHا sمهام االحتياط وتنظيمه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتـقـاعـدs اHعـدل واHـتـممs ال سـيـمـا اHادة 11 (الـفـقـرتـان 5

sو6) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق
بـــعالقــــــات الـــعــــمـلs اHـــعــــدل واHـــتــــممs ال ســـيــــمـــا اHـــادة 64

s(الفقرة 3) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةs ال سـيــمـا

sادتان 154 و 155 منهHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

sادتان 59 و70 منهHال سيما ا sباخلدمة الوطنية
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 11 مــن القانـون
رقم 83-12 اHــــؤرخ في 2 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1983 واHــــتــــعـــلـق
بالتقـاعدs اHعدل واHـتممs واHادتX 59 و 70 مــن الـقانـون

رقـم 14-06 اHــــــــــؤرخ في 13 شــــــــوال عـــــــام 1435 اHــــــــوافق 9
غـشــت سـنة 2014 واHـتـعـلــق بـاخلـدمـة الـوطـنـيـــةs يـهــدف
هـــــذا اHـــرســــوم إلى حتـــديـــد كـــيـــفــيـــات تـــنـــفـــيــــذ األحـــكــــام
الـتـشـريعـيـة في مـجـال تثـبـيت فـتـــرات اخلـدمة الـوطـنـية
واالســـتــــبـــقــــاء وإعـــادة االســـتــــدعـــاءs بـــعــــنـــوان الـــتــــوظـــيف

والترقية والتقاعد.
اHادة اHادة 2 :  : تـأخذ حكم فـترات الـعملs الفـترات التي �
خـاللـهـــا أداء واجـبـــات اخلـدمـة الـوطـنيـة واالسـتـبـقـاء إلى
مـــا بـــعــــد اHـــدة الـــقــــانـــونـــيــــة لـــلـــخــــدمـــة الـــوطــــنـــيـــة وإعـــادة

االستدعاء في إطار التعبئة.
sـادة 2 أعالهH3 :  : تــثـبـت الــفــتـرات احملــددة فـي ا اHـادة اHـادة 

بعنوان :

sالتوظيف -

- الــتـرقــيــة والـتــرقــيـة في الــرتــبـة وتــثــمـX اخلــبـرة
sهنيةHا

- التقاعد.
sادة 2 أعالهHـذكورة في اHادة 4 :  : تثبت الـفترات اHادة اHا
وحتــســب لــتــأســيــس احلــق فــي مــعــــاش الــتــقــاعـــد و/أو

في تصفيته.
اHــادة اHــادة 5 : : تــكـــون االشــتــراكــات اHـــســتــحــقـــةs بــعــنــوان
تـثـبـيت الـفـتـرة الـقـانـونـية لـلـخـدمـة الـوطـنـيـةs عـلى عـاتق

ميزانية الدولة.
حتـــوّل االشــتـــراكـــات اHــســـتـــحــقـــةs بـــعــنـــوان فـــتــرات
االســتــبــقــاء وإعــادة االســتـــدعــــاءs مـن صــنــدوق اHــعــاشــات

العسكرية إلى الهيئـة اHكلفة بتصفية معــاش التقاعد.
اHـادة Hـادة 6 :  : يــحـدّد وعـاء حــسـاب االشــتـراكـاتs بــعـنـوان
تـثـبـيت الـفـتـرات اHـذكـورة في اHـادة 2 أعالهs عـلى أسـاس

األجر اHعتمد في حساب معاش التقاعد.
اHـادة اHـادة 7 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق أحـكام هـذا اHـرسوم

عن طريق التنظيم.
اHادة اHادة 8 :   :  ينشر هـذا اHرسوم فـي اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 14 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 17 -  - 107 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 8 جــــمــــادى جــــمــــادى
الثانية عام الثانية عام 1438 اHوافق  اHوافق 7 مارس سنة  مارس سنة s2017 يحددs يحدد
كـيـفــيـات إرسـالs إلى اإلدارة اجلــبـائـيـةs اHــعــلـومـاتكـيـفــيـات إرسـالs إلى اإلدارة اجلــبـائـيـةs اHــعــلـومـات
التـي تخص اخلـاضــعـX لـلـضــريبـة اHـنـتـمـX لـلـدولالتـي تخص اخلـاضــعـX لـلـضــريبـة اHـنـتـمـX لـلـدول
الــتي أبـرمت مـع اجلـزائــر اتـفــاق تــبـادل اHــعـلـــومـاتالــتي أبـرمت مـع اجلـزائــر اتـفــاق تــبـادل اHــعـلـــومـات

ألغراض جبائية.ألغراض جبائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـــاء علــى الـدسـتـــورs ال سـيـمـــا اHـادتـان 4-99
sو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 101 اHــؤرّخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

 sماثلةHباشرة والرسوم اHقانون الضرائب ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2015 ال سـيــمـا اHـادة 79

sمنه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 79 من الـقانون
رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق
30 ديــسـمـبــر سـنـة 2014 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة

s2015 يــهــدف هـــذا اHــرســوم إلى حتـــديــد كــيـــفــيــات إرســال

Xــعـلــومــات الـتـي تـخص اخلــاضــعـHإلى اإلدارة اجلــبــائـيــة ا
لـلضريبـة اHنتمX لـلدول التي أبرمـت مع اجلزائر اتفاق

تبادل اHعلومات ألغراض جبائية.

اHـادة اHـادة 2 :  : الــهـيــئـات اHــالــيـة اخلــاضـعــة لـواجـب تـبــلـيغ
اHـــعــلــومــات هي الــبــنـــوك واHــؤســســات اHــالــيــة وشــركــات
االســتـثـمـار والــصـنـاديق اHــشـتـركــة لـلـتـوظــيف وشـركـات

التأمX وكل شركة أو هيئة مالية.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــشــــمـل اHــــعـــــلــــومــــات الـــــواجب تــــقـــــد�ــــهــــا
واHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 2 أعاله عـلى اخلـصـوص فـيـما
يـخص كل مـكـلف بالـضـريـبـة ينـتـمي لـلـدول الـتي أبرمت
sـعـلـومـات ألغـراض جـبـائـيـةHمـع اجلـزائـــر اتـفـــاق تـبـادل ا

ما يأتي :

1 - عنـاصــر تعـريــف الهيـئــة اHبـلــغ عنهـــاs وعنــد
االقــــتــــضــــــاءs مــــوكـــلــــهـــــا : االسم والــــلــــقـب واسم الــــشــــركـــة
والـــــعـــــنـــــوان ورقم الـــــتـــــعـــــريـف اجلـــــبـــــائي ورقـم الـــــســـــجل

sالتجاري

2 -  تــعــريف اHــكــلــفــX بـــالــضــريــبــة اHــذكــورين فـي
االتفاقات :

أ)  بالـنسبـة لألشخـاص الطبـيعيـX : االسم  واللقب
والـعــنـوان ورقم الــتـعــريف اجلـبــائي و/أو رقم الـتــعـريف

sالوطني

ب)  بـالـنـسـبــة لألشـخـاص اHـعـنــويـX : اسم الـشـركـة
والـــــعـــــنـــــوان ورقم الـــــتـــــعـــــريـف اجلـــــبـــــائي ورقـم الـــــســـــجل

التجاري.

 بالـنسبــــة لألنـــواع األخــــرى للمـعلومــــات اHبلـــغ
عنـهــــا عـنــــد دخــــول أي اتـفــــاق حيّــــز الـتـنـفـيــــذs فـــإن
اإلدارة اجلــبــائــيـــــة تــعــلـــم الــهــيــئـــــات اHــبــلـغـــــةs حــســـب
أحـكـــام االتـفاقــــات اHبـرمـــةs عـــن طـبيـعـــة اHـعلـومـــات
الـــــــتـــي هــــي مــــــوضــــــــــوع الــــــتــــــبـــــــلــــــيــــغs �ـــــــــا فــــي ذلك
الــســنـــــوات اHــرتــبــطـــــة بــهـــــا الــتـــي طــلــبــتــهــــا الــدولـــة

اHوقّعــة لالتفـــاق.

4 :  : اإلدارة اجلـــــــبــــــائــــــيـــــــــة هــــي الــــــســــــلــــــطـــــــــة اHـــــادة اHـــــادة 
اخملـتـصــــة فــي مـجـــال إرســــال اHـعـلـومــــات فــــي إطـــار

هـــذا اHرســـوم.

اHـادة اHـادة 5 : :  حتــدد اإلدارة اجلـبـائــيـة الـطــريـقــة والـشـكل
اHعلوماتي الستقبال اHعلومات.

اHـادة اHـادة 6 : : حتـدد كــيـفـيـات تـطـبــيق هـذا اHـرسـومs عـنـد
احلاجةs �وجب قرار من وزير اHالية.

اHـادة اHـادة 7 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 7 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 36 اHؤرّخ
في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1423 اHـوافق 13 يـنـايــر سـنـة 2003
الــــذي يــتــمّم اHــرســــوم الــتــنـفــيـــذي رقم 02 - 186 اHـؤرّخ
في 13 ربــيـع األول عـام 1423 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
واHــتــضـمـن اHــوافـقــة عــلى ســبــيل الــتــســويــة عــلى رخــصـة
إقامـة شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكيـة اخللـوية من
نــــوع GSM واســــتــــغاللــــهــــا وتــــوفــــيــــر خــــدمــــات اHــــواصالت
الالسـلكيـة للـجمـهور اHمـنوحـة لشركـة "اتصـاالت اجلزائر

  sشركة ذات أسهم s"للهاتف النقال

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

 sواالتصال

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 15 -60 اHؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 واHــتـــضـــمن اHــوافـــقـــة عــلـى تــعـــديل دفـــتــر الـــشــروط

اHـلــحق بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 02 - 186 اHـؤرّخ في 13
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1423 اHــــــــوافق 26 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2002
واHــتــضـمـن اHــوافـقــة عــلى ســبــيل الــتــســويــة عــلى رخــصـة
إقامـة شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكيـة اخللـوية من
نــــوع GSM واســــتــــغاللــــهــــا وتــــوفــــيــــر خــــدمــــات اHــــواصالت
الالسـلكيـة للـجمـهور اHمـنوحـة لشركـة "اتصـاالت اجلزائر

 sشركة ذات أسهم s" للهاتف النقال

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 15 -320
اHـؤرّخ في أول ربيع األول عام 1437 اHوافق 13 ديسـمبر
سـنـة 2015 الـذي  يـحــدد نـظـام االســتـغالل اHـطــبق عـلى كل
sنوع من أنـواع الشـبكـات �ا فـيهـا الالسلـكيـة الكـهربـائية
sواصالت السلكية والالسلكيةHوعلى مختلف خدمات ا

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
sالسلكية والالسلكية

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى اHـوافقـة على
جتــــديــــد رخــــصــــة إلقـــــامــــة واســــتــــغالل شـــــبــــكــــة عــــمــــومــــيــــة
لــلــمـواصالت الـالسـلــكـيــة اخلــلـويــة من نـوع GSM وتــوفـيـر
sواصالت الالسلكية للجمهور على هذه الشبكةHخدمات ا
s"ـمــنــوحـة لــشـركــة "اتــصـاالت اجلــزائــر لـلــهـاتـف الـنــقـالHا

شركة ذات أسهمH sدة خمس (5) سنوات.

مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 17- - 108 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 8 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2017 ــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق  اHالــــثــــانــــيــــة عـــام الــــثــــانــــيــــة عـــام 1438 ا
يــــتــــضــــمن اHــــوافــــقــــة عــــلى جتــــديــــد رخــــصــــة إلقــــامــــةيــــتــــضــــمن اHــــوافــــقــــة عــــلى جتــــديــــد رخــــصــــة إلقــــامــــة
واسـتـغالل شــبـكـة عـمــومـيـة لــلـمـواصالت الالســلـكـيـةواسـتـغالل شــبـكـة عـمــومـيـة لــلـمـواصالت الالســلـكـيـة
اخلـــــلــــويـــــة مـن نـــــوع اخلـــــلــــويـــــة مـن نـــــوع GSM ولـــــتــــــوفـــــيـــــر خـــــــدمــــات ولـــــتــــــوفـــــيـــــر خـــــــدمــــات
اHــــواصـالت الــالســـلــــكــــيـــة لـــلـــجــمـــهـــــور اHـــمـــنـــوحــةاHــــواصـالت الــالســـلــــكــــيـــة لـــلـــجــمـــهـــــور اHـــمـــنـــوحــة
لشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائـر لـلـهـاتف الـنـقـال"s شـركةلشـركـة "اتـصـاالت اجلـزائـر لـلـهـاتف الـنـقـال"s شـركة

ذات أسهم.ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
 sاإلعالم واالتصال

- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اHـادتان 99-4 و143
 s(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرّخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

sتمّمHعدّل واHا sالسلكية والالسلكية

- و�ـــقــتـــضــى الــقـــانــــون رقــم 09 - 04 اHــــؤرّخ في
14 شــــــــعـــــــبـــــــان عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 5 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2009

واHتـضـمن الـقـواعد اخلـاصـة لـلـوقـاية من اجلـرائم اHـتـصـلة
sبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

 sعدّلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 124
اHـؤرّخ في 15 صــفـر عـام 1422 اHـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اHــطــبق عــلـى اHـزايــدة بــإعالن
اHـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اHـــــواصالت

sالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 186
اHؤرّخ في 13 ربيع األول عام 1423 اHوافق 26 مايـو سنة
2002 واHـــتـــضــمـن اHـــوافـــقــة عـــلـى ســـبــيـل الـــتـــســويـــة عـــلى

رخــصـة إقــامــة شــبــكــة عــمــومــيــة لــلــمـواصـالت الالســلــكــيـة
اخلـــلـــويـــة من نـــوع GSM واســـتـــغاللـــهـــا وتـــوفـــيـــر خـــدمــات
اHـــواصالت الالســـلـــكـــيــــة لـــلـــجـــمـــهـــور اHـــمـــنـــوحـــة لـــشـــركـــة
sشــركــة ذات أسـهم s"اتــصـاالت اجلــزائــر لــلــهـاتـف الـنــقــال"

sتمّمHا
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اHاداHادّة ة 2 :  : يرخص لشركـة " اتصاالت اجلزائر للهاتف
الـــنـــقـــال"s شــركـــة ذات أســـهـمs اHـــســـتــفـــيـــدة مـن الـــرخـــصــة
اHـذكــورة أعالهs أن تــقـيم وتــسـتـغـل الـشــبـكـة اHــذكـورة في
اHــــــــادة األولـى أعـالهs وأن تــــــــوفــــــــر خـــــــــدمــــــــات اHـــــــــواصالت
الالسـلـكـيـة علـى هذه الـشـبـكـة ضـمـن الشـــروط الـتــقــنـيـة
sوالــتـــنـــظــيــمـيــة كــمــا هــي مــحـــددة فـــي دفـتــر الــشـروط
اHـــعـــدّل واHـــلـــحق بـــاHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــــيـــذي رقــم 02 - 186
اHــــؤرّخ فــي 13 ربــــيـع األول عـــام 1423 اHــــوافق 26 مــــايــــو
ســـنــة 2002 واHـــذكـــور أعالهs الـــذي تـــعـــدل أحـــكـــامه طـــبـــقـــا

للملحق اHرفق بهذا اHرسوم.

3 :  : الرخـصةs مـوضوع هـذا اHـرسومs شـخصـية اHاداHادّة ة 
وال �ــكن الـــتــنــازل عــنــهــا أو حتــويـــلــهــا إالّ في إطــار ووفق
األحـكــام الـتــشـريــعــيـة والــتـنــظـيــمـيــة اHـعــمـول بــهـاs ووفق

الشروط احملددة في دفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 7 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــــقاHلحــــق

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  تــــــعـــــــدل وتــــــتــــــمــم أحــــــكــــــــام اHـــــــواد
األولــــــــــــــــــــــــــــــــــى  و3 و1.5 و8  و9 و2.10 و5.21 و23 و24 و1.37
و2.37 و44 و45 مـن دفـــــتـــــر الــــــشـــــروطs اHـــــعـــــدّل واHــــــلـــــحق
بـــاHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-186 اHــؤرخ في 13 ربــيع
األول عــــام 1423 اHــــوافق 26 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــذكــــور

أعالهs وحترر كما يأتي :
 " اHادة األولى : اHصطلحات 

 1.1 تعريف اHصطلحات تعريف اHصطلحات

.............( بدون تغيير حتى)
" رقم أعــمــال اHــتـعــامل":" رقم أعــمــال اHــتـعــامل": يــعـنـي رقم األعــمــال خـارج
الــرسـوم الــذي يــحــقــقه صـاحـب الـرخــصــة بــرسم اخلــدمـات
اHــقــدمــة في إطــار رخــصــة sGSM والــصـــافي من كــلــفــة كل

sخدمات التوصيل البيني احملقق
.............( بــدون تــغـيــيــر حــتى )  وتـوفــر هــذه احملــطـة
نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركX احلاضرين في خليتها

قصد استقبال أو إرسال نداءات.

"احملـــطــــة الـــنــــقـــالـــة  ("احملـــطــــة الـــنــــقـــالـــة  (Mobile Station, MS)" :)" : تـــعـــني
الـتجهيز الـنقال اخلاص باHـشترك الذي يسـمح له بالنفاذ

إلى شبكة GSM بواسطةالالسلكي الكهربائي.
" Subscriber      Identity     Module   SIM "  أو
"USIM Universal Subscriber Identity Module" : تــــــــــعــــــــــني
وحدة إلـكتـرونيـة لتـعريف اHـشتـرك التي تـسمح بـالنـفاذ

إلى اخلدمات.
sـسـتـفـيـد من الـرخـصـةHصـاحب الـرخـصـة" :"صـاحب الـرخـصـة" : يـعــني ا"
أي : شـركــة " اتـصــاالت اجلـزائـر لــلـهــاتف الــنـقــال"s شـركـة
ذات أســهمs مـــؤســســـة عــمـــومــيـــة اقــتـــصــاديـــةs شــركــة ذات
أسهمs خاضـعة لـلقانـون اجلزائـريs برأسمـال قدره خـمسة
وعـــشــــرون مـــلـــيـــار ديــــنـــار جـــزائـــري (25.000.000.000 دج)
s05 مـجـمـوعـة sوالـكـائن مــقـرهـا بـحي األعـمـال  -  اجلـزائـر

قطعة 27  و28 وs29 باب الزوارs اجلزائر.
 ............. (الباقي بدون تغيير)......"

"اHادّة 3 : النصوص اHرجعية :
 يــجب أن تــنــفـــذ الــرخــصــة اHــمــنــوحــة ......................

(بدون تغيير حتى) ال سيما منها :
- الـــــقــــــانـــــون رقم 2000 - 03 اHـــــؤرخ في 5 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1421 اHـوافق 5 غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحـدد
الـقـواعـد الـعامـة اHـتـعـلـقة بـالـبـريـد وبـاHواصالت الـسـلـكـية

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

اخلــاصــة لــلــوقــايــة من اجلـــرائم اHــتــصــلــة بــتــكــنــولــوجــيــات
sاإلعالم واالتصال ومكافحتها

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 01 - 94 اHـــــؤرخ في 21
مـحـرم عام 1422 اHـوافق 15 أبــريل سـنـة 2001 واHــتـضـمن
تـــعـــريف الـــنـــقط الـــعـــلـــيــا وحتـــديـــد كـــيـــفـــيــات تـــســـيـــيـــرهــا

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

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

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

sعدلHاsوالالسلكية وخدماتها

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 - 366 اHــؤرخ في 29
شعبان عام 1423 اHوافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد
االرتـــفـــاقـــات اHـــتـــعــلـــقـــة بـــتـــركـــيب جتـــهـــيــزات اHـــواصالت

sالسلكية والالسلكية و/أو استغاللها

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

sتممHعدل واHا sتمويلها

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

sإلكتروني حتت تصرف مرتفقيهم

- اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 15-320 اHــؤرخ في أوّل
ربيع األوّل عام  1437اHوافق 13 ديسـمبر سنة 2015 الذي
يــحــدد نـــظــام االســـتــغالل اHـــطــبـق عــلى كل نـــوع من أنــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف

sواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

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

"اHادّة 5 : النفاذ اHباشر إلى الدوليالنفاذ اHباشر إلى الدولي
يـــلـــتـــزم صـــاحـب الـــرخـــصــــة بـــتـــمـــريـــر كـل اHـــكـــاHـــات
الـــدولـــيـــة- الـــصـــوت واHـــعـــطـــيــات Hـــشـــتـــركـــيهs �ـــا فـــيـــهم
اHـرتفـقون الـزائـرون واHرتـفقـون اجلـوالونs انـطالقا من/
أو بـاجتـاه هـؤالء في اجلـزائر عـبـر اHـنشـآت الـدولـيـة التي
تــمت إقـامــتـهــا أو اسـتـغـاللـهـا مـن طـرف مـتــعـامل عــمـومي
حـــائــز رخـــصــة إقـــامــة واســـتـــغالل الــشـــبــكـــات الــعـــمــومـــيــة

لالتصاالت السلكية والالسلكية الثابتة". 

"اHادّة 8 : الذبذبات الالسلكية الكهربائيةالذبذبات الالسلكية الكهربائية
  1.8 حزم الذبذبات حزم الذبذبات

(أ) فور...................(بدون تغيير حتى)

(ب) يـــســـمح لـــصـــاحب الـــرخـــصـــة بـــاســـتـــغـالل عــرض
حـــزمــة بـ x 4 MHz 2 في حـــزمــة sMHz 1800 تـــتـــشـــكل من
حزمـة سـفلى من 2x 4  MHz بالـنـسبـة HـكاHـات اHـطاريف

2 x 4 MHz نـحـو احملـطـات الـقـاعـديـة  ومن حـزمـة عـلـيـا من
sــطــاريفHــات احملــطــات الــقــاعــديــة نــحـو اHــكــاH بــالــنـســبــة
MHz 95فــاصل مــزدوج بـ Xاحلــزمــتــ Xهــاتــ Xويــفــصل بــ
�اثل عرض احلـزمة اHمنوحة 40 قناة بـ  KHZ 200 حسب

.GSM مقياس
حتـدد ذبــذبــات الــقـنــوات اHــمــنـوحــةs اHــعــبـر عــنــهـا بـ

: Xاآلتيت Xبالصيغت sMHz

- n x  0.2 + 1748.8 = Fi  (n)   لــــلــــحـــــزمــــة الــــســـــفــــلى
(التراسالت من نقال نحو القاعدة).

