أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
اﳉريدة الرسم ّ
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الفصل اﳋامس
أحكام نهائية
اﳌاّدة  : ١١تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم،

ﻻ سيما منها أحكام اﳌرسـوم التنفيذي رقـم  ١٠6–١7اﳌؤرخ
فـي  6جمادى الثانية عام  ١٤38اﳌوافق  5مارس سنة 2٠١7
الـ ـذي يـ ـحـ ـدد مضمـ ـون اﳋدمـ ـة الـ ـعـ ـام ـة ل ـل ـب ـري ـد واﳌواصﻼت
السلـكـيـة والـﻼسلـكـيـة والـتـعـريـفـات اﳌطـبـقـة عـلـيـهـا وكـيفية
ﲤويلها ،اﳌتمم.
اﳌاّدة  : ١2ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

حـ ـ ـّرر بـ ـ ـاﳉزائ ـ ـر ﰲ  2٩محرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق ٩

أكتوبر سنة .2٠١8

أحمد أويحيى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  2٤٧–١٨مؤّرخ ﰲ  2٩محرم عام
 ١٤٤٠اﳌوافـق  ٩أكتوبر سنة  ،2٠١٨يحدد كيفيات
تسي ـير ص ـنـدوق دع ـ ـم اﳋـ ـدمـ ـة الـش ـام ـ ـلة للبـ ـريـ ـد
واﳋـدمـة الشـاملـة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  27١–١7اﳌؤرخ
ﰲ  ١6محرم عام  ١٤3٩اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2٠١7الذي
يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزي ـ ـر ال ـ ـب ـ ـري ـ ـد واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  272–١7اﳌؤرخ
ﰲ  ١6مح ـرم ع ـ ـ ـام  ١٤3٩اﳌ ـواف ـق  7أكت ـوب ـر س ـنة 2٠١7
واﳌتضم ـ ـ ـن تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـ ـزيـ ـ ـة لـ ـ ـوزارة الـ ـ ـبـ ـ ـريـ ـ ـد
واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـﻼسل ـ ـك ـ ـي ـ ـة وال ـ ـت ـ ـك ـ ـن ـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات
والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤6–١8اﳌؤرخ
ﰲ  2٩محرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8الذي
ي ـح ـدد م ـح ـت ـوى ون ـوع ـي ـة اﳋدم ـة الشام ـل ـة ل ـل ـبـريـد واﳋدمـة
الشامـ ـلـ ـة ل ـﻼتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة وال ـت ـع ـري ـف ـات اﳌط ـب ـق ـة
عليهما وكيفية ﲤويلهما،
– وبـ ـعـ ـد استشارة سلـ ـطـ ـة ضبـ ـط الـ ـب ـري ـد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،
يرسم ما يأتي :
اﳌ ـاّدة اﻷوﱃ  :تطب ـيقا للمادتـﲔ  8و ٩٩من الق ـان ـون
رقم  ٠٤–١8اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام  ١٤3٩اﳌوافق  ١٠مايو
سنـ ـ ـة  2٠١8ال ـذي ي ـح ـدد ال ـق ـواع ـد ال ـع ـام ـة اﳌتـعـلـقـة بـالـبـريـد
واﻻتصاﻻت اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ،يـ ـهـ ـدف ه ـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢدي ـد

إنّ الوزير اﻷول،

كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تسيـ ـيـ ـر صنـ ـدوق دعـ ـم اﳋدمـ ـة الشامـ ـلـ ـة لـ ـلـ ـب ـري ـد

– بناء عﲆ تقرير وزيرة البريد واﳌواصﻼت السلكية

واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ويدعى ﰲ صلب

والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–٠7اﳌؤرخ ﰲ  ١5ذي القعدة
عام  ١٤28اﳌوافق  25نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن النظام
اﶈاسبي اﳌاﱄ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان
عام  ١٤3٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحدد القواعد العامة
اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ﻻ سيما اﳌادتان
 8و ٩٩منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌ ـواف ـق  ١5غش ـت س ـنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

