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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16 -  - 61 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــعـــدّل  sيـــعـــد s2016 ــــوافـق 11 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1437 ا
ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم ويـتمم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 -  - 410 اHؤر اHؤرّخ فيخ في
23 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة

2009 الـــــذي يـــــحـــــدد  قـــــواعـــــد األمـن اHـــــطـــــبـــــقـــــة عـــــلى الـــــذي يـــــحـــــدد  قـــــواعـــــد األمـن اHـــــطـــــبـــــقـــــة عـــــلى

النشاطات اHنصبالنشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة.ة على التجهيزات احلساسة.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـداخـلـية
واجلـماعـات احملـليـة ونـائب وزير الـدفـاع الوطـني ووزيرة

sالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ووزير النقل

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي يـحدد
sتممHعدل واHا sدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1421 اHــوافـــق 5 غــشــت ســنــــة 2000
الــــذي يـــحــــدد الـــقــــواعــــد الــــعــــامــــة اHـــتــــعـــلــــقــــة بـــالـــبــــريـــد
sـتممHـعــدل واHا sــواصـالت الـسـلــكــية والـالســلــكـيـةHوبا
ال ســـــيــــمــــا اHـــــواد 4 (اHـــــطــــة اخلــــامــــســــة) و10 و13 (اHــــطــــة

 sالسادسة) و32 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممHعدل واHا sوأمنها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

sتممHعدل واHا sوتصديرها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اHــعـدل

sتممHوا
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يـــخــــضع اقـــتــــنـــاء واســــتـــعـــمــــال والـــتـــنــــازل عن هـــذه
الــتــجــهــيــزات من قــبل مــهــنــيي الــصــيــد الــبــحــري ألحــكــام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 15 - 250 اHؤرّخ في 15 ذي احلجة
عــــام 1436 اHــــوافق 29  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2015 واHـــذكـــور

أعاله".

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 4 و5 و7 و9 و12 و14
و17 من اHرسوم التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي
احلـجة  عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009 واHذكور

أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
وال يخضع لالعتماد :

- أصحاب رخص وتراخـيص إقامة واستغالل شبكة
عـمـومـيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة فـيـمـا يـخص

sنشآت اخلاصة بالشبكاتHاقتناء جتهيزات ا

- اHــــــؤســـــــســــــات والـــــــشــــــركـــــــات ذات األســــــهـم فــــــروع
اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري

التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".

"اHــــادة 5 : يـــخــــضع اعــــتـــمـــاد اHــــتـــعـــامــــلـــY لـــتــــقـــديـــر
السلطات اHعنيةs بناء على :

- نـتـائج التـحـقيـقـات األمنـيـة التي جتـريـها اHـصالح
sYتعاملHعنية على اHا

sYهنية للمتعاملHالقدرات ا -

- الـشـروط األمـنيـة لـلمـحالت الـتي سـتـمارس فـيـها
النشاطات موضوع طلب االعتماد.

حتــدد الــشــروط األمـنــيــة لــهــذه احملالت �ــوجب قـرار
مـــشـــتـــرك بــــY الـــوزيـــرين اHــــكـــلـــفـــY بـــالــــدفـــاع الـــوطـــني

والداخلية".

"اHادة 7 : تسلّم االعـتمادات من الـنوع األول والنوع
الـــــثـــــانـي اHــــذكـــــورة فـي اHــــادة 6 أعـالهs من قـــــبل مـــــصــــالح
الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــداخــلـيــة بــعــد األخــذ بـرأي الــســلــطـات

اآلتية :

- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
ووزارة الــــدفـــاع الــــوطـــنـيs فـــيــــمــــا يـــخـص الـــتــــجـــهــــيـــزات
احلــسـاســة اHـصـنــفـة في األقــسـام الـفــرعـيـة 1 و2 و3 و5 من

sرسومHلحق األول بهذا اHالقسم "أ" من ا

sـكـلـفـة بـالـنـقل ووزارة الـدفـاع الـوطـنيHالـوزارة ا -
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

sرسومHلحق األول بهذا اHب" من ا"