- Fi  (n) = Fs  (n)  + 95  للحزمة العليا (التراسالت
من القاعدة نحو النقال).

: Xاحملدد ب sهو رقم القناة n حيث أن
-  1  وموفى 20.

-  71  وموفى 90.
إنّ مــخــتــلـف هــذه الــقــنــوات مــتــوفــرة عــبــر الــتــراب

الوطنيs ما لم توجد عوائق في التنسيق على احلدود.
... (بــدون تـــغــيــيـــر حــتى) أمـــا الحــقــا فـــســتـــمــنح هــذه
الـذبـذبــات ضـمن اآلجـال والـشــروط اHـقـررة في الــتـنـظـيم

اHعمول به".
" 4.8 شروط استعمال الذبذبات شروط استعمال الذبذبات

......( بـدون تغيـير حتى) الـتخصـيص وفق الشروط
اHقررة في التنظيم اHعمول به.

في إطــــار الـــتـــطـــورات الـــتـــكـــنــــولـــوجـــيـــة لـــشـــبـــكـــات
اHــواصالت الـســلـكــيـة والالســلـكــيـة الـكــهـربــائـيــة اHـفــتـوحـة
لـلـجـمــهـور ومـتـطـلـبــات اسـتـخـدام فـعّــال لـلـمـوارد الـنـادرة
اHـــــتــــــمــــــثـــــلــــــة في الــــــذبــــــذبـــــات وحتــــــســــــX جـــــودة اخلــــــدمـــــة
لـلـمسـتعـمـلsX حتـتفظ الـدولـة بحق إعـادة الـتنـظيم الالزم
فــي مــنــح واســتـغــالل  طـيف الــذبــذبـات. يـتم تــخــصـيص
و/ أو إعادة تـخصيـص الذبـذبات لـفائدة صـاحب الـرخصة
الـناجت عن إعـادة الـتنـظـيم بـصفـة غـير تـمـييـزيـة مع األخذ
sقدمةHوضوعيـة للخدمات اHاالعتبار االحـتياجات ا Xبع

طبقا للتنظيم اHعمول به.
...... (الباقي بدون تغيير)........"

"اHادّة 9 : مجموعات الترقيممجموعات الترقيم 
  1.9 منح مجموعات الترقيم منح مجموعات الترقيم

طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 13 مـن الــقـــانــونs حتـــدد ســلـــطــة
الــضـبط وتـمــنح األرقـام ومـجــمـوعـات الـتــرقـيم والـبـواد¢
GSM الــضـــروريـــة لــصـــاحب الـــرخــصـــة الســـتــغـالل شــبـــكــة
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اخلاصة به وتزويد اخلدمات اHتعلقة بها.

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

"اHادّة 10 : التوصيل البينيالتوصيل البيني
 1.10 حق التوصيل البيني حق التوصيل البيني

�ـوجب اHـادة 25 من الــقـانـونs يـســتـجـيب مـتــعـامـلـو
الــشـبـكـات الـعــمـومـيـة لـلـمــواصالت الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيـة
لـــطــلـــبــات الـــتــوصـــيل الــبـــيــنـي الــتي يـــتــقـــدم بــهـــا صــاحب
الـــرخــــصـــةs وذلك ضـــمـن الـــشـــروط اHـــقــــررة في الـــقـــانـــون

والتنظيم.

sحـسب احلاجة sيـجب على صـاحب الرخصـة أن يضع
حتت تصـرف اHـتـعـامـلX اHـوصـولـX بـينـيـاs مـواقع نـقاط
الوصل البيني في محالته التقنية من أجل تمكX هؤالء
اHـتـعـامـلـX من تـركـيب جتـهـيـزاتـهم الـبـيـنـيـة التـي تسـمح
بـالــوصل مـع شـبــكــتهs وفق الــشــروط اHــقــررة في فــهـرس

التوصيل البيني لصاحب الرخصة.

 2.10 فهرس التوصيل البيني فهرس التوصيل البيني

طـبـقـا لـلـمادة 25 من الـقـانـونs يـعـد صـاحب الـرخـصة
ويــنــشــر كل ســنـة وطــبــقــا لـلــتــنــظـيـم اHـعــمــول بهs فــهـرس
تــوصــيل بــيـــني يــحــدد الــشـــروط الــتــقــنــيــة والـــتــعــريــفــيــة
لــعـروض صــاحب الــرخـصــة في مـجــال الـتــوصــيل الـبــيـني

بالنسبة للسنة التقو�ية اHوالية.

......( الباقي بدون تغيير)......."

"اHادّة 21 : مباد¢ الفوترة وحتديد التعريفةمباد¢ الفوترة وحتديد التعريفة
......... ( بدون تغيير حتى )

 5.21 االحتجاجات االحتجاجات

يسـجل صاحب الـرخصـة ويـضع حتت تصـرف سلـطة
الـضـبطs إن طـلـبت مـنه ذلـكs كل االحـتـجـاجـاتs خـصـوصـا
تلـك اHرتـبـطـة بـفـواتـير صـادرة بـشـأن اخلـدمـات واألجـوبة
اHـقدمـة عن هذه االحـتجـاجات. ويـبلّغ سـلطـة الضـبطs مرة
في الـســنـةs عـلـى األقلs بـتــحـلـيـل إحـصـائـي لالحـتــجـاجـات

اHستلمة واألجوبة اHعطاة.

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

"اHادّة 23 : : التعرف على اHرتفقX وحمايتهمالتعرف على اHرتفقX وحمايتهم
 1.23 التعرف التعرف

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

دقيق يتضمن على اخلصوصs العناصر اآلتية :

sاألسماء واللقب -

- يـجـب إرفـاق نــسـخـة مـن وثـيــقـة تـعــريف رســمـيـة
�لف التعرف.

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

يــسـهــر صـاحب الــرخــصـة عــلى وضع إجــراء الـتــعـرف
على بطاقات SIM أو USIM اHستعملة من طرف األطفال.
وتـــوضع بـــطـــاقـــات  SIM أو USIM عـــلى حـــســـاب اآلبـــاء أو
الولي. ويتم الـتعـرف بوضـوح على بـيانـات الطفل (االسم
والـــلـــقب وتــاريـخ اHــيالد). و�ــكن اآلبـــاء أو الـــولي تـــعــديل
خـيـارات واشـتـراكـات مـحـددة مــسـبـقـا لـلـطـفلs كـمـا �ـكـنه
¤ـارســة اHــراقـبــة األبـويــة عـبــر خــدمـة يــزوده بـهــا صـاحب

الرخصة.

يلتـزم اHتـعامل بإعـداد وحفظ قـاعدة بيـانات رقـمية
حتــتــوي مــعــلــومــات اآلتي ذكــرهــا وذلك بــالــنــســبــة جلــمــيع

مشتركيه :

- األسماء واللقب.

- تاريخ ومكان اHيالد.

- رقم بطاقة التعريف.

- تاريخ االشتراك.

XرتفقHحماية ا XرتفقH2.23 حماية ا 

 1.2.23 جتميد التعرف على الرقم جتميد التعرف على الرقم

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

جهازا خاصا إللغاء هذه الوظيفة.

 2.2.23 حـمــايـة اHــعــلـومــات والـبــيــانـات ذات الــطـابع حـمــايـة اHــعــلـومــات والـبــيــانـات ذات الــطـابع

الشخصي:الشخصي:

يـتـخذ صـاحب الـرخـصة اإلجـراءات الـكفـيـلة بـضـمان
حــــمـــايـــة وســــريـــة اHـــعــــلـــومـــات والــــبـــيـــانــــات ذات الـــطـــابع
الــــشـــخـــصي الــــتي يـــحـــوزهــــا عن زبـــائـــنـه أو يـــعـــاجلـــهـــا أو
يــدرجــهــا في وحــدة الــتــعــرف عــلى اHــشــتــركــX أو حــائـزي
شـريــحـة الـدفع اHــسـبق أو الالحق SIM أوUSIM وذلك مع

احترام األحكام القانونية والتنظيمية اHعمول بها.

 3.2.23 تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء تدابير حماية األطفال واألشخاص الضعفاء

يــلـتـزم صــاحب الـرخــصـة بـوضع حــلـول تــكـنـولــوجـيـة
وتنظيميـة على اخلصوصs لعرضها على زبائنه ولترقية
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اخلــدمـة الــتي تـســمح لـهم بــحـمــايـة أطــفـالـهـم أو األشـخـاص
الــضــعــفــاء اHــوجــودين حتت وصــايــتــهم وذلك عــبــر تــقــيــيـد
الــنــفــاذ إلـى وجــهــات أو مــحــتــويــات غــيــر مــرغــوب فــيــهــا.
ويـجب أن تتـوفر هـذه اخلدمـة انطالقـا من السـنة الـثانـية

على األكثرs ابتداء من تاريخ جتديد الرخصة.

 3.23 سرية اHكاHات سرية اHكاHات

يلـتزم صـاحب الرخـصـة باتـخاذ اإلجـراءات التي من
شأنـهـا ضـمان سـريـة اHـكاHـات واHـعـلـومات الـتي يـحـوزها
عـن مـــــرتـــــفـــــقـي شـــــبـــــكـــــة sGSM وأن ال يـــــســـــمـح بـــــوضع أي
ترتيبات بـغرض اعتراض االتصاالت أو مـراقبة اHكاHات
الـــــهـــــاتــــــفـــــيـــــة وكـــــذا االتـــــصـــــاالت واحملـــــادثـــــات واHـــــبـــــادالت
اإللكتـرونية دون إذن مـسبق من الـسلطـة القـضائيـة وفقا

للتشريع اHعمول به.

عــــــلى صــــــاحـب الـــــرخــــــصــــــة أن يــــــطـــــلـع أعــــــوانه عــــــلى
االلـتـزامــات الـتي يـخـضـعــون لـهـاs وعـلى الــعـقـوبـات الـتي
يـــتــعــرضــون لـــهــا في حــالـــة عــدم احــتــرام ســـرّيــة اHــكــاHــات

الصوتية واHعطيات.

4.23 حيادية اخلدمات حيادية اخلدمات

يضـمن صاحب الـرخصـة حيـاد خدمـاته إزاء محـتوى
اHــعـــلــومــات اHـــرســلـــة عــلى شـــبــكــته. ويـــلــزم نـــفــسه أيـــضــا
بـــاتـــخـــاذ جــــمـــيع اإلجـــراءات الــــضـــروريـــة لـــضــــمـــان حـــيـــاد
مـستـخدمـيه إزاء محـتوى الـرسائل اHـرسلة عـلى شبـكته.
ويــقــدم لــهــذه الــغــايــة اخلـدمــات دون تــمــيــيــزs مــهــمـا كــانت
طــبـيـعـة الـرســائل اHـرسـلـةs ويـتــخـذ الـتـرتـيــبـات الـنـاجـعـة

ليضمن لها السالمة".

"اHــادّة 24 : الـــتـــعــــلـــيـــمــــات الالزمـــة مـن أجل الـــدفـــاع
الوطني واألمن العمومي.

...........(بـدون تـغـيـيـر حـتـى) الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة
والتنظيمية اHعمول بها.

كـمـا يـلتـزم صـاحـب الـرخـصة بـإقـامـة سـجـل األحداث
اHـتـعلـقة بـالـنفـاذ إلى اخلدمـات اHـقدمـة إلى مـشتـركيه في
إطار الـرخصة. ويـدون هذا السـجل تاريخ النـفاذ بطـريقة

تضمن تتبعها خالل فترة سنة.

