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تقديـــــــــــــــــــم:
إن قطــاع البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة فــي الج ازئــر هــو قطــاع ديناميكــي فــي تطــور دائــم ،فهــو يشــكل قاعــدة االنتقــال الرقمــي
للوطــن ،وحجــر الزاويــة فــي تشــييد اســتراتيجية وطنيــة هادفــة لتنويــع الم ـوارد الوطنيــة خــارج المحروقــات ،وذلــك عــن طريــق اقامــة

اقتصــاد قــوي قائــم علــى المعرفــة والمعلومــة ،والتــي تمثــل -فــي عصــر العولمــة الرقميــة هــذا -عامــا محفـ از للتنميــة المســتدامة وضمانــا

للســيادة الرقميــة للــدول.

تســهر ســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،مــن خــال المهــام المخولــة لهــا بموجــب القانــون ،بصفــة دائمــة علــى ضمــان

اســتقرار ونمــو هــذا القطــاع الحســاس علــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتماعــي للبلــد.

وعلــى هــذا األســاس ،فهــي مكلفــة بضمــان تنظيــم أسـواق البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة عــن طريــق اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة

لترقيــة أو اســتعادة المنافســة فــي هــذه األسـواق.

فــي هــذا الشــأن ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــاع البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة قــد حقــق خــال ســنة  2019علــى الصعيــد االقتصــادي
آداءات جــد ُمرضيــة ،وذلــك عــن طريــق تســجيل مــا يفــوق  100مليــار دينــار ج ازئــري مــن االســتثمارات و 420مليــار دينــار ج ازئــري

كرقــم أعمــال ،فضــا عــن مــا يزيــد عــن  63 453منصــب شــغل مباشــر.

أعدتــه ســلطة الضبــط يأتــي تنفيــذا لمقتضيــات المــادة  ،13النقطــة  14مــن القانــون رقــم 04-18
إن التقريــر الســنوي الحالــي الــذي ّ
ّ
المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،كــي يعــرض علــى الســلطات
المنتخبيــن الوضعيــة العامــة التــي تمكنهــم مــن تكويــن نظـرة شــاملة حــول هــذا القطــاع وكــذا الجهــود المبذولــة مــن طرفهــا،
العموميــة و ُ

مترجمــة مــن خــال الق ـ اررات ،اآلراء والتوصيــات التــي اتخذتهــا فــي هــذا المجــال .وعليــه فهــو يشــكل –بذلــك -أداة فعالــة وحقيقيــة
مســاعدة علــى اتخــاذ الق ـرار علــى المســتوى االســتراتيجي للوطــن.

بأنــه عــاوة علــى التقاريــر الســنوية ،تُعـ ّـد ســلطة الضبــط وتنشــر –كذلــك -بصفــة منتظمــة تقاريــر إو�حصائيــات موجهــة
ويجــدر التنويــه ّ
للجمهــور متعلقــة بالبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة.
وفــي األخيــر ،تعمــل ســلطة الضبــط فــي إطــار تنفيــذ مخططهــا االســتراتيجي « إنجــاز  « 22-20علــى إقامــة سياســة ضبــط يقظــة
ومتبص ـرة ألس ـواق البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،قائمــة علــى مقاربــة استش ـرافية.
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I .Iســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة :ســلطة فــي خدمــة تنميــة قطــاع البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة
فــي الجزائــر:
ســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،هــي هيئــة مســتقلة تتمتع بالشــخصية المعنويــة واالســتقاللية المالية ،تتمثــل مهمتهــا فــي

تعزيــز نمــو القطــاع مــن خــال نشــاطات مختلفــة ،يستشــيرها الوزيــر المكلــف بالبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة لتحضيــر كل مشــروع
نــص يتعلــق بقطــاع البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،الســيما تحضيــر النصــوص التنظيميــة ودفاتــر الشــروط .كمــا تبــدي رأيهــا حــول
المســائل المتعلقــة بالخدمــة الشــاملة للبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،ناهيــك علــى ّأنهــا مخولــة مــن طــرف القانــون لصياغــة كل توصيــة
للســلطة المختصــة قبــل منــح الرخــص أو تعليقهــا أو ســحبها أو تجديدهــا.

تتكفــل ســلطة الضبــط كذلــك بتحضيــر إج ـراء انتقــاء المرشــحين الســتغالل رخــص االتصــاالت االلكترونيــة ،وبتقديــم مســاهمتها فــي

إعــداد التمثيــل الج ازئــري فــي المفاوضــات الدوليــة فــي مجــال البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة.
 .1.1المهام:

بموجب المادة  13من القانون رقم  04-18المؤرخ في  10مايو سنة  ،2018المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت

االلكترونية ،تتمحور مهام ســلطة الضبط حول ما يلي:

السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة وغير تمييزية في سوقي البريد واالتصاالت اإللكترونية،
الموافقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني،

الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين ع ـنــدمــا ي ـت ـع ـلــق األمــر بالـنـفـاذ ،تـقـاسم المنشآت والتجوال الوطني،
تسوية النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركين،

تخصيــص الذبذبــات لمتعاملــي شــبكات االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة للجمهــور فــي الحــزم التــي تمنحهــا لهــا الوكالــة الوطنيــة
للذبذبــات ومراقبة اســتخدامها،

منــح التراخيــص العامــة إلنشــاء و/أو استغ ـ ــال شــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة وتوفيــر خدمــات االتصــاالت اإلل ـك ـتــرون ـيـ ــة،
وتـ ارخ ــيص الشبـك ــات الخاصــة ،وك ــذا تـ ارخ ــيص تقديــم خدمــات وأداءات البريــد،

السهر على توفير تقاسم منشآت االتصاالت االلكترونية ،في ظل احترام حق الملكية،
إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات األرقام ومنحها للمتعاملين،

المصادقة على تجهيزات البريد واالتصاالت اإللكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم،
الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات واإلحصائيات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها،
السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات االتصاالت االلكترونية ومرتفقي البريد،

نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين ،وكذا القيام بتنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية لفائدتهم.
عــاوة علــى ذلــك ،وبموجــب أحــكام المــادة  30مــن القانــون رقــم  04-15المــؤرخ فــي  11ربيع الثانــي عــام  1436الموافــق

 1فبراير ســنة  ،2015المحدد لقواعــد العامــة المتعلقــة بالتوقيــع والتصديــق االلكترونييــن ،تـ ّـم تكليــف ســلطة ضبط البريــد واالتصــاالت
االلكترونية بمهمــة الســلطة االقتصادية للتصديــق االلكترونــي ،حيث تتولــى فــي هــذا اإلطــار متابعــة ومراقبــة مقدمــي خدمــات التوقيــع

والتصديــق االلكترونييــن لصالــح الجمهــور.
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 .2.1التنظيم:
مــن أجل تنفيذ مهامهــا بصفة فعالــة ،عــزز القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  10مايــو  ،2018المذكــور أعاله ،ســلطة ضبــط البريــد
واالتصــاالت اإللكترونيــة بهيئتيــن همــا :المجلــس بصفتــه هيئــة المداولــة ،والمديريــة العامــة بصفتهــا هيئــة مســيرة.

عينهم رئيس الجمهورية بناء
يتكون مجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من سبعة ( )7أعضاء ،من بينهم الرئيسُ ،ي ّ
على اقتراح من الوزير األول.
يتمتع المجلس بــكل الســلطات والصالحيات الضرورية للقيام بالمهــام المخولة لســلطة الضبط بموجــب أحكام القانــون رقــم 04-18

المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018المذكــور أعــاه.

رئيــس مجلــس ســلطة الضبــط هــو اآلمــر الرئيســي بالصرف ،كمــا يمكنه منــح تفويــض كلــي أو جزئــي لهــذه الســلطة للمديــر العــام
بصفــة آمــر بالصــرف ثانــوي .قـ اررات مجلــس ســلطة الضبــط يمكــن أن تكون موضــوع طعــن غير موقــف للتنفيــذ أمام مجلــس الدولــة.

يعينــه رئيــس الجمهوريــة ،والــذي يشــارك بصــوت استشــاري فــي اجتماعــات المجلــس ،ويتولــى
يسـ ّـير المديريــة العامــة المديرالعــامّ ،
أمانتــه التقنيــة.
وبهــذا يتشــكل الهيــكل التنظيمــي لســلطة الضبــط مــن قســمين :األول اســتراتيجي ويصــدر الق ـ اررات (المجلــس) ،والثانــي عملياتــي
(المديريــة العامــة) ،حيــث تتشــكل هــذه األخي ـرة مــن:

◀ ◀مديريات قلب النشاط ،وتتمثل في:
•المديرية التقنية،

•مديرية المتعاملين ومقدمي الخدمات،

•مديرية االقتصاد والمنافسة واالستشراف،
•مديرية البريد،

•مديرية التصديق االلكتروني.

◀ ◀مديريات الدعم ،وتتمثل في:

•مديرية اإلدارة والموارد البشرية،
•مديرية المالية والمحاسبة،
•مديرية الشؤون القانونية،

•مديرية اإلعالم اآللي واألنظمة المعلوماتية.
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IIIIأسواق البريد واالتصاالت االلكترونية:
..1.IIسوق االتصاالت االلكترونية:
 .1.1.IIفاعلو سوق االتصاالت االلكترونية:
لقد أحصى سوق االتصاالت االلكترونية إلى غاية  31ديسمبر  ،2019ثالثة عشر ( )13رخصة موزعة كاآلتي:
 رخصــة واحــدة ( )1إلقامــة واســتغالل شــبكة عموميــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية وتوفيــر الخدمــات الهاتفيــة الثابتــة الدوليــة
ومابيــن المــدن وفــي الحلقــة المحليــة فــي الج ازئــر الممنوحــة إلــى شــركة اتصــاالت الج ازئــر ،شــركة ذات أســهم،
 ثــاث ( )3رخــص إلقامــة واســتغالل شــبكة  ،GSMالممنوحــة إلــى كل مــن :شــركة أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر وشــركة اتصــاالت
الج ازئــر للهاتــف النقــال وشــركة الوطنيــة لالتصــاالت الج ازئــر،
 ثــاث ( )3رخــص إلقامــة واســتغالل شــبكة الجيــل الثالــث  ،3Gالممنوحــة إلــى كل مــن :شــركة اتصــاالت الج ازئــر للهاتــف
النقــال وشــركة الوطنيــة لالتصــاالت الج ازئــر وشــركة أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر،
 ثــاث ( )3رخــص إلقامــة واســتغالل شــبكة الجيــل الثالــث  ،G4الممنوحــة إلــى كل مــن :شــركة اتصــاالت الج ازئــر للهاتــف
النقــال وشــركة أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر وشــركة الوطنيــة لالتصــاالت الج ازئــر،
 رخصتيــن ( )2إلقامــة واســتغالل شــبكة  ،VSATالممنوحــة لــكل مــن الشــركتين :أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر واتصــاالت الج ازئــر
الفضائيــة،
 رخصة واحدة ( )1إلقامة واستغالل شبكة  ،GMPCSالممنوحة لشركة اتصاالت الجزائر الفضائية.