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 98-96 اHؤرخ
s1998 وافق 18 مـارس سنةHفي 19 ذي القـعـدة عام 1418 ا
اHــعـدّل واHـتـمّمs الـذي يــحـــدد كـيـفـيــات تـطـبـيق األمـر رقم
97 - 06 اHــــــورّخ في 12 رمـــــضــــــان عـــــام  1417 اHــــــوافق 21

يــنــايــر ســنـة 1997 واHــتــعــلق بــالــعــتــاد احلــربـي واألســلــحـة
sوالذخيرة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شــوال عــام 1425 اHـوافق 28  نــوفــمــبــر ســنـة  2004
الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقs اHـــعــدّل

sتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-163 اHؤرخ
في 24 ربـيع األول  عـام 1426  اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2005

sتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتهاHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلـــجـــة  عــام 1430 اHــوافق 10 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
2009 الــذي يـحــدد قـواعــد األمن اHــطـبــقـة عــلى الــنـشــاطـات

sنصبّة على التجهيزات احلساسةHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-234 اHؤرخ
في 14 ذي الـقـعـدة  عـام 1436 اHـوافق 29 غـشت سـنة 2015
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات �ــارســة األنــشــطـة واHــهن

sنظمة اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاريHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-250 اHؤرخ
في 15 ذي احلــجــة  عــام 1436 اHــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2015 الـذي يـحــدد شـروط وكـيـفــيـات اقـتــنـاء الـتــجـهـيـزات

اHــسـاعــدة عـلـى الـصــيـد الــبـحــري واسـتــعـمــالـهــا والـتــنـازل
sمن طرف مهنيي الصيد البحري sعنها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يـعـدّل هـذا اHـرسـوم  ويـتـمم اHـرسـوم
التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلجة  عام 1430
اHـوافق 10 ديــسـمـبــر سـنـة 2009 الـذي يـحــدد قـواعـد األمن
اHـــطــبــقــة عـــلى الــنــشـــاطــات اHــنــصـــبّــة عــلى الـــتــجــهــيــزات

احلساسة.
اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سنة 2009 واHذكور أعالهs �ادة 3 مكرر حترر كما يأتي:
"اHــــادة 3 مـــــكــــرر : يـــــصــــنـف اHــــســـــبـــــار والــــســـــونــــار
ومسـبار الـشبـاك واHتـفـحص البـحري ضـمن التـجهـيزات
احلـسـاسـة الـواردة في الـقــسم الـفـرعي اخلـامس من الـقـسم

"أ" من اHلحق األول بهذا اHرسوم.
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يودع الـطـلب اHعـد وفـقا لـلـنمـوذج اHبـيّن في اHـلحق
الــــســـابـع بـــهــــذا اHــــرســـومs فـي أجل ســــتـــة (6) أشــــهــــر قـــبل
انـــقــــضـــاء صالحــــيـــــة االعــــتـــمـــــاد الــــســـــاري. يــــرفــق هـــــذا
الطلب بـحصيلـــة رقمية تـتعلــق بالـتجهيـــزات اHقتنــاة
من الـسـوق الوطـنـية و/أو اخلـارجـيـة (التـعـيـY والكـمـية)
وتصـريح معـلل بعـدم اHمـارسة بـالنـسبـة للـطالبـY الذين

لم �ارسوا نشاطاتهم.
يـــتـم الـــتـــجــديـــد مـن قـــبل مـــصـــالح الـــوزارة اHـــكـــلـــفــة

بالداخليةs وفقا ألحكام اHادتY 7 و10 من هذا اHرسوم.
ويـــــــخــــــضـع كـل تــــــغـــــــيــــــيـــــــر فـي قــــــائـــــــمــــــة ...............

