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5 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1433
21 οχτοβρε 2012

∆ΕΧΡΕΤΣ
∆χρετ εξχυτιφ ν° 12−367 δυ 30 ∆ηου Ελ Κααδα 1433 χορρεσπονδαντ αυ 16 οχτοβρε 2012 φιξαντ λεσ µοδαλιτσ
αππλιχαβλεσ αυξ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ διδεντιφιχατιον παρ φρθυενχεσ ραδιολεχτριθυεσ (ΡΦΙ∆).

Λε Πρεµιερ µινιστρε,
Συρ λε ραππορτ δυ µινιστρε δε λα ποστε ετ δεσ τεχηνολογιεσ δε λινφορµατιον ετ δε λα χοµµυνιχατιον,
ςυ λα Χονστιτυτιον, νοταµµεντ σεσ αρτιχλεσ 85−3° ετ 125 (αλινα 2) ;
ςυ λορδοννανχε ν° 66−155 δυ 8 ϕυιν 1966, µοδιφιε ετ χοµπλτε, πορταντ χοδε δε προχδυρε πναλε ;
ςυ λορδοννανχε ν° 66−156 δυ 8 ϕυιν 1966, µοδιφιε ετ χοµπλτε, πορταντ χοδε πναλ ;
ςυ λορδοννανχε ν° 75−59 δυ 26 σεπτεµβρε 1975, µοδιφιε ετ χοµπλτε, πορταντ χοδε δε χοµµερχε ;
ςυ λα λοι ν° 2000−03 δυ 5 ϑουµαδα Ελ Ουλα 1421 χορρεσπονδαντ αυ 5 αοτ 2000, µοδιφιε ετ χοµπλτε, φιξαντ λεσ
ργλεσ γνραλεσ ρελατιϖεσ ◊ λα ποστε ετ αυξ τλχοµµυνιχατιονσ ;
ςυ λε δχρετ πρσιδεντιελ ν° 12−325 δυ 16 Χηαουαλ 1433 χορρεσπονδαντ αυ 3 σεπτεµβρε 2012 πορταντ νοµινατιον δυ
Πρεµιερ µινιστρε ;
ςυ λε δχρετ πρσιδεντιελ ν° 12−326 δυ 17 Χηαουαλ 1433 χορρεσπονδαντ αυ 4 σεπτεµβρε 2012 πορταντ νοµινατιον δεσ
µεµβρεσ δυ Γουϖερνεµεντ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 02−97 δυ 18 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1422 χορρεσπονδαντ αυ 2 µαρσ 2002 πορταντ χρατιον δε λ∋αγενχε
νατιοναλε δεσ φρθυενχεσ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 02−142 δυ 3 Σαφαρ 1423 χορρεσπονδαντ αυ 16 αϖριλ 2002 φιξαντ λεσ µοδαλιτσ δε δσιγνατιον
δεσ αγεντσ ηαβιλιτσ ◊ ρεχηερχηερ ετ ◊ χονστατερ λεσ ινφραχτιονσ ◊ λα λγισλατιον ρελατιϖε ◊ λα ποστε ετ αυξ
τλχοµµυνιχατιονσ ;
ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ 10 δχεµβρε 2009 φιξαντ λεσ ργλεσ δε
σχυριτ αππλιχαβλεσ αυξ αχτιϖιτσ πορταντ συρ λεσ θυιπεµεντσ σενσιβλεσ ;
Απρσ αππροβατιον δυ Πρσιδεντ δε λα Ρπυβλιθυε ;
∆χρτε :
Αρτιχλε 1ερ.  Λε πρσεντ δχρετ α πουρ οβϕετ δε φιξερ λεσ µοδαλιτσ αππλιχαβλεσ αυξ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ
διδεντιφιχατιον παρ φρθυενχεσ ραδιολεχτριθυεσ δνοµµσ χι−απρσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ χονφορµεσ αυξ σπχιφιχατιονσ τεχηνιθυεσ
δφινιεσ ◊ λαννεξε Ι δυ πρσεντ δχρετ.
Ιλ εστ εντενδυ παρ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ τουτ µατριελ περµετταντ διδεντιφιερ ◊ διστανχε δεσ τρεσ
ϖιϖαντσ ου δεσ οβϕετσ γρχε ◊ υν λεχτευρ δε δοννεσ µµορισεσ συρ δεσ τιθυεττεσ φονχτιονναντ ◊ βασε δε φρθυενχεσ
ραδιολεχτριθυεσ, φιξεσ ου ινχορπορεσ ◊ χεσ τρεσ ϖιϖαντσ ου ◊ χεσ οβϕετσ.
Λεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ νον χονφορµεσ αυξ σπχιφιχατιονσ τεχηνιθυεσ φιξεσ ◊ λαννεξε Ι δυ
πρσεντ δχρετ ρεστεντ ργισ παρ λεσ δισποσιτιονσ δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 09−410 δυ 23 ∆ηου Ελ Ηιδϕα 1430 χορρεσπονδαντ αυ
10 δχεµβρε 2009, συσϖισ.
Αρτ. 2.  Λεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ δοιϖεντ τρε πουρϖυσ δυνε φονχτιον ου δε τουτ αυτρε δισποσιτιφ
περµετταντ δυτιλισερ λεσ χαναυξ λιβρεσ ετ δϖιτερ λµισσιον συρ δεσ χαναυξ οχχυπσ.
Αρτ. 3.  Λεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ νε δοιϖεντ πασ τρε εξπλοιτσ δε µανιρε ◊ οχχασιοννερ δεσ βρουιλλαγεσ αυξ σερϖιχεσ
δε ραδιοχοµµυνιχατιον.
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∆ανσ λε χαδρε δε λευρ υτιλισατιον, λεξπλοιταντ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ νε πευτ πασ δεµανδερ ◊ λαυτοριτ χοµπτεντε δε
λΕτατ λα προτεχτιον ϖισ−◊−ϖισ δεσ βρουιλλαγεσ χαυσσ παρ λεσ σερϖιχεσ δε ραδιοχοµµυνιχατιον.
Αρτ. 4.  Λιµπορτατιον, λα χοµµερχιαλισατιον, λα φαβριχατιον ετ λεξπλοιτατιον δεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ
↔ ΡΦΙ∆ ≈ σοντ συβορδοννεσ ◊ λοβτεντιον πραλαβλε δυν χερτιφιχατ δε χοντρλε τεχηνιθυε δεσ θυιπεµεντσ δε χεσ
σψστµεσ χονφορµµεντ αυξ σπχιφιχατιονσ φιξεσ ◊ λαννεξε Ι δυ πρσεντ δχρετ.
Τουτεφοισ, λα φαβριχατιον δεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ εστ σουµισε ◊ δεσ χονδιτιονσ ετ ◊ δεσ µοδαλιτσ
δφινιεσ παρ αρρτ χονϕοιντ δεσ µινιστρεσ δε λιντριευρ ετ δεσ χολλεχτιϖιτσ λοχαλεσ, δε λα δφενσε νατιοναλε ετ δε λα ποστε
ετ δεσ τεχηνολογιεσ δε λινφορµατιον ετ δε λα χοµµυνιχατιον.
Αρτ. 5.  Λε χερτιφιχατ δε χοντρλε τεχηνιθυε δεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈, ταβλι σελον λε µοδλε φιγυραντ
◊ λαννεξε ΙΙ δυ πρσεντ δχρετ, εστ δλιϖρ παρ λαγενχε νατιοναλε δεσ φρθυενχεσ συρ λα βασε δυνε δεµανδε φορµυλε
σελον λε µοδλε φιξ ◊ λαννεξε ΙΙΙ δυ πρσεντ δχρετ.
Αρτ. 6.  Λεσ αχτιϖιτσ διµπορτατιον, δε χοµµερχιαλισατιον, δε φαβριχατιον ετ δεξπλοιτατιον δεσ θυιπεµεντσ δεσ
σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈ σοντ σουµισεσ αυ χοντρλε τεχηνιθυε δεσ αγεντσ ηαβιλιτσ δεσ τλχοµµυνιχατιονσ.
Αρτ. 7.  Σανσ πρϕυδιχε δεσ δισποσιτιονσ λγισλατιϖεσ ετ ργλεµενταιρεσ εν ϖιγυευρ, λινοβσερϖατιον δεσ δισποσιτιονσ
δυ πρσεντ δχρετ εντρανε λα µισε εν σχυριτ δεσ θυιπεµεντσ δεσ σψστµεσ ↔ ΡΦΙ∆ ≈.
Αρτ. 8.  Λεσ δισποσιτιονσ δυ πρσεντ δχρετ νε σαππλιθυεντ πασ αυξ σερϖιχεσ δυ µινιστρε δε λα δφενσε νατιοναλε ετ
δυ µινιστρε δε λιντριευρ ετ δεσ χολλεχτιϖιτσ λοχαλεσ.
Αρτ. 9.  Λε πρσεντ δχρετ σερα πυβλι αυ ϑουρναλ οφφιχιελ δε λα Ρπυβλιθυε αλγριεννε δµοχρατιθυε ετ ποπυλαιρε.
Φαιτ ◊ Αλγερ, λε 30 ∆ηου Ελ Κααδα 1433 χορρεσπονδαντ αυ 16 οχτοβρε 2012.
Αβδελµαλεκ ΣΕΛΛΑΛ.