النص "الصندوق".
الفصل اﻷول
اللجنة اﳌتعددة القطاعات
اﳌاّدة  : 2تضم ـن تسي ـي ـر الصن ـدوق ﳉن ـة م ـت ـع ـددة
القطاعات  ،ت ـدعى ﰲ ص ـلب الن ـص "الّلج ـنة" .وبه ـذه الصـ ـفة،
تكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– البت ﰲ اﳌشاريع اﳌقترحة للتمويل من الصندوق،
– الترخيص باﻻلتزام بالنفقات بعنوان اﳋدمة الشاملة
للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– اﳌصادقـ ـة عﲆ دفـ ـاتـ ـر الشروط اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﳋدم ـة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– ضمان متابعة تنفيذ اﳋدمة الشاملة للبريد واﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١7اﳌؤرخ

– دراسة حصيـ ـلـ ـة تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ اﳋدم ـة الشام ـل ـة ل ـل ـب ـري ـد،

ﰲ  25ذي القع ـدة ع ـام  ١٤38اﳌوافق  ١7غش ـت س ـنة 2٠١7

اﳌعروضة من طرف بريد اﳉزائر ،واﳌكلف بتقدﱘ اﳋدمة

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

الشاملة للبريد ،واﳌصادقة عليها،

أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م
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– اﳌوافقة عﲆ اﳊصيلة اﳌالية للصندوق ،اﳌرسلة
من سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
تعد اللجنة سنويا ،ﰲ أجل أقصاه نهاية السداسي
اﻷول ،تقريرا سنويا عن نشاطاتها بعنوان اﳋدمة الشاملة
للسنة اﳌنصرمة .ويبﲔ التقرير عﲆ اﳋصوص ،العمليات
وال ـب ـرامج اﳌن ـج ـزة وي ـع ـرض ﰲ اﳌل ـح ـق اﳊصي ـل ـة اﳌال ـيـة
اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﳋدم ـة الشام ـل ـة واﳌرف ـق ـة بـتـعـلـيـقـات مـفصلـة.
ويرسل التقرير إﱃ اﳊكومة.
اﳌ ـاّدة  : ٣ي ـرأس الل ـج ـنة الـوزي ـر اﳌك ـلـف بـال ـبري ـد

واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية أو ﳑثله ،وتتكون من :
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،

– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– اﳌسؤول اﳌك ـل ـف ﲟت ـاب ـع ـة ت ـطـويـر تـكـنـولـوجـيـات
اﻹعﻼم واﻻتصال لدى الوزارة اﳌكلفة بالبريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية،
– اﳌسؤول اﳌك ـل ـف ﲟت ـاب ـعـة الـتـطـويـر الـبـريـدي لـدى
الوزارة اﳌكلفة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
ي ـن أعضاء اللجنة الذين يكونون ،عﲆ اﻷقل برتبة
يع ـ ّ
مدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
بـ ـالـ ـبـ ـري ـد واﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،ب ـن ـاء عﲆ اق ـت ـراح م ـن
السلطات التي يتبعونها.
اﳌاّدة  : ٤تزود اللجنة بأمانة تقنية دائمة توضع لدى

الوزير اﳌكلف بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،ويديرها
أمﲔ تقني .ويكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– ﲢضير الوثائق اﳌتعلقة بأعمال اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة،