(الباقي بدون تغيير)".
"اHادة 14 : يـخضع اقتـناء التـجهيـزات احلساسة من
الــــســــوق اخلــــارجــــيـــة مـن قــــبل اHــــتــــعــــامــــلــــY واألشــــخـــاص
الطبـيعيـY واHعـنويY بـغرض احلـيازة واالستـعمالs إلى

رخصة مسبقة تسلّم حسب احلالة من قبل مصالح :
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
YـكـلــفـتـHا Yـصــالح الـوزارتــH ـســبقHبــعـد األخـذ بــالـرأي ا
بـالــدفـاع الــوطـني والــداخـلــيـةs فــيـمــا يـخص الــتـجــهـيـزات
احلـسـاسـة اHـصـنـفـة  في األقـسـام الـفـرعـيـة 1 و2 و3 و5 من
القسم "أ" من اHلحق األول وعـندما يتعلق الطلب باقتناء
هـــذه الـــتــجـــهــيـــزات بـــغــرض احلـــيــازة واالســـتــعـــمـــالs فــإنه
يـتــعـY إرفـاق الـطــلب بـنـســخـة من رخـصــة اسـتـغالل هـذه
sرسومHادة 20 من هذا اHتعد وفقا ألحكام ا sالتجهيزات

- الوزارة اHـكـلفـة بـالنـقل بـعد األخـذ بـالرأي اHـسبق
sبالدفـاع الوطني والـداخلية YكـلفتـHا Yصـالح الوزارتH
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم
"ب" مـن اHـــــلــــحـق األول. ويــــشـــــتـــــرط كــــذلـك رأي مــــصـــــالح
الـوزارة اHـكـلـفـة بـتكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال عـنـدما
يـتعلق طلب الرخـصة بالتجـهيزات احلساسـة اHصنفة في
الــقــسـم الــفــرعي 1 (الـــنــقــطــتــان 6 و7) من الـــقــسم "ب" من

sلحق األولHا
- الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــداخـــلــيـــة بــعـــد األخــذ بـــالــرأي
اHــــســـبـق Hـــصــــالح وزارة الـــدفــــاع الـــوطــــني فــــيـــمــــا يـــخص
الـتجـهيـزات احلسـاسة اHـصنـفة في الـقسم "ج" من اHـلحق

األول.
وفي جــمــيـع احلــاالت اHــذكــورة أعالهs تــرسل نــســخــة
من رخـصــة االقـتــنـاء إلى مــصـالح وزارة الــدفـاع الــوطـني
وتـــــرسل  نـــــســــخــــــة كــــذلـك من الـــــرخــــصـــــــة إلــى مـــــصــــالح
الــــوزارة اHـــكــلــفــــة بـــالــداخــلــيــة عـــنــدمــا تــســـلّــم مــن قــبل

السلطتــY اHذكورتY فــــي اHطتY 1 و2 أعاله.
يـجب أن تـكون الـتـجـهـيـزات اHـركـبة............................

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

- وزارة الـدفـاع الــوطـني فـيــمـا يـخص الـتــجـهـيـزات
احلـسـاســة اHـصـنـفــة في الـقـسم "ج" من اHــلـحق األول بـهـذا

اHرسوم".
"اHادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
يــرفـق الـطـــلب بــتــعـــهــد كـتـــابي مــطـــابق لــلــنـــمـوذج
اHـــبــيّـن فـي اHـــلــحـق الــثـــالـث بــهـــذا اHـــرســـوم وبـــمـــلـف

يحتوي على ما يأتي :
: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي

- اســـتــمــارة مــعـــلــومــات خــاصـــة بــالــطــالـب مــطــابــقــة
sرسومHلحق السادس بهذا اHبيّن في اHللنموذج ا

- نـسخة من الـشهادات اجلامـعية أو الـشهادات التي
تــثـبـت الـقــدرات اHـهــنـيــةs تـتــطـابـق مع الـنــشـاط اHــنـصبّ

sعلى التجهيزات موضوع الطلب
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي

sقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH تستعمل
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

sقرر اعتمادهاHا
- سند اإلقامة بالنسبة لألجانب.