عــاوة علــى ذلــك ،وطبقــا ألحــكام المــادة  3مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 320-15المــؤرخ فــي  13ديســمبر ســنة  ،2015المحــدد

لنظــام االســتغالل المطبــق علــى كل نــوع مــن أن ـواع الشــبكات بمــا فيــه الالســلكية الكهربائيــة ،وعلــى مختلــف خدمــات االتصــاالت
الســلكية والالســلكية ،بلــغ العــدد اإلجمالــي للتراخيــص المســجلة إلــى غايــة  31ديســمبر  ،2019مائــة وثالثــة عشــر ( )113ترخيصــا
موزعيــن كاآلتــي:

 81ترخيص إلقامة واستغالل خدمات مراكز النداء،
 01ترخيص إلقامة واستغالل خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكل االنترنت،
 02ترخيص إلقامة واستغالل الشبكة الخاصة،
 18ترخيص إلقامة واستغالل خدمات توفير النفاذ إلى االنترنت،
 07تراخيص إلقامة واستغالل خدمات االوديوتاكس،
 04تراخيص إلقامة واستغالل خدمات استضافة وتخزين المحتوى المعلوماتي في الحوسبة السحابية.
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 .2.1.IIمشتركو وزبائن سوق االتصاالت االلكترونية:
.أ حظيرة مشتركي الهاتف الثابت والهاتف النقال:
يمثل الهاتف النقال  % 91.56من إجمالي حظيرة مشتركي الهاتف مقابل  % 8.44بالنسبة للهاتف الثابت.
حظيرة المشتركين

2017

2018

2019

مشتركو شبكة الثابت

)% 8(4 051 360

)% 8( 4 348 154

)% 8,44( 4 461 310

مشتركو شبكة النقال

)% 92( 45 845 665

)% 92( 47 154 264

)% 91,56( 45 502 412

مجموع مشتركي شبكة الثابت
وشبكة النقال

49 897 025

51 502 418

50 041 843

المصدر :اتصاالت الجزائر بالنسبة لمشتركي الثابت  /حظيرة مشتركي الهاتف النقال النشطين ،المصدر :المتعاملون (مجمعة من طرف سلطة الضبط)

◀ ◀حظيرة مشتركي الهاتف الثابت:
بلــغ عــدد مشــتركي شــبكة الثابــت  4,616مليــون فــي نهايــة ســنة  ،2019أي عــرف ارتفــاع نســبته  % 6,17مقارنــة مــع الســنة
الماضيــة.
أما فيما يتعلق بنسبة نفاذ األسر للهاتف النقال ،فقد بلغت  % 63,09في سنة  2019مقابل  % 60,11في سنة .2018

السنة

2018

2019

مجموع مشتركي الهاتف الثابت

4 348 154

4 616 310

مشتركو السلكي

3 279 154

3 424 254

مشتركو الالسلكي ( / 4G LTEويماكس)

1 069 000

1 192 056

السلكي

% 75,41

% 74,18

الالسلكي

% 24,59

% 25,82

% 60,11

% 63,09

هيكلة الحظيرة

نفاذ األسر

المصدر :اتصاالت الجزائر
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فــي ســنة  ،2019ارتفــع عــدد مشــتركي الهاتــف الثابــت الذيــن يمتلكــون النفــاذ إلــى االنترنــت إلــى  % 9,50مقارنــة بســنة ،2018
حيــث انتقــل مــن 3 259 465إلــى.3 569 176

أما بخصوص نسبة النفاذ لألسر ،فقد بلغت  % 48,78في سنة  2019مقابل  % 45,06في سنة .2018
2018

2019

التكنولوجيا
1

2 190 465

2 377 120

الالسلكي

1 069 000

1 192 056

مجموع النفاذ إلى االنترنت الثابت

3 259 465

3 569 176

نسبة األسر التي تمتلك النفاذ إلى االنترنت الثابت

% 45,06

% 48,78

السلكي

المصدر :اتصاالت الجزائر

◀ ◀حظيرة مشتركي الهاتف النقال:
لقــد ســجلت حظيـرة مشــتركي الهاتــف النقــال ( ،GSMالجيــل الثالــث والجيــل ال اربــع) انخفاضــا نســبته  % 3,67خــال ســنة ،2019
حيــث انتقلــت حظيـرة مشــتركي الهاتــف النقــال ( ،GSMالجيــل الثالــث والجيــل ال اربــع) مــن  47,154مليــون مشــترك نشــيط فــي ســنة

 2018إلــى  45,426مليــون مشــترك نشــيط فــي ســنة  ،2019أي بانخفــاض قــدره  .% 3,67فــي حيــن ســجلت حظي ـرة مشــتركي
الجيــل الثالــث والجيــل ال اربــع ارتفاعــا طفيفــا نســبته .% 1,57

أمــا فيمــا يتعلــق بالكثافــة الهاتفيــة للنقــال ،فقــد انخفضــت بســتة ( )6نقــاط ،منتقلــة بذلــك مــن  % 109فــي ســنة  2018إلــى % 103

فــي ســنة .2019

 .1تجدر اإلشارة إلى ّأنه قد تم الشروع في تسويق تكنولوجيا األلياف  FTTHمن طرف المتعامل اتصاالت الجزائر خالل سنة .2018
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السنة

2018

2019

مجموع المشتركين

47 154 264

45 425 533

النفاذ لشبكات الهاتف النقال

% 109

% 103

◀ ◀توزيع المشتركين حسب نوع التكنولوجيا:
مــن بيــن  45مليــون مشــترك فــي شــبكات الهاتــف النقــال ،نجــد  8,51مليــون مشــترك نشــيط ضمــن شــبكة ،)% 18,74( GSM

والباقــي أي  36,91مليــون مشــترك نشــيط فنجــده ضمــن شــبكات الجيــل الثالــث والجيــل ال اربــع ،أي مــا يمثــل .% 81,26
التكنولوجيا

2018

2019

GSM

10 811 663

8 514 105

الجيل الثالث والجيل الرابع

36 342 601

36 911 428

المجموع

47 154 264

45 425 533
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◀ ◀توزيع حصص السوق ( ،GSMالجيل الثالث والجيل الرابع) لمتعاملي الهاتف النقال:
إن حصص السوق الخاصة بالمتعاملين الثالثة للهاتف النقال ممثلة كاآلتي:
ّ
حصص السوق (المشتركون النشيطون)

2018

2019

اتصاالت الجزائر للهاتف النقال

% 40,52

% 41,02

اوبتيموم تيليكوم الجزائر

% 33,61

% 32,38

الوطنية لالتصاالت الجزائر

% 25,87

% 26,60

.ب سوق الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص:
النشاط

العدد اإلجمالي للزبائن حسب نوع الترخيص

مراكز النداء

156

موفرو خدمات االنترنت

2452

الحوسبة السحابية

200

الصوت عبر بروتوكول االنترنت

1234

 .3.1.IIالمؤشرات االقتصادية:

المصدر :بيانات مقدمي الخدمات

 .أاالستثمارات:
قدرت استثمارات متعاملين االتصاالت االلكترونية خالل سنة  ،2019بـ 88,94 :مليار دينار.

كمــا حقــق المتعاملــون الحائــزون علــى رخــص إلقامــة واســتغالل الشــبكة المفتوحــة للجمهــور أكثــر مــن  88,5مليــار دج مــن
االســتثمارات ،مــا يمثــل  99,48%مــن اجمالــي االســتثمارات.
.برقم األعمال:

بعنـوان ســنة  ،2019حقــق متعامليــن االتصــاالت االلكترونيــة رقــم أعمــال قُــدر ب ـ  406,73مليــار دينــار ،منــه  398,06مليــار دج
حققــه المتعاملــون الحائــزون علــى رخــص إلقامــة واســتغالل الشــبكات المفتوحــة للجمهــور (النقــال ،الثابــت GMPCS ،و،)VSAT
أي مــا يمثــل  97,87%مــن اجمالــي رقــم االعمــال.

