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 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

قوانﲔ
قانون رقم  ٠٤–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٥شعبان  ١٤٤١اﳌوافق ٣٠
مارس سنة  ،٢٠٢٠يتعلق باﻻتصاﻻت الراديوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسّيما اﳌواد  ١8و ٤٣و ٤٦و ١٣٦و١٣8
و ١٤٠و) ١٤٣الفقرة  (2و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  8١–٦8اﳌؤّرخ ﰲ  ١2محّرم عام
 ١٣88اﳌوافق  ١٦أبريل سنة  ١٩٦8واﳌتضمن اﳌصادقة
عﲆ اﻻتفاقية الدولية للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية اﳌوقعة
ﲟنترو ﰲ  ١2نوفمبر سنة ،١٩٦٥
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٤٣٩–٦٣اﳌؤّرخ ﰲ  8نوفمبر سنة

 ١٩٦٣واﳌت ـعـلـق ﲟراقـبـة ا ﳌـحطـات الـﻼسلـكـيـة الـكهربائية
اﳋاصة،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣8٦اﳌوافـق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفـر عام
 ١٣8٦اﳌوافـق  8يونيـو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8–٧٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 ١٣٩٥اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتض ـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٥٩–٧٥اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام

 ١٣٩٥اﳌوافـق  2٦سبتمبـر سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  8٠–٧٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام
 ١٣٩٦اﳌوافـ ـق  2٣أكتوبـ ـر سنـ ـة  ١٩٧٦واﳌتضم ـن القانون
البحري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام

 ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٦–٩٧اﳌؤّرخ ﰲ  ١2رمضان عام
 ١٤١٧اﳌوافق  2١يناير سنة  ١٩٩٧واﳌتعلق بالعتاد اﳊربي
واﻷسلحة والذخيرة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦–٩8اﳌؤّرخ ﰲ  ٣ربيع اﻷول
عام  ١٤١٩اﳌوافق  2٧يونيو سنة  ١٩٩8الذي يحدد القواعد
العامة اﳌتعلقة بالطيران اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـ ـم  ١٠–٠٣اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ١٩جم ـادى
اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤2٤اﳌوافـ ـ ـق  ١٩يوليـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠٠٣واﳌتعلـ ـ ـق
بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠٤–٠٤اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٥جم ـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤2٥اﳌوافـ ـ ـق  2٣يونيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠٠٤واﳌتعل ـ ـ ـق
بالتقييس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠8–٠٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٧جمـادى
الثانيـ ـة ع ـ ـام  ١٤2٥اﳌواف ـ ـق  ١٤غش ـ ـت سن ـ ـة  2٠٠٤واﳌتعلـ ـق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القان ـون رق ـم  ٠٩–٠8اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ١8صف ـر عام
 ١٤2٩اﳌوافـ ـ ـق  2٥فبراي ـ ـر سن ـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـن قانـ ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام
 ١٤٣٠اﳌوافق  ٥غشت سنة  2٠٠٩واﳌتضمن القواعد اﳋاصة
للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال
ومكافحتها،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–١٧اﳌؤّرخ ﰲ  28جمادى
الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٧مارس سنة  2٠١٧واﳌتعلق
بالنظام الوطني للقياسة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحدد القواعد العامة
اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـ ـدف هـ ـ ـذا القـ ـان ـ ـ ـون إﱃ تأطي ـ ـ ـر اقتن ـ ـ ـاء

 ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنـة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة

وحيازة وإقامة واستغﻼل واستعمال الشبكات أو اﳌنشآت

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

أو التجهيزات اﳌطرفية الﻼسلكية الكهربائية.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢١
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل اﻷول

مجال التطبيق
اﳌاّدة  : ٢يطب ـ ـق هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون عـ ـﲆ ك ـ ـل نش ـ ـاط يستعمـ ـل
طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية :
– عﲆ التراب الوطني ،وكذا ﰲ اﳌجال اﳉوي اﳉزائري،
– ﻹرسال معلومات انطﻼقا من اﳉزائر نحو إقليم دولة
أج ـن ـب ـي ـة واست ـق ـب ـال مـعـلـومـات ﰲ اﳉزائـر مـن إقـلـيـم دولـة
أجنبية ،طبقا ﻻتفاق دوﱄ،
– عﲆ مﱳ سفن أو ﰲ طائرات تبحر أو ﲢلق ﰲ اﻹقليم
البحري أو اﳌجال اﳉوي اﳉزائريﲔ،
– عﲆ الوسائل الساتلية اﳌستغلة انطﻼقا من اﳉزائر.
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 .6مرخص له  :مست ـ ـغل محط ـ ـة اتص ـ ـال رادي ـ ـوي ،صاح ـ ـب
ترخيص منح له طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٧أدناه.
 .7تخصيص )لذبذبة أو لقناة ﻻسلكية كهربائية( :
تسجيل قناة ما ،ضمن مخطط معتمد من طرف مؤﲤر
مختص ،بغرض استخدامها من طرف إدارة أو أكثر من أجل
خدمة اتصاﻻت راديوية أرضية أو فضائية ،ﰲ بلد أو أكثر
أو مناطق جغرافية محددة ووفقا لشروط محددة.
 .٨تشويش  :تأثي ـ ـر ط ـاقـ ـ ـة خ ـ ـارجيـ ـ ـة لنظـ ـ ـام عـ ـ ـﲆ نظـ ـ ـام
اتصاﻻت راديوية ،ناﲡة عن إرسال ،عن إشعاع أو عن حث،
يساهم ﰲ تدهور جودة إرسال واستقبال النظام ،أو تشّوه

أو فقدان اﳌعلومة التي كان باﻹمكان استخراجها ﰲ غياب
هذه الطاقة.
 .٩تشويش مقبول  :تشـ ـ ـويش ع ـرض ـي أو متـوقـ ـع حـ ـ ـدوثـ ـه،

ويطبق ،دون استثناء ،عﲆ كل :

يستجيب ﳌستويات التشويش واﳌعايير الكمية ،اﳌـحددة

– اﳋدمات الﻼسلكية الكهربائية اﳌعّرفة ﰲ نظام اﻻتصاﻻت

طبقا لنظام اﻻتصاﻻت الراديوية الوطنية ولنظام التشويش.