: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا
sنسخة من القانون األساسي -

- اســـــتـــــمـــــارة مـــــعـــــلـــــومـــــات خـــــاصـــــة بـــــكل واحـــــد من
اHـسـيـرين اHـسـاهـمـY والـوكـالء مطـابـقـة لـلـنـمـوذج اHـبـيّن

sرسومHلحق السادس بهذا اHفي ا
- نـسخة من الـشهادات اجلامـعية أو الـشهادات التي
تــثـبت الــقـدرات اHــهـنــيــة لـلــمـســيـر تــتـطــابق مع الـنــشـاط

sنصبّ على التجهيزات موضوع الطلبHا
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي

sقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH ستستعمل
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

sقرر اعتمادهاHا
- سـنـد اإلقـامـة بالـنـسـبـة لـلمـسـيّـرين ذوي اجلـنـسـية

األجنبية.
عنـدمـا ال يـسـتـوفي الـطـالب شـرط الـقـدرات اHـهـنـية
اHـذكـور أعالهs فـإنه يـتـعـY عـلـيه إدمـاج شـريك واحـد على

األقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".
"اHادة 12 : االعـتماد شـخصـي وال �كن الـتنـازل عنه

وهو صالح Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
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اHــاداHــادّة 4 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سـنـة 2009 واHـذكــور أعالهs بـاHـواد 17 مـكـرر و17 مـكـرر 1

و17 مكرر2  وحترر كما يأتي :
"اHــادة 17 مـــكـــرر : تـــخـــضـع رخـــصــــة االقـــتـــنــــاء عـــلى
اHــســتــوى الـوطــني لــلــتــجـهــيــزات احلــســاسـة اHــصــنــفـة في
sلحق األولHاألقسـام الفـرعية 1 و2 و3 من القـسم "أ" من ا
إلى تـقـد¡ طـلب مـرفق بـنـسخـة من رخـصـة اسـتـغالل هذه

التجهيزات".
"اHــــــادة 17 مـــــــكــــــرر 1 : يــــــخـــــــضـع الــــــدخـــــــول اHـــــــؤقت
لـلـتجـهـيـزات احلـسـاسة إلى الـتـراب الـوطـنيs إلى رخـصة
مــسـبــقــة تـســلّمs حــسب احلــالـةs من قــبل الــســلـطــة اHــعـنــيـة

اHذكورة في اHادة 14 من هذا اHرسوم.
تـــخــضـع إعــادة تــصـــديــر الـــتــجـــهــيــزات اHـــذكــورة في
الـــفــقـــرة الـــســـابــقـــةs لـــلـــتــصـــريـح لــدى الـــســـلـــطــة اHـــســـلـــمــة

للرخصة.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبــــيق هـــذه اHـــادة �ـــوجب قـــرار
مـــشـــتـــرك بـــY الـــوزراء اHـــكـــلـــفـــY بـــالـــداخـــلـــيـــة والـــدفـــاع
الــــوطـــنـي وتـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال و الــــنـــقل

واHالية". 
"اHادة 17 مكرر 2  : يخضع الـتصدير اHؤقت وإعادة
اسـتـيـراد الـتـجـهيـزات احلـسـاسـة اHـرخص بـهـا قـانـونا إلى
رخص تـسـلّم من قـبل الـسـلطـة اHـعـنـيـة اHـذكـورة في اHادة

14 من هذا اHرسوم. 