كما حقق المتعاملون الحائزون على الرخص رقم اعمال قدر بـ  8,67مليار دينار.
أن رقم األعمال الخاص بمتعاملي الثابت والنقال يمثّل  % 96,52من إجمالي رقم األعمال.
تجدر اإلشارة إلى ّ
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◀ ◀إيرادات شبكة الثابت:
خــال الســنة الماليــة  ،2019بلــغ رقــم األعمــال المحقــق مــن طــرف اتصــاالت الج ازئــر  107,76مليــار دج ،أي بنســبة نمــو بلغــت
 % 10,29مقارنــة مــع الســنة الماضيــة ،أمــا بالنســبة لإلي ـراد الشــهري المتوســط لــكل مشــترك ( ،)APRUفقــد بلــغ  1 945دج.
السنة

2016

2017

2018

2019

مشتركو شبكة الثابت (باآلالف)

4182

4 051

4 348

4 616

اإليراد الشهري المتوسط لكل مشترك للثابت
(دج /للشهر)

1891

2011

1873

1 945

رقم األعمال ( مليار دج)

94,9

97,8

97,7

107,76

رقم األعمال والمشتركين :المصدر اتصاالت الجزائر

◀ ◀إيرادات شبكة النقال:
خــال الســنة الماليــة  ،2019عــرف ســوق الهاتــف النقــال انخفاضــا طفيفــا لرقــم األعمــال الخــاص بالمتعامليــن حيــث بلغــت نســبته

 ،% 3,16منتقــا بذلــك مــن  294,1مليــار دج تــم تحقيقــه فــي ســنة  ،2018إلــى  284,82مليــار دج فــي ســنة .2019
السنة

2016

2017

2018

2019

رقم األعمال (مليار دج)

349

331,2

294,2

284,82
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المصدر :المتعاملون
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◀ ◀إيرادات شبكة :VSAT
خــال ســنة  ،2019بلــغ رقــم األعمــال الــذي حققــه المتعاملــون الحائــزون علــى رخــص  4,96 ،VSATمليــار دج مقابــل  7,7مليــار
دج فــي ســنة  ،2018أي بانخفــاض بلــغ نســبة .% 36,14
◀ ◀إيرادات شبكة :GMPCS
خــال نفــس الســنة الماليــة ،بلــغ رقــم األعمــال الــذي حققــه المتعاملــون الحائــزون علــى رخــص  0,52 ،GMPCSمليــار دج مقابــل

 0,54مليــار دج فــي ســنة  ،2018أي بانخفــاض بلغــت نســبته .% 3,34
◀ ◀إيرادات الحائزين على التراخيص:

حقــق المتعامليــن الحائزيــن علــى رخصــة خــال ســنة  2019رقــم أعمــال قُــدر ب ـ  8,67مليــار دج ،مقابــل  11,99مليــار دج فــي ســنة

 2018أي ما يمثل انخفاض بنســبة .27,7%

تم انشاؤها من طرف متعاملي االتصاالت االلكترونية:
ج .مناصب الشغل التي ّ
إلــى غايــة  31ديســمبر  ،2019بلــغ عمــال متعاملــي االتصــاالت االلكترونيــة 43 842عامــل ،منهــا  91,54%تمثــل حصــة
المتعامليــن الحائزيــن علــى رخــص إلقامــة واســتغالل الشــبكة المفتوحــة للجمهــور المقــدرة ب ـ  31 350عامــل ،والتــي ســجلت زيــادة

بنســبة  % 6مقارنــة بســنة .2018
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 .2.IIسوق البريد:
 .1.2.IIفاعلو سوق البريد:
فــي ســنة  ،2019أحصــى ســوق البريــد فــي الج ازئــر  48متعامــا بريديــا باختــاف األنظمــة التــي ينشــطون ضمنهــا ،مســجلين لــدى
ســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،مقابــل  46فــي ســنة .2018
األنظمة

المتعاملون

العدد

التخصيص

بريد الجزائر

1

الترخيص
التصريح البسيط
(*)

متعاملي البريد السريع الدولي

(*)

متعاملي البريد المحلي

7
47

أن المتعاملين الحائزين على ترخيص البريد السريع الدولي ،يحوزون أيضا على شهادة تسجيل للبريد المحلي في إطار نظام التصريح البسيط.
تجدر اإلشارة إلى ّ

 .2.2.IIمؤشرات سوق البريد:
إن ســوق البريــد فــي الج ازئــر ُمهيــكل ضمــن عـ ّـدة أنســاق ،بحســب طبيعــة النشــاط والنظــام الممنــوح بموجبــه ،إذ يتضمــن اإلطــار
القانونــي والتنظيمــي الحالــي الــذي يسـ ّـير النشــاط البريــدي ثــاث أنظمــة:
•نظــام التخصيــص :هــذا النظــام ممنــوح حصريــا إلــى بريــد الج ازئــر الســتغالل وتقديــم خدمــات وأداءات بريــد الرســائل التــي ال
يتجــاوز وزنهــا  50غـرام ،الطوابــع البريديــة وكل عالمــات التخليــص البريــدي األخــرى.

•نظــام الترخيــص :يتعلــق هــذا النظــام فقــط بخدمــة البريــد السـريع الدولــي .يقصــد بمفهــوم البريــد السـريع الدولــي جمــع وتوصيــل
وتوزيــع الوثائــق والطــرود عبــر البريــد السـريع القادمــة مــن أو المتوجهــة إلــى الخــارج.

•نظــام التصريــح البســيط :يلتــزم كل متعامــل يرغــب فــي اســتغالل خدمــات البريــد الخاضعــة لنظــام التصريــح البســيط بإيــداع
لــدى ســلطة الضبــط لتصريــح بنيــة االســتغالل التجــاري لهــذه الخدمــات ،غيــر ّأنــه ال يمكــن ممارســة هــذا النشــاط إال فــي
حــدود اإلقليــم الوطنــي (بريــد النظــام الداخلــي) مــع شــرط أن يتجــاوز الــوزن الم ـراد اســتغالله  50غ ـرام.

.أ نظام التخصيص:
فــي ســنة  ،2019بلــغ العــدد اإلجمالــي لمكاتــب البريــد علــى مســتوى اإلقليــم الوطنــي  4 000مكتــب مقابــل  3907مكتــب فــي ســنة

 ،2018أي بارتفــاع بلغــت نســبته .% 2,38

الكثافــة البريديــة تقــدر بمكتــب بريــدي واحــد ( )1لــكل  10.415ســاكن فــي ســنة  ،2019فــي حيــن كانــت تقــدر بمكتــب بريــدي واحــد

( )1لــكل  10.475ســاكن فــي ســنة .2018

قُـ ّـدر عــدد المـواد البريديــة التــي عالجهــا بريــد الج ازئــر فــي ســنة  2019بحوالــي  136,6مليــون مــادة مقابــل  127مليــون مــادة فــي
ســنة  ،2018مســجال بذلــك ارتفاعــا يفــوق .% 7
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 .ب نظام الترخيص (البريد السريع الدولي):
يضمــن قطــاع البريــد الخاضــع لنظــام الترخيــص فــي المجمــل ســبعة ( )7متعامليــن هــم :البريــد السـريع  DHL ،EMSالدولــي الج ازئــر،
 Falcon expressالجزائر UPS ،الجزائر ،بريد  Conexlog ،Alliance Globale Expressو.Aramex

فــي ســنة  ،2019عــرف حجــم حركــة البريــد اإلجمالــي انخفاضــا قــدرت نســبته  % 4مقارنــة مــع ســنة  .2018ويعــود ســبب هــذا

االنخفــاض إلــى ت ارجــع نشــاط المتعامــل  ،DHLالــذي بلغــت نســبته  % 12,90والــذي يمثــل  % 80,15مــن حصــة الســوق.
السنة

2018

2019

الحجم اإلجمالي (المادة)

722 301

694 362

التطور ()%

17,30

-3,90

فــي ســنة  ، 2019وفيمــا يخــص حجــم التبــادل ،فقــد عرفــت حصــة المتعامــل  DHLمــن الســوق والمقــدرة ب ـ  % 80,15انخفاضــا
مقارنــة بســنة  ،)% -8,35( 2018يليــه بعدهــا متعامــل البريــد الس ـريع  EMSبنســبة  % 10,28و Falconبنســبة .% 9,57
الجدول اآلتي يبين تطور حصص السوق فيما يخص حجم التبادل لسنتي  2018و.2019
المتعاملون

2018

2019

 DHLالدولي الجزائر

% 88,50

% 80,15

البريد السريع EMS

% 5,62

% 10,28

 Falcon Expressالجزائر

% 2,22

% 9,57

Conexlog

% 3,70

-

ج .نظام التصريح البسيط (البريد السريع المحلي):
في سنة  ،2019بلغ حجم البعائث الموزعة في الجزائر والمتعلقة بالبريد السريع المحلي 685 843مادة مقابل 836 712مادة
في سنة  ،2018أي بانخفاض بلغت نسبته .% 18,03

أمــا بالنســبة لحصــة الســوق ،فمــن بيــن ال ـ  19مقدمــي الخدمــات الذيــن مارسـوا نشــاطهم خــال ســنة  ،2019يبــرز مقدمــي الخدمــات

الخمســة األوائــل ،المذكوريــن أدنــاه:
•% 26,66 :FAST MAIL

•البريد السريع % 21,73 :EMS
•% 10,99 : ANEP

• ARAMEXش ذ م م% 8,91 :
•% 8,85 :FEDEX
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 .3.2.IIالمؤشرات االقتصادية:
.أاالستثمارات:
فــي ســنة  ،2019قــام متعاملــو البريــد باســتثمارات تفــوق قيمتهــا ال ـ  12مليــار دج فــي إجمالــي النشــاط البريــدي ،حيــث قـ ّـدر المبلــغ
الــذي اســتثمره المتعامــل بريــد الج ازئــر  % 98,72مــن المبلــغ اإلجمالــي لالســتثمارات.
.ب رقم األعمال:
•بريد الجزائر:
بلغ رقم األعمال الناتج عن النشاط البريدي لسنة  2019ما قيمته  12,04مليار دج مقابل  11,823مليار دج في سنة ،2018

أي بارتفاع بلغت نسبته .% 1,84
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◀ ◀المتعاملون الذين ينشطون في البريد السريع الدولي (:)CAI
لقــد بلــغ اإليـراد اإلجمالــي للبريــد السـريع الدولــي فــي ســنة  2019مــا قيمتــه  1,477مليــار دج مســجال بذلــك انخفاضــا طفيفــا نســبته

 % 1,04مقارنــة بســنة .2018

التعيين

2018

2019

اإليراد اإلجمالي (مليون دج)

1 492

1 477

التطور ()%

5,40

- 1,04
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يبين الجدول اآلتي وضعية حصص السوق لكل متعامل فيما يخص اإليرادات للفترة .2018-2019
المتعاملون

2018

2019

 DHLالدولي الجزائر

% 84,53

% 81,23

البريد السريع EMS

% 9,81

% 14,82

 Falcon Expressالجزائر

% 3,78

% 3,95

Conexlog

% 1,88

-

◀ ◀المتعاملون الذين ينشطون في البريد السريع المحلي:
فــي ســنة  ،2019حقــق ســوق البريــد الخاضــع لنظــام التصريــح البســيط رقــم أعمــال قــدر ب ـ  695,6مليــار دج مســجال بذلــك انخفاضــا
بلغت نســبته  % 7,80مقارنة بســنة .2018
ج .التشغيل لدى متعاملي البريد:
بلــغ عــدد العمــال فــي قطــاع البريــد فــي ســنة  29 205 ،2019عامــل مقابــل  27 006عامــل فــي ســنة  ،2018أي عــرف القطــاع

