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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

احلكومة  ع�صوي  وال�صيد  بال�صيدة  الرتحيب  بعد 

املعنيني  الوزراء  عرو�ض  اإىل  اال�صتماع  وبعد  ومرافقيهما؛ 

هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي  مناق�صتها،  متت  التي  بامللفات 

اجلل�صة، حتديد املوقف من م�صاريع القوانني التالية:

العدالة؛ بع�صرنة  املتعلق  القانون  م�صروع  ـ   1
2 ـ م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 83ـ11، 
�صنة  يوليو   2 املوافق   1403 عام  رم�صان   21 يف  املوؤرخ 

واملتمم؛ املعدل  االجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق   ،1983
املتعلقة  العامة  للقواعد  املحدد  القانون  وم�صروع  ـ    3

بالتوقيع والت�صديق االإلكرتونيني.

بع�صرنة  املتعلق  االأول،  القانون  م�صروع  يف  ن�صرع  اإذن، 

ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  واأحيل  العدالة، 

م�صامعنا  على  ليقراأ  االإن�صان،  وحقوق  واالإدارية  القانونية 

التقرير التكميلي التي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

�صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 

وال�صالم على  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  الرئي�ض؛ب�صم اهلل 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض االأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض االأمة املوقر،

اأ�صرة االإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأعر�ض عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

ملجل�ض  االإن�صان،  وحقوق  واالإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة 

االأمة، حول ن�ض القانون املتعلق بع�صرنة العدالة.

املقدمة

م�صار  يف  هامة  خطوات  اجلزائرية  الدولة  خطت  لقد 

الق�صاء،  ا�صتقاللية  دعائم  باإر�صاء  العدالة،  قطاع  اإ�صالح 

اإىل  اللجوء  ت�صهيل  العدالة،  قطاع  وو�صائل  هياكل  تدعيم 

الق�صاء  دور  تفعيل  الت�صريعية،  املنظومة  تطوير  الق�صاء، 

قطاع  ع�صرنة  النزاعات،  يف  الف�صل  يف  م�صداقيته  و�صمان 

العدالة وتكييفه مع ع�صر التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم 

عمل  خمطط  ت�صمنها  اأهداف  كلها  وهي  واالت�صال، 

احلكومة، من اأجل تنفيذ برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية.

بع�صرنة  املتعلق  القانون  ن�ض  ياأتي  املنظور،  هذا  ومن 

العدالة الذي ناق�صه اأع�صاء جمل�ض االأمة يف اجلل�صة العامة 

التي عقدت بتاريخ 4 جانفي 2015، برئا�صة ال�صيدة  زهية 

بن عرو�ض، نائب رئي�ض جمل�ض االأمة، وبح�صور ممثل احلكومة 

وال�صيد  االأختام،  العدل، حافظ  وزير  لوح،  الطيب  ال�صيد  

خليل ماحي، وزير العالقات مع الربملان، ا�صتهلت اأ�صغالها 

بتقدمي ممثل احلكومة عر�صا حول ن�ض القانون، ثم تال مقرر 

حم�رش اجلل�سة العلنية الرابعة والع�رشين

املنعقدة يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1436

املوافق 7 جانفي 2015 

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض االأمة.

متثيل احلكومة: 

ـ ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات االإعالم واالت�صال؛

ـ ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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اأعدته اللجنة يف املو�صوع،  التقرير التمهيدي الذي  اللجنة 

فمناق�صة عامة عك�صت اهتمام اأع�صاء املجل�ض بقطاع العدالة 

واالإ�صالحات العميقة التي يعرفها، كما كانت هذه املناق�صة 

لالأ�صئلة  احلكومة  ممثل  من  اأجوبة  على  للح�صول  ُمَنا�َصبة 

واالن�صغاالت واملالحظات التي طرحها االأع�صاء.

�صابق،  وقت  فيها يف  �صرعت  التي  للدرا�صة  وا�صتكماال 

 4 االأحد  يوم  م�صاء  مبكتبها  عمل  جل�صة  اللجنة  عقدت 

جانفي 2015، برئا�صة ال�صيد خمتار زروايل، رئي�ض اللجنة، 

تدار�صت فيها االآراء والت�صاوؤالت واملالحظات التي طرحها 

اأع�صاء املجل�ض يف اجلل�صة العامة بخ�صو�ض االأحكام التي 

ردود  وكذا  العدالة،  بع�صرنة  املتعلق  القانون  ن�ض  ت�صمنها 

على  االأخرية  اللم�صات  وو�صعت  عليها،  احلكومة  ممثل 

هذا التقرير التكميلي الذي ت�صمن باخت�صار: عر�ض ممثل 

االأع�صاء  ملداخالت  اللجنة  درا�صة  القانون،  لن�ض  احلكومة 

قدمه  وما  ومالحظات  وان�صغاالت  اأ�صئلة  من  تخللها  وما 

ممثل احلكومة من اأجوبة عليها، واختتمته براأي حول الن�ض 

وتو�صيات. 