الراديوية لﻼﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت،

– اﳌـح طـات واﻷنـظـمـة الـﻼسلـكـيـة الـكـهـربـائـية اﳌعّرفة

واﳌصّنـ ـفـ ـة ﰲ ن ـظ ـام اﻻتصاﻻت ال ـرادي ـوي ـة ل ـﻼﲢاد ال ـدوﱄ
لﻼتصاﻻت.
اﳌاّدة  : ٣تعاريف :
يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،ﲟا يأتي :
 .١إقليم وطني  :اﻹقلي ـ ـم ال ـ ـذي ﲤـ ـارس اﳉزائـ ـر سيادتهـ ـا
عليه ،ويشمل اﳌناطق البّرية واﳌياه اﻹقليمية اﳌتاخمة
لها.
 .٢رادي ـ ـ ـ ـ ـو  :ب ـادئ ـة ت ـط ـب ـق ﰲ استـعـمـال أمـواج ﻻسلـكـيـة

 .١٠تشويش مسموح به  :تشويش ،يفوق ذلك اﳌعّرف

كمقبول ،والذي كان موضوع اتفاق بﲔ اﻷطراف وكان عرضة
للتشويـ ـ ـش وﳌصـ ـ ـدر التش ـويـ ـ ـش ،طبقـ ـ ـا للمخـ ـ ـطط الوطنـ ـ ـي
للذبذبات ولنظام التشويش.
 .١١تشويش ضار  :تشويش يعرقل سير نظام اﻻتصاﻻت
الراديوية ،أو يؤدى إﱃ تدهور جدي ،يقطع بصفة متكررة
أو ي ـوق ـف سي ـر خ ـدم ـة اتصاﻻت رادي ـوي ـة مست ـع ـم ـلـة طـبـقـا
للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش.
اﳌاّدة  : ٤ﻻ تخض ـ ـ ـع ﻷحك ـ ـ ـام هـ ـ ـ ـذا الق ـان ـ ـ ـون الشبكـ ـ ـ ـات أو
اﳌنشآت أو الـتـجـهـيـزات اﳌطـرفـيـة الـﻼسلـكـيـة الـكـهـربـائـية
اﳌقامة واﳌستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطني.
الفصل الثاني

كهربائية.

الوكالة الوطنية للذبذبات ومهامها

 .٣اتصال رادي ـ ـ ـ ـ ـوي  :اﳌواصﻼت السلـكـيـة والـﻼسلـكـية
اﳌنجزة عن طريق أمواج ﻻسلكية كهربائية طبقا ﻻتفاقية
ولدستور اﻻﲢاد الدوﱄ لﻼتصاﻻت.
 .٤خدمة اﻻتصال الراديوي  :خدمة اتصاﻻت إلكترونية
موفرة عن طريق نظام اتصال راديوي.
 .٥محطة أو نظام اتصال راديوي  :جهاز واحد أو عدة

اﳌاّدة  : ٥الوكالة الوطنية للذبذبات سلطة إدارية  ،تدعى
ﰲ صلب النص “الوكالة” ،وتتمتع بالشخصية اﳌعنوية
واﻻستـ ـقـ ـﻼل اﳌاﱄ ،وتـ ـوضع ﲢت وصايـ ـة ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
يحدد تنظيم هذه الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.

أجهـ ـ ـ ـزة إرسـ ـال أو استقب ـ ـال ،أو مجموع ـ ـة أجه ـ ـزة إرس ـ ـال أو

اﳌاّدة  : 6تكلف الوكالة ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

استقبـ ـال ،ﲟـ ـ ـا ﰲ ذلك اﻷجه ـ ـزة اﳌلحق ـ ـة ،الضروريـ ـة لضم ـان

– من ـ ـح تراخي ـ ـص ورخـ ـص استغ ـ ـﻼل محطـ ـات اﻻتصـ ـاﻻت

خدمة اتصال راديوي.
تصّنف كل محطة بصفة دائمة أو مؤقتة ،حسب ا ﳋ د م ة
ا ل ت ي ت ش ا ر ك ﰲ ت أ د ي ت ه ا طبقا للتصنيف الوارد ﰲ القانون
رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو
سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.

الراديوية،
– منح شهادات متعامل اتصاﻻت راديوية للمﻼحة اﳉوية
أو البحرية،
– القيام ﲟراقبة استعمال محطات اﻻتصاﻻت الراديوية
والذبذبات الﻼسلكية الكهربائية،

 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢١
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– السهر عﲆ احترام اﻷحكام التشريعية والتنظيمية من

– منح تراخيص وضع اﻷجهزة الﻼسلكية الكهربائية ﰲ

طرف اﳌرخص لهم ،ﻻ سيما ﰲ مجال استعمال واستغﻼل

اﳌواقع الﻼسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية

محطات اﻻتصاﻻت الراديوية والذبذبات الﻼسلكية الكهربائية،

للنقط العليا،

– استقب ـ ـال ومعاﳉ ـ ـة دع ـ ـاوى وشك ـ ـاوى اﳌ ـ ـرّخص لهـم ﰲ
مجال التشويش،
– منح رخص وتراخيص استغﻼل اﳌـحطات الﻼسلكية
الكهربائية،
– إعداد برامج التكوين،
– تنظيم دورات اختبار ومنح شهادات للمتعاملﲔ ﰲ مجال
اﻻتصاﻻت الراديوية اﳉوية والبحرية والهواة،

– ﲢضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح اﳉزائر
عﲆ اﳌدى القريب واﳌتوسط والبعيد فيما يخص استعمال
مدار السواتل اﳌستقرة وﲢديد اﳌدارات اﳌنخفضة اﳌناسبة
للسواتل الوطنية،
– ﲢضيـ ـ ـر العناصـ ـ ـر الضروري ـ ـة لتحديـ ـ ـد مواقـ ـ ـف اﳉزائـ ـ ـر
وأعمالها ﰲ اﳌفاوضات الدولية ﰲ مجال اﻻتصاﻻت الراديوية
والدفاع عنها.
الفصل الثالث

– مراقبة محطات اﻻتصاﻻت الراديوية والذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية،
– إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات
الﻼسلكية الكهربائية الذي تضمن الوكالة مراقبة استعماله
بصفة دورية وتقترح التعديﻼت التي تراها ضرورية،
– إعداد النظام الوطني لﻼتصاﻻت الراديوية وﲢديد القواعد
الوطنية واﻹجراءات اﳌتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات ،وبإنشاء
وﲢيﲔ اﳉدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات ،والبطاقية
الوطنية لتخصيص الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية،
– منح وتخصيص الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية ،وكذا
تنظيم دﻻﻻت النداء ومعرفة اﳋدمة النقالة البحرية )(MMSI
اﳌتعلقة باﳌـحطات الﻼسلكية البحرية الساحلية ومحطات
بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إﱃ اﻻﲢاد الدوﱄ
لﻼتصاﻻت وإﱃ اﳌنظمة البحرية الدولية،

محطات اﻻتصاﻻت الراديوية
اﳌاّدة  : 7تخض ـ ـ ـع إقامـ ـ ـة واستغـ ـ ـﻼل محط ـ ـات اﻻتص ـ ـاﻻت
الراديوية ،من كل نوع ،لترخيص مسبق تعده الوكالة الوطنية
للذبذبات ،بعد موافقة مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
يجـ ـ ـب أن يحـ ـ ـدد الترخي ـ ـص شـ ـ ـروط استغـ ـ ـﻼل محطـ ـ ـات
اﻻتصـ ـاﻻت الرادي ـ ـوي ـة ،ﻻ سيم ـ ـا ﰲ مج ـ ـال استعمـ ـال الذبذب ـات
الﻼسلكي ـ ـ ـة الكهـ ـ ـربائ ـ ـي ـ ـ ـة وعتبـ ـ ـة اﻹرس ـ ـ ـال وتسدي ـ ـ ـد أت ـ ـ ـاوى
التخصيص.