حتــدد كـــيــفــيــات تـــطــبــيق هــذه اHـــادة �ــوجب الــقــرار
الـوزاري اHــشـتـرك اHـنـصـوص عـلـيه في اHـادة 17 مـكـرر 1

أعاله".
اHاداHادّة 5 : :  تـعدّل اHادة 20 من اHرسـوم التنـفيذي رقم
09-410 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1430 اHـــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعالهs و حترر كما يأتي :
"اHـادة 20 : يـخـضع اسـتـغالل الـتـجـهـيـزات احلـسـاسـة
s"ــصـــنــفــة في األقـــســام الــفـــرعــيــة 1 و2 و3 من الـــقــسم "أHا
الـقــسم الـفـرعي 1 من الــقـســم "ب" والـقــسـم الـفـرعي1 من
القسم "ج" من اHلحق األولs إلى رخصة مسبقة تسلّم من

قبل اHصالح اآلتية :
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
s واصالت السلكية والالسلكيةHأو سلطة ضبط الـبريد وا
حـسب احلالـةs طـبقـــا لألحكـــام التـشريـعيـة والتـنظـيمـيــة
الـســاريـة اHـفـعــولs فـيـمـــا يــخــص الـتـجـهــيـزات احلـسـاسـة
اHـصنـفة فــي األقسـام الفـرعية 1 و2 و3 من الـقسم "أ" من
اHـــلـــحـق األولs بـــعــــد األخـــذ بـــرأي مــــصـــالـح وزارة الـــدفـــاع

"اHادة 17 : ................ (بدون تغيير)..................
بـغض الــنـظــر عن أحـكــام الـفــقـرة الــسـابــقـةs وعــنـدمـا

يصدر الطلب من قبل :

- هـــيـــئـــة أو إدارة عــمـــومـــيـــة ذات تـــســيـــيـــر مـــركــزي
Yويــتـــعــلق بــتـــجــهــيـــزات حــســاســـة مــصــنـــفــة في الـــقــســمــ
الـفــرعــيـY 2 و3 من الـــقــسم "ب" والـــقــسم "ج" مـن اHــلــحق
األولs تــمــنح رخــصــة االقــتــنــاء من قــبل مــصــالـح الـوزارة
sــكــلـفــة بــالـداخــلــيـةHــكــلـفــة بــالـنــقل أو مــصــالح الـوزارة اHا

sحسب احلالة

- اHـؤسسـة الـعمـوميـة التـابعـة لـقطـاع الطـاقة تـمنح
رخصة االقتناء حسب احلالة من قبل السلطات اآلتية :

* الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
YـكـلــفـتـHا Yـصــالح الـوزارتــH ـســبقHبــعـد األخـذ بــالـرأي ا
بـالــدفـاع الــوطـني والــداخـلــيـةs فــيـمــا يـخص الــتـجــهـيـزات
احلـــســـاســـة اHــصـــنـــفـــة في األقـــســام الـــفـــرعـــيــة 1 و2 و3 من

sلحق األولHالقسم "أ" من ا
* الوزارة اHـكـلفـة بـالنـقل بـعد األخـذ بـالرأي اHـسبق
sبالدفـاع الوطني والـداخلية YكـلفتـHا Yصـالح الوزارتH
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

sلحق األولHب" من ا"
* الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــداخـــلــيـــة بــعـــد األخــذ بـــالــرأي
اHــــســـبـق Hـــصــــالح وزارة الـــدفــــاع الـــوطــــني فــــيـــمــــا يـــخص
الـتجـهيـزات احلسـاسة اHـصنـفة في الـقسم "ج" من اHـلحق

األول.

تـــــــســــــتـــــــثـــــــنـى مــــــصـــــــالـح وزارة الـــــــدفــــــاع الـــــــوطـــــــني
........................... (بدون تغيير)..............................