الن�ض والنقا�ض العام الذي اأثري حوله 

احلكومة لن�ض القانون:  ممثل  عر�ض  ـ   1
بع�صرنة  املتعلق  القانون  ن�ض  مناق�صة  يف  ال�صروع  قبل 

فيه  �صرح  الن�ض  لهذا  عر�صا  احلكومة  ممثل  قدم  العدالة، 

اأنه ي�صع االإطار القانوين لع�صرنة  املحاور الرئي�صية له، مبينا 

قطاع العدالة، عن طريق ا�صتعمال املعلوماتية لتح�صني اأداء 

مرفق الق�صاء وتكييف العدالة مع التكنولوجيات اجلديدة 

لالإعالم واالت�صال، موؤكدا اأن الن�ض يندرج يف اإطار تنفيذ 

توجيهات فخامة رئي�ض اجلمهورية، بخ�صو�ض اإ�صالح مرفق 

الق�صاء وع�صرنته.

  2 ـ اأ�صئلة وان�صغاالت ومالحظات االأع�صاء:

القانون،  هذا  ن�ض  مداخالتهم  املجل�ض يف  اأع�صاء  ثمن 

وبلوغ  الق�صائي  العمل  اأداء  حت�صني  يف  اأهميته  واأكدوا 

قطاع  يعرفها  التي  االإ�صالحات  من  املن�صودة  االأهداف 

واالن�صغاالت  االأ�صئلة  من  جملة  وطرحوا  العدالة، 

ال�صوء  من  املزيد  ت�صليط  اأ�صحابها  ارتاأى  واملالحظات، 

عليها، منها على اخل�صو�ض:

مع ال�صعوبات والعقبات االآتية:  التعامل  كيفية  ـ   1
ـ �صيا�صة حو�صبة االإدارة.

ا�صتخدام  من  يخ�صون  الذين  امل�صتخدمني  اإقناع  ـ 

البيانات ال�صخ�صية اخلا�صة بهم. 

ـ االأمية »الرقمية«.

ـ التغلب على اخلوف من التغيري.

على متديد االأجل املحدد اإىل يوم   12 املادة  ن�صت  ـ   2
العمل املوايل، يف حالة وجود �صبب خارج عن اإرادة املر�صل، 

فماهي االأ�صباب القاهرة التي ميكن اأن تعد خارجة عن اإرادة 

املر�صل وكيف ميكن اإثباتها؟

يف: الع�صرنة  اإطار  يف  العدل  وزارة  فكرت  هل  ـ   3
يف  امل�صتقبلية  واآفاقها  عملها  وخطة  برناجمها  �صرح  اأ( 

واالأيام  االإعالم  و�صائل  للمواطنني، من خالل  املجال  هذا 

الدرا�صية واالأبواب املفتوحة؟

ورجل  للقا�صي  التقليدية  النمطية  ال�صورة  تغيري  ب( 

العدالة ب�صفة عامة؟

العلوم  من  بر�صيد  العدالة  على  القائمني  تزويد  ج( 

التنمية  يف  يدخل  ما  وكل  الع�صبية  والربجمة  النف�صية 

الب�صرية، للو�صول بهم اإىل اأعلى م�صتويات العطاء؟ 

هو دور االأعوان الق�صائيني املكلفني مبهام التبليغ  ما  ـ   4
والتنفيذ، يف ن�ض هذا القانون؟ هل يخ�صعون اإىل التكوين؟ 

وهل �صيتم ربطهم ب�صبكة املنظومة املعلوماتية املركزية لوزارة 

�صالمة  ن�صمن  فكيف  بنعم،  االإجابة  كانت  واإذا  العدل، 

و�صرية واأمن املعلومات والبيانات؟  

الورقية،         الدعائم  عن  كليا  اال�صتغناء  �صيتم  هل  ـ   5
اأو تبقى ك�صند و�صمان    للمعني الإظهارها وقت احلاجة؟

اجلزائية  االإجراءات  قانوين  تعديل  يتعني  اأال  ـ   6
املتعلق  القانون  ن�ض  ليواكبا  واالإدارية،  املدنية  واالإجراءات 

بع�صرنة العدالة؟

ـ هل اأن تطبيق ن�ض هذا القانون ميدانيا مرتبط باآجال   7
حمددة؟

�صلة  العدالة  بع�صرنة  املتعلق  القانون  لن�ض  هل  ـ   8
بالتوقيع  املتعلقة  العامة  للقواعد  املحدد  القانون  بن�ض 