وحتـددs لــهــذا الــغــرضs كل اHــعــلــومـات اHــتــصــلــة بــهـا
مـثل سـجل اHـكـاHـاتs خــدمـة الـرسـائل الـقـصـيـرةs خـدمـات
ذات الوسائط اHتـعددة وتعريف اHشترك وتاريخ وساعة
اHـــبــادالت. وال �ـــكن االطالع عـــلى هــذه اHـــعــلـــومــات إال من

طرف مصالح األمن اخملوّلة قانونا".

¤ثل صاحب الرخصة¤ثل صاحب الرخصة
الرئيس اHدير العامالرئيس اHدير العام

أحمد شودارأحمد شودار

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت السلكيةالبريد واHواصالت السلكية

والالسلكيةوالالسلكية
أحمد ناصر محمدأحمد ناصر محمد

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

"اHــــادّة 37 : ســــريـــــان مــــفــــعـــــول الــــرخــــصـــــة ومــــدتــــهــــاســــريـــــان مــــفــــعـــــول الــــرخــــصـــــة ومــــدتــــهــــا
وجتديدها.وجتديدها.

1.37 سريان اHفعول سريان اHفعول

� توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
يــدخــل هــــذا الـدفــتــــر حـيّــز الــتـنــفــيـذ مـن تـاريخ 4 غـشت

سنة 2016.

2.37 اHدة اHدة

جتــدد الــرخــصــة Hـدة خــمس (5) سـنــواتs ابــتـداء من
تــاريـخ ســريــان مـــفــعــولـــهــا كــمـــا هــو مـــحــدد في اHــادة 1.37

أعاله.

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

"اHادّة 44 : اختيار اHوطن: اختيار اHوطن

sيكون موطن صـاحب الرخصة في مـقره االجتماعي
الـكــائن بـحـي األعـمــال- اجلـزائــرs مـجــمـوعـة s05 قــطـعـة 27

و28 وs29 باب الزوارs اجلزائر".

"اHادّة 45 : اHالحق : اHالحق

تــشــكل اHالحـق الــثالثــة اHــرفــقــة جـزءا ال يــتــجــزأ من
دفتر الشروط هــذا".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــلـغـــى أحــكــــام الـنــقـطــــة 3 مـــن اHــــادة 2
وكـــــــذا اHــــلــــحــق رقـــم 4 مــن دفــــتــــــر الــــشــــروطs اHــــعـــدل
واHـلــحق بـاHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 02-186 اHـؤرخ في 13
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1423 اHــــــــوافق 26 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2002

واHذكور أعاله.

حرر بـاجلـزائر في 23  ينـاير سـنـة s2017 في خـمس
(5) نسخ أصلية.

وقعــّــه :
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اHوافق 28  ديسـمبـر سنة 2016  واHتضـمن قانون اHـالية
لسنة 2017) طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 14 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 17 - -110  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 15 جـــمـــادى جـــمـــادى
s2017 ــوافق 14 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يعديعدّل توزيع نفقـات ميزانية الدولة للتجهيز لسنةل توزيع نفقـات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة

2017 حسب كل قطاع. حسب كل قطاع.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s( الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتممHعدل واHا sاليةHا Xبقوان

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

s2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزs اHــعـدل

sتممHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017  اعـتماد
دفـــع قــــــــــــدره خـــــــــمــــــــــســـــــــة وثـالثـــــــــون مــــــــــلـــــــــيــــــــــار ديـــــــــنـــــــــار
(35.000.000.000 دج) ورخـــصـــة بـــرنـــامج قــــدرهــــا خـــمـــســة
وثالثــون مـلـيــار ديـنـار (35.000.000.000 دج) مــقـيـدان فـي
الــنـــفــقــات ذات الــطـــابع الــنــهــائـي (اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الــقـانـون رقم 16- 14 اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عـام 1438
اHوافق 28  ديسـمبـر سنة 2016  واHتضـمن قانون اHـالية

لسنة 2017) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 : يـخــصص لــمـيـزانيــة سـنـة 2017  اعـتمـاد
دفــــع قـــــــــــدره خـــــــــمــــــــــســـــــــة وثـالثـــــــــون مــــــــــلـــــــــيــــــــــار ديـــــــــنـــــــــار
(35.000.000.000 دج)  ورخـــصــة بـــرنــامج قــــدرهـــا خـــمــســة
وثالثـون مـلـيـار ديـنـار (35.000.000.000 دج)  يــقـيـدان فـي
الــنـــفــقــات ذات الــطـــابع الــنــهــائـي (اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الــقـانـون رقم 16- 14 اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عـام 1438

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

35.000.000

35.000.000

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

35.000.000

35.000.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- اخملــطـــطــات الــبـــلــديــة
للتنمية

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

35.000.000

35.000.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

35.000.000

35.000.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 17 -  - 111 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 15 جـــمـــادى جـــمـــادى
s2017 ــوافق 14 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يعديعدّل توزيع نفقـات ميزانية الدولة للتجهيز لسنةل توزيع نفقـات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة

2017 حسب كل قطاع. حسب كل قطاع.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتممHعدل واHا sاليةHا Xبقوان
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(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

  الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1.268.000

1.268.000

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1.268.000

1.268.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- دعــم اخلـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــات
اHنتجة

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1.268.000

1.268.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

1.268.000

1.268.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

s2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزs اHــعـدل

sتممHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017  اعـتماد
دفع قدره مـليار ومائـتان وثمـانية وسـتون ملـيون دينار
(1.268.000.000 دج)  ورخـــــــصــــــــــــة بـــــــرنـــــــامـج قــــــــــدرهـــــــــــا
مـــلــيــــــار ومــائـــتــــــان وثــمـــانــيـــة وســتـــون مــلـــيــون ديـــنـــار
(1.268.000.000 دج) مــقـــيـــدان فـي الــنـــفـــقــات ذات الـــطــابع
الــــنـــهـــائي (اHــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في الــــقـــانـــون رقم 14-16
اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHـوافق 28  ديـسـمـبـر
سـنـة 2016  واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2017) طــبـقـا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 2 : يـــخــــــــصص لــــمــــيـــزانـــيـــــــة ســــنــــــة 2017
اعـــتــمــــــاد دفـــــع قـــــدره مــلــيــــــار ومــائــتـــــان وثـــمــانــيـــــة
وســـــــــتــــــــــــون مــــــــلـــــــــيــــــــــــون ديـــــــــنــــــــــــار (1.268.000.000 دج)
ورخــــصـــــــة بــــرنــــامـــج قــــــــدرهــــــــا مــــلــــيــــــــار ومــــائــــتـــــان
وثـمـانيــــة وسـتــــون مـلـيــــون ديـنـار (1.268.000.000 دج)
يـــــقــــيـــــــدان فـــــي الــــنـــــفــــقــــــــات ذات الــــطــــابــــع الــــنـــــهــــائي
(اHنـصـوص علـيـها في الـقـانون رقم 16- 14 اHـؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 
واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2017) طبـقا لـلجدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 3 : :  يــنـــشـــــر هـــــذا اHــرســـــوم فــــي اجلــريـــــدة
الــرّســمــيّـــــة لــلــجــمــهــوريّـــــة اجلــزائــريّـــــة الــدّ�ــقــراطــيّـــــة

الشّعبيــّــة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 14 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفــــيــــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيــــذي رقم 17 -  - 112 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 15 جـــمـــادى جـــمـــادى
s2017 ــوافق 14 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يــعــدل  اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقـم يــعــدل  اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقـم 02-67 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
23 ذي الـــقــــعــــــدة عــــــام  ذي الـــقــــعــــــدة عــــــام 1422 اHــــوافــــق  اHــــوافــــق 6 فــــبــــرايـــــر فــــبــــرايـــــر

ســـنـــةســـنـــة 2002 الـــذي يــــحــــدد كــــيـــفـــيــــات ســـيــــر حـــســــاب الـــذي يــــحــــدد كــــيـــفـــيــــات ســـيــــر حـــســــاب
التـخصـيص اخلـــاص رقـــم التـخصـيص اخلـــاص رقـــم 103-302 الـــذي عنوانـه الـــذي عنوانـه

" صنـدوق ضبط اإليرادات"." صنـدوق ضبط اإليرادات".
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول

sاليةHبناء على تقريـر  وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 13 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1438 اHـوافق  اHـوافق 12 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2017 يتـضـمن إنـهاء مـهـام نـائب حملافظs يتـضـمن إنـهاء مـهـام نـائب حملافظ

بنك اجلزائر.بنك اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 12 مـارس سـنة s2017 تـنهـى مـهـام الـسـيد
شعيب احلصارs بصفته نائبا حملافظ بنك اجلزائر.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

 sتممةHعدلة واHا sمنه
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-02 اHــؤرخ في 24
ربــــــيع األول عـــــام 1421 اHـــــوافق 27 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2000
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة s2000 ال سـيما

 sادة 10 منهHا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 03-22 اHــؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2004 ال سـيــمـا اHـادة 66

sمنه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
قـانــون اHـالـيـة  الـتـكــمـيـلي لـسـنـة s2006 ال سـيـمـا اHـادة 25

sمنه
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2017 ال سـيـمـا اHـادة 121

sمنه
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فــــي 25 رجــــب عــــــام 1436 اHــــوافـــق 14 مـــايـــــــو ســـنــــــة

sعـــدلHا sأعضـــاء احلكومـــة Xتضمـــن تعـــيH2015 وا

- و�قتـضـى اHرسوم التنفيذي رقم 02 -67 اHـؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام 1422 اHـوافق 6 فـبـرايــر سـنة 2002
الذي يحدد كيـفيات سير حسـاب التخصيص اخلاص رقـم
103-302 الـــذي عــنــوانـه "صــنـــدوق ضــبط اHـــوارد"s اHــعــدل

sتممHوا
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــــــادة األولى :  اHــــــادة األولى :  تـــــطــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 121 من
القانون رقم 16- 14 اHؤرخ فـي  28 ربيع األول عام 1438
اHوافق 28  ديسـمبر سنة 2016  واHتضـمـن قانون اHالية
لـسـنة s2017 تـعـدل أحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 02-67 اHـؤرخ في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اHـوافق 6

فـــبــرايــر ســنــة 2002 الــذي يــحــدد كــيـــفــيــات ســيــر حــســـاب
الــــــتـــــــخــــــصـــــــــيص اخلــــــــاص رقم 103-302 الـــــــذي عـــــــنــــــوانه
"صـــنـــــدوق ضـــبــط اHـــــوارد" اHـــعـــــدّل واHـــتـــمــمs وحتـــــرر

كمــا يأتــي :
"اHـادة 4 : يقيد في احلساب رقـم 302-103 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ........................( بدون تغيير)......................

في باب النفقات :في باب النفقات :
sتمويل عجز اخلزينة -

- تخفيض اHديونية العمومية.
 ....................( الباقي بدون تغيير)...............".
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 14 مارس سنة 2017. 
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 16- - 320 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة s2016 يـتـضمــنs يـتـضمــن
األحـكــام اخلـاصـة اHـطبـقـة عـلى األمX الـعـام لـلبـلـديةاألحـكــام اخلـاصـة اHـطبـقـة عـلى األمX الـعـام لـلبـلـدية

(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 73 الصادر في 15 ربيع
األول عام 1438 اHوافق 15 ديسمبر سنة 2016.