كـــمـــا تــســـتـــثــنـى من تـــطــبـــيق إجـــراءات الـــتـــرخــيص
موضوع هذه اHادة :

s.......................(بدون تغيير) ........................-

- مـصالح اجلـمارك فـيمـا يخص اقـتنـاء التـجهـيزات
احلـســاسـة اHــصـنــفـة في الــقـسم الــفـرعي 3 من الـقـسم "ب"
الــفـقــرة األولى من الــقـسم الــفـرعي s2 الـنــقــطـة األولى من
القـسم الفرعي 3 والفقـرة األولى من القسم الفرعي 4 من
الــــــــقــــــــسـم "ج" من اHــــــــلــــــــحـق األول. إال أن اقــــــــتــــــــنــــــــاء هـــــــذه
التجهيزات من قبل اHصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا
إلى تصريح لدى مـصالح الوزارات اخملتـصة اHذكورة في

الفقرة 2 من هذه  اHادة.

-...................................(الباقي بدون تغيير)". 
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"اHادة 45 مـكرر : تسـتـثنى من مـجال تـطبـيق اHواد
7 و14 و17 اHـذكورة أعالهs الـتـجـهـيزات احلـسـاسـة اخلـاصة
بالطـرق اHذكورة في الفقرتY 1 و2 من القـسم الفرعي 3
مـن الــقــسم "ب" من اHـــلــحق األول بــهـــذا اHــرســومs عــنــدمــا
تـــــركـب عــــــلـى اHـــــركــــــبــــــات ذات األولــــــويــــــة أو اHــــــركــــــبـــــات
اHستفيـدة من تسهيل اHرور اHنـصوص عليها في اHادة 2
من اHرسوم التنفيذي رقم 04 - 381 اHؤرّخ في 15 شوّال

عام 1425 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2004 واHذكور أعاله.
يـخـضع اقـتـنـاء الـتـجـهـيـزات احلـسـاسـة اHـذكـورة في
Yالـــفــقــرة الــســـابــقــة إلى تـــصــريح لــدى مـــصــالح الــوزارتــ
اHــكـلــفــتـY بــالـداخــلــيـة والــنـقلs ويــتــرتب عـلـى الـتــصـريح
الذي يـبيّن كـميـات التجـهيـزات ووجهـتهـا النـهائـية إعداد

وصل".
اHـاداHـادّة ة 7 : :  يـتــمم الــقــسم "أ" من قــائـمــة الــتـجــهــيـزات
احلـــســاســة اHـــلــحـــقــة بــاHـــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقــم 410-09
اHـؤرخ فــي 23 ذي احلــجـة  عـام 1430 اHـوافق 10 ديـســمـبـر
ســـنــة 2009 واHــذكـــــور أعــالهs بـــقــســـم فــرعي s5 و يـــحــرر

كما يأتي :
"الـقــسم الـفـرعي 5 : الـتــجـهـيــزات اHـســاعـدة لـلــصـيـد

البحري :
sسبارHا -

sالصونار -
sالشباك -

- اHتفحص البحري". 
8 : :  تـــعـــــدّل وتـــتـــمّــم الـــنــــقـــطـــــة 4 من الـــقـــسـم اHــاداHــادّة ة 
الـــفـــرعـي 3  مـن الـــقـــســم "ج" مــن قـــائـــمـــة الـــتـــجــــهـــيـــزات
احلــــســـــاســــــة اHــــبــــيّــــنـــــة فــــي اHــــلــــحـق األول من اHــــرســــوم
التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلجة  عام 1430
اHـوافق 10 ديـســمــبـر ســنـة 2009 واHــذكــور أعالهs و حتـرر

كما يأتي :
"4 - الــلــواحق الــتي يــحــتــمل اســتـعــمــالــهــا كــوســيــلـة