– الـقـيـام بـتـبـلـيـغ الـتـخصيصات الـوطـنـيـة إﱃ الـبـطـاقية

عندما يكون الطالب متعامل اتصاﻻت إلكترونية ،يعد

الدوليـ ـة للذبذبـ ـات التابعـ ـ ـة لﻼﲢـ ـاد الـ ـدوﱄ لﻼتصـ ـاﻻت ،وك ـ ـذا

الـ ـتـ ـرخـ ـيـ ـ ـص مـ ـن قـ ـبـ ـل سلـ ـط ـ ـة ضب ـ ـط الـ ـب ـري ـ ـد واﻻتص ـ ـاﻻت

ضمان تنسيق استعمال الذبذبات ﰲ اﳌناطق اﳊدودية،

اﻹلـكـتـرونـيـة ،ﻻحـتـيـاجـات شبـكـتـه لـﻼتصاﻻت اﻹلكترونية

– ضمان يقظة دائمة عﲆ جميع الترددات البحرية اﳋاصة
بنداء اﻻستغاثة واﻷمن بواسطة اﳌـحطات الﻼسلكية البحرية
الساحلية واﳌشاركة ﰲ نشاطات البحث عن اﻷرواح البشرية
واﻷمﻼك والطائرات ﰲ البحر وإنقاذها،
– دراسة طلبات إقامة اﳌـحطات الﻼسلكية الكهربائية
اﳌوجهة لبواخر العلم الوطني والطائرات اﳌسجلة ﰲ سجل
ت فيها واﳌصادقة عليها،
ترقيم الطيران والب ّ
– ضم ـ ـان إقامـ ـ ـة وص ـ ـ ـﻼت اتص ـاﻻتي ـ ـة للشبك ـ ـة الوطنيـ ـ ـة
لﻼتصاﻻت الراديوية البحرية ،وكذا ﲤرير اﳊركة اﻻتصاﻻتية
لﻸمن ﰲ البحر،
– إحصاء اﳌواقع لوضع اﳌـحطات الﻼسلكية الكهربائية،
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،

ا ﳌ ف ت و ح ــــ ة ل ل ج م ه ـــ و ر  ،و ف ـــ ق ن ف ــــ س ا ﻷ ش ك ا ل ا ﳌ ذ ك و ر ة
ﰲ الفقرتـ ـ ـﲔ أع ـ ـﻼه ،وﰲ ح ـ ـدود الذبذب ـ ـات اﳌمنوحـ ـة .وترس ـل
نسخة من هذا الترخيص إﱃ الوكالة خﻼل الثمانية ) (8أيام
التي تﲇ تاريخ إعداده.
يمكـ ـ ـ ـ ـن الـ ـوك ـ ـ ـالـ ـ ـة أو سلط ـ ـ ـة ضبـ ـ ـط الب ـ ـري ـ ـ ـد واﻻتصـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية ،حسب اﳊالة ،القيام بسحب الترخيص ﰲ حالة
تغيير وضعية اﳌرخص له ،أو ﰲ حالة عدم احترامه ﻷحكام
هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٨يخضع إعداد ترخيص إقامة واستغﻼل محطات
اﻻتصاﻻت الراديوية من طرف الوكالة إﱃ دفع أتاوى ﲢدد
عن طريق التنظيم.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢١
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٩يخض ـ ـع اقتنـ ـ ـاء وحيـ ـ ـازة ﲡهيـ ـ ـزات ﻻسلكي ـ ـ ـة
كهربائية إﱃ ترخيص مسبق تعده الوكالة ،بعد رأي باﳌوافقة
من طرف مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
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اﳌاّدة  : ١7يلتزم اﳌرخص لهم باﻻمتثال لشروط اﻻستغﻼل
اﳌنصوص عليها ﰲ الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٨ﻻ يسمح بإقامة روابط ﻻسلكية كهربائية مع
ﻻ ﲢت رقابة الوكالة
دول أو مؤسسات أو أفراد أجانب ،إ ّ

– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية،

وبع ـ ـد موافقته ـ ـا اﳌشروطـ ـة ﲟوافقـ ـة مصال ـ ـح وزارة الدف ـ ـاع

– الوزارة اﳌكلفة باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.

الوطني.

يمك ـ ـن الوكال ـ ـة سح ـ ـب الترخ ـ ـيص ﰲ حالة تغيير وضعية

اﳌاّدة  : ١٩عندما ﻻ يتطابق استعمال محطات اﻻتصاﻻت

الطال ـ ـ ـب أو ﰲ حالـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـدم احترام ـ ـه ﻷحك ـ ـام ه ـ ـ ـذا القانـ ـ ـ ـون أو

الراديوية مع الشروط اﳌـحددة ﰲ الترخيص اﳌذكور ﰲ

نصوصه التطبيقية.

اﳌادة  ٧أعﻼه ،أو يسبب اضطرابات أو عراقيل لسير ﲡهيزات

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٠ﻻ يسمـ ـ ـ ـح ﳌ ـ ـ ـوف ـ ـ ـري التجهي ـ ـ ـزات الﻼسلكيـ ـ ـ ـ ـة
ﻻ إذا ﲢصل
الكهربائية ببيع محطات اﻻتصاﻻت الراديوية ،إ ّ
اﳌشتري عﲆ الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٩أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١١يخضع مركبو محطات اﻻتصاﻻت الراديوية
لترخيص ﲤنحه الوكالة ،بعد دفع إتاوة ﲢدد شروطها عن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٢ﻻ يسمح ﳌركبي ﲡهيزات اﻻتصاﻻت الراديوية
بإج ـ ـراء تركيـ ـ ـب محط ـ ـات اﻻتص ـ ـاﻻت الراديـ ـوي ـ ـة ﰲ غي ـ ـ ـاب
ال ـت ـرخ ـيص اﳌت ـحصل ع ـل ـي ـه م ـن ط ـرف اﳌرخص ل ـه ،ط ـبـقـا
للمادة  ٧أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٣ﻻ تخض ـ ـع التجهيـ ـ ـزات الﻼسلكي ـ ـة الكهربائي ـ ـة
اﳌكونة من اﳌنظومات ذات اﳌدى الضعيف ،اﳌنصوص
عليها ﲟوجب اﳌادة  ١٣٩من القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8واﳌذكور
أعﻼه ،للتراخيص اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٧و ٩أعﻼه.