– تنفيذ العمليات اﳌالية اﳌتعلقة ﲟختلف اﳌشاريع
اﳌصادق عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا م ـن ال ـل ـج ـن ـة ،ب ـاﻻتصال م ـع سل ـط ـة ضب ـط
البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– متابعة وضعية نفقات اﳌشاريع اﳌصادق عليها من
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اﳉزائر ضمان هذه اﳋدمة وفق اﻻلتزامات اﶈددة ﰲ دفتر
الشروط اﳌتعلقة بها واﳌصادق عليه من اللجنة.
يحدد دفتر الشروط عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
– اﳌستوى اﻷدنى للخدمة،
– نوعية اﳋدمة،
– آجال توصيل البريد ،
– شروط نـ ـ ـفـ ـ ـاذ اﳌتـ ـ ـع ـ ـام ـ ـلﲔ اﻵخ ـ ـري ـ ـن إﱃ الشب ـ ـك ـ ـة
البريدية،
– النفاذ إﱃ اﳋدمات وتعريفاتها،
– عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد،
– نسبة السكان اﳌستفيدين من اﳋدمة الشاملة،
– اﳌقاييس الدنيا لنوعية اﳋدمة.
اﳌاّدة  : ٧يوقع ﳑثل بريد اﳉزائر ورئيس اللجنة
عﲆ دفتر الشروط الذي يحدد اﻻلتزامات اﳌتعلقة بتقدﱘ
اﳋدمة الشاملة للبريد.
اﳌاّدة  : ٨يضمن اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية

متعاملو شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور
اﳊائـ ـ ـزون رخصة واﳌخـ ـ ـتـ ـ ـارون عﲆ إثـ ـ ـر اﳌزاي ـ ـدة بإع ـ ـﻼن
اﳌنافسة.

يـ ـوافـ ـق عﲆ دفـ ـتـ ـر الشروط اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق ب ـت ـق ـدﱘ اﳋدم ـة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌصادق عليه من اللجنة،
ﲟوجب ق ـ ـرار م ـ ـن ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـال ـ ـبـ ـريـ ـد واﻻتصاﻻت
اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة .وي ـرسل إﱃ سل ـط ـة الضب ـط ﻹج ـراء اﳌزاي ـدة
بإعﻼن اﳌنافسة.
يلزم اﳌتعاملون اﳌختارون لتقدﱘ اﳋدمة الشاملة
لـ ـ ـﻼتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة بضمـ ـ ـان هـ ـ ـذه اﳋدمـ ـ ـة طـ ـ ـب ـ ـق ـ ـا
لﻼلتزامات اﶈددة ﰲ دفتر الشروط ذي الصلة.
يحدد دفتر الشروط عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
– منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة  ،عند اﻻقتضاء،
برزنامة التوسيع،
– نقاط النفاذ العمومية،

اللجنة.
اﳌاّدة  : 5ت ـزود الل ـجنة بن ـظام داخ ـﲇ يح ـدد كيـ ـفيات

سيرها.

الفصل الثاني
توفير اﳋدمة الشاملة
اﳌاّدة  : 6تـ ـكـ ـل ـف مؤسسة “ب ـريـد اﳉزائـر“ بتقدﱘ

اﳋدمة الشاملة للبريد .وبهذه الصفة ،يتع ـّي ـن عﲆ بريد

– كيفيات إيصال نداءات الطوارئ )شرطة ومطافئ
وأقرب نجدة طبية استعجالية(،
– شروط تقدﱘ خدمات اﻻستعﻼمات والدليل الهاتفي
للمشتركﲔ ﰲ شكله اﻹلكتروني،
– اﳌقاييس الدنيا لنوعية اﳋدمة،
– النفاذ إﱃ خدمات اﻹنترنت.

أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م
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اﳌاّدة  : ٩ت ـع ـد سل ـط ـة الضب ـط ن ـظ ـام م ـزايـدة بإعـﻼن

وتتم اﳌوافقة عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق بها الذي

اﳌنافسة يتضمن عﲆ اﳋصوص سّل ـما تقييميا ومضمون

يتضمن عﲆ اﳋصوص رزنامة اﻹنجاز ،ﲟوجب قرار من

العرض وكيفيات فتح اﻷظرفة وكل إجراء آخر تراه مﻼئما

الوزير اﳌكلف بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.