من  يكن  اأمل  كان كذلك،  واإذا  االإلكرتونيني؟  والت�صديق 

االأجدر امل�صادقة عليه اأوال، ليتم فيما بعد تقدمي ن�ض القانون 

املتعلق بع�صرنة العدالة؟

ـ ملاذا مت ح�صر ا�صتعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد   9
يف ق�صايا اجلنح فقط؟

العليا  املحكمة  لدى  املودعة  الق�صايا  اأن  يالحظ   ـ   10
كثرية جدا وت�صتغرق   وقتا طويال للف�صل فيها.
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ا�صتقاللية الق�صاء عن  العدالة  تتطلب ع�صرنة  اأال  ـ   11
ال�صلطة التنفيذية؟

12 ـ اأال ترون �صرورة التعجيل يف و�صع خارطة ق�صائية، 
ت�صمن جناعة كل املوؤ�ص�صات الق�صائية؟

ع�صري  بتكوين  القيام  ال�صروري  من  األي�ض  ـ   13
وم�صتدام للق�صاة، وفقا للمعايري الدولية؟

14 ـ على اأي اأ�صا�ض مت اختيار عنوان ن�ض هذا القانون، 
ال�صيما واأن عملية ع�صرنة قطاع العدالة مت ال�صروع فيها منذ 

�صنوات؟

للت�صديق  وا�صح  تعريف  يرد  مل  اأنه  يالحظ  ـ   15
االإلكرتوين يف ن�ض هذا القانون؟

احل�صول  اأخرى  اأطرافا  اأو  املحامي  باإمكان  هل  ـ   16
على الدعامة املن�صو�ض عليها يف املادة 14؟

بع�ض  يف  الق�صائية  املجال�ض  عدد  نق�ض يف  هناك  ـ   17
واليات اجلنوب. 

اأحكام ن�ض هذا القانون؟  18 ـ ما دور املحامي يف ظل 
بكيفيات  تتعلق  قوانني،  م�صاريع  م�صتقبال  �صتقدم  وهل 

تطبيق املحامي للتكنولوجيات احلديثة التي ن�ض عليها هذا 

القانون؟

عن  املرئية  املحادثة  تقنية  تطبيق  اآليات  هي  ما  ـ   19
بعد يف الوقت احلا�صر، اأمام تراكم الق�صايا وانعدام التكوين 

والتاأطري يف هذا املجال؟ 

2 ـ رد ممثل احلكومة
اأكد ممثل  الرد على مداخالت االأع�صاء،  البدء يف  قبل 

ي�صكل  العدالة  بع�صرنة  املتعلق  القانون  ن�ض  اأن  احلكومة 

التفريق بني  العدالة، والبد من  لع�صرنة قطاع  قانونيا  �صندا 

تتعلق  العدالة  فع�صرنة  االإدارة،  وع�صرنة  العدالة  ع�صرنة 

يف  عليها  املن�صو�ض  االأفراد  بحقوق  املتعلقة  باالإجراءات 

اأمهات القوانني، كقانون االإجراءات املدنية واالإدارية وقانون 

قانون  دون  االإجراءات  هذه  وع�صرنة  اجلزائية،  االإجراءات 

يعد باطال، وهو مبداأ متعارف عليه يف كل الدول.

وفيما يلي باخت�صار جممل ما رد به ممثل احلكومة على 

بع�ض اأ�صئلة وان�صغاالت ومالحظات االأع�صاء:

ميكن  التي  القاهرة  واالأ�صباب   12 املادة  بخ�صو�ض   )1
اأن تعد خارجة عن اإرادة املر�صل، اأو�صح على �صبيل املثال، 

ما،  باإجراء  القيام  مينع  قد  املعلوماتية  املنظومة  تعطل  اأن 

املادة  ن�صت  وعليه،  املحدد.  االأجل  انق�صاء  قبل  كالتبليغ، 

اإىل يوم العمل املوايل، يف  االأجل  متديد  على  �صراحة   12
حالة حدوث �صبب خارج عن اإرادة املر�صل.

القيمة  اأن  اأو�صح  االإلكرتوين،  الت�صديق  وب�صاأن   )2
القانونية للت�صديق االإلكرتوين �صبق واأن ن�ض عليها القانون، 

فقط،  االإجراءات  يخ�ض  العدالة  بع�صرنة  املتعلق  والقانون 

موؤكدا هنا اأن كل وثيقة توقع اإلكرتونيا م�صتقبال �صتكون لها 

حجية االأمر اإال اإذا مت الطعن فيها. 