اﳌاّدة  : ١٤ﻻ يمـ ـكـ ـ ـ ـ ـن الت ـحـ ـك ـ ـ ـ ـم ﰲ محـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـات اﻻتص ـ ـ ـاﻻت
ﻻ من طرف حامﲇ
الراديوية للمﻼحة اﳉوية أو البحرية إ ّ
شهادة متعامل اتصاﻻت راديوية للمﻼحة اﳉوية أو البحرية،
حسب اﳊالة ،ﲤنحها الوكالة ،ﲟوجب شروط وحسب كيفيات
ﲢدد عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٥ﲤن ـ ـ ـح رخـ ـ ـ ـ ـص استغ ـ ـ ـ ـﻼل محطـ ـ ـ ـات اﻻتصـ ـ ـاﻻت
الﻼسلكي ـ ـة الكه ـربائي ـ ـة للسف ـ ـ ـ ـن الت ـ ـي ترف ـ ـع العل ـ ـم الوطن ـ ـ ـي
والطائرات اﳌسجلة باﳉزائر ،من طرف الوكالة ،بعد دفع
اﳌصاريف ،ﲟوجب شروط وحسب كيفيات ﲢدد عن طريق
التنظيم.
تقع اﳌصاريف التي بادرت بها الوكالة ﰲ إطار إعداد

ﻻسلكي ـ ـة كهربائيـ ـة أخ ـ ـرى مرخصـ ـة قانون ـ ـا ،تعـ ـذر الوكالـ ـة
اﳌرخص له باتخاذ اﻹجراءات الضرورية لﻼمتثال للشروط
اﳌذكورة أو لوضع حد للخلل اﳌعاين.
اﳌاّدة  : ٢٠إذا لم يمتثل اﳌرخص له لﻺعذار ﰲ أجل ثمان
وأربعﲔ ) (٤8ساعة ،تفرض عليه الوكالة إحدى العقوبات
اﻹدارية اﻵتية :
– التعلي ـ ـق اﳌـ ـؤق ـ ـ ـت لترخي ـ ـص إقامـ ـ ـة واستغ ـ ـ ـﻼل محط ـ ـ ـة
اﻻتصاﻻت الراديوية اﳌعنية باﻹعذار،
– التخفيض من مدى و/أو مدة الترخيص اﳌذكور.
إذا ك ـ ـان اﳌرخـ ـص لـ ـه يح ـ ـوز ترخيص ـ ـا أعّدتـ ـه سلطة ضبط
ن الوكالـ ـة تعلمها بعدم
البري ـ ـد واﻻتص ـ ـاﻻت اﻹلكتروني ـ ـة ،ف ـ ـإ ّ
اﻻمتثال ،من أجل تطبيق نفس العقوبات ،خﻼل الثمانية )(8
أيام التي تﲇ إخطاره.
اﳌاّدة  : ٢١ت ـ ـرفـ ـع الع ـ ـقوبة اﻹدارية اﳌنصـ ـوص عـ ـليها ﰲ
اﳌادة  2٠أعﻼه ،بعد معاينة اﻻمتثال.
يجب عﲆ اﳌرّخص له مسبقا ،دفع التكاليف اﳌترتبة
ﲟناسبة اﳌراقبة التي ﲡريها الوكالة بغرض التحقق من
امتثاله.
اﳌاّدة  : ٢٢ﰲ حـ ـ ـالة العـ ـ ـود ،بـ ـعـ ـد تـ ـطـ ـبيق إح ـ ـدى العقـ ـ ـوبت ـﲔ
اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادة  2٠أعﻼه ،تقوم الوكالة بالسحب
النهائي لترخيص اﻻستغﻼل ،ﳌدة ستة ) (٦أشهر ،وتعليق
ك ـل ت ـرخ ـيص إق ـام ـة واست ـغ ـﻼل م ـحـطـات اتصاﻻت راديـويـة
أخرى استفاد منها مرتكب اﳌخالفة.
إذا كان اﳌرّخص له يحوز ترخيصا أعّدته سلطة ضبط

الرخص اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه ،عﲆ عاتق طالب الرخصة.

البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ﻻحتياجات شبكته لﻼتصاﻻت

اﳌاّدة  : ١6تتم إقامة واستغﻼل وصيانة أنظمة اﻻتصاﻻت

ن الوكالة تعلمها بالعود،
اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور ،فإ ّ

الراديوية من قبل اﳌرخص لهم .وﻻ يترتب عﲆ الدولة أي
مسؤولية جّراء هذه العمليات.

من أجل تطبيق نفس العقوبات ،خﻼل الثمانية ) (8أيام التي
تﲇ إخطاره.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٢٣دون اﳌس ـ ـ ـاس بالعقوبـ ـ ـات اﳉزائي ـ ـة التـ ـي قـ ـد
يتع ـ ـرض له ـ ـا ،يج ـ ـب عـ ـﲆ ك ـ ـل مـ ـن يقيـ ـم و/أو يستغ ـل محطة
اتصاﻻت راديوية دون الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه،
دفـ ـع الرسـ ـوم أو الضرائ ـ ـب أو اﻷتـ ـاوى ط ـوال الفترة التي كان
يعمل فيها بشكل غير قانوني.
اﳌاّدة  : ٢٤يمكـ ـ ـن حج ـ ـز واستغـ ـ ـﻼل محط ـ ـات اﻻتصـ ـ ـاﻻت
الراديوي ـ ـة ،مهمـ ـا كان ـ ـت طبيعتهـ ـا ،بصفـ ـة مؤقتة أو نهائية،
بـ ـدون تعويـ ـض ،إذا اقتض ـى اﻷمـ ـر ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ
وزي ـ ـر الدفـ ـاع الوطني والوزيـ ـر اﳌكلـ ـف بالداخلي ـة والوزير
اﳌكلف باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،ﰲ جميع اﳊاﻻت
التي يؤدي استعمالها إﱃ اﳌساس بالنظام أو اﻷمن العموميﲔ
أو اﻷمن اﳉوي أو البحري أو بالدفاع الوطني.
اﳌاّدة  : ٢٥ﻻ يمكـ ـ ـن إجـ ـ ـراء تع ـدي ـ ـل ع ـ ـﲆ الش ـ ـروط التقني ـ ـة
ﻹقامـ ـ ـة واستغـ ـ ـ ـﻼل محطـ ـ ـ ـات اﻻتصـ ـ ـاﻻت الـ ـ ـ ـراديويـ ـ ـة ،وك ـ ـ ـذلك
ﻻ بترخيص من الوكالة.
استبدال التجهيزات أو نقلها إ ّ
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢6يـ ـجـ ـب أن تـ ـخـ ـضـ ـع إقـ ـامة واسـ ـتـ ـغـ ـ ـ ـﻼل مـ ـح ـ ـطات
اﻻتصاﻻت الراديوية ،ﻻسيما كل تركيب أو إقامة للهوائيات،
للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية
ضد تأثيرات اﳊقول الكهرومغناطيسية اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  ٩٧من القانون رقم  ٠٤–١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢7ﰲ حـ ـال ـ ـ ـة اﳊ ـ ـ ـ ـ ـرب أو اﻷزم ـ ـ ـات أو اﻻختـ ـ ـ ـﻼﻻت
اﳋطي ـ ـرة عـ ـﲆ النظـ ـام العـ ـام أو الك ـ ـوارث الطبيعيـ ـة ،يمكـ ـن
تسخير محطات اﻻتصاﻻت الرادي ـويـ ـ ـة من أي نـ ـ ـوع ،بش ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـل
م ـ ـؤقـ ـ ـت ،م ـ ـن قـ ـبـ ـل م ـ ـصالح ال ـ ـدفاع الـ ـوط ـ ـني ،مـ ـقـ ـابل تعـ ـوي ـ ـض
للمرخص لهم.