تسديدs السيما السياالت ومسددات الليزر".
اHـاداHـادّة ة 9 : :  تـلـغى اHادة 8 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
09-410 اHــــؤرخ في 23 ذي احلــــجـــــة  عــــام 1430 اHــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHاداHادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 11 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الــوطـني والـوزارة اHــكـلـفــة بـالـداخــلـيـة والــسـلـطــة اHـؤهـلـة
اHــكـلــفــة بــاHــصـادقــــة عــلــى جتــهــيــزات وبــرامج الــتــرمــيـز
فـيـمـا يـخـص الـتـجـهـيــزات اHـصـنـفـة في الــقـسم الـفـرعي 3

sلحق األولHمن القسم "أ" من ا
- الوزارة اHـكـلـفـة بالـنـقل فـيـمـا يخص الـتـجـهـيزات
احلـســاسـة اHــصـنــفـة في الــقـسم الــفـرعي 1 من الـقـسم "ب"
من اHــلـحق األول بــعــد األخـذ بــرأي مـصــالح وزارة الــدفـاع
الـوطني والـوزارة اHكـلفـة بالـداخلـية. يـشتـرط كذلك رأي
مـصالح الـوزارة اHكـلفـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصال
عندمـا يتعلـق الطلب بـالتجـهيزات احلـساسة اHصـنفة في
الــقــسـم الــفــرعي 1 (الــنــقــطــتـY 6 و7) من الـــقــسم "ب" من

sلحق األولHا
- الوالي اخملتص إقليميا................................... 
(الباقي بدون تغيير).............................................."

اHــاداHــادّة 6 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 410-09
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عـام 1430 اHــوافق 10 ديــســمــبــر
سـنة 2009 واHـذكور أعالهs �واد 20 مـكرر و34 مـكرر و34

مكرر1 و34 مكرر2 و45 مكررs وحترر كما يأتي :
"اHــادة 20 مـــكــرر : �ــنـع ربط أنـــظـــمـــة اHــراقـــبـــة عن
طــريق الـفـيــديـو الــتـابـعــة لـلـهــيـاكل واإلدارات والــشـركـات

واHؤسسات العموميةs بشبكة اإلنترنت.
�ـــنـع ربط أنـــظــــمـــة اHـــراقـــبــــة عن طـــريق الــــفـــيـــديـــو
الـــتــابـــعـــة لـــلـــهـــيــاكـل اخلـــاصــة الـــتي يـــتـــعـــدى مـــجـــال رؤيــة
كــامـــيــراتــهـــا إلى الـــفــضــاء اHـــفــتـــوح لــلـــجــمــهـــورs بــشـــبــكــة

اإلنترنت.
عـلى مـسـتــغل نـظـام اHـراقـبـة عن طـريق الـفـيـديـو أن
يــتـعــهــد بـعــدم ربط هــذا الـنــظــام بــشـبــكــة اإلنـتــرنت ويــعـد
الــتــعــهـد وفــقــا لــلــنــمـوذج اHــبــY في اHــلــحق الــثــامن بــهـذا

اHرسوم".
"اHادة 34 مكرر : يخضع اHسيرون والشركاء الذين
ينـدمجـون في متـعامـل معـتمـد من قبلs إلى الـتحـقيـقات

األمنية وفقا ألحكام اHادة 5 من هذا اHرسوم".
"اHـادة 34 مـكـرر 1 : يـجب أن تــسـتــجـيب كـل تـهــيـئـة
حملل �ـارســة الــنــشـاطــات مــوضـوع هــذا اHــرسـوم مـن قـبل
اHــتــعـــامل احلـــاصل عــلى اعـــتــمـــاد من الــنـــوع األول أو فــتح
مــــحل جــــديـــدs لــــشـــروط تـــأمــــY احملل الــــواردة في اHـــادة 5

أعاله".
 "اHـــــادة 34 مــــــكـــــرر 2 : تــــــطــــــبق أحــــــكــــــــام اHـــــــواد 25
(الـفـقرة 1) و26 و30 و31 و32 و36 من هـذا اHـرسـوم كـذلك
عـــلى مـــقــتـــني الـــتــجـــهـــيــزات احلـــســاســـة ألغــراض احلـــيــازة

واالستعمال".
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اHلحـــق السادساHلحـــق السادس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

استمارة معلومات Hمارسة النشاطاتاستمارة معلومات Hمارسة النشاطات

اHنصباHنصبّة على التجهيزات احلساسةة على التجهيزات احلساسة

أنا اHمضي أسفله : السيد (ة):..........................................................................................................................