لضمان إجراءات اﳌزايدة بصفة موضوعية وغير ﲤييزية
وشف ـ ـاف ـ ـة ،ويضم ـ ـن اﳌساواة ﰲ ال ـ ـت ـ ـع ـ ـامـ ـل بﲔ اﳌتـ ـقـ ـدمﲔ
للمزايدة.
ﲢدد الـ ـرزنـ ـامـ ـة اﳌفصلـ ـة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ـذ ك ـل إج ـراء م ـزاي ـدة

ويبلغ القرار إﱃ سلطة الضبط.
اﳌاّدة  : ١٣يوّق ـع اﳌمثل الشرعي للمتعامل اﳌعني
ورئيس اللجنة ،دفاتر الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد
 8و ١١و ،١2التي يلحق بها العرض اﳌاﱄ.

ﲟوجـ ـ ـب قـ ـ ـرار مـ ـ ـن الوزيـ ـر اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية

الفصل الثالث

بعد استشارة سلطة الضبط.
تـ ـ ـرسل سلـ ـ ـطـ ـ ـة الضبـ ـ ـط دفـ ـ ـت ـ ـر الشروط ،إﱃ ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع
مـ ـتـ ـع ـامﲇ اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ال ـذي ـن ي ـم ـك ـن ـه ـم ت ـق ـدﱘ
عروضهم إليها.
تقوم سلطة الضبط بتقييم العروض ونشر النتائج
ودراسة الطعون.
تعلم سلطة الضبط رئيس اللجنة بالنتائج النهائية
ﻹجراء اﳌزايدة.
اﳌاّدة  : ١٠تتـم ،ﲟ ـوج ـب ق ـرار م ـن ال ـوزي ـر اﳌـكلف
باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،اﳌوافقة عﲆ منح تقدﱘ اﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية عﲆ إثر إعﻼن اﳌنافسة.
اﳌاّدة  : ١١توكل أو تؤكد اللجنة تقدﱘ اﳋدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية ﰲ مناطق محددة ﳌتعامل
ع ـم ـومي ،ع ـن ـدم ـا ت ـق ـتضي ال ـظ ـروف ذلك ،ب ـن ـاء عﲆ ت ـق ـري ـر
الـ ـوزيـ ـر اﳌك ـل ـف ب ـاﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،وب ـع ـد م ـواف ـق ـة
اﳊكومة.
تتم اﳌوافقة عﲆ دفتر الشروط اﳌتعلق باﳌشاريع
اﳌوكلة من قبل اللجنة واﳌتضمن عﲆ اﳋصوص رزنامة
اﻹنـ ـ ـجـ ـ ـاز ،ﲟوجب قـ ـ ـرار مـ ـ ـن الـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌكـ ـ ـلـ ـ ـف بـ ـ ـالـ ـ ـب ـ ـري ـ ـد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
إذا أكـ ـدت الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة تـ ـقـ ـدﱘ اﳋدمـ ـة الشامـ ـلـ ـة م ـن ط ـرف
ن اﳌوافقة عﲆ محتواها والتعويضات
متعامل عمومي ،فإ ّ
اﳌتـ ـرتـ ـبـ ـة عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا تـ ـتـ ـم ﲟوجب قـ ـرار مـ ـن الـ ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
تبلغ القرارات اﳌذكورة أعﻼه إﱃ سلطة الضبط.
اﳌاّدة  : ١2تفوض اللجنة اﳌتعامل التاريخي إنجاز
مـ ـنشآت نـ ـق ـل اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،ع ـن ـدم ـا ت ـوج ـد ضرورة
تقدﱘ خدمات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ﰲ اﳌناطق اﳌعزولة،
بناء عﲆ اقتراح من الوزير اﳌكلف باﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
وبعد موافقة اﳊكومة.

أحكام مالية
اﳌاّدة  : ١٤ﲢ ـدد إي ـرادات الصندوق ﲟ ـوج ـب أح ـكام

اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤6–١8اﳌؤرخ ﰲ  2٩محرم عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.
وي ـ ـت ـ ـم ﲢصي ـ ـل ـ ـه ـ ـا م ـ ـن ط ـ ـرف سل ـ ـط ـ ـة ضب ـ ـط ال ـ ـب ـ ـريـ ـد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
يجب أن تخصص اﻹيرادات حصريا لتمويل اﳋدمة
الشاملة.
اﳌاّدة  : ١5ﲢدد نفقات الصندوق ﲟوجب أحكام اﳌرسوم

التنفيذي رقم  2٤6–١8اﳌؤرخ ﰲ  2٩محرم عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٩أكتوبر سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.