– الوزارة اﳌكلفة باﻻتصال.
وكذا لسلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ٢٩تل ـ ـ ـزم اﻹدارات والهيئـ ـ ـات اﳊائ ـ ـ ـزة للذبذبـ ـ ـ ـات
الﻼسلكية الكهربائية بتقدﱘ مخطط تخصيص الذبذبات
الﻼسلكية الكهربائية اﳌمنوحة لها ،بانتظام إﱃ الوكالة.
ت ـل ـغي ال ـوك ـال ـة اﳌن ـح ع ـن ـدم ـا ﻻ يـتـم تـخصيص الـذبـذبـات
الﻼسلكية الكهربائية ﳌدة تفوق سنتﲔ ).(2
ﻻ تسري أحكام هذه اﳌادة عﲆ وزارة الدفاع الوطني.
اﳌاّدة  : ٣٠تتم إعادة دفع أتاوى منح وتخصيص الذبذبات
الﻼسلكيـ ـ ـة الكهربائي ـ ـة اﳌمنوحـ ـ ـة واﳌخصصـ ـ ـة م ـ ـن طـ ـ ـرف
الوكالة ،ﳊساب هذه اﻷخيرة.
تقوم اﻹدارات واﳌؤسسات اﳊائزة للذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية بتخصيص الذبذبات ﰲ اﳊزم التي منحت لها،
وﲡمع أتاوى التخصيص.
اﳌاّدة  : ٣١تكـ ـ ـون أتـ ـ ـاوى تخصي ـ ـص الذبذبـ ـ ـات الﻼسلكي ـ ـة
الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة ) (٦أشهر .ويكون الشطر
اﻷول مستحقا عند منح ترخيص إقامة واستغﻼل محطة
اﻻتصاﻻت الراديوية.
ﰲ حالة التـأخر عن الدفع ،تقوم الوكالة أو اﳉهة اﳌانحة،
حسب اﳊالة ،بإعذار اﳌرّخص له.
وإذا لم يمتثل اﳌرخص له لﻺعذار ﰲ أجل خمسة عشر)(١٥
يوما ،تقوم الوكالة أو اﳉهة اﳌانحة ،حسب اﳊالة ،بتطبيق
غرامـ ـ ـة تهديدي ـ ـة يومي ـ ـة تع ـ ـادل واحـ ـ ـد ) % (١م ـن اﻷتاوى غير
اﳌدفوعة ،خﻼل مدة ستة ) (٦أشهر والتي يتم عﲆ إثرها
سحب ترخيص اﻻستغﻼل.
ﻻ يلغـ ـ ـ ـي سحـ ـ ـب ترخي ـ ـ ـص اﻻستغـ ـ ـﻼل اﳌذكـ ـ ـور ﰲ الفقـ ـ ـ ـرة

يكون التعويض عﲆ عاتق الدولة ،وﻻ يتجاوز اﳊد اﻷقصى
اﳌـحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
منح وتخصيص الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية
اﳌاّدة  : ٢٨ﲤنح الوكالة الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية
لوزارة الدفاع الوطني واﳌؤسسات التابعة لـ :
– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– الوزارة اﳌكلفة بالنقل،

أعﻼه ،حق الوكالة أو اﳉهة اﳌانحة ،حسب اﳊالة ،ﰲ ﲢصيل
اﳌبالغ غير اﳌسددة.
الفصل اﳋامس
التشويش
ﻻ تك ـ ـ ـون مح ـ ـ ـ ّ
طات وأنظمـ ـ ـة اﻻتصـ ـ ـاﻻت
اﳌاّدة  : ٣٢يجـ ـ ـب أ ّ
الراديوية سببا ﰲ أي تشويش ضار لﻸنظمة الﻼسلكية
الكهربائية اﳌوجودة ﰲ محيطها.
اﳌاّدة  : ٣٣يت ـ ـم وضـ ـ ـع ن ـظ ـام التشويشـ ـ ـات م ـ ـن ط ـ ـرف
الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني ،من أجل التحكم
ﰲ التشويشات التي تتسّبب فيها أو تتعرض لها كل محطة
اتصاﻻت راديوية عﲆ التراب الوطني.
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اﳌاّدة  : ٣٤تتلقـ ـ ـى الوكال ـ ـة وتعال ـ ـج شكـ ـ ـ ـاوى التشويشـ ـات

اﳌاّدة  : ٤٠عـ ـ ـﻼوة ع ـ ـﲆ ضبـ ـاط الشرطـ ـة القضائيـ ـة ،يؤه ـل

واﻻحتجاجـ ـ ـ ـات مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌ ـ ـ ـرخـ ـ ـص لهـ ـ ـم الذيـ ـ ـن تتع ـ ـ ـرض

أعوان الوكالة اﳌـحلفون ﳌعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.

ﲡهيزاتهم إﱃ اضطرابات.
تخطط الوكالة وتطلق التدخﻼت التقنية للبحث وﲢديد
اﳌوقع والتعرف عﲆ مصدر اﻻضطرابات ،باستخدام وسائل
ثابتة أو متحركة أو منقولة.
ﲢّدد الوكالة عمليات التسوية وتتابع إنجازها.
اﳌاّدة  : ٣٥تضـ ـع الوكال ـ ـ ـة ك ـ ـ ـل الترتيبـ ـ ـات التقني ـ ـة التـ ـي
ت ـ ـراهـ ـ ـا مناسب ـ ـة ،ﰲ حالـ ـ ـة تشـ ـ ـوي ـ ـش ناج ـ ـم عـ ـ ـن نظ ـ ـام أو
عـ ـ ـدة أنظمة اتصاﻻت راديوية.