ΑΝΝΕΞΕ Ι
ΣΠΕΧΙΦΙΧΑΤΙΟΝΣ ΤΕΧΗΝΙΘΥΕΣ ∆ΕΣ ΣΨΣΤΕΜΕΣ ↔ ΡΦΙ∆ ≈

ΠΥΙΣΣΑΝΧΕ ΙΝΦΕΡΙΕΥΡΕ
ΟΥ ΕΓΑΛΕ (!) (ΠΙΡΕ ΕΝ µΩ)

ΒΑΝ∆Ε ∆Ε ΦΡΕΘΥΕΝΧΕΣ
(ΜΗ ζ)

ΧΑΝΑΛΙΣΑΤΙΟΝ
(ΚΗΖ ζ)

432.79 − 433.05

200

100

870 − 876

200

100

880 − 885

200

100

915 − 921

200

100

925 − 926

200

100

2400 − 2483.5

200

100
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ΑΝΝΕΞΕ ΙΙ
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ
ΜΙΝΙΣΤΕΡΕ ∆Ε ΛΑ ΠΟΣΤΕ ΕΤ ∆ΕΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆Ε ΛΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
ΕΤ ∆Ε ΛΑ ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝ
Αγενχε Νατιοναλε δεσ Φρθυενχεσ

ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤ ∆Ε ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΤΕΧΗΝΙΘΥΕ ∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ
ΡΦΙ∆ οβϕετ δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 12−367 δυ 30 ∆ηου Ελ Κααδα 1433 χορρεσπονδαντ αυ 16 οχτοβρε 2012

ϑε σουσσιγν λε διρεχτευρ γνραλ δε λαγενχε νατιοναλε δεσ φρθυενχεσ χερτιφιε θυε λεσ θυιπεµεντσ ΡΦΙ∆ χιτσ
χι−απρσ,
∆σιγνατιον
δεσ
θυιπεµεντσ

Νατυρε δεσ
θυιπεµεντσ
(τψπε, µαρθυε
ετ µοδλε)

Νυµρο
δε σριε

Βανδε
δε
φρθυενχεσ

Χαναλισατιον

Πυισσανχε

Θυαντιτ

Σοντ χονφορµεσ αυξ σπχιφιχατιονσ τεχηνιθυεσ δφινιεσ ◊ λαννεξε Ι δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 12−367 δυ 30 ∆ηου Ελ Κααδα
1433 χορρεσπονδαντ αυ 16 οχτοβρε 2012
Ιδεντιτ δυ βνφιχιαιρε ..........................................................................................................................................................
Ν (ε) λε : ................................................ ◊ ...........................................................................................................................
Νατιοναλιτ : ...........................................................................................................................................................................
Αδρεσσε : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Προφεσσιον : ............................................................................................................................................................................
Τψπε δαχτιϖιτ : ....................................................................................................................................................................