اﳌاّدة  : ١6ي ـأمر ال ـوزي ـر اﳌكلف بالبريد واﻻتصاﻻت

اﻹلكترونية ،بصفته رئيس اللجنة ،بدفع نفقات الصندوق،

ويمكنه تفويض جزء من هذه السلطة أو كلها ﻷعضاء اللجنة
اﳌمثلﲔ للوزارة اﳌكلفة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ١٧ﲤسك سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت

اﻹلكترونية محاسبة منفصلة عن الصندوق طبقا للتنظيم
والتشريع اﳌعمول بهما.

تضمـ ـن سلـ ـطـ ـة الضبـ ـط دفـ ـع ال ـن ـف ـق ـات اﳌت ـرت ـب ـة عﲆ
اﳋدمة الشاملة ﲟوجب أمر بالدفع يعد طبقا ﻷحكام اﳌادة
 ١6أعﻼه ،ﰲ غضون عشرة ) (١٠أيام من تاريخ تبليغ اﻷمر
بالدفع.
اﳌاّدة  : ١٨يتم دفع النفقات اﳌتعلقة بتقدﱘ اﳋدمة
الشاملة للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
بناء عﲆ تقدﱘ اﻹثباتات من قبل اﳌتعامل ،التي تكون
ﳑـ ـه ـ ـورة ق ـ ـانـ ـونـ ـا بعب ـ ـ ـارة “خدمة مؤداة“ تض ـ ـع ـ ـها اﳌ ـص ـ ـالح
اﳌؤهلة للوزارة اﳌكلفة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌ ـاّدة  : ١٩تع ـد سـ ـلطة الض ـبط للبـري ـد واﻻتص ـاﻻت

اﻹلكترونية كل سنة ،ﰲ أجل أقصاه خمسة ) (5أشهر بعد
نهاية السنة اﳌالية ،حصيلة مالية تتعلق باﳋدمة الشاملة،
ترفق بتعليقات مفصلة وتبلغها إﱃ اللجنة.

أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
اﳉريدة الرسم ّ

تتضمن هذه اﳊصيلة عﲆ اﳋصوص :
– وضع ـي ـة ﲢصي ـل م ـخ ـت ـل ـف اﳌساه ـم ـات اﳌدف ـوع ـة
لصنـ ـ ـدوق اﳋدم ـ ـة الشام ـ ـل ـ ـة ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا لﻸح ـ ـك ـ ـام ال ـ ـتشري ـ ـع ـ ـي ـ ـة
والتنظيمية اﳌعمول بها،

19

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–١7اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١5غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١7اﳌؤرخ

– وضعية النفقات بعنوان اﳌشاريع اﳌصادق عليها

ﰲ  25ذي القعدة عام  ١٤38اﳌوافق  ١7غشت سنة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

لتمويلها من صندوق اﳋدمة الشاملة،
– تقديرات اﻹيرادات ﰲ السنة اﳌالية القادمة.
اﳌاّدة  : 2٠تقوم اﳌصالح اﳌعنية ﰲ الوزارة اﳌكلفة

ب ـال ـب ـري ـد واﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،وسل ـط ـة ضب ـط الـبـريـد
واﻻتصاﻻت اﻹلـ ـك ـت ـرون ـي ـة ،ﰲ ح ـدود اخ ـتصاصه ـم ـا ،بإج ـراء
الرقابة الﻼحقة عﲆ احترام اﳌتعاملﲔ لبنود دفاتر الشروط

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١86–٩3اﳌؤّرخ

ﰲ  7صفر عام  ١٤١٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،١٩٩3اﳌتّمم،

الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  ١١–٩١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١2شّوال عام  ١٤١١اﳌوافق  27أبريل سنة  ١٩٩١الذي يحدد
القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية،
اﳌتّمم،