ﲢ ـ ـدد ك ـ ـيف ـ ـيات وش ـ ـروط التـ ـعـ ـيﲔ ،وك ـ ـذا شـ ـروط ﳑـ ـارسـ ـ ـة
مهام اﻷعوان اﳌذكورين ﰲ الفقرة أعﻼه ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٤١يؤدي اﻷعوان اﳌـحلفون اﳌذكورون ﰲ اﳌادة
 ٤٠أعﻼه ،ﳌمارسة مهامهم ،أمام اﳉهة القضائية اﳌختصة
إقليميا ،القسم اﻵتي :
“أقسم باﷲ الع ّ
ﲇ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة
وإخﻼص وأراعي ﰲ كل اﻷحوال الواجبات التي
تفرضها ع ّ
ﲇ”.
اﳌاّدة  : ٤٢يمكن اﻷعوان اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  ٤٠أعﻼه،
النف ـ ـاذ لكـ ـ ـل اﳌـ ـواقـ ـع واﳌنشـ ـ ـ ـآت والتجهي ـ ـ ـزات الﻼسلكيـ ـ ـة

يتعّين ع ـ ـﲆ اﳌـ ـرّخص له ـ ـم ،مستغ ـ ـ ـﲇ أنظمـ ـ ـة اﻻتصـ ـاﻻت

الكهـ ـربائي ـ ـة اﳌستعملـ ـ ـة م ـ ـن طـ ـ ـ ـرف متعام ـ ـﲇ اﻻتصـ ـ ـاﻻت

الراديوية اﳌعنيﲔ ،اﻻمتثال لﻸحكام التي وضعتها الوكالة.

اﻹلكتروني ـ ـة ،واﳌستعمل ـ ـة م ـ ـن طرف أشخاص طبيعيﲔ أو

يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌ ـ ـرّخص له ـ ـم الذيـ ـن تكـ ـون أنظمـ ـة اﻻتص ـاﻻت
الراديوية اﳋاصة بهم مصدر تشويش ،التكفل باﳌصاريف
اﳌبادر بها من طرف الوكالة ﰲ إطار تدخلها التقني.
اﳌاّدة  : ٣6ﲤنـ ـع حيـ ـ ـازة أو إقـ ـامـ ـ ـ ـة أو استعمـ ـ ـال جه ـ ـ ـاز
ﻻ ﰲ اﳊاﻻت اﳌبّينة عن طريق
تشويش ﻻسلكي كهربائي ،إ ّ
التنظيم.

معنويﲔ موفري أو مركبي أو مستغﲇ ﲡهيزات ﻻسلكية
كهربائية ،من أجل مراقبة ومعاينة اﳌخالفات التي يحتمل
أنها ارتكبت .ويمكن أن ﲡري اﳌراقبة بطريقة فجائية.
يلـ ـ ـزم متعاملـ ـ ـو اﻻتصـ ـ ـاﻻت اﻹلكت ـ ـرونيـ ـ ـة واﳌ ـ ـرخص لهـ ـ ـم
اﳌعني ـ ـون ،بتسهي ـ ـل نف ـ ـاذ أع ـ ـوان الوكال ـ ـة اﳌـحـ ـّلفﲔ للمواقـ ـ ـع
التي تأوي التجهيزات موضوع اﳌراقبة.
عندما يتعلق اﻷمر بشبكات خاصة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

ﻻ يتسبب سير التجهيزات واﳌنشآت
اﳌاّدة  : ٣7يجب أ ّ
الكهربائي ـ ـة ،ﲟـ ـا ﰲ ذلك شبكـ ـات توزيـ ـع الطاق ـة ،ﰲ تشويش
ضار لسير محطات اﻻتصاﻻت الراديوية لشبكات اﻻتصاﻻت
اﻹلكت ـ ـروني ـ ـة اﳌفتوحـ ـ ـة للجمهـ ـ ـور أو ﳌـحطـ ـ ـات اﻻتصـ ـ ـاﻻت
الراديوية اﳌستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني أو اﻷمن
العمومي وﳌصالح اﳌﻼحة الﻼسلكية اﳉوية والبحرية.
يتم تقليل اﻹشعاعات الصادرة من التجهيزات واﳌنشآت
الكهربائية اﳌوجهة لتوزيع الطاقة لﻼستعماﻻت الصناعية،
العلمية والطبية ،إﱃ أدنى حد ﳑكن تقنيا.
اﳌاّدة  : ٣٨يخضع كل اختبار ﲡريبي من قبل اﳌرخص
له ،عﲆ محطة اتصال راديوي ،إﱃ الترخيص اﳌسبق اﳌمنوح
من طرف الوكالة التي تسهر عﲆ إبعاد التشويش الضار.
الفصل السادس
اﳌراقبة
اﳌاّدة  : ٣٩تقوم الوكالة ﲟراقبة استعمال طيف الذبذبات
الﻼسلكيـ ـ ـة الكهربائي ـ ـة وﲟراقب ـ ـة شـ ـ ـروط إقام ـ ـة واستغـ ـ ـﻼل
محطات اﻻتصاﻻت الراديوية.

ﻻ يمكن أعوان الوكالة اﳌـحّلفﲔ النفاذ للمـحﻼت التي تأوي
ال ـت ـج ـه ـي ـزات ،إّﻻ بـحضور أصحـاب اﳌنشآت والـتـجـهـيـزات
الﻼسلكية الكهربائية اﳌعنية أو ﳑثليهم.
يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق اﻷمر ﲟخالفة
ﲤس بالدفاع الوطني أو باﻷمن العمومي.
اﳌاّدة  : ٤٣ﰲ إطـ ـ ـار ﳑ ـ ـارس ـ ـة مهامهـ ـ ـم اﳌنصـوص عليها
ﰲ هذا القانون ،يمكن أعوان الوكالة اﳌـحلّفﲔ اﻻستعانة
بالقوة العمومية طبقا للتشريع اﳌعمول به.
كما يمكنهم طلب تقدﱘ كل معلومة وكل وثيقة تقنية من
اﳌرّخص له وأخذ نسخة منها ،واﳊصول عﲆ كل اﳌعلومات
واﳌبررات ،بناء عﲆ استدعاء أو ﰲ عﲔ اﳌكان.
يترتب عﲆ معاينة مخالفة أحكام هذا القانون ،ﲢرير
محضـ ـ ـر تبـ ـّين فيـ ـه اﳌعلومـ ـات الشخصيـ ـة للعـ ـون اﳌؤهـ ـ ـل،
واﳌعلومـ ـات الشخصيـ ـة ﳌرتكـ ـب اﳌخالفـ ـة ،وتاريـ ـخ ومك ـان