ارتفــاع فــي التشــغيل قــدرت نســبته .% 8,14
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IIIIIلوائح سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية :آراء وتوصيات :
 .1.IIIاللوائح المتعلقة بمشاريع نصوص تنظيمية متعلقة بقطاع البريد واالتصاالت االلكترونية:
عــاوة علــى المهــام المخولــة لهــا مــن طــرف القانــون ،فــإن ســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة تتــم استشــارتها مــن طــرف

الوزيــر المكلــف بالبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،طبقــا ألحــكام المــادة  14مــن القانــون  04-18فــي كل مــا يخــص:
	 -تحضير كل مشروع نص تنظيمي يتعلق بقطاعي البريد واالتصاالت االلكترونية،
	 -تحضير دفاتر الشروط،

	 -تحضير إجراء انتقاء المرشحين الستغالل رخص االتصاالت االلكترونية،
	 -مالئمة أو ضرورة اعتماد تنظيم يتعلق بالبريد واالتصاالت االلكترونية،

	 -صياغة كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها،

	 -تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد واالتصاالت اإللكترونية،
	 -كل مسألة تتعلق بقطاع البريد واالتصاالت االلكترونية.
في هذا اإلطار ،أصدرت سلطة الضبط اللوائح اآلتية:
◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀الالئحــة رقــم  /10أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/08/01المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المحــدد لمقاييــس العن ـوان البريــدي،
◀الالئحــة رقــم  /11أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/08/01المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المحــدد لطبيعــة ومهــام وتنظيــم الوكالــة الوطنيــة للذبذبــات،
◀الالئحــة رقــم  /12أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/08/06المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المحــدد لشــروط التوصيــل البينــي لشــبكات االتصــاالت االلكترونيــة،
◀الالئحــة رقــم  /13أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/10/08المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم المتعلــق بم ـواد الم ارســلة والطــرود البريديــة المرســلة مقابــل تعويــض فــي النظــام الداخلــي،
◀الالئحــة رقــم  /14أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/10/08المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المتعلــق بشــروط وكيفيــات فتــح الحســابات البريديــة الجاريــة وتســييرها وغلقهــا،
◀الالئحــة رقــم  /15أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي ،2019/11/03المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم  246-18المــؤرخ فــي  ،2018/10/09المحــدد لمحتــوى ونوعيــة
الخدمــة الشــاملة للبريــد والخدمــة الشــاملة لالتصــاالت االلكترونيــة والتعريفــات المطبقــة عليهمــا وكيفيــة تمويلهمــا،
◀الالئحــة رقــم  /20أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي ،2019/12/09المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المحــدد لنظــام االســتغالل المطبــق علــى كل نــوع مــن أن ـواع الشــبكات ،بمــا فيهــا الالســلكية
الكهربائيــة وعلــى مختلــف خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة الممكــن اســتغاللها،

 .2.IIIاللوائح المتعلقة بتغطية الشبكات النقالة لالتصاالت الالسلكية في إطار الخدمة الشاملة لالتصاالت االلكترونية:
فــي إطــار المشــروع المتعلــق بإطــاق البرنامــج الجديــد للخدمــة الشــاملة لالتصــاالت االلكترونيــة الــذي بــادرت بــه و ازرة البريــد

واالتصــاالت الســلكية والالســلكية ،اعتمــدت ســلطة الضبــط الئحتيــن:
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•الالئحــة رقــم /02أ خ /رم /س ض ب إإ 2019/المؤرخــة فــي  ،2019/01/14المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع دفتــر الشــروط الخــاص بتغطيــة  750منطقــة فــي إطــار توفيــر الخدمــة الشــاملة لالتصــاالت االلكترونيــة.

•الالئحـ�ة رقــم /03أ خ /رم /س ض ب إإ 2019/المؤرخــة فــي  ،2019/01/14المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع دفتــر الشــروط الخــاص بتغطيــة  178محــور طريــق فــي إطــار توفيــر الخدمــة الشــاملة لالتصــاالت االلكترونيــة.

 .3.IIIاللوائــح المتعلقــة بدراســة طلبــات تجديــد رخــص إقامــة واســتغالل الشــبكات وتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة
المفتوحــة للجمهــور:
طبقــا ألحــكام دفاتــر الشــروط الخاصــة بالمتعامليــن الحائزيــن علــى الرخــص والمتعلقــة بتجديــد الرخــص ،قــدم المتعاملــون اآلتيــة
أســماؤهم طلبــات تجديــد رخصهــم فــي األجــل القانونــي المحــدد فــي دفاتــر الشــروط الخاصــة بهــم.

النشاط

المتعامل

العملية

تاريخ تقديم الطلب

تاريخ المنح

تاريخ االنتهاء

الهاتف الثابت

اتصاالت الجزائر
()AT

تجديد

2019/11/11

2005/12/04

2020/12/03

خــال ســنة  ،2019واصلــت ســلطة الضبــط د ارســة الطلبــات المقدمــة مــن طــرف المتعامليــن اآلتيــة أســماؤهم ،والمتعلقــة بالتجديــد
والتنــازل عــن رخــص  VSAT،GSMو.GMPCS

النشاط

المتعاملون

العملية

تاريخ تقديم الطلب

تاريخ المنح

تاريخ االنتهاء

GSM

الوطنية لالتصاالت الجزائر ()WTA

تجديد

2018/01/04

2004/01/14

2019/01/13

أوبتيموم تيليكوم الجزائر ()OTA

تجديد

2018/05/08

2014/04/14

2019/04/13

اتصاالت الجزائر الفضائية ()ATS

تجديد

2018/10/08

2014/09/21

2019/09/20

 Divonaالجزائر

تجديد

2018/04/15

2014/04/14

2019/04/13

اتصاالت الجزائر ()AT

التجديد والتنازل لفائدة
اتصاالت الجزائر
الفضائية

2018/12/25

2015/01/25

2020/01/24

VSAT

GMPCS
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 .1.3.IIIرخص :GSM
في هذا اإلطار ،اتخذت سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية اللوائح اآلتية :
◀

◀الالئحــة رقــم / 01أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي ،2019/01/14المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المتضمــن الموافقــة علــى تجديــد رخصــة إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة
للجمهور الخلوية من نوع  GSMوتوفير خدمات االتصاالت االلكترونية للجمهور ،الممنوحة لشركة «الوطنية لالتصاالت

الج ازئــر ،شــركة ذات أســهم»،
◀

◀الالئحــة رقــم / 07أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/05/27المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط
حــول مشــروع المرســوم التنفيــذي المتضمــن الموافقــة علــى تجديــد رخصــة إقامــة واســتغالل الشــبكة العموميــة لالتصــاالت
االلكترونيــة الخلويــة مــن نــوع  GSMوتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة للجمهــور ،الممنوحــة لشــركة «الوطنيــة
لالتصــاالت الج ازئــر ،شــركة ذات أســهم».

 .2.3.IIIرخص :VSAT
فيما يتعلق بتجديد رخص ،VSATاتخذت سلطة الضبط الالئحة اآلتية :
◀

◀الالئحــة رقــم  / 04ر م /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي ،2019/02/18المتضمنــة توصيــات ســلطة الضبــط حــول
تجديــد رخصــة إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة للجمهــور مــن نــوع  VSATوتوفيــر خدمــات

االتصــاالت االلكترونيــة للجمهــور ،الممنوحــة لشــركة «اتصــاالت الج ازئــر الفضائيــة ،شــركة ذات أســهم».
◀

◀الالئحــة رقــم / 08أخ /ر م /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي ،2019/05/27المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المتضمــن الموافقــة علــى تجديــد رخصــة إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة
للجمهــور مــن نــوع  VSATوتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة للجمهــور ،الممنوحــة لشــركة «اتصــاالت الج ازئــر
الفضائيــة ،شــركة ذات أســهم».

◀

◀الالئحــة رقــم / 09أخ/ر م /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي  ،2019/05/27المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المتضمــن إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة للجمهــور عبــر الســاتل مــن
نــوع  VSATوتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة للجمهــور ،الممنوحــة لشــركة «أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر ،شــركة ذات

أســهم»،

عــاوة علــى ذلــك ،وتبعــا لعــدم تجديــد رخصــة  VSATللمتعامــل  Divona( Divonaالج ازئــر ســابقا) ،حرصــت ســلطة الضبــط علــى

مرافقــة زبائــن المتعامــل لضمــان التكفــل بتوصيلهــم مــن طــرف المتعامليــن ومقدمــي الخدمــات اآلخريــن وهــذا فــي إطــار اســتم اررية
خدمــات مشــتركي هــذه الشــركة.
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 .3.3.IIIرخص :GMPCS
أوصــت ســلطة الضبــط ،مــن خــال الالئحــة رقــم  / 05أخ /ر م /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي ،2019/03/13بتجديــد

رخصــة إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة للجمهــور لالتصــاالت الشــخصية النقالــة العالميــة عبــر الســاتل مــن
نــوع  GMPCSوتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة للجمهــور ،الممنوحــة لشــركة « اتصــاالت الج ازئــر ،شــركة ذات أســهم».

وفــي نفــس الســياق ،اقترحــت ســلطة الضبــط الشــروع فــي التنــازل عــن الرخصــة للمتعامــل «اتصــاالت الج ازئــر الفضائيــة ،شــركة ذات
أســهم» وتجديدهــا فــي نفــس المرســوم التنفيــذي قصــد تجنــب التداخــل فــي آجــال التجديــد والتنــازل التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى انتظــام
عمــل المتعامليــن ،موضــوع الالئحــة رقــم /01أخ /رم /س ض ب إإ 2018 /المؤرخــة فــي  15جانفــي  ،2018المتعلقــة بالتنــازل
علــى رخصــة  GMPCSالممنوحــة لشــركة «اتصــاالت الج ازئــر ،شــركة ذات أســهم» ،لفائــدة شــركة «اتصــاالت الج ازئــر الفضائيــة،

شــركة ذات أســهم».