ابن (ة ) :.......................................................................................................................................................

اHولود (ة) بـ :.................................................................................................................................................

الساكن (ة) بـ (العنوان الكامل) :.......................................................................................................................

عنوان مكان �ارسة النشاطات اHنصبة على التجهيزات احلساسة :......................................................................

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

بطاقة التعريف  الوطنية رقم : .....................الصادرة عن :.........................بتاريخ:...........................................

جواز السفر رقم :.......................الصادر عن :..................................................................................................

تاريخ اإلصدار :............................................تاريخ انتهاء مدة الصالحية :..........................................................

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

بصفتي مسيّرا للشركة :..................................................................................................................................

الكائنة بـ :.....................................................................................................................................................

الهاتف:...............................الفاكس:.....................................البريد اإللكتروني:...............................................

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

.....................................................................................................................................: YساهمHاسم ولقب ا

أطلب اعتماد �ارسة النشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة.

يتعهد اHمضي أسفله بشرفه أن اHعلومات اHذكورة في االستمارة صحيحة.

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

(اخلتم واإلمضاء )



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـ
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

اHلحـــق السابع اHلحـــق السابع 
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

طلب جتديد اعتماد Hمارسة النشاطاتطلب جتديد اعتماد Hمارسة النشاطات
اHنصباHنصبّة على التجهيزات احلساسةة على التجهيزات احلساسة

الطبيعة القانونية للطالب (1) :.......................................................................................................................

اHمضي أسفله : هوية الطالب:.........................................................................................................................
اHولود (ة ) بـ :................................................................................................................................................
اجلنسية :......................................................................................................................................................
عنوان مقر الشركة ( أو الشخصي) (2) :............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان مكان �ارسة النشاط(2) :......................................................................................................................
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان البريد اإللكتروني:...............................................................................................................................
تاريخ إنشاء الشركة :......................................................................................................................................
مرجع االعتماد:...............................................................................................................................................
القيد في السجل التجاري:...............................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي:....................................................................................................................................
هوية الشريك أو الشركاء( أشخاص طبيعية أومعنوية) :.....................................................................................
.................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................
أسماء وألقاب وعنوان السكن باجلزائر و/أو باخلارج :.........................................................................................
اHؤهالت - القدرات والكفاءات اHهنية للمديرين و/أو اHسير :.............................................................................
....................................................................................................................................................................
اHستخدمون األجانب العاملون في الشركة أو اHؤسسة :......................................................................................
....................................................................................................................................................................
طبيعة النشاطات التي �ارسها اHستخدمون األجانب :........................................................................................
ألتمس جتديد االعتماد Hمارسة النشاطات اHهنية اHنصبّة على التجهيزات احلساسة :.............................................
....................................................................................................................................................................

أنا اHمضي أسفله أتعهد بشرفي أن اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب صحيحة.

حرر بـ....................في..............................
(ختم وإمضاء الطالب)

1 - ذكر اسم ولقب الطالب أو عنوان الشركة.
2 - إرفاق نسخة من سند شغل احملل الذي ستمارس فيه النشاطات اHعتمدة.



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1409
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

اHلحـــق الثامناHلحـــق الثامن
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

تعهـــد بعدم ربط نظام اHراقبــةتعهـــد بعدم ربط نظام اHراقبــة
 عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت

أنا اHمضي أسفله السيد (ة)  (1) :.....................................................................................................................
عنوان مكان استغالل نظام كاميرات اHراقبة (2) :..............................................................................................

أتعهد بأنني لن أربط نظام كاميرات اHراقبة عن طريق الفيديو بشبكة اإلنترنت.

حرر بـ ............ في.......................
(إمضاء اHعني)

1 - ذكر االسم واللقب أو عنوان الشركة.
2 - تعيY عنوان مكان استغالل نظام كاميرات اHراقبة.