إجراء اﳌراقبة ،والوقائع اﳌعاينة واﻷقوال اﳌسموعة.
يقوم الضباط واﻷعوان اﳌنصوص عليهم ﰲ هذا القانون،
عند اﳊاجة ،بإرفاق كل الوثائق أو أي دليل إثبات باﳌـحضر.
يوّقـ ـع اﳌـحـ ـضر مـ ـن طـ ـرف ضاب ـ ـط الشرطـ ـة القضائيـ ـة أو
العون اﳌؤهل ،وكذلك من طرف مرتكب اﳌخالفة.
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الفصل السابع

ﰲ حالة رفض مرتكب اﳌخالفة توقيع اﳌـحضر ،يكون
اﳌـحضر ذا حجية إﱃ أن يثبت العكس.
يرسل اﳌـحضر إﱃ وكيل اﳉمهورية اﳌختص إقليميا،
ﰲ أجل ﻻ يتجاوز اثنتﲔ وسبعﲔ ) (٧2ساعة.
اﳌاّدة  : ٤٤يقوم أعوان الوكالة اﳌـحّلفون باﳊجز التحفظي
للتجهيزات الﻼسلكية الكهربائية ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– اﳊاﻻت اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2٤أعﻼه،
– إق ـام ـة واست ـغ ـﻼل م ـح ـط ـات اﻻتصاﻻت الـراديـويـة دون
الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه،
– استعمال محطات اﻻتصاﻻت الراديوية اﳌسبب ﻻضطرابات
ﰲ سير شبكات اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية اﳌفتوحة للجمهور،
أو ﰲ اضطراب سير اﻻتصاﻻت الراديوية للخدمات العامة.
يترتب عﲆ اﳊجز إعداد محضر يحّرر ﰲ عﲔ اﳌكان
ويرسل إﱃ وكيل اﳉمهورية اﳌختص إقليميا ،وترسل
نسخة منه إﱃ مالك التجهيزات اﳌـحجوزة.
يتم جرد التجهيزات اﳌـحجوزة ،فورا ،وتوضع ﲢت اﳋتم،
ﲢت مراقبة الوكالة.
يلحق اﳉرد باﳌـحضر اﳌعّد ﰲ عﲔ اﳌكان.

إعادة توزيع طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية
اﳌاّدة  : ٤6تضع الوكالة مقترحات ﻹعادة توزيع طيف
الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية ،وتقدمها إﱃ تقييم ﳉنة
منح حزم الذبذبات ،اﳌؤلفة من جميع اﳌؤسسات واﻹدارات
اﳊائزة عﲆ الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية.
تتلقى الوكالة أي اقتراح ﰲ هذا اﻹطار ،من مستخدمي
طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية.
اﳌاّدة  : ٤7تفصل اللجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤٦أعﻼه ،ﰲ
اﳌقترحات اﳋاصة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية ،وفقا ﳌا يأتي :
– اﻻستخدام اﳊاﱄ ﳊزم الذبذبات اﳌقترحة للتطوير ﰲ
اﳉزائر،
– اﻻحتياجات الفورية واﳌستقبلية ﻹطﻼق حزم الذبذبات
الﻼسلكية الكهربائية،
– ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة ،تستخدم
ل ـت ـط ـب ـي ـقـات اﻻتصاﻻت الـراديـويـة اﳉديـدة و/أو اﻻستـخـدام
اﳌتزايد للتطبيقات اﳊالية.
اﳌاّدة  : ٤٨ﲢمل توصيات ﳉنة منح حزم الذبذبات ،اﳌتعلقة

عندما ﻻ تسمح الظروف واﻷوضاع اﳌـحلية للوكالة ﲟراقبة

بإعادة تنظيم طيف الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية ،عند

التجهيزات اﳌـحجوزة ،يمكن أن تسند هذه اﻷخيرة ﳊراسة

اﳊاجة ،وﰲ حدود اﻷموال اﳌتاحة ،عﲆ حسـاب التخصيـص

مرتكب اﳌخالفة وﲢت كامل مسؤوليته ،سواء ﰲ أماكن

اﳋاص رقم  ٣٠2–١28الذي عنوانه “صندوق ﲤّلك اﻻستعمال

اﳊجز ذاتها أو ﰲ مكان آخر بعد ترخيص من الوكالة.

وتطوير تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال وإعادة هيكلة طيف

يتم إبﻼغ رئيس اﳉهة القضائية اﳌختصة ،فورا ،استنادا

الذبذبات الﻼسلكية الكهربائية” ،السطر.2
الفصل الثامن

إﱃ اﳌـحضر.

أحكام جزائية

اﳌاّدة  : ٤٥يمكن الطرف الذي يّدعي الضرر جّراء اﳊجز

التحفظي ،أن يقدم طعنا أمام رئيس اﳉهة القضائية اﳌختصة،
خﻼل ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،للفصل فيه بصفة استعجالية.
بعد انقضاء إجراء الطعن ،يمكن بيع التجهيزات اﳌـحجوزة
ﰲ اﳌزادات العلنية ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
ﻻ فإن
إذا أمكن مطابقتها لﻸحكام القانونية والتنظيمية ،وإ ّ
الوكالة تقوم بإتﻼفها.
تقع مصاريف البيع أو اﻹتﻼف عﲆ عاتق مرتكب اﳌخالفة
ﲢت مراقبة الوكالة .ويتم ﲢويل عائدات البيع إﱃ اﳋزينة
العمومية بعد خصم التكاليف اﳌترتبة عﲆ عاتق الوكالة

اﳌاّدة  : ٤٩يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ خمس
) (٥سنوات ،وبغرامة من ثﻼثﲔ ألف دينار ) ٣٠.٠٠٠دج( إﱃ
مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ
فقط ،عﲆ كل إقامة و /أو استغﻼل محطة اتصاﻻت راديوية
دون الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه ،أو مواصلة استغﻼلها
بعد تعليق أو سحب الترخيص.
عندما يكون مرتكب اﳌخالفة متعامل اتصاﻻت إلكترونية،
تكون الغرامة من مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( إﱃ عشرة
مﻼيﲔ دينار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج(.

نـتـيـجـة الـتـخـزيـن واﳊفـظ ونـقـل الـتـجـهـيـزات اﳌعـنـيـة وكـل

ت ـط ـب ـق أح ـك ـام ه ـذه اﳌادة عﲆ اﳌخ ـال ـف ـات اﳌرت ـك ـب ـة ﰲ

اﳌصاريف اﻷخرى اﳌترتبة عﲆ عاتق الوكالة ﰲ إطار

م ـج ـال إرسال واستـقـبـال اﻹشارات الـﻼسلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة

اﳊجز.

مهما كان نوعها.