ويف ال�صياق ذاته، تطرق ممثل احلكومة اإىل االإ�صالحات 

ت�صلمها  التي  الق�صائية  واملحررات  الوثائق  �صتم�ض  التي 

لها،  التابعة  واملوؤ�ص�صات  الق�صائية  واجلهات  العدل  وزارة 

ال�صوابق  �صحيفة  ا�صتخراج  من  املواطن  �صيتمكن  اإذ 

العدلية و�صهادة اجلن�صية عن طريق االأنرتنت وتكون موقعة 

التوقيع  هذا  �صحة  من  التاأكد  لالإدارة  وميكن  اإلكرتونيا، 

فورا وبو�صائل تكنولوجية عالية الدقة واحلماية، كما ميكنها 

اكت�صاف التزوير ب�صهولة اإن وجد، و�صدد ممثل احلكومة هنا 

على اأن تزوير التوقيع االإلكرتوين �صعب جدا، باملقارنة مع 

تزوير الوثائق املوقعة بالطريقة العادية.

اخلارج  يف  اجلزائرية  اجلالية  اأن  اأكد  هذا،  على  وعطفا 

على  احل�صول  القادمة  القليلة  االأيام  يف  باإمكانها  �صيكون 

عن  اإلكرتونيا  موقعتني  واجلن�صية  العدلية  ال�صوابق  وثيقتي 

ما  وهو  القن�صل،  طرف  من  وخمتومتني  االأنرتنت  طريق 

�صيقل�ض ال حمالة من االإجراءات البريوقراطية التي توؤرقها.  

�صيتم  اأنه  احلكومة  ممثل  اأو�صح  �صلة،  ذي  مو�صوع  ويف 

ربط وزارة الداخلية واجلماعات املحلية بوزارة العدل، ملراقبة 

�صجالت احلالة املدنية مبا�صرة من طرف الق�صاء.

3( وعن تنظيم دورات تكوينية لفائدة كل الفئات املعنية 
بهذا القانون، من اأجل تطبيق التكنولوجيات احلديثة التي 

ن�ض عليها، اأكد اأن برناجما مكثفا لتكوين الق�صاة وموظفي 

العدالة مت ال�صروع فيه، وقد نظمت ثالث ور�صات تكوينية 

من اأجل التطبيق اجليد لتلك التقنيات احلديثة. 

ممثل  اأو�صح  املو�صع،  االإعالمي  الربنامج  وبخ�صو�ض   )4
احلكومة اأن وزارة العدل برجمت لقاءات، �صتتم م�صتقبال مع 

كل املعنيني بهذا الن�ض، وبخا�صة منهم م�صاعدي الق�صاء، 

لتمكينهم تدريجيا من تطبيق التكنولوجيات احلديثة التي 

ن�ض عليها هذا القانون. 

ممثل  اأو�صح  للمعطيات،  التقنية  احلماية  وب�صاأن   )5
احلكومة اأن الن�ض ت�صمن اأحكاما خا�صة بتاأمني املعطيات، 
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وفقا للمعايري املعمول بها دوليا يف هذا املجال، واأكد اأن فريقا 

طويلة  خربة  له  الذي  للع�صرنة  العام  املدير  يراأ�صه  جزائريا 

ويتمتع بتكوين عايل يف هذا املجال، يعمل على توفري حماية 

ق�صوى للمعطيات، م�صريا هنا اإىل اأن اخلطة التي اتبعت يف 

نف�صها  هي  العدالة،  بع�صرنة  املتعلق  اجلديد  النظام  تطبيق 

اخلطة التي اتبعت بالن�صبة لبطاقة ال�صفاء، وهنا اأو�صح ممثل 

احلكومة اأن رئي�ض اجلمهورية هو من قرر �صنة 2008، امل�صي 

قدما باجتاه ا�صتحداث وا�صتعمال بطاقة ال�صفاء، يف وقت كان 

ي�صكك فيه البع�ض يف اإمكانية جناح هذه اخلطوة، بحجة عدم 

اأثبت عدم �صحة  الواقع  اأن  ا�صتكمال ظروف جناحها، غري 

هذا الراأي.

هذا  عليها  ن�ض  التي  احلديثة  التقنية  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 

منوذجية يف  ق�صائية  اأربع جمال�ض  جتربتها يف  �صيتم  القانون، 

بع�ض واليات الوطن، قبل تعميمها على باقي الواليات.

6( وبخ�صو�ض ما اأثري حول كيفية التغلب على التخوف 
من تطبيق هذه التقنية، فاأو�صح اأنه البد من تغيري الذهنيات 

وتكييفها مع التكنولوجيات احلديثة، ولتحقيق ذلك يتعني 

التح�صي�ض باأهداف هذه التقنية واإيجابياتها. 

املحادثة املرئية