العدد ١٩

السبت  ١٦شعبان عام  ١٤٤٣هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٩مارس سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ١٦شعبان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩مارس سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

– قطعة رقم ) ٣٣8ملكية خاصة(،
– قطعة رقم ) ٣٣٩ملكية للدولة(،
– قطعة رقم ) ٣٤٠ملكية خاصة(.
تبلـ ـغ مساحـ ـة اﻷمـ ـﻼك العقاريـ ـة اﳋاص ـة )القطعتـ ـﲔ ٣٣8

اﳌاّدة  : ٥ينش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤مارس

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

و (٣٤٠اﳌعنية بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومي ـة
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ثﻼثة عشـ ـر ) (١٣هكت ـارا وسبعـ ـة وخمس ـﲔ ) (٥٧آرا وسبعـ ـﲔ
) (٧٠سنتيارا.
اﳌاّدة  : ٣يتمثل قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها ،بعنوان عملية

مرسوم تنفيذي رقم  ١١٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١شعبان عام
 ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤مارس سنة  ،٢٠٢٢يضبط مبادئ

إنجاز محطة ﲢلية مياه البحر اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ

تـ ـحديد تعريفة خدمات التصديق اﻹلكتروني.

أعﻼه ذات سعة ثﻼثمائة ألف متر مكعب يوميا ) ٣٠٠.٠٠٠م/ ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يوميا( ،عﲆ اﳋصوص فيما يأتي :
– مراكز الكهرباء واﶈّوﻻت،
– اﶈطة التحتية الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح اﳌياه اﳌاﳊة،

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بن ـ ـاء عـ ـﲆ تقريـ ـر وزيـ ـر البري ـ ـد واﳌواص ـﻼت السلكي ـة
والﻼسلكية،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌادت ـ ـان  ٥-١١2و١٤١

– هيكل استقبال مياه البحر،

)الفقرة  (2منه،

– اﳌصاﰲ واﳌناخل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق باﳌنافسة،

– بناية ضخ مياه البحر،
– بنايات الترشيح والتصفية،
– بناية التأثير اﳌتبادل،
– خزانات مياه التناضح العكسي،
– مباني إعادة التعدين للمياه اﳌنتجة،
– خزانات اﳌياه اﳌعاﳉة،
– محطة ضخ مياه الشرب،

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رقـ ـم  ٠2-٠٤اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٥جمـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠8-٠٤اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٧جمـ ـادى

الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مناطق تخزين اﳌواد الكيماوية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٩صفر عام
 ١٤٣٠اﳌواف ـ ـق  2٥فبرايـ ـر سنـ ـ ـة  2٠٠٩واﳌتعلـ ـ ـق بحـماي ـ ـة

– خزانات معاﳉة وﲢديد السوائل،

اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– غرفة التحكم،
– بناية اﻹدارة،

– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ٠٤-١٥اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١ربي ـ ـع
الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق أّول فبراير سنة  2٠١٥الذي يحدد
القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،

– شبكة الطرق اﳌتنوعة،

ﻻ سيما اﳌادة  ٤٩منه،

– منافذ الدخول،
– مركز اﳌراقبة واﳊراسة،
– مساحة خضراء،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام

 ١٤٣٩اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحدد القواعد العامة
اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

– موقف السيارات.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٣٠يونيـ ـ ـو سن ـ ـ ـة 2٠2١

اﳌاّدة  : ٤يجـ ـ ـ ـ ـب أن تتـ ـ ـوفـ ـ ـ ـ ـر اﻻعتم ـ ـ ـادات الضـ ـ ـروريـ ـ ـ ـة

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،

لتعويض اﳌعنيﲔ بعملية نزع اﻷمﻼك العقارية و/أواﳊقوق

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ 2٦

العينية العقارية لغرض إنجاز العملية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

اﻷوﱃ أعﻼه ،وتودع لدى اﳋزينة العمومية.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 ١٦شعبان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٩مارس سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧8-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٦يوليو سنة  2٠2٠الذي
يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزي ـ ـر ال ـ ـب ـ ـري ـ ـد واﳌواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة
والﻼسلكية،
– وبنـ ـ ـاء عـ ـ ـﲆ اقتـ ـ ـراح السلطـ ـ ـة اﻻقتصاديـ ـ ـة للتصديـ ـ ـق
اﻹلكتروني،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٤٩من القانون رقم
 ٠٤-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع الثاني عام  ١٤٣٦اﳌوافق أّول
فبراير سنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ضبط مبادئ ﲢديد تعريفة اﳋدمات اﳌمنوحة من طرف
مؤديي خدمات التصديق اﻹلكتروني.
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– كل وثيقة أو معلومة أخرى لها عﻼقة بتحديد التعريفة
تقوم بطلبها السلطة اﻻقتصادية للتصديق اﻹلكتروني.
ﲢدد السلطة اﻻقتصادية للتصديق اﻹلكتروني كيفيات
إرسال العناصر اﳌـحاسبية واﳌواجز التعريفية.
يمكن السلطة اﻻقتصادية للتصديق اﻹلكتروني ،ﰲ حالة
م ـا اع ـت ـب ـرت ذلك ضروري ـا ،أن ت ـق ـوم ب ـال ـت ـح ـق ـق م ـن أن ـظـمـة
الفوترة اﳋاصة ﲟؤدي خدمة التصديق اﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : ٦ينش ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤مارس

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌاّدة  : ٢يضمن مؤدي خدمة التصديق اﻹلكتروني عدم
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ﻻ يست ـب ـع ـد ع ـدم ال ـت ـم ـيـيـز الـتـخـفـيضات عﲆ الـتـعـريـفـات

مرسوم تنفيذي رقم  ١١٥-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام
 ١٤٤٣اﳌوافق  ١٧مارس سنة  ،٢٠٢٢يتعلق بتدابير

التمييز ﰲ مجال ﲢديد تعريفة اﳋدمات اﳌمنوحة.
اﳌرتبطة بشروط اﻻشتراك و/أو العروض اﳋاصة ﳌؤدي
خدمة التصديق اﻹلكتروني ،بشرط أن تكون هذه الشروط
و/أو ال ـع ـروض م ـنشورة م ـع ال ـت ـع ـري ـف ـات ط ـب ـق ـا ل ـل ـكـيـفـيـات
اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ٣أدناه ،وأن تكون التخفيضات مطبقة
دون ﲤييز عﲆ كل زبون تتوفر فيه هذه الشروط.
اﳌاّدة  : ٣يجـ ـ ـب أن يضم ـ ـ ـن مـ ـ ـؤدي خـ ـ ـدمـ ـ ـات التصـ ـدي ـ ـ ـق
اﻹلكتروني الشفافية ﰲ مجال ﲢديد التعريفة.
وبه ـ ـذه الصف ـ ـة ،ينش ـ ـر ويع ـ ـرض عـ ـﲆ موقع ـه اﻹلكتروني
عﲆ اﻹنترنت ،البيان اﳌفصل لتعريفات خدمات التصديق
اﻹلكتروني.
زيادة عﲆ ذلك ،يمكن نشر وعرض هذا البيان اﳌفصل
بأي وسيلة أخرى.
يلزم مؤدي خدمات التصديق اﻹلكتروني بإعﻼم زبائنه
بشروط ﲢديد التعريفات وكذا شروط تعديلها.
اﳌاّدة  : ٤يج ـ ـب أن تكـ ـون ﳑارسـ ـات ﲢدي ـ ـد التعريفـ ـ ـات
مطابق ـ ـة لشـ ـروط ﳑارسـ ـة اﳌنافسـ ـة كمـ ـ ـا هـ ـي مـحـ ـ ـددة ﰲ
التشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ٥تقوم السلطة اﻻقتصادية للتصديق اﻹلكتروني
ﲟراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها.
وبهذه الصفة ،يلزم مؤدي خدمات التصديق اﻹلكتروني
بأن يرسل إﱃ السلطة اﻻقتصادية للتصديق اﻹلكتروني :
– العناصـ ـر اﳌـحاسبي ـ ـة اﳌستعملـ ـ ـة لتحديـ ـ ـد تعريفـ ـ ـات
خدمات التصديق اﻹلكتروني والوثائق اﳌـحاسبية اﳌتعلقة
بها،
– اﳌواجز التعريفية وكذا أي تعديﻼت ﰲ هذا الشأن،

ال ـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف اﳉديـ ـدة لـ ـلـ ـنـ ـظـ ـام اﳋاص بـ ـالشروط
الصحـ ـيـ ـة اﳌطـ ـب ـق ـة عﲆ اﳌساف ـري ـن عﲆ مست ـوى
نقاط الدخول إﱃ التراب الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦الـمؤرخ ﰲ  ١8صفر عام ١٣8٦
اﳌواف ـ ـق  8ي ـون ـي ـو سن ـة  ١٩٦٦واﳌتضم ـن قـانـون الـعـقـوبـات،
الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-88الـمؤرخ ﰲ  ٧جمادى
الثانية عام  ١٤٠8اﳌوافق  2٦يناير سنة  ١٩88والـمتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-٩8الـمؤرخ ﰲ  ٣ربيع اﻷول
عام  ١٤١٩الـموافق  2٧يونيو سنة  ١٩٩8الذي يحدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-٠١الـمؤرخ ﰲ  ١٧جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤22الـموافق  ٧غشت سنة  2٠٠١والـمتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه ،الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤الـمؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤2٥الـموافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤والـمتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٦الـمؤرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية
عام  ١٤2٧الـموافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