الصفحة s5 العمود األولs اHادة s16 اHطة 8 :
s...XوظفHبدال من :- بدال من : - ضمان إحصاء ا -
s...XواطنHيقــــــرأ : يقــــــرأ : -  ضمان إحصاء ا - -

........ (الباقي بدون تغيير) ........
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

والصيد البحريوالصيد البحري
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1438 اHــوافق  اHــوافق 16 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة s2017 يـــحـــدد شــروطs يـــحـــدد شــروط

وكــيــفــيــات وضع جــهــاز تــتــبع مــســلـك اHــرجــان اخلـاموكــيــفــيــات وضع جــهــاز تــتــبع مــســلـك اHــرجــان اخلـام
ونصف اHصنونصف اHصنّع.ع.

ـــــــــــــــــــــــــ
sاليةHإنّ وزير ا

sناجمHووزير الصناعة وا
sووزير التجارة

sووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- �قتضى األمر رقم 70-06 اHؤرخ في 9 ذي القعدة
عـام 1389 اHـوافق 16 يـنـايـر سـنة 1970 واHـتـضـمن إحـداث
الـــوكـــالـــة الـــوطـــنــــيـــة لـــتـــوزيع وحتـــويـل الـــذهب واHـــعـــادن

sوافقة على قانونها األساسيHالثمينة األخرى وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-373 اHؤرخ
فـي أول ربـيـع األول عـام 1436 اHـوافق 23 ديـســمــبـر ســنـة
2014 واHـــتـــضـــمن إنـــشــاء الـــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــتـــنـــمـــيــة

اHـسـتـدامـة للـصـيـد البـحـري وتـربـية اHـائـيـات وتـنظـيـمـها
sوسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-231 اHؤرخ
في 11 ذي الـقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 26 غــشت ســنـة 2015

sرجانHالذي يحدد شروط وكيفيات ¤ارسة صيد ا
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 55 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 15-231 اHؤرخ في 11 ذي القـعدة عام 1436
اHوافق 26 غـشت سنة 2015 الذي يحـدد شروط وكيـفيات
¤ــارســـة صـــيــد اHـــرجـــانs يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد
شـروط وكـيفـيـات وضـع جـهاز تـتـبـع مـسلـك اHـرجـان اخلام

ونصف اHصنّع.
اHــادة اHــادة 2 : : يـــقــصـــد بــتـــتــبع اHـــســلكs إعـــادة الــتــشـــكــيل
اHـــادي لــتـــاريخ اHــرجـــان اHــصـــطــاد مــنـــذ إنــزاله إلـى غــايــة

حتويله وكذا تسويقه.
يــــخص جــــهــــاز تــــتــــبـع اHــــســــلك هــــذاs اHــــرجــــان اخلــــام

ونصف اHصنّع.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية الريفية والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

3 : : يـــوضـع جـــهـــاز تـــتـــبع اHــــســـلك عـــلى أســـاس اHــادة اHــادة 
وثـيقـة تـتـبع مـسـلك اHـرجـان اخلـام ونـصف اHـصـنّع وبـنك

معطيات ونظام تسيير ومعاجلة اHعلومات.
يــســنــد جــهــاز تــتــبع اHــســلـك إلى الــوكــالــة الــوطــنــيـة
لـلــتـنـمــيـة اHـســتـدامـة لــلـصـيــد الـبـحــري وتـربـيــة اHـائـيـات
بالـتـنسـيق مع الوكـالـة الوطـنيـة لـتوزيع وحتـويل الذهب

واHعادن الثمينة األخرى.
اHــــادة اHــــادة 4 : : تــــثـــبـت وثـــيــــقـــة تــــتــــبّع اHــــســـلـك االقـــتــــنـــاء
الـقانوني للـمرجان اخلـام ونصف اHصنّعs وجتـسد مساره

على أساس نظام ترميز.
sوصـــاحب االمـــتـــيـــاز sـــرجـــانHيـــحـــدد هـــذا الـــنـــظــــام ا
sXوالـغواص sـرجانHوسفـينة صـيد ا sومساحـة االستـغالل
والـــكـــمــــيـــات اHـــصـــطـــادةs واحملـــوّلs والــــكـــمـــيـــات اHـــســـوّقـــة
واحملــوّلـةs وكل عــنـاصـر أخــرى من شـأنــهـا أن جتـعل وثــيـقـة

تتبّع اHسلك موثوقا بها.
s(2) Xـسلك في نـسخـتHادة 5 : : تعـد وثيـقة تـتبع اHادة اHا
وتـسـلّـم من طـرف الـوكـالـة الـوطـنـيـة لــلـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة
لـلــصـيــد الـبــحـري وتــربـيــة اHــائـيــات عـلى أســاس مـحــضـر

اللجنة احمللية Hعاينة اHرجان.
تـســلّم نـســخـة لـلــمـعــني بـاألمــر فـيــمـا يــتـعـلـق بـاجلـزء
الــذي يــخـــصهs وحتــفـظ الــنــســخـــة الــثــانـــيــة عــلـى مــســتــوى

اHصلحة اHعنية لذات الوكالة.
يـــحـــدد ¨ــوذج وثـــيـــقـــة تـــتـــبع مـــســـلك اHـــرجـــان اخلــام

ونصف اHصنّع في اHلحق بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 6 :  : تـعــد وثــيـقــة تــتـبـع اHـســلك عــلى دعــامـة من

مادة خاصة وتستنسخ وفق تقنيات استنساخ مؤمّنة.
اHــــادة اHــــادة 7 :  : يــــقــــوم بــــنك اHـــــعــــطــــيــــات �ــــركــــزة وحــــفظ

مجموع اHعلومات اHذكورة في اHادة 4 أعاله.
اHـادة اHـادة 8 :  : يــقــوم نـظــام الــتـســيــيـر �ــعــاجلـة وتــلــخـيص

اHعلومات اHذكورة في اHادة 4 أعاله.
اHـادة اHـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 16 يناير سنة 2017.
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اHلحقاHلحق
وثيقة تتبوثيقة تتبّع اHسلكع اHسلك

الرقم : / السنة / الوالية /التسلسل : ......... / ......... / .......... / ........ رقم وثيقة تتبّع اHسلك : .....................................

I -  - معلومات حول الصيد معلومات حول الصيد *
1- اسم و لقب صاحب االمتياز/ اسم الشركة:
...........................................................
...........................................................

تاريخ منح/ حق االمتياز:........................ رقم االمتياز: ....................................
تاريخ انتهاء/ حق االمتياز:.....................

رقم التسجيل:
.................................

2- اسم سفينة صيد اHرجان:
...........................................

رقم ترخيص الصيد البحري: ....................
تاريخ منح الترخيص: ...............................
تاريخ انتهاء الترخيص: ............................

ميناء التسجيل:
...................................

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-1-
............ /...... /......

مكان الصيد-1- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-2-
............ /...... /......

مكان الصيد-2- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-3-
............ /...... /......

مكان الصيد-3- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-4-
............ /...... /......

مكان الصيد-4- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-5-
............ /...... /......

مكان الصيد-5- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-6-
............ /...... /......

مكان الصيد-6- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-7-
............ /...... /......

مكان الصيد-7- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-8-
............ /...... /......

مكان الصيد-8- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-9-
............ /...... /......

مكان الصيد-9- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

تاريخ الصيدتاريخ الصيد-10-
............ /...... /......

مكان الصيد-10- (إحداثيات جغرافية) / العمق (م)
الطول ( خط الطول)........................................
العرض( خط العرض).......................................
العمق (م)......................................................

اسم / لقب الغواص:
............................
............................

الـــــرقـم الـــــتـــــرتــــــيـــــبي
لـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــريـح
اHــوجــز:...............

تاريخ وساعة وضع اخلتم:
....... / ......... / .......
.......... سا........... د

* إذا تـجــاوز عــدد عـمــلـيات الـصـيـدs اخلانـات اخملـصصـةs �ـكن استـنـساخ اجلـزء اHـتعـلق " بـاHـعلـومـات حول الـصـيد " يـحـمل نفس
رقم وثيقة تتبع اHسلك.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الرقم : / السنة / الوالية /التسلسل:
.............. / .................. / ................. رقم وثيقة تتبّع اHسلك : .....................................

II -  - معاينة اHرجان اHصطاد :معاينة اHرجان اHصطاد :

رقم القسمة:

.............................

تـــــــــاريـخ مــــــــــعـــــــــايـــــــــنـــــــــة
اHرجان:

........... ...../ / .....

تــاريـخ طــلـب مــعـــايـــنــة
اHرجان:

........... ...../ / .....

رقم صــــورة مــــعــــايــــنــــة
القسمة:

..............................

رقـم مــــــحـــــضــــــر جلــــــنـــــة
اHعاينة:

..............................

اجلذوع

الوزن: .................. كغ

الشعب
العدد: .....................
الوزن: .................. كغ

الــــــــــــوزن اإلجــــــــــــمــــــــــــالـي
للمرجان اHصطاد:

.......................... كغ

الرؤوس اHشذوبة

الوزن: .................. كغ

األغصان

الوزن: .................. كغ

ختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة للصيدختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة للصيدختم اللجنة احمللية Hعاينة اHرجانختم اللجنة احمللية Hعاينة اHرجان
البحري وتربية اHائياتالبحري وتربية اHائيات

لون اHرجان: .....................................
الــــــــــــوزن اإلجــــــــــــمــــــــــــالـي
للمرجان اHشذوب:
.......................... كغ

أي: .................... %

آثار طفيلية: ......................................

اجلذوع

الوزن: .................. كغ

الشعب
العدد: .....................
الوزن: .................. كغ

وزن اHـــــــــرجــــــــان الــــــــذي
جتـــــــاوز الـــــــنـــــــســـــــبــــــة
اHــــــائـــــويــــــة اHــــــرخص

بها:
......................... كغ

الرؤوس اHشذوبة

الوزن: .................. كغ

األغصان

الوزن: .................. كغ

آثار طفيلية: ......................................لون اHرجان: .....................................
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IV - - احلصة اHباعة من طرف صاحب االمتياز للوكالة الوطنية لتوزيع و حتويل الذهب و اHعادن الثمينة احلصة اHباعة من طرف صاحب االمتياز للوكالة الوطنية لتوزيع و حتويل الذهب و اHعادن الثمينة األخرىاألخرى

III - - 3 البيوع البيوع

III - - 1 اHعطيات اHعطيات

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الرقم : / السنة / الوالية /التسلسل:
.............. / .................. / ................. رقم وثيقة تتبّع اHسلك : .....................................

III -  - حصة اHرجان التي بحوزة صاحب االمتياز بعد اHعاينةحصة اHرجان التي بحوزة صاحب االمتياز بعد اHعاينة

رقم تسجيل اHعاملة : ..............................................

ختم ختم 
الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة للصيد البحري وتربية اHائياتالوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة للصيد البحري وتربية اHائيات

الوزن اإلجمالي اHوجه للتحويل من طرفه: ............................................. كغ

الشعب: .............................. كغ

األغصان: ............................ كغ

الرؤوس اHشذوبة: .............................. كغ

اجلذوع: ............................... كغ

III - - 2 التحويل التحويل

البقايا: ......................... كغ
الوزن: .......................... كغ

الوزن اإلجمالي نصف اHصنّع: .............................. كغ

الوزن اإلجمالي اHباع مصنّعا.: .............................. كغ

اسم و لقب اHشتري: ...............................