وعلــى هــذا األســاس ،وفــي إطــار تعديــل دفتــر الشــروط الخــاص بهــا ،تــم إعــداد وارســال الالئحــة اآلتيــة إلــى و ازرة البريــد والمواصــات
الســلكية والالســلكية (و ازرة البريــد وتكنولوجيــات االعــام واالتصــال ســابقا) :
◀

◀الالئحــة رقــم  /06اخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المؤرخــة فــي ،2019/05/27المتضمنــة رأي ســلطة الضبــط حــول
مشــروع المرســوم التنفيــذي المتضمــن الموافقــة علــى رخصــة إقامــة واســتغالل شــبكة االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة
للجمهــور لالتصــاالت النقالــة الشــخصية العالميــة عبــر الســاتل مــن نــوع  GMPCSوتوفيــر خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة

للجمهــور ،الممنوحــة علــى ســبيل التنــازل ،لشــركة «اتصــاالت الج ازئــر الفضائيــة ،شــركة ذات أســهم» وتجديدهــا.
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IVIVق اررات سلطة الضبط :
 .1.IVالتوصيل البيني :الدراسة ،التعديل والموافقة على االتفاقيات والفهارس :
إن مهمــة الموافقــة علــى فهــارس التوصيــل البينــي لمتعاملــي شــبكات االتصــاالت االلكترونيــة المفتوحــة للجمهــور ،قــد أســندت لســلطة
ّ
الضبــط بموجــب النصــوص القانونيــة والتنظيميــة اآلتيــة :
•المــادة  13مــن القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018المحــدد للقواعــد العامــة للبريــد واالتصــاالت
االلكترونيــة والتــي تنــص علــى« :تكلــف ســلطة الضبــط بالقيــام بضمــان ضبــط أس ـواق البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة

لحســاب الدولــة ،وفــي هــذا اإلطــار تتولــى المهــام اآلتيــة -6 :المصادقــة علــى العــروض المرجعيــة للتوصيــل البينــي والنفــاذ
إلــى شــبكات االتصــاالت االلكترونيــة»،

•المادة  2من المرســوم التنفيذي رقم 156-02المؤرخ في  9مايو ســنة  ،2002المحدد لشــروط التوصيل البيني لشــبكات
المواصــات الســلكية والالســلكية وخدماتهــا ،المعــدل بالمرســوم التنفيــذي رقــم  107-16المــؤرخ فــي  21مــارس ،2016

والــذي يعــرف فهــرس التوصيــل البينــي علــى ّأنــه« :فهــرس ينشـره متعاملــو الشــبكات العموميــة وتصــادق عليــه ســلطة الضبــط
ويحتــوي علــى العــرض التقنــي والتعريفــي للتوصيــل البينــي المرجعــي»،

•المــادة  15مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  156-02والتــي تنــص علــى« :يجــب أن تحــدد فهــارس التوصيــل البينــي الخاصــة
بمتعاملــي شــبكات المواصــات الســلكية والالســلكية المفتوحــة للجمهــور ،الشــروط التقنيــة والتعريفيــة لعروضهــم .وتكــون

عــروض التوصيــات البينيــة للشــبكات منفصلــة عــن عــروض البينيــة للخدمــات»،

•المــادة  17مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  156-02والتــي تنــص علــى« :بالنســبة للســنوات الماليــة المواليــة ،يعــرض الفهــرس
إلــى ســلطة الضبــط فــي  15جويليــة مــن الســنة الجاريــة كآخــر أجــل .وتؤســس التعريفــات المبنيــة فــي الفهــرس علــى د ارســة
النتائــج المحاســبية عنــد  31ديســمبر مــن الســنة الماليــة الســابقة .ولســلطة الضبــط أجــل أقصــاه  20اكتوبــر للموافقــة عليــه

أو طلــب تعديــات»،

لقــد وافقــت ســلطة الضبــط علــى العــروض التقنيــة والتعريفيــة للتوصيــل البينــي لمتعامليــن :اتصــاالت الج ازئــر فيمــا يخــص الثابــت،
واتصــاالت الج ازئــر للهاتــف النقــال وأوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر والوطنيــة لالتصــاالت الج ازئــر فيمــا يخــص النقــال.

فــي الواقــع ،وتبعــا لد ارســة عــروض التوصيــل البينــي المقترحــة مــن طــرف المتعامليــن المذكوريــن ،أعـ ّـدت ســلطة الضبــط لوائــح تضمنــت
تعديــل الشــروط التقنيــة والتعريفيــة للعــروض ،وصــادق بقـ اررات علــى فهــارس التوصيــل البينــي للمتعامليــن الســارية المفعــول مــن الفتـرة
الممتــدة مــن  31أكتوبــر  2019إلــى غايــة  30أكتوبــر .2020
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خــال ســنة  ،2019اعتمــد مجلــس ســلطة الضبــط أربــع ( )4لوائــح تضمنــت تعديــل فهــارس التوصيــل البينــي لمتعاملــي الهاتــف

الثابــت والنقــال للســنة الماليــة : 2020-2019

•الالئحــة رقــم  /16أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخــة فــي ،2019/11/07المتضمنــة طلــب تعديــل فهــرس التوصيــل
البينــي المتعلــق بالشــروط التقنيــة والتعريفيــة لعــرض المتعامــل أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر،

• الالئحة رقم  /17أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخة في  ،2019/11/07المتضمنة طلب تعديل فهرس التوصيل
البيني المتعلق بالشروط التقنية والتعريفية لعرض المتعامل الوطنية لالتصاالت الجزائر،

•الالئحة رقم  /18أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخة في  ،2019/11/07المتضمنة طلب تعديل فهرس التوصيل
البينــي المتعلــق بالشــروط التقنيــة والتعريفيــة لعــرض المتعامــل اتصــاالت الج ازئــر للهاتــف النقــال،

•الالئحة رقم  /19أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخة في  ،2019/11/11المتضمنة طلب تعديل فهرس التوصيل
البينــي المتعلــق بالشــروط التقنيــة والتعريفيــة لعــرض المتعامــل اتصــاالت الج ازئــر.

أما ق اررات الموافقة على الفهارس فهي كاآلتي :
•القـرار رقــم  /30أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي  20نوفمبــر  ،2019المتضمــن الموافقــة علــى فهــرس التوصيــل
البينــي المتعلــق بالســنة الماليــة  2019-2020للمتعامــل أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر،

•القرار رقم  /31أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخ في  20نوفمبر  ،2019المتضمن الموافقة على فهرس التوصيل
البيني المتعلق بالسنة المالية  2019-2020للمتعامل اتصاالت الجزائر للهاتف النقال،

•القرار رقم  /32أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخ في  20نوفمبر  ،2019المتضمن الموافقة على فهرس التوصيل
البيني المتعلق بالسنة المالية  2019-2020للمتعامل الوطنية لالتصاالت الجزائر،

•القرار رقم  /33أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المؤرخ في  20نوفمبر  ،2019المتضمن الموافقة على فهرس التوصيل
البيني المتعلق بالسنة المالية  2019-2020للمتعامل اتصاالت الجزائر.

كمــا قامــت ســلطة الضبــط أيضــا بتعديــل اتفاقيــة التوصيــل البينــي الممضــاة مــن طــرف المتعامليــن اتصــاالت الج ازئــر وICOSNET
مــن خــال القـرار رقــم /14أخ  /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي  18فيفــري .2019

تتمثــل العناصــر األساســية للعــروض التعريفيــة للجملــة التــي وافقــت عليهــا ســلطة الضبــط فــي فهــارس التوصيــل البينــي 2019-2020

فــي اآلتــي :
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 .1.1.IVتعريفات الوصالت المستأجرة من طرف متعامل الهاتف الثابت (اتصاالت الجزائر) :
االتاوة الشهرية للتأجير والصيانة
الجزء الثابت (دج دون احتساب
الرسوم)

 2ميغابايت/ثانية

21 870

الجزء المتغير (دج دون احتساب
الرسوم في الكلم غير قابل
للتجزئة)
446

 34ميغابايت/ثانية

72 900

4 050

 155ميغابايت/ثانية

218 700

12 150

 10ميغابايت/ثانية

43 740

2 250

 100ميغابايت/ثانية

102 060

6 480

1 GE

220 320

24 300

نوع الوصلة

الوصالت المستأجرة TDM

الوصالت المستأجرة
Ethernet

الوصالت المستأجرة G10
Ethernet

≤  200كم
ما بين  200كم و 300كم
ما بين  300كم و 500كم

68 850
38 250

957 950

27 40

 .2.1.IVتعريفات انهاء المكالمات للثابت والنقال:
خدمات/أداءات التوصيل البيني (دج دون احتساب الرسوم)  /دقيقة
التوصيل البيني المحلي
التوصيل البيني في العبور
اتصاالت الجزائر للهاتف النقال
أوبتيموم تيليكوم الجزائر
الوطنية لالتصاالت الجزائر

2018/2019

2019/2020

3,50

3,50

0,95

0,74

0,95

0,67

0,95

0,95

 .3.1.IVتعريفات انهاء الرسائل القصيرة (:)SMS
خدمات/أداءات التوصيل البيني (دج دون احتساب الرسوم) SMS /

2018/2019

2019/2020

اتصاالت الجزائر للهاتف النقال

1,5

1,5

أوبتيموم تيليكوم الجزائر

1,5

1,5

الوطنية لالتصاالت الجزائر

1,5

1,5

 .4.1.IVتعريفات انهاء الرسائل المتعددة الوسائط (:)MMS
خدمات /أداءات التوصيل البيني (دج دون احتساب الرسوم) MMS /

2018/2019

2019/2020

اتصاالت الجزائر للهاتف النقال

15

10

أوبتيموم تيليكوم الجزائر

15

15

الوطنية لالتصاالت الجزائر

15

15
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 .2.IVتسيير الذبذبات:
باإلضافــة إلــى الذبذبــات الممنوحــة لهــم فــي إطــار شــبكات االرســال الخاصــة بهــم ،يمتلــك متعاملــو الهاتــف النقــال والثابــت ،بموجــب