Ν.Β. Ιλ εστ φαιτ οβλιγατιον αυ βνφιχιαιρε δε φουρνιρ λεσ νυµροσ δε σριε δεσ θυιπεµεντσ.

Φαιτ ◊ ........................., λε ..........................................
(Σιγνατυρε δυ ∆Γ δε λΑΝΦ)
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ΑΝΝΕΞΕ ΙΙΙ
ΡΕΠΥΒΛΙΘΥΕ ΑΛΓΕΡΙΕΝΝΕ ∆ΕΜΟΧΡΑΤΙΘΥΕ ΕΤ ΠΟΠΥΛΑΙΡΕ
ΜΙΝΙΣΤΕΡΕ ∆Ε ΛΑ ΠΟΣΤΕ ΕΤ ∆ΕΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆Ε ΛΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
ΕΤ ∆Ε ΛΑ ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝ
Αγενχε Νατιοναλε δεσ Φρθυενχεσ

∆ΕΜΑΝ∆Ε ∆Ε ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤ ∆Ε ΧΟΝΤΡΟΛΕ ΤΕΧΗΝΙΘΥΕ ∆ΕΘΥΙΠΕΜΕΝΤΣ
ΡΦΙ∆ οβϕετ δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 12−367 δυ 30 ∆ηου Ελ Κααδα 1433 χορρεσπονδαντ αυ 16 οχτοβρε 2012

Λε σουσσιγν,
Ιδεντιτ δυ δεµανδευρ (1) .....................................................................................................................................................
Ν (ε) λε : ................................................... ◊ .......................................................................................................................
Νατιοναλιτ : ...........................................................................................................................................................................
Αδρεσσε (2) : ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Προφεσσιον (3) : .....................................................................................................................................................................
Τψπε δαχτιϖιτ (4) : ...............................................................................................................................................................
Σολλιχιτε υν χοντρλε τεχηνιθυε δεσ θυιπεµεντσ ΡΦΙ∆ ◊ φαιβλε πυισσανχε
∆σιγνατιον
δεσ
θυιπεµεντσ (5)

Νατυρε
δεσ θυιπεµεντσ
(τψπε, µαρθυε
ετ µοδλε)

Βανδε
δε
φρθυενχεσ

Χαναλισατιον

Πυισσανχε

Θυαντιτ

ϑε σουσσιγν δχλαρε εξαχτσ λεσ ρενσειγνεµεντσ µεντιοννσ συρ λα πρσεντε δεµανδε.
Φαιτ ◊.......................................... λε ...........................................
(Σιγνατυρε δυ δεµανδευρ)

(1) Μεντιοννερ λεσ νοµ ετ πρνοµσ ου λα ραισον σοχιαλε δυ δεµανδευρ.
(2) Ινδιθυερ λαδρεσσε περσοννελλε ου λαδρεσσε δυ σιγε σοχιαλ δυ δεµανδευρ ετ ϕοινδρε υνε πηοτοχοπιε δε λα πιχε
διδεντιτ.
(3) Λορσθυε λα δεµανδε εστ ιντροδυιτε παρ υνε περσοννε πηψσιθυε ου µοραλε νον οπρατευρ.
(4) ϑοινδρε ϖεντυελλεµεντ υνε πηοτοχοπιε δε λεξτραιτ δε ρεγιστρε δυ χοµµερχε.
(5) ϑοινδρε λεσ νοτιχεσ τεχηνιθυεσ ετ λεσ νυµροσ δε σριε δεσ θυιπεµεντσ.