رقم بطاقة التعريف الوطنية: .....................

صفة اHشتري: .....................................

الوزن في احلالة نصف اHصنعّة:..............كغ
الوزن في احلالة اHصنّعة: ...............كغ
وزن البقايا: ..................................كغ

تاريخ اHعاملة: /...... /...... ..........
إمضاء البائع: 

إمضاء اHشتري:

اجلذوع

الوزن: .................. كغ

الشعب
العدد: .....................
الوزن: .................. كغ

الوزن اإلجمالي للمرجان
الذي � شراؤه:

.......................... كغ

الرؤوس اHشذوبة

الوزن: .................. كغ

األغصان

الوزن: .................. كغ

تاريخ اHعاملة: /........... /........... ............
إمضاء البائع : 

إمـضــاء وخـتم الــوكـالـة الــوطـنـيــة لـتـوزيـع وحتـويل الـذهب
واHعادن الثمينة األخرى:

..............................................................................
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الرقم : / السنة / الوالية /التسلسل:
.............. / .................. / ................. رقم وثيقة تتبّع اHسلك : .....................................

Xأو احلرفي Xالتحويل من طرف احملول - Xأو احلرفي Xالتحويل من طرف احملول - V 

لقب/ اسم احملول أو احلرفي: 
.................................................... 

العنوان : ....................................

..................................................
رقم السجل التجاري/ احلرفي أو بطاقة احلرفي:
........................................................... 

وزن اHرجان اخلام اHوجه للتحويل:
الشعب: ......................................كغ
اجلذوع: ......................................كغ
األغصان: ....................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ........................كغ

الوزن احملول في احلالة:
نصف اHصنّعة: ....................كغ

اHصنّعة: ............................... كغ 

وزن البقايا اHترتبة عن التحويل:
 .............................................كغ 

 وزن اHــــــنــــــتـــــوجــــــات نــــــصف
اHصنّعة:

الشعب: .......................كغ
اجلذوع: .......................كغ
األغصان: .....................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ............كغ
كل نـوع يـوافق رقـمـا. مـثال:

2 = اجلذوع

أ - وزن البقايا: .............كغ

لـقب/ اسم وصـفـة اHـشـتري/
الكميات/ النوع

ا/ل: ...............................
الـنـوع: ............................
..............................كــغ/

النوع: أ/ ب/ ج/ د/ و
ا/ل: ...............................
الـنـوع: ............................
..............................كــغ/

النوع: 1 / 2 / 3 / 4 / أ
من أجل النـوع اHعX بدائرة
األرقام واحلروف اHوافقة.

الوجهة ( حرفي/ محول ):

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

العنوان:

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

................................... -

ختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامةختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة
للصيد البحري وتربية اHائياتللصيد البحري وتربية اHائيات

ختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامةختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة
للصيد البحري وتربية اHائياتللصيد البحري وتربية اHائيات

رقم تسجيل اHعاملة : .....................................رقم تسجيل اHعاملة : .....................................

تاريخ إجراء اHعاملة: /....... /...... ...........
          إمضاء البائع                    إمضاء اHشتري

تاريخ إجراء اHعاملة: /....... /...... ...........
          إمضاء البائع                    إمضاء اHشتري
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- تاريخ إجراء اHعاملة: ..........................................................
- رقم وثيقة تتبّع اHسلك/ رقم وثيقة تتبّع اHسلك/ رقم وثيقة تتبّع اHسلك/ ......... 

- رقم القسمة/ رقم القسمة/ رقم القسمة/ رقم القسمة/

- خ*/ ش' :.... كغs ج'' : ....... كغs أغ''': ....... كغs رم'''': ........ كغ/ خ*/ ش' : ..... كغs ج'': ..... كغs أغ''': ..... كغs رم''''
-ن م**/ ش': .... كغs ج'': ...... كغs أغ''': ....... كغs رم'''': ........ كغ/ ن م**/ ش': ...... كغs ج'': ..... كغs أغ... :�..... كغs رم'''': ...... كغ

خ*: خام/  ن م**: نصف مصنّع  / ش' : شعب  / ج'': جذوع  / أغ''': أغصان  / رم'''': رؤوس مشذوبة

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

الرقم : / السنة / الوالية /التسلسل:
.............. / .................. / ................. رقم وثيقة تتبّع اHسلك : .....................................

VI - الـتـســويق من طـرف الـوكـالـة الــوطـنـيـة لـتـوزيع - الـتـســويق من طـرف الـوكـالـة الــوطـنـيـة لـتـوزيع

وحتويل الذهب واHعادن الثمينة األخرى وحتويل الذهب واHعادن الثمينة األخرى *

ختم الوكالة الوطنية لتوزيع و حتويلختم الوكالة الوطنية لتوزيع و حتويل
 الذهب و اHعادن الثمينة األخرى الذهب و اHعادن الثمينة األخرى

ختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامةختم الوكالة الوطنية للتنمية اHستدامة
للصيد البحري وتربية اHائياتللصيد البحري وتربية اHائيات

الوزن اإلجمالي الذي � بيعه : .............................. كغ

الكميات التي بيعت خاما: ...............كغ
رقم القسمة: .................................

الكميات التي بيعت خاما: ...............كغ
رقم القسمة: .................................

الكميات التي بيعت خاما: ...............كغ
رقم القسمة: .................................

الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

رقم وثيقة تتبع اHسلك: ......................رقم وثيقة تتبع اHسلك: ......................رقم وثيقة تتبع اHسلك: ......................

الكميات التي بيعت نصف مصنّعة:
..............................كغ

رقم القسمة: ....................................

الكميات التي بيعت نصف مصنّعة:
..............................كغ

رقم القسمة: ....................................

الكميات التي بيعت نصف مصنّعة:
..............................كغ

رقم القسمة: ....................................
الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

الشعب: .........................................كغ
اجلذوع: ..........................................كغ
األغصان: .......................................كغ
الرؤوس اHشذوبة: ..........................كغ

رقم وثيقة تتبّع اHسلك: ......................رقم وثيقة تتبّع اHسلك: ......................رقم وثيقة تتبّع اHسلك: ......................

* إذا جتاوز عدد اخلانات اخملصصة للكميات اHباعةs �كن استنساخ اجلزء اHتعلق " بالتسويق من طرف الوكالة الوطنية
لتوزيع وحتويل الذهب واHعادن الثمينة األخرى " ويحمل نفس رقم وثيقة تتبّع اHسلك.

ترميزترميز
القسماتالقسمات
اخملتلطةاخملتلطة

اإلمضاء لقب و اسم اHشتري: ................
.............................................

صفة اHشتري: ........................
.............................................
العنوان: ................................
.............................................

تاريخ اHعاملة : ......٫/......٫/........
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قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 13 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1437 اHــوافـق  اHــوافـق 18 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
سـنـة سـنـة s2016 يـعـدs يـعـدّل الـقـرار اHـؤرل الـقـرار اHـؤرّخ في خ في 2 ربـيع األو ربـيع األوّل
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 25 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة 2012 واHــتـضـم واHــتـضـمّن
تـــعــيـــX أعـــضــاء مـــجـــلس إدارة الــغـــرفـــة الــوطـــنـــيــةتـــعــيـــX أعـــضــاء مـــجـــلس إدارة الــغـــرفـــة الــوطـــنـــيــة

للفالحـة.للفالحـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجـب قـــــــــرار مــــــــــؤرّخ في 13 شـــــــــوّال عــــــــــام 1437
اHوافـق 18 يولـيو سـنـة s2016 يعــدّل القـرار اHؤرّخ في 2
ربــــــيـع األوّل عـــــام 1433 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2012
واHتـضـمّن تـعـيـX أعضـاء مـجـلس إدارة الـغرفـة الـوطـنـية

للفالحةs كما يأتي :

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

- الــزهـــــرة بـــن جــــدةs اHــولـــــودة فــــوديs ¤ــثــلــــة
وزيــــــر الـــفـالحــــــة والـــتـــنـــمــــيــــــة الـــريـــفــــيــــــة والـــصـــيــــــد

sالبحــــري

- فـاتـن بـشــيــخيs ¤ــثــلــة وزيــر الـفـالحـة والــتــنــمــيـة
sالريفية والصيد البحري

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

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قــــــــرار مــــــــؤرخ فــي قــــــــرار مــــــــؤرخ فــي 8 مـــــحــــــــرم عـــــــام  مـــــحــــــــرم عـــــــام 1438 اHـــــوافــق  اHـــــوافــق 10
s2016 يـــحــــــدs يـــحــــــدّد تــــشــــكــــيــــلـــة اHــــكــــتبد تــــشــــكــــيــــلـــة اHــــكــــتب أكــــتــــوبـــــرأكــــتــــوبـــــر ســـنـــة ســـنـــة 
الوزاري لألمن الـداخـلي في اHؤسـسـة علـى مسـتوىالوزاري لألمن الـداخـلي في اHؤسـسـة علـى مسـتوى
وزارة الــتـهــيـئـة الــعـمــرانـيـة والــسـيــاحـة والـصــنـاعـةوزارة الــتـهــيـئـة الــعـمــرانـيـة والــسـيــاحـة والـصــنـاعـة

التقليدية وسيره.التقليدية وسيره.

ــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة والـــســـيـــاحـــة
sوالصناعة التقليدية

- �ـــقـــتـــضـــى األمــــــر رقـــم 95-24 اHــــؤرخ فــي 30
ربــيــع الــثــانـــي عــــام 1416 اHــوافــق 25 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1995 واHــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

sاألشخاص فيها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اHؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اHـؤسـسـةs اHــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 اHـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اHـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واHــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

sاألشخاص فيها

- و�ــقـــتــضــى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقــم 410-98
اHـــؤرخ فــي 18 شعـبـــان عــام 1419 اHـوافــق 7 ديسـمـبــر
سـنــة 1998 واHتـضـمــن إنـشـــاء مـكــاتـب وزاريّــة لألمــن
sؤسـســـــة واختـصـاصاتـهـــا وتنـظـيمـهــاHالـدّاخـلــــي فــي ا

sادة 6 منهHال سيما ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-05 اHـؤرخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

sوالسياحة والصناعة التقليدية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-06 اHـؤرخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
واHـــتـــضــمن تـــنـــظــيم اإلدارة اHـــركـــزيــة لـــوزارة الــتـــهــيـــئــة

sالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

- وبعد االطالع علـى رأي وزير الداخلية واجلماعات
s2016 ؤرخ في 19 أبريل سنةHاحمللية ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 6 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 98-410 اHـؤرخ في 18 شـعــبــان عـام 1419
اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة 1998 واHـذكـور أعالهs يـحـدد هـذا
الـــقـــرار تـــشـــكـــيـــلـــة اHـــكـــتب الـــوزاري لـألمن الـــداخـــلي في
اHـــؤســـســـة عـــلى مـــســـتـــوى وزارة الـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيــة

والسياحة والصناعة التقليدية وسيره.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــتــــضــــمن اHــــكــــتـب الـــوزاريs زيــــادة عــــلى
(2) Xرئـيـسي (2) دراسـات ومـكـلـفـ sمـسـؤول هـذا الــهـيـكل

بالدراسات.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يــــســــاعـــد رئــــيـــســــا الــــدراســـات واHــــكـــلــــفـــان
بالـدراسات مسـؤول اHكـتب الوزاري فـي التكـفل بجـميع
اHــســائل اHــرتــبــطــة بــالــصالحــيــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في
اHرسوم التنفيذي رقم 98-410 اHؤرخ في 18 شعبان عام

1419 اHوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واHذكور أعاله.
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4 : : يـــتـــولـــى اHـــكـــتـــب الـــــوزاريs فــي إطـــــار اHــادة اHــادة 
القـيــام باHـهــام اHسـنــدة إلـيـــهs باالتصــــال مـــع جميـــع
الـــــهـــــيـــــاكـــل الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيــــــــة لـألمـــن الـــــداخـــــلــــي فـــي
اHـــؤســســــــة الــتــابـــعـــــة لــــــوزارة الــتــهـــيــئـــــة الــعــمـــرانــيــة
والـسـيـاحـة والــصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة أو اHـؤسـسـات الـتـابـعـة
لــوصـــايــتــهــــاs اتـــخــــاذ جــمـــيــع الــتـــدابــيــــر الـــرامــيــــة إلى
تــرقـيـــة األمن الــداخـلي في اHـؤســسـة وتـدعـيــمه وتـطـويـر
اجلـوانب اHـرتـبـطـة بـحـمـايـة األمالك الـعـمـومـيـة وكـذا أمن

األشخاص فيها.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر فـي 8 مــحــرّم عام 1438 الــمـوافـق
10 أكتوبر سنة 2016.