 ١٤شعبان عام  ١٤٤١هـ
 ٨أبريل سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢١
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٥٠يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ سنتﲔ
) (2وبغرامة من ثﻼثﲔ ألف دينار ) ٣٠.٠٠٠دج( إﱃ عشرة
مﻼيﲔ دينار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ
فقط ،عﲆ كل بيع أو كراء ﳌـحطة اتصاﻻت راديوية لشخص
طبيعي أو معنوي ﻻ يمتلك الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة ٧
أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥١يعاقب بغرامة من ثﻼثﲔ ألف دينار ) ٣٠.٠٠٠دج(
إﱃ مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( ،عﲆ حيازة و/أو اقتناء
ﲡهيزات ﻻسلكية كهربائية بدون الترخيص اﳌذكور ﰲ
اﳌادة  ٩أعﻼه.
عندما يكون مرتكب اﳌخالفة متعامل اتصاﻻت إلكترونية
تكون الغرامة من مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( إﱃ عشرة
مﻼيﲔ دينار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج(.
اﳌاّدة  : ٥٢يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ) ١٠٠.٠٠٠دج(
إﱃ عشرة مﻼيﲔ دينار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،كل من يمارس نشاط
تركيب ﲡهيزات اﻻتصاﻻت الراديوية دون الترخيص اﳌذكور
ﰲ اﳌادة  ١١أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥٣يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ سنتﲔ
) ،(2وبغرامة من مائة ألف دينار ) ١٠٠.٠٠٠دج( إﱃ عشرة
م ـﻼيﲔ دي ـنار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو ب ـإحـ ـدى ه ـاتـﲔ الـع ـقـوبـتـﲔ
ف ـقـ ـط ،اﳌرّك ـب الـ ـذي يـق ـوم بتـركي ـب ﲡ ـهـيزات اﻻتص ـاﻻت
الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة
 ٧أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥٤يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ سنتﲔ
) ،(2وبغرامة من مائة ألف دينار ) ١٠٠.٠٠٠دج( إﱃ عشرة
مﻼيﲔ دينار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ
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اﳌاّدة  : ٥٨الشخص اﳌعنوي مسؤول جزائيا عن اﳉرائم
اﳌذكورة ﰲ هذا القانون ،طبقا للقواعد اﳌنصوص عليها ﰲ
قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٥٩ﰲ حالة اﻹدانة بسبب مخالفة ﻷحكام هذا القانون،
تأمر اﳉهة القضائية اﳌختصة ﲟصادرة اﻷشياء اﳌـحجوزة
أو التي ارتكبت بواسطتها اﳌخالفة.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية ونهائية
اﳌاّدة  : 6٠يجب عﲆ حائزي محطات اﻻتصاﻻت الراديوية
اﳌقامة أو اﳌستغلة مسبقا دون تراخيص اﻻستغﻼل و/أو
اﻻقتناء ،التقرب لدى الوكالة أو سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية ،حسب اﳊالة ،ﰲ مدة ﻻ تتجاوز ستة ) (٦أشهر
من تاريخ صدور هذا القانون ،بغرض تسوية وضعيتهم.
دون اﳌـس ـاس ب ـاﻷحـك ـام اﳉ ـزائـيـة ال ـواردة ف ـي ه ـذا الـقـانـون،
ﻻ تعفي مطابقة محطات اﻻتصاﻻت الراديوية اﳌذكورة ﰲ
الفقرة أعﻼه اﳌستغل من دفع أتاوى تخصيص الذبذبات
خﻼل مدة استغﻼل اﳌـحطات.
اﳌاّدة  : 6١يمنح اﻷشخاص الطبيعيون أو اﳌعنويون الذين
يمارسون نشاط تركيب وصيانة وإصﻼح محطات اﻻتصاﻻت
الـ ـراديـ ـوي ـة ق ـب ـل صدور ه ـذا ال ـق ـان ـون ،أج ـل ست ـة )  (٦أشهـ ـر
للحصول عﲆ الترخيص اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ١2أعﻼه.

فقط ،عﲆ كل ﲢكم ﰲ محطة اتصاﻻت راديوية للمﻼحة

اﳌاّدة  : 6٢يمنح اﻷشخاص الطبيعيون أو اﳌعنويون الذين

اﳉوية أو اﳌﻼحة البحرية دون شهادة متعامل لﻼتصاﻻت

يح ـ ـوزون م ـ ـحـطـات ات ـ ـصاﻻت ﻻسلكية كهربائية ﰎ اق ـ ـتـ ـناؤها

الراديوية للمﻼحة اﳉوية أو البحرية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ١٤
أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥٥يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ خمس
) (٥سنوات ،وبغرامة من مليون دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( إﱃ

ق ـ ـبـ ـل ص ـ ـدور ه ـ ـذا الق ـ ـانون ،أج ـ ـل سـ ـتة ) (٦أشـ ـهـ ـ ـر للتصريح
بها لدى الوكالة بغرض إعادة بيعها كما هي عليه.
اﳌاّدة  : 6٣تـ ـ ـبـ ـ ـقى أحـ ـ ـكام النص ـ ـوص التنظي ـ ـمية اﳌتعلقـ ـ ـ ـة

م ـائ ـة م ـلـيـون ديـنـار )  ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ،اﳌرخص لـ ـ ـه الـ ـ ـذي

ﲟح ـط ـات اﻻتصاﻻت ال ـرادي ـوي ـة ساري ـة اﳌف ـع ـول إﱃ غ ـاي ـة

يخالف أحكام اﳌادة  ١8أعﻼه.

صدور النصوص التطبيقية اﳌتخذة لتطبيق هذا القانون.

اﳌاّدة  : ٥6يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ) 2٠٠.٠٠٠دج(

اﳌاّدة  : 6٤تلغى كل اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القانون ،ﻻسيما

باختبار ﲡريبي عﲆ محطة اتصاﻻت راديوية ،دون الترخيص

اﻷمر رقم  ٤٣٩-٦٣اﳌؤّرخ فـي  8نوفمبر سنة  ١٩٦٣واﳌتعلق

إﱃ خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠.٠٠٠دج( ،كل مرّخص له يقوم
اﳌسبق اﳌمنوح من طرف الوكالة واﳌذكور ﰲ اﳌادة ٣8
أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥7يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ سنتﲔ
) ،(2وبغرامة من ثﻼثﲔ ألف دينار ) ٣٠.٠٠٠دج( إﱃ مليون
دينار ) ١.٠٠٠.٠٠٠دج( ،أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل
شخص يعيق أو يع ّ
طل عمدا أنظمة اﻻتصاﻻت الراديوية
ﻻ ﰲ حالة القوة القاهرة.
اﳌرخصة قانونا ،إ ّ

ﲟراقبة اﳌـحطات الﻼسلكية الكهربائية اﳋاصة.
اﳌاّدة  : 6٥ين ـش ـر ه ـذا ال ـق ـان ـون ف ـي اﳉـ ـري ـدة الّرس ـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠مارس
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