اﳌتعلقة بتقدﱘ اﳋدمة الشاملة.
الفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـبيقا ﻷحك ـام اﳌـادة  ١2مك ـرر مـن

اﳌاّدة  : 2١يودع الرصيد الناﰋ عن اﳌساهمات التي

الق ـان ـون رق ـم  ١١–٩١اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام  ١٤١١اﳌوافق
 27أبريل سنة  ١٩٩١الذي يحدد القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية

تاريخ نشر هذا اﳌرسوم ،ﰲ حساب ماﱄ مخصص حصريا

من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم ،وطبقا ﻷحكام اﳌادة ١٠
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١86–٩3اﳌؤّرخ ﰲ  7صفر عام

جمعتها سلطة الضبط فيما يتعلق باﳋدمة الشاملة ،قبل
للصندوق.
اﳌاّدة  : 22ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  2٩محـ ـرم عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافق ٩
أكتوبر سنة .2٠١8
أحمد أويحيى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
م ـرس ـوم تنفي ـذي رق ـم  2٤٨–١٨م ـؤّرخ ﰲ  2٩مح ـرم عـ ـام
 ١٤٤٠الـم ـ ـوافـ ـق  ٩أك ـت ـوب ـر س ـنـة  ،2٠١٨يـت ـض ـمن
التص ـريح باﳌ ـنفعة العم ـومية للع ـمل ـية اﳌتـ ـع ـلقة
بإن ـ ـ ـج ـاز ت ـحـ ـوي ـ ـ ـل اﳌي ـ ـاه اﳋ ـام لـ ـ ـتـ ـزويـد مصـنـ ـ ـع
ت ـحـويل الفـوسـفات بـ "وادي الكبـريـت" ف ـي وﻻيـة
سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية،
– وبن ـاء ع ـﲆ الدس ـتور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤ –٩٩و١٤3
) الفقرة  ( 2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–٩١اﳌؤّرخ ﰲ  ١2شّوال
عام  ١٤١١اﳌوافق  27أبريل سنة  ١٩٩١الذي يحدد القواعد
اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،

 ١٤١٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،١٩٩3اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه،
يـ ـهـ ـدف هـ ـذا اﳌرسوم إﱃ الـ ـتصريـ ـح بـ ـاﳌنـ ـفـ ـعـ ـة الـ ـعـ ـم ـوم ـي ـة

للعملية اﳌتعلقة بإنجاز ﲢويل اﳌياه اﳋام لتزويد مصنع
ﲢويل الفوسفات “بوادي الكبريت“ ﰲ وﻻية سوق أهراس،
ن ـظ ـرا ل ـطـابـع الـبـنـى الـتـحـتـيـة ذات اﳌصلـحـة الـعـامـة والـبـعـد
الوطني واﻻستراتيجي لهذه العملية.
اﳌادة  : 2تبلغ اﳌساحة اﻹجمالية لﻸمﻼك العقارية
و/أو اﳊقوق العينية العقارية اﳌستعملة ﻹنجاز العملية
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،خمسﲔ ) (5٠هكتارا وأربعة
وأربعﲔ ) (٤٤آرا ،موزعة كما يأتي :
– وﻻية تبسة  :خمسة وعشرون ) (25هكتارا وثﻼثة
وستون ) (63آرا ،واقعة ﰲ إقليم بلدية العوينات.
– وﻻية سوق أهراس  :أربعة وعشرون ) (2٤هكتارا
وواحد وثمانون ) (8١آرا ،موزعة كما يأتي :
– بلدية الدريعة  :هكتار واحد ) (١وثﻼثة وستون
) (63آرا ،وخمسون ) (5٠سنتيارا،
– بلدية وادي الكبريت  :ثﻼثة وعشرون )(23
هـ ـكـ ـتـ ـارا وسب ـع ـة عشر ) (١7آرا وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمسون ) (5٠سن ـتـيـارا.
وﲢدد طبقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٣قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها ،بعنوان العملية
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كما يأتي :
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