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 29 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة s2016 يــــحـــــدد إجــــراءs يــــحـــــدد إجــــراء
وشـروط الصـرف من اخلـدمة لـلتـجـهيـزات احلسـاسةوشـروط الصـرف من اخلـدمة لـلتـجـهيـزات احلسـاسة

للمواصالت السلكية و الالسلكية.للمواصالت السلكية و الالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني

sووزيـر الداخلية واجلماعات احمللية

sاليةHووزير ا 

sائية والبيئةHوارد اHووزير ا 

 sووزير األشغال العمومية والنقل 

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1421 اHـــــوافق 5 غـــــشـت ســـــنـــــة 2000
والذي يحدد القواعـد العامة اHتعلـقة بالبريد واHواصالت

sتممHعدل واHا sالسلكية الالسلكية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

sتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

 sستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-158 اHؤرخ
في 11 ربيع الـثاني عام 1425 اHوافق 31 مايـو سنة 2004
الـذي يــحـدد مـبـلغ أتـاوى تـخـصـيـص الـذبـذبـات الالسـلـكـيـة

 sالكهربائية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

 sحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبّة

sتممHعدل و اHا sعلى التجهيزات احلساسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-250 اHؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
2015  الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اقـتـنـاء الـتـجـهـيـزات

اHــسـاعــدة عـلـى الـصــيـد الــبـحــري واسـتــعـمــالـهــا والـتــنـازل
sمن طرف مهنيي الصيد البحري sعنها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 13 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

الـــذي يـــحـــدد شـــروط و كـــيـــفـــيـــات اقـــتـــنـــاء الـــتـــجـــهـــيـــزات
احلـسـاسـة وحـيـازتـهـا واسـتـغاللـهـا واسـتـعـمـالـهـا والـتـنازل

sعنها

يـقـررون ما يأتي :يـقـررون ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولـــى :اHادة األولـــى : تطبيقا ألحكام اHادة 32 من اHرسوم
التـنفـيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1430
اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنة s2009 اHـعـدل واHـتـمم واHـذكور
أعـالهs يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــرار إلـى حتــــديــــد إجــــراء وشــــروط
الــصـرف من اخلـدمــة لـلــتـجـهــيـزات احلـســاسـة لــلـمـواصالت
السلكية والالسلـكيةs اHعيبة أو غيـر الصاحلة لالستعمال
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أو اHـــهـــمــــلـــةs اHــــصـــنـــفــــة في الـــقــــسم "أ" من اHــــلـــحق األول
باHرسـوم التنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلـجة

عام 1430 اHوافق 10 ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

الفصل الثانـــــيالفصل الثانـــــي

جلنــــة الصرف من اخلدمةجلنــــة الصرف من اخلدمة

اHادة اHادة 2 : : تنشأ جلنـة الصرف من اخلدمة للتجهيزات
احلـســاسـة لـلــمـواصالت الــسـلــكـيــة والالسـلــكـيــة اHـعــيـبـة أو
غـير الـصـاحلة لالسـتـعمـال أو اHـهمـلةs اHـصـنفـة في الـقسم
"أ" من اHـــلــحق األول لـــلــمــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة s2009 اHــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمـم واHـــــذكــــــور أعـالهs تــــــدعى
"الـلـــجـنــة"s تُـوضع لــدى الــوزارة اHـكــلـفــة بـتــكـنــولـوجــيـات

اإلعالم واالتصال.

تـــكـــلف الـــلـــجــــنـــة بـــالـــبتّ فـي طـــلـــبـــات الـــصـــرف من
اخلـــدمــــة لـــلــــتـــجـــهــــيـــزات احلــــســـاســــة بـــغــــرض إتالف اجلـــزء

احلساس لهذه التجهيزات.

اHادة اHادة 3 : : تتشكل اللجنة من :

- ¤ـــثل الـــوزارة اHـــكـــلــفـــة بـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم
sرئيسا sواالتصال

sأعضاء sثلي وزارة الدفاع الوطني¤ -

sأعضاء sكـلفة بالداخليةHثلي الوزارة ا¤ -

sعضوا sكلفة بالنقلHثل الوزارة ا¤ -

sعضوا sاليةHثل وزارة ا¤ -

sعضوا sكلفة بالـبيئةHثل الوزارة ا¤ -

- ¤ثل سلـطة الـضّبط لـلبريـد واHواصالت الـسلـكية
sعضوا sوالالسلكية

- ¤ثل الوكالة الوطنية للذبذباتs عضوا.

حتـدد القائمـة االسمية ألعـضاء اللجـنة �وجب قرار
من الوزير اHكلف بـتكنولوجـيات اإلعالم واالتصالs بناء

على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.

و�ـكن اللجـنة االستـعانة بأي شـخص مؤهل في هذا
اجملال من شأنه أن يفيدها في أشغالها.

اHــــادة اHــــادة 4 : : حتـــدد عــــهـــدة أعـــضــــاء الـــلــــجـــنــــة بـــثالث (3)
سنـوات قابلة لـلتجـديدs مرة واحـدةs بناء عـلى تعيX من

طرف سلطتهم السلّمية.

اHــادة اHــادة 5 : : تـعـدّ الـلـجـنـة نـظـامـهـا الـداخـلي الـذي يـحـدد
إجراءات وكيفيات تنظيمها وسيرها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراء وشروط الصرف من اخلدمةإجراء وشروط الصرف من اخلدمة

اHـــادة اHـــادة 6 : : يـــجب أن تـــكــون الـــتـــجــهـــيـــزات احلــســـاســة
للمواصالت السلكية والالسلكيةs اHعيبة أو التي صرفت
من اخلـــدمــة أو غـــيـــر صــاحلـــة لالســـتــعـــمـــالs اHــصــــنـــفــة في
الـقــســم "أ" مــن اHــلــحـق األول بــاHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم
09-410 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1430 اHـــــوافق 10

sــــذكـــور أعالهHــــتـــمم واHـــعـــدل واHا s2009 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
موضوع طلب الصرف من اخلدمة معلال قانونا.

يودع طلب الصـرف من اخلدمة على مستوى اللجنة
من طـــرف حــائــز الـــتــجــهـــيــزات احلــســـاســة مـــوضــوع طــلب

الصرف من اخلدمة.

اHــادة اHــادة 7 : : يـتــضـمن مــلف طـلب الــصـرف مــن اخلـدمـة
ما يأتي :

sطــلب الــصـرف مـن اخلـدمــة لــتــجــهـيــزات حــســاسـة -
مـــحـــررا وفــقـــا لـــلـــنـــمـــوذج الـــوارد في اHـــلـــحق األول بـــهــذا

sالقرار

- نسـخة من رخـصة االسـتغالل بـالنـسبة لـألشخاص
الطبيعيـX أو اHعنويX واHتعاملX اHعتمدين من طرف
الـــــوزارة اHــــكــــلــــفـــــة بــــالــــداخــــلـــــيــــةs ونــــســــخـــــة من رخــــصــــة

sساعدة على الصيدHاالستعمال بالنسبة للتجهيزات ا

- نسخة من رخصـة اقتناء أو استيراد التجهيزات
sاحلساسة

- بـطــاقـة تــقـنــيــة مـفــصـلــة لـلــتـجــهـيــز مـوضــوع طـلب
الصرف من اخلدمة. 

اHـــــادة اHـــــادة 8 : : ال �ــــكـن أن تــــتــــجــــاوز مـــــدة دراســــة طــــلب
الـصـرف من اخلدمـة لـلـتجـهـيزات احلـسـاسة مـوضـوع طلب
s(60) يـومـا Xالـصـرف من اخلـدمــة من طـرف الـلــجـنـة سـتـ

ابتداء من تاريخ استالمها من طرف اللجنة.

تبلّغ اHوافقـة اHسبقة على طلب الصرف من اخلدمة
من الــلـجــنـة كــتـابــيــا لـصــاحب الـطــلب حـائــز الـتــجـهــيـزات
احلسـاسة الـتــي سـيتــم صـرفـهــا مــن اخلـدمــةs فــي أجــل

ال يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.

وفي هـذه احلالةs تقوم الـلجنة بـتبليغ الـسلطة التي
قــامت بـإصــدار رخـصـة االســتـغالل أو االســتـعـمــال بـغـرض
القيام بعمـلية إتالف اجلزء احلساس للـتجهيزات موضوع

طلب الصرف من اخلدمة.
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كل رفض لــــطــــلب صــــرف من اخلــــدمـــة يــــكــــون مـــعــــلّال
ويــبــلّـغ كــتــابـــيــا إلى صــاحـب الــطــلب حـــائــز الــتـــجــهــيــزات

احلساسة في أجل ال يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.

اHــــــادة اHــــــادة 9 : : تـــــــتم عـــــــمـــــــلــــــيـــــــة إتـالف اجلــــــزء احلـــــــســــــاس
لــلـــتـــجــهـــيــزاتs مـــوضـــوع طــلـب الــصـــرف من اخلـــدمــةs من
طـرف الـسـلـطـة التي قـامت بـإصـدار رخـصـة االسـتغالل أو
االسـتـعــمـالs بـحـضـور صــاحب هـذه الـتـجــهـيـزات مـوضـوع
طلب الصرف من اخلدمةs أو ¤ثله اHوكل قانوناs و¤ثلي
مــــصـــالـح األمن اخملــــتـــصّــــة إقـــلــــيـــمــــيــــا والـــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بـــتـــكـــنــــولـــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصـــال والـــوزارة اHــــكـــلـــفـــة

بالبيئة.

بـالـنـسـبـة لـلـمـتـعـامـلـX حامـلـي الـرخصs تـتم عـمـلـية
إتالف اجلزء احلـساس لـلتجـهيزات مـوضوع طـلب الصرف
من اخلــدمـــةs من قــبـل ســلــطـــة ضــبـط الــبــريـــد واHــواصالت

السلكية والالسلكية.

تـتم هذه العمـلية في محالت حـائز هذه التـجهيزات
احلساسة.