دفاتــر الشــروط الخاصــة بهــم ،GSM( ،الجيــل الثالــث ،الجيــل ال اربــع والجيــل ال اربــع لإلنترنــت الثابــت) لحزمــات التــرددات اآلتيــة:
اتصاالت الجزائر

GSM

الجيل الثالث

الجيل الرابع
الجيل الرابع
لألنترنت الثابت

أوبتيموم تيليكوم الجزائر

اتصاالت الجزائر للهاتف النقال

الوطنية لالتصاالت الجزائر

943.1-935.1/898.1-890.1

959.9-951.9/914.9-906.9

951.5-943.5/906.5-898.5

ميغاهيرتز

ميغاهيرتز

ميغاهيرتز

-1825.9 / 173.4-1730.9

1847.9-1843.9/1752.9-

1865.9-1861.9/1770.9-

 1829.9ميغاهيرتز

 1748.9ميغاهيرتز

 1766.9ميغاهيرتز

1843.9- /1748.9-1744.9

1861.9-1857.9/1766.9-

1879.9-1875.9/1784.9-

 1839.9ميغاهيرتز

 1762.9ميغاهيرتز

 1780.9ميغاهيرتز

2165-2150/1975-1960

2125-2110/1935-1920

2150-2135/1960-1945

ميغاهيرتز

ميغاهيرتز

ميغاهيرتز

1839.9-1829.9/1744.9-

1857.9-1847.9/1762.9-

-1865.9-1780.9/1770.9

 1734.9ميغاهيرتز

 1752.9ميغاهيرتز

 1875.9ميغاهيرتز

1825-1805/1730-1710
ميغاهيرتز

تطبيقا للمهام التي خولها لها القانون رقم  04-18المؤرخ في  10مايو سنة  ،2018قامت سلطة الضبط باألعمال اآلتية:
•الترخيــص لمتعاملــي الهاتــف النقــال باســتغالل عــرض إضافــي فــي الحزمــة  1800ميغاهيرتــز للجيــل ال اربــع وهــذا فــي إطــار
الحيــاد التكنولوجــي طبقــا ألحــكام دفاتــر الشــروط الخاصــة بهــم،

•سحب الذبذبات المخصصة لمتعاملي الهاتف النقال في الحزمة  60جيغاهيرتز بسبب عدم استخدامها،
•التأكــد مــن احتـرام متعاملــي الهاتــف النقــال والثابــت لتوصيــات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت  UIT-Rوالمتعلقــة بأحــكام قنـوات
الذبذبــات وكــذا التخصيصــات ذات الصلــة،

•تنسيق استخدام الذبذبات في الحزمات المتقاسمة السيما في حزمة  6جيغاهيرتز،
•د ارســة طلبــات تخصيــص الذبذبــات  FHالمرســلة مــن طــرف متعاملــي الهاتــف الثابــت والنقــال بهــدف زيــادة قــدرة االرســال
فــي إطــار توســيع شــبكة الجيــل ال اربــع،

•تنســيق اســتخدام الذبذبــات بيــن متعاملــي الهاتــف الثابــت والنقــال بهــدف تخصيــص ذبذبــات إضافيــة فــي الحزمــة 2.1
جيغاهيرتــز بالنســبة للجيــل ال اربــع.

28

س ض ب إ إ -التقرير السنوي2019

 .3.IVتســليم تراخيص إلقامة و/أو اســتغالل شــبكات االتصاالت االلكترونية وتوفير خدمات االتصاالت االلكترونية ،وتراخيص
الشــبكات الخاصــة وكــذا التراخيــص لتوفيــر الخدمــات وأداءات البريد:

 .1.3.IVقطاع البريد:
طبقــا ألحــكام القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد واالتصــاالت
االلكترونيــة ،ســلمت ســلطة الضبــط ترخيصــا جديــدا لممارســة نشــاط البريــد السـريع الدولــي وشــهادتي ( )2تســجيل لمتعاملــي بريــد جــدد
لممارســة النشــاط البريــدي الخاضــع لنظــام التصريــح البســيط.
أ .تسليم التراخيص:
ســلمت ســلطة الضبــط ترخيصــا واحــدا ( )1لممارســة نشــاط البريــد السـريع الدولــي لفائــدة المتعامــل  Aramexالج ازئــر ،شــركة ذات
مســؤولية محــدودة.

ب .تسليم شهادات التسجيل:
بعن ـوان ســنة  ،2019ســلمت ســلطة الضبــط شــهاداتي تســجيل لمتعامليــن ( )2جديديــن همــا Servitec :وثمانيــة وأربعــون ســاعة
بريــد س ـريع.
 .2.3.IVقطاع االتصاالت االلكترونية:
فــي إطــار المهــام المخولــة لهــا بموجــب القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018الــذي يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة
بالربيــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،والتــي تهــدف إلــى ضمــان اســتم اررية خدمــات االتصــاالت االلكترونيــة واحت ـرام المعاييــر التقنيــة

واالقتصاديــة ذات الصلــة ،ووجــود منافســة مشــروعة بيــن مختلــف المتعامليــن إزاء المســتهلكين ،قامــت ســلطة الضبــط بد ارســة وتســيير
الملفــات الخاضعــة لنظــام الترخيــص.

 .أخدمة توفير النفاذ إلى االنترنت:
خــال ســنة  ،2019لــم يتــم تقديــم أي طلــب ترخيــص جديــد يتعلــق بخدمــات توفيــر النفــاذ إلــى االنترنــت ،غيــر ّأنــه تــم تســجيل ســبع
( )7طلبــات تجديــد الترخيــص لتوفيــر النفــاذ إلــى االنترنــت.
مــن بيــن الســبعة طلبــات التجديــد التــي تــم تقديمهــا ،قــررت ســلطة الضبــط -تطبيقــا لدفاتــر الشــروط الخاصــة بنشــاط توفيــر النفــاذ إلــى

األنترنــت -عــدم تجديــد أربــع ( )4طلبــات.

أن ثمانيــة ( )8تراخيــص لتوفيــر النفــاذ إلــى االنترنــت قــد انتهــت مــدة صالحيتهــا ولــم يقـ ّـدم أصحابهــا طلبــا لتجديدهــا،
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ

طبقــا ألحــكام المــادة  25مــن دفتــر الشــروط الخــاص بتوفيــر النفــاذ إلــى االنترنــت.

بلــغ العــدد اإلجمالــي للتراخيــص الســارية المفعــول والمتعلقــة باســتغالل خدمــات توفيــر النفــاذ إلــى االنترنــت المســجلين إلــى غايــة نهايــة

ســنة  2019ثمانيــة عشــر ( )18ترخيصــا.
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.بخدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول االنترنت (:)VOIP
أن ســلطة
خــال ســنة  ،2019لــم يتــم تقديــم أي طلــب ترخيــص جديــد يتعلــق بخدمــات توفيــر الصــوت عبــر بروتوكــول االنترنــت ،غيــر ّ
الضبط ســجلت طلبين ( )2لتجديد الترخيص.

بلــغ عــدد التراخيــص المتعلقــة بتوفيــر خدمــة الصــوت عبــر بروتوكــول االنترنــت المســجلين إلــى غايــة نهايــة ســنة  ،2019ترخيصــا

واحــدا (.)1

ج .خدمة مراكز النداء:
خالل سنة  ،2019سجلت سلطة الضبط ثالث ( )3طلبات تجديد الترخيص.
كمــا انتهــت صالحيــة تســعة ( )9تراخيــص لم اركــز النــداء ولــم يقـ ّـدم أصحابهــا طلبــا لتجديدهــا ،طبقــا ألحــكام المــادة  14مــن دفتــر
الشــروط الخــاص بم اركــز النــداء.
بلــغ العــدد اإلجمالــي للتراخيــص الســارية المفعــول والمتعلقــة باســتغالل خدمــات م اركــز النــداء المســجلين إلــى غايــة ،2019/12/31
واحــد وثمانــون ( )81ترخيصــا.
د .خدمات األوديوتاكس:
فيما يتعلق بتراخيص خدمة األوديوتاكس ،عرفت سنة  2019ما يلي:
تقديم طلب ترخيص واحد لتقديم خدمات األوديوتاكس إلى سلطة الضبط،
تقديم طلب واحد لتجديد ترخيص خدمات األوديوتكس.
العدد اإلجمالي للتراخيص السارية المفعول والمتعلقة باستغالل خدمات األوديوتاكس المسجلة إلى غاية نهاية سنة  2019هو

سبعة ( )7تراخيص.

ه .خدمة استضافة وتخزين المحتوى المعلوماتي في الحوسبة السحابية:
خــال ســنة  ،2019تــم تســليم أربــع ( )4تراخيــص لتقديــم خدمــات اســتضافة وتخزيــن المحتــوى فــي الحوســبة الســحابية ،ويتعلــق

األمــر بــ:

30

الرقم

اسم الشركة

01

اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيليس ،شركة ذات أسهم

02

 ISSALNETشركة ذات مسؤولية محدودة

03

حسناوي تيليكوم الجزائر ،شركة ذات أسهم

04

وكالة األنباء الجزائرية
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و .تراخيص الشبكات الخاصة:
خالل سنة  ،2019قامت الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء ( )GRTEبتفديم طلب لتجديد ترخيص إقامة و/أو
استغالل الشبكة الخاصة لالتصاالت االلكترونية.

بلغ العدد اإلجمالي للتراخيص السارية المفعول والمتعلقة باستغالل الشبكة الخاصة المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019

ترخيصين إثنين ،ويتعلق األمر بـ:
الرقم

اسم الشركة

01

الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء ()GRTE

02

سونطراك ،نشاط النقل عبر األنابيب

 .4.IVالعروض الدائمة والترويجية لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال:
فــي إطــار د ارســة العــروض والخدمــات المقدمــة مــن طــرف متعاملــي الهاتــف النقــال والثابــت ،أصــدرت ســلطة الضبــط ق ارريــن ينظمــان
العــروض الدائمــة والترويجيــة للمتعامليــن المذكوريــن.
◀

◀الق ـرار رقــم /01أخ /رم /س ض ب إإ ،2019 /المــؤرخ فــي ،2019/01/07المحــدد لشــروط تســويق وصالحيــة العــروض
المقدمــة مــن طــرف متعاملــي الهاتــف النقــال والثابــت.
الدائمــة للمنتجــات والخدمــات ّ

◀ ◀الق ـرار رقــم /02أخ  /رم /س ض ب إإ ،2019 /المــؤرخ فــي ،2019/014/07المحــدد لشــروط والكيفيــات المطبقــة علــى
العــروض الترويجيــة لمتعاملــي الهاتــف الثابــت والنقــال.