اHادة اHادة 10 : : يتـرتب عـلى عمـليـة إتالف اجلزء احلـساس
لــلـتــجـهــيــزاتs مـوضــوع طـلب الــصــرف من اخلـدمــةs إعـداد
مـــحــضـــر في ثالث (3) نــسـخ حــسـب الــنـــمـــوذج الــوارد في
اHـــلــحق الــثـــاني بــهـــذا الــقــرارs مـن قــبل مـــصــالح الــوزارة
اHكـلـفـة بـتكـنـولـوجـيات اإلعـالم واالتصـال أو سـلـطـة ضبط
الــبـريــد واHـواصالت الـســلـكــيـة والالسـلــكـيــة طـبـقــا ألحـكـام
sبصـفـة مـشـتـركة sـادة 9 من هـذا الـقـرار. ويـوقّع احملـضـرHا
كل األعــضــاء اHـذكــورين فـي اHـادة 9 أعالهs اHــشـاركـX في
عمـلـيـة إتالف اجلـزء احلـسـاس لـهذه الـتـجـهـيـزاتs مـوضوع

طلب الصرف من اخلدمة.

يــــرسـل مــــحـــــضـــــر عـــــمــــلـــــيـــــة إتالف اجلـــــزء احلـــــســــاس
لـــلــتـــجــهـــيــزاتs مــوضـــوع طــلب الـــصــرف من اخلـــدمــةs إلى

اللجنة.

اHادة اHادة 11 : : تقوم اللجـنةs اعتمادا على مـحضر عملية
إتالف اجلزء احلـساس لـلتجـهيزات مـوضوع طـلب الصرف
مـن اخلـــدمـــةs بـــإعـــداد مُــــقـــرر الـــصـــرف مـن اخلـــدمـــة حـــسب
الـنـمـوذج الـوارد في اHـلـحق الـثـالث بـهـذا القـرار في أجل

ال يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل.

تُـــســـلّـم الـــنـــســخـــة األصـــلـــيـــة من مـــقـــرر الـــصـــرف من
اخلـدمـة إلى صــاحب الـطــلب حـائــز الـتـجــهـيـزات احلــسـاسـة
الــتي صُــرفت من اخلــدمـةs وتــســلّم نـســخــة من اHــقـرر إلى

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد ڤايد صالحالفريق أحمد ڤايد صالح

وزير الداخلية واجلماعات احمللية وزير الداخلية واجلماعات احمللية 
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير اHوارد اHائية والبيئةوزير اHوارد اHائية والبيئة

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير األشغالوزير األشغال
العمومية والنقلالعمومية والنقل
بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

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

مــصـــالح وزارتي الـــدفــاع الـــوطــني والـــداخــلـــيــة ومـــصــالح
الـــوزارة اHــكـــلـــفــة بـــتـــكــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــال أو
sـادة 9 أعالهHــذكـورة فـي الـفــقـرة الـثــانـيــة من اHالـســلـطـة ا

في حالة اHتعاملX حاملي الرخص.

وحتفظ نسخة في األرشيف على مستوى اللجنة.

اHـــــادة اHـــــادة 12 : : حتــــذف الــــتــــجــــهــــيــــزات احلــــســـاســــة الــــتي
صـرفت من اخلـدمـة مـن رخـصـة االسـتـغـالل أو االسـتـعـمـال

اHتعلقة بها. 

يـــــــؤدي احلـــــــذف الــــكــــلـّــي جلــــمــــيـع الــــتــــجــــهــــيــــــزات
احلــســـاســـــة مـــن رخـــصـــــة االســـتــغــــالل أو االســتـــعــمــــال

تلقائيـــاs إلــى إلغائهــا. 

اHادة اHادة 13 : : تـعالج النـفايات الـناجتة عن عـملية إتالف
اجلــزء احلــسـاس لــلــتـجــهــيـزاتs في اHــنــشـآت اHــرخص بــهـا

وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 14 : : تـقع الـتـكـالـيف الـنـاجتـة عن عـمـلـية إتالف
اجلـزء احلــســاس لـلــتــجـهــيــزاتs عـلى عــاتق صــاحب الــطـلب

حائز هذه التجهيزات.

اHــادة اHــادة 15 : : يـــنـــشـــــر هــــــذا الـــقــــــرار فـــي اجلـــريـــــدة
الـــرســمــيـــــة لــلــجـــمــهــوريـــــة اجلــزائــريــــــة الــد�ــقــراطــيــــة

الشعبيـــة.

حـرر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2016.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 16 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـ
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

اHلحق األولاHلحق األول

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

اHديرية العامة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاHديرية العامة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

طلب الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكيةطلب الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية

.................................................................................................................................. sمضي أسفلهHأنا ا

هوية صاحب الطلب (1) ............................................................................................................................

مولود (ة) بـ : ..........................................................................................................................................

اجلنسية : ...............................................................................................................................................

العنوان  (2) ............................................................................................................................................

اHهنة : ..................................................................................................................................................

نوع النشاط : .........................................................................................................................................

مكان التخزين : ......................................................................................................................................

نلتمس الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة اHذكورة أدناه :

تعيX التجهيزاتتعيX التجهيزات
طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات

الرقم التسلسليالرقم التسلسليالعالمةالعالمةالصنفالصنف

مرجع رخصة االستغالل أومرجع رخصة االستغالل أو
االستعمال/رقم مرسوماالستعمال/رقم مرسوم
اHوافقة أو منح الرخصةاHوافقة أو منح الرخصة

مرجع رخصةمرجع رخصة
االقتناء/االستيراداالقتناء/االستيراد

حرر بـ. ......................... في ..............................

(التوقيع واخلتم)

(1) أذكر اللقب واالسم أو الغرض االجتماعي لصاحب الطلب.

(2) أذكر العنوان الشخصي أو عنوان اHقر االجتماعي لصاحب الطلب.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

(1) ..............................................

محضر عملية إتالف اجلزء احلساس للتجهيزات السلكية والالسلكيةمحضر عملية إتالف اجلزء احلساس للتجهيزات السلكية والالسلكية

رقم ...................... / .........................

- طـبـقا لـلـمادة 10 من الـقـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2016
sالذي يحدد إجراء وشروط الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية

- طبقا للموافقة اHسبقة للجنةs اHرسلة حتت رقم اHرجع ......................... بتاريخ ........................................

عمـلية إتالف اجلزء احلسـاس للتجهيـزات الواردة في القائمة اHـرفقة التي بحوزة .............................................
أجريت في .............................. على مستوى .................................s بحضور كل من :

sثل السلطة التي أصدرت رخصة االستغالل أو االستعمال¤ s......................... -

sثلي مصالح األمن اخملتصة إقليميا¤ s........................ -

sكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالHثل الوزارة ا¤ s........................ -

- ........................s ¤ثل الوزارة اHكلفة بالبيئة.

و

- السيد .................................s ¤ثل ......................................... (2).

إنّ األعـضاء اHـذكورين أعـالهs يوقّـعون بـأن عـملـية إتالف اجلـزء احلـساس لـلتـجـهيـزات اHبـيـنة في الـقائـمـة اآلتيـةs قد
تمّت كليا.
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قائمة التجهيزات التي صرفت من اخلدمةقائمة التجهيزات التي صرفت من اخلدمة
من طرف .................... (1)

رقم ...................... / .........................

الرقمالرقم
طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات

الصنفالصنف الرقم التسلسليالرقم التسلسليالعالمةالعالمة
الذبذباتالذبذبات

مرجع رخصةمرجع رخصة
االستغالل أواالستغالل أو
االستعمالاالستعمال

XتعيXتعي
التجهيزاتالتجهيزات

مالحظاتمالحظاتالقوةالقوة

1

2

3

4

5

¤ثل عن ..................... (3)

االسم :

التوقيع :

¤ثل عن الوزارة اHكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

االسم :

التوقيع :

حائز التجهيزات أو ¤ثله:

االسم :

التوقيع :

¤ثلو مصالح األمن اخملتصة إقليميا

االسم :

التوقيع :

¤ثل الوزارة اHكلفة بالبيئة

االسم :

التوقيع :

حرر بـ. ......................... في ..............................

(1) أذكر السلطة اHكلفة بعملية إتالف اجلزء احلساس للتجهيزاتs موضوع طلب الصرف من اخلدمة. 

(2) حائز التجهيزات التي صرفت من اخلدمة أو ¤ثله القانوني.

(3) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة االستغالل أو االستعمال.



اHلحق الثالثاHلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 جلنة الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية جلنة الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية

مقرر الصرف من اخلدمةمقرر الصرف من اخلدمة
رقم .............../ .............

sإنّ رئيس جلنة الصرف من اخلدمة
- �ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 09-410 اHـؤرخ في 23 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنة 2009 الـذي

sتممHعدل واHا sنصبّة على التجهيزات احلساسةHطبقة على النشاطات اHيحدد قواعد األمن ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-250 اHؤرخ في 15 ذي احلـجة عام 1436 اHوافق 29 سبـتمبـر سنة 2015 الذي
يحدد شـروط وكيفـيات اقتـناء التـجهيـزات اHساعـدة على الصـيد البـحري واستـعمالـها والتـنازل عنـهاs من طرف مـهنيي

sالصيد البحري
- و�قـتـضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 15 ذي القـعـدة عام 1432 اHوافق 13 أكتـوبر سـنة 2011 الـذي يحدد

sشروط وكيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1438 اHـوافق 29 ديـســمــبـر ســنـة 2016 الـذي

sيحدد إجراء وشروط الصرف من اخلدمة للتجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية
- و�ـقتضـى القرار اHـؤرخ في ............... واHتضـمن تعـيX أعضـاء جلنـة الصرف من اخلـدمة للـتجـهيزات احلـساسة

sللمواصالت السلكية والالسلكية
- و�قتضى اHوافقة اHسبقة للجنة الصرف من اخلدمة واHرسلة حتت رقم اHرجع .............. بتاريخ ...................

مع مراعاة :
- محـضر عملية إتالف اجلـزء احلساس للتجـهيزاتs موضوع طلب الـصرف من اخلدمةs رقم .................... الذي أعد

من طرف ....................... بتاريخ ...........................................
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اHـادة األولـى :اHـادة األولـى : إنّ الـتجهـيزات احلـساسة الـتي بحوزة s.......... (1) موضـوع عملـية إتالف اجلـزء احلساس لـلتجـهيزات
اHدرجة في احملضر رقم ..................... اHلحقة في اHقرر احلاليs قد صرفت من اخلدمة.

اHادة اHادة 2 : : .......... (2) مكلّفة بتحيـX رخصة االستغالل أو االستعمال ذات الصلةs طبقا للمادة 12 من القرار الوزاري
اHشـترك اHؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 29 ديسـمبـر سنة 2016 الذي يحـدد إجراء وشروط صـرف من اخلدمة

التجهيزات احلساسة للمواصالت السلكية والالسلكية.
اHادة اHادة 3 : : يدخل هذا اHقرر حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.

حرر باجلزائر في ....................................
رئيس اللجنةرئيس اللجنة ................. (3)

(1) أذكر لقب وأسماء أو الغرض االجتماعي لصاحب الطلب.
(2) أذكر السلطة التي أصدرت رخصة االستغالل أو االستعمال.

(3) أذكر السلطة التي قامت بعملية إتالف اجلزء احلساس للتجهيزات.
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