وبعنوان سنة  ،2019قامت سلطة الضبط بدراسة طلبات المصادقة على العروض التعريفية الدائمة والترويجية أو الخدمات
المتعلقة بشبكات الثابت والنقال ( ،GSMالجيل الثالث والجيل الرابع).

 .1.4.IVالعروض التعريفية الدائمة والترويجية الخاصة بالثابت:
خــال ســنة  ،2019صادقــت ســلطة الضبــط علــى  11عرضــا خاصــا بالثابــت % 55 .منهــا عــروض دائمــة و % 45منهــا عــروض

ترويجيــة .حيــث نجــد مــن ضمــن إجمالــي العــروض % 82 ،منهــا موجــه إلــى الزبائــن المقيميــن.

أن عــدد العــروض التعريفيــة الدائمــة والترويجيــة خــال ســنة  ،2019عــرف انخفاضــا قــدر ب ـ  % 35مقارنــة بســنة
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ

.2018
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2018

طبيعة العروض

2019

مجموع 2018

مجموع 2019
6

المقيمين

الشركات

المقيمين

الشركات

عروض دائمة

5

2

4

2

7

عروض ترويجية

10

0

5

0

10

5

المجموع

15

2

9

2

17

11

 .2.4.IVالعروض التعريفية الدائمة والترويجية الخاصة بالنقال ( ،GSMالجيل الثالث والجيل الرابع):
بالنســبة لســنة  ،2019صادقــت ســلطة الضبــط علــى  76عرضــا يشــمل مختلــف التكنولوجيــات ( ،GSMالجيــل الثالــث والجيــل

ال اربــع) التــي قدمهــا متعاملــو الهاتــف النقــال الثالثــة ،موزعــة مــا بيــن العــروض الدائمــة والعــروض الترويجيــة .حيــث أن عــدد العــروض
المصــادق عليهــا عــرف نســبة انخفــاض قـ ّـدرت ب ـ  % 46بالمقارنــة مــع ســنة .2018

يعــود ســبب هــذا االنخفــاض باألســاس إلــى تأطيــر وتحديــد كيفيــات المصادقــة علــى العــروض الترويجيــة وكــذا شــروط تســويقها

وصالحيــة العــروض الدائمــة للمنتجــات والخدمــات المقدمــة.

2019

2018

مجموع
2018

مجموع
2019
49

طبيعة العروض

الدفع
المسبق

الدفع
البعدي

المختلط

الدفع
المسبق

الدفع
البعدي

المختلط

عروض دائمة

31

19

21

21

10

18

71

عروض ترويجية

40

18

13

9

6

12

71

27

المجموع

71

37

34

30

16

30

142

76

 .5.IVمنح األرقام القصيرة والطويلة:
فــي إطــار تســيير مخطــط الترقيــم الوطنــي ،منحــت ســلطة الضبــط األرقــام القصيـرة المكونــة مــن أربعــة أرقــام مــن نــوع الصوتــي ،وأرقــام
مكونــة مــن خمســة أرقــام مــن نــوع الرســائل القصيـرة ،وأرقــام طويلــة للمكالمــات الحـرة ،ورمــز لنقطــة اإلشــارة الوطنيــة ( )NSPCإلــى
مختلــف مقدمــي الطلبــات ،وكــذا كتلــة مــن األرقــام إلــى متعامــل الهاتــف النقــال أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر ،حيــث التفاصيــل مبينــة علــى

النحــو اآلتي:

32
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 .1.5.IVاألرقام الطويلة (:)Rec UIT-T E.164
الممنوح له

كتلة األرقام الممنوحة

تاريخ المنح

أوبتيموم تيليكوم الجزائر

0784 PQMCDU

2019/02/10

 .2.5.IVاألرقام القصيرة والطويلة (:)non E. 164
الرقم

الممنوح له

الرقم الممنوح

نوع الرقم

تاريخ المنح

01

المديرية العامة للحماية المدنية

1021

صوتي

2019/06/17

02

المصلحة الوطنية لحرس السواحل

1054

صوتي

2019/12/09

03

المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية
المحدودة Interphone Call Center

3068
صوتي

2019/01/23

3088

04

 NATIXISالجزائر ،شركة ذات أسهم

3316

صوتي

2019/01/23

05

 BNP Paribasالجزائر ،شركة ذات أسهم

3319

صوتي

2019/01/23

06

 Outsoursing Global Solutionشركة
ذات مسؤولية محدودة

0 800 100 015

صوتي

2019/01/23

07

مديرية الصحة والسكان لوالية قسنطينة

0800 11 9995

صوتي

2019/03/13

08

 Medomلإلسعافات بالبيت ،شركة ذات
مسؤولية محدودة

3015

صوتي

2019/12/18

3324

صوتي

2019/12/18

09

الصحة بالبيت

’’‘’EL FARADJ

3602
10

 Marketelالجزائر ،شركة ذات مسؤولية
محدودة

11

 El Athir presseشركة ذات مسؤولية
محدودة

3603

صوتي

2019/12/18

3605
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08001 00013

صوتي

2019/01/23
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 .3.5.IVاألرقام الطويلة والقصيرة الملغاة:
الرقم

الممنوح له

الرقم الممنوح

تاريخ اإللغاء

01

تجمع النقد اآللي ’’‘’GIE Monétique

3021

2019/09/18

02

Icosnet

3310

2019/07/24

03

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء
’’‘’CASNOS

60 006

2019/07/09

04

Kenza Télécom

63 036

2019/03/13

05

Kenza Télécom

66 012

2019/03/13

06

Kenza Télécom

66 013

2019/03/13

07

Kenza Télécom

66 014

2019/03/13

08

 Audiotelالجزائر

66 600

2019/07/08

09

 Audiotelالجزائر

66 666

2019/07/08

10

 AFIAالدولية ،شركة ذات أسهم

0 800 100 200

2019/07/14

11

’’Smart Link Communication ‘’SLC

09 822 QMCDU

2019/04/06

 .4.5.IVرمز نقطة اإلشارة الوطنية (:)NSPC
فــي  18ديســمبر  ،2019منحــت ســلطة الضبــط إلــى الصنــدوق الوطنــي للعطــل المدفوعــة األجــر والبطالــة الناجمــة عــن ســوء األحـوال

الجوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري ’’ ،‘’ CACOBATPHرمز نقطة االشارة الوطنية.5031 :
الممنوح له

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال
الجوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري ’’‘’ CACOBATPH

34

رمز نقطة اإلشارة الوطنية

تاريخ المنح

5031

2019/12/18
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 .6.IVترخيص التسويق التجاري لخدمات الجيل الرابع:
بهــدف تســويق خدمــات الجيــل ال اربــع فــي الواليــات اإلضافيــة االختياريــة ،يتوجــب علــى المتعامليــن الحائزيــن علــى الرخصــة التقيــد
بالت ازمــات دفاتــر الشــروط الخاصــة بهــم بخصــوص التغطيــة ونوعيــة الخدمــة فــي الواليــات الخاضعــة مبدئيــا اللتـزام التغطيــة بعنـوان

الســنة الثالثــة .ولهــذا الغــرض وطبقــا ألحــكام ق ـرار المجلــس رقــم  /90أخ /رم /س ض ب م 2016 /المــؤرخ فــي 2016/11/11

المحــدد لشــروط وكيفيــات التســويق التجــاري لخدمــات الجيــل ال اربــع فــي الواليــات اإلضافيــة االختياريــة ،أجــرت ســلطة ضبــط البريــد
واالتصــاالت االلكترونيــة حمــات القيــاس اآلتيــة علــى:
◀

◀شــبكة الجيــل ال اربــع للمتعامــل أوبتيمــوم تيليكــوم الج ازئــر ،حيــث تــم إجـراء الحملــة خــال الفتـرة الممتــدة مــن  14إلــى  20ســبتمبر

◀

◀شــبكة الجيــل ال اربــع للمتعامــل اتصــاالت الج ازئــر للهاتــف النقــال ،حيــث تــم إجـراء الحملــة خــال الفتـرة الممتــدة مــن  24إلــى

 2019على مستوى الواليات اآلتية :سعيدة ،البيض ،الشلف وغليزان.

 25ديســمبر  2019علــى مســتوى الواليــات اآلتيــة :تنــدوف ،خنشــلة ،المســيلة وســكيكدة.

وعلى هذا األساس ،أصدرت سلطة الضبط في سنة  2019الق اررات اآلتية:
◀

◀القـرار رقــم  /29أخ  /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي  ،2019/10/31المتضمــن الترخيــص للمتعامــل أوبتيمــوم تيليكــوم

الج ازئــر للتســويق التجــاري لخدمــات الجيــل ال اربــع فــي الواليــات اإلضافيــة بعنـوان الســنة الثالثــة ،وهــي :عيــن تيموشــنت ،ســيدي
بلعبــاس ،تيبــازة ،المســيلة ،أم البواقــي ،بســكرة وجيجــل،

◀

◀القرار رقم  /49أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المؤرخ في  ،2019/12/30المتضمن الترخيص للمتعامل اتصاالت الجزائر
للهاتــف النقــال للتســويق التجــاري لخدمــات الجيــل ال اربــع فــي الواليــات اإلضافيــة بعنـوان الســنة الثالثــة ،وهــي :قالمــة ،إليــزي،

المديــة ،أم البواقــي ،غليـزان ،ســوق أهـراس ،تبســة ،تيسمســيلت ،ميلــة ،عيــن تيموشــنت ،البيــض ،غردايــة ،معســكر ،النعامــة،
ســعيدة وتيــارت.

 .7.IVمطابقة دفاتر الشروط ألحكام القانون رقم :04-18
بموجــب القانــون رقــم  18-04المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018ال يجــوز للمتعامليــن الحائزيــن علــى ترخيــص توفيــر خدمــات

االتصــاالت االلكترونيــة إقامــة الشــبكات بمــا فيهــا الالســلكية الكهربائــي .ولهــذا الغــرض صاغــت ســلطة الضبــط قـرار المطابقــة اآلتــي:

◀ ◀القـرار رقــم  /39أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي  2019/12/11المتضمــن مطابقــة دفاتــر الشــروط المتعلقــة بإقامــة
واســتغالل الخدمــات الخاضعــة لنظــام الترخيــص لمقتضيــات القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  24شــعبان عــام 1439
الموافــق  10مايــو ســنة  ،2018المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد واالتصــاالت االلكترونيــة.
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 .8.IVاإلجراءات المتعلقة بالتحقيق ومتابعة المخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البريد واالتصاالت االلكترونية:
أخــذا بعيــن االعتبــار للمقتضيــات الجديــدة التــي أتــى بهــا القانــون رقــم  04-18المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018بخصــوص

إج ـراءات العقوبــات الماليــة ضــد متعاملــي البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة ،أصــدرت ســلطة الضبــط الق ـرار اآلتــي:
◀

◀القـرار رقــم /35أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي  04ديســمبر  ،2019الــذي يلغــي القـرار رقــم  /60أخ /رم /س
ض ب م 2015 /المــؤرخ فــي  ،2015/10/12المعـ ّـدل ،المتضمـ�ن إج��راءات التحقيــق والمتابعــة للمخالفــات المرتكبــة مــن طــرف

متعاملــي البريــد والمواصــات الســلكية والالســلكية قصــد تطبيــق العقوبــات الماليــة ضدهــم.

 .9.IVالمصادقة على تجهيزات البريد والتجهيزات المطرفية والمنشآت الالسلكية الكهربائية:
بهــدف ضمــان أحســن تكفــل بملفــات طلبــات المصادقــة علــى التجهي ـزات المطرفيــة والمنشــآت الالســلكية الكهربائيــة الموجهــة ألن
تكــون موصولــة بالشــبكة المفتوحــة للجمهــور ،قامــت ســلطة الضبــط بمراجعــة القـرار رقــم  /43أخ /رم  /س ض ب إإ 2018/المــؤرخ

فــي 2018/11/28المتضمــن اإلج ـراء المذكــور ،بالق ـرار رقــم  /28أخ /رم /س ض ب إإ 2019 /المــؤرخ فــي ،2019/10/16
مســت التعديــات النقــاط اآلتيــة:
حيــث ّ
الجانب المسبق للمصادقة:
ركــز القـرار الجديــد علــى الجانــب المســبق إلجـراء المصادقــة لــكل عمليــة اســتيراد األجهـزة المطرفيــة والمنشــآت الالســلكية الكهربائيــة،
قصــد تحســيس المتعامليــن واألشــخاص الطبيعييــن حــول أهميــة البــدء فــي إجـراءات المصادقــة لــدى ســلطة الضبــط قبــل تجســيد عمليــة
االســتيراد ،وهــذا تفاديــا للتكاليــف اإلضافيــة المحتملــة للتخزيــن علــى مســتوى الموانــئ والمطــارات فــي انتظــار تســليم شــهادات المطابقــة
مــن طــرف ســلطة الضبــط.

قبول تصريحات المطابقة الممضاة إلكترونيا:
صنعــون عــن طــرق البريــد االلكترونــي،
ـص اإلج ـراء الجديــد للمصادقــة علــى إمكانيــة ارســال تصريحــات المطابقــة التــي ّ
الم ّ
نـ ّ
أعدهــا ُ
إلــى ســلطة الضبــط إذا كانــت هــذه التصريحــات ممضــاة إلكترونيــا مــن طــرف المصنــع أو الممثــل المخــول قانونــا.
إنشاء مذكرة التمثيل:
تــم النــص عــل نظــام للتمثيــل فــي قـرار المصادقــة الجديــد ،بحيــث يســمح للمتعامليــن االقتصادييــن تعييــن ممثــل عنهــم ،مــن اختيارهــم،

لــدى ســلطة الضبــط.

اعتماد مخابر التجارب:
أوضــح القـرار رقــم  /28أخ /رم /س ض ب إإ ،2019/المذكــور أعــاه ،بــأن تقاريــر الفحــص الفحــص (اختبــارات الطيــف الراديــوي
–  ،RFالتوافــق الكهرومغناطيســي  ،EMC -معــدل االمتصــاص النوعــي DAS -والســامة  )Safety -يجــب أن يتــم تســليمها

مــن طــرف الهيئــات المعتمــدة فــي البلــد األصلــي بحســب المعاييــر الســارية المفعــول ،علــى غـرار معيــار  .ISO 17025يســمح هــذا

الشــرط بالتأكــد مــن تســليم تقاريــر الفحــص مــن طــرف الهيئــات المختصــة وتبعــا للمعاييــر المطلوبــة.
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وضع قاعدة بيانات من طرف سلطة الضبط:
ينــص اإلج ـراء الجديــد علــى وضــع ســلطة الضبــط لقاعــدة بيانــات لتقاريــر الفحــص (اختبــارات الطيــف الراديــوي –  ،RFالتوافــق

الكهرومغناطيســي  ،EMC -معــدل االمتصــاص النوعــي DAS -والســامة  )Safety -التــي ستشــكل بمناســبة اســتقبال ملفــات
طلبــات المصادقــة ،والتــي ســيتم اســتغاللها عنــد د ارســة ملفــات طلبــات المصادقــة للمتعامليــن اآلخريــن.
انخفاض عدد العينات المفروضة:
المـراد المصادقــة عليــه بالطلــب ،مــع إمكانيــة
كان مــن المعمــول بــه فــي إطــار اإلجـراء القديــم اشــتراط ارفــاق ثــاث عينــات مــن الجهــاز ُ

طلــب عينــة رابعــة .غيــر أن اإلجـراء الجديــد قــد خفــض عــدد العينــات المشــروطة إلــى عينــة واحــدة فقــط.

ولهــذا الغــرض ،وفــي إطــار تطبيــق مهــام المصادقــة علــى مطابقــة تجهي ـزات االتصــاالت االلكترونيــة التــي عهــد بهــا القانــون رقــم

 04-18المــؤرخ فــي  10مايــو ســنة  ،2018الســيما المــادة  143منــه لســلطة الضبــط ،قامــت هــذه األخي ـرة خــال ســنة ،2019
بتســليم  822شــهادة مطابقــة موزعــة كاآلتــي:

◀ ◀ 257شهادة مطابقة ألجهزة مطرفية لالتصاالت االلكترونية،
◀ ◀ 268شهادة مطابقة ألجهزة مطرفية السلكية كهربائية،
◀ ◀ 297شهادة مطابقة لمنشآت السلكية كهربائية.
عالوة على ذلك ،أصدرت سلطة الضبط خالل سنة  ،2019إشعار المطابقة لـ  24طلب صادر عن مصالح الجمارك.
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V .Vآفاق سلطة الضبط لسنة :2020
بهــدف تحقيــق مهــام تنظيــم ســوقي البريــد واالتصــاالت االلكترونيــة علــى أكمــل وجــه ،صاغــت ســلطة الضبــط اســتراتيجية « انجــاز

.»20-22

تتلخص المحاور الكبرى لالستراتيجية المذكورة في:
تحفيز النمو في سوق االتصاالت االلكترونية والبريد ،السيما من خالل مرافقة الشركات الناشئة،
إقامة روابط التعاون والشراكة على المستوى الدولي،
تطوير سياسة اتصال نشطة مع محيطها وتحفيز اليقظة المحيطية،
توحيد الجهود ووضع الرأسمال البشري في مركز اهتماماتها،
إرساء التحول الرقمي لسلطة الضبط،
التركيز على جودة الخدمة ( )QoSوجعلها أولوية.

معجم املصطلحات
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معجم املصطلحات
خدمــة أوديوتكــس :خدمــة االتصــال وحيــدة االتجــاه أو تفاعليــة بيــن مشــترك الشــبكة الهاتفيــة وآلــة ذاتيــة التشــغيل للتعــرف علــى الــكالم
واســتعادة الرســائل الصوتية.

فهــرس التوصيــل البينــي :هــو عــرض تقنــي وتعريفــي للتوصيــل البينــي ،الــذي يتوجــب علــى المتعامليــن نشـره ســنويا للســماح للمتعامليــن

اآلخريــن بإقامــة عروضهــم التجارية والتعريفية.

ـرد عبــر الهاتــف علــى عــدد هائــل مــن المكالمــات
مركــز النــداء :مركــز النــداء هــو مؤسســة أو تنظيــم يتمثــل نشــاطها األساســي فــي الـ ّ
أو إصــدار عــدد هائــل مــن المكالمــات حســب إجـراء معيــن وذلــك لفائــدة زبــون أو عــدة زبائــن.
 :GMPCSنظام االتصاالت الشخصية العالمية المتنقلة عبر األقمار االصطناعية.
 :GSMمنظومة عالمية لالتصاالت النقالة.
 :LTEتطــور طويــل المــدى ويقصــد بــه تكنولوجيــا متطــورة علــى المــدى الطويــل بحســب المواصفــات األوليــة لمجموعــة GPP3
(مجموعــة خب ـراء مشــروع الجيــل الثالــث).

 :SMSخدمة الرسائل القصيرة وتتمثل في الرسائل القصيرة المرسلة عبر قنوات اإلشارات للشبكة النقالة .GSM

 :UITاالتحاد الدولي لالتصاالت.

 :VoIPالصوت عبر بروتوكول االنترنت.
 :VSATشــبكة االتصــاالت الالســلكية عبــر الس ـواتل الثابتــة ،يتــم مــن خاللهــا تقديــم خدمــات االتصــاالت الالســلكية عبــر الســاتل
باســتخدام جــزء صغيــر مــن إجمالــي قــدرة الســاتل بفضــل جهــاز مطرفــي لإلرســال واالســتقبال ذو حجــم صغيــر يســمح بتبــادل
المعلومــات بتدفــق منخفــض أو متوســط.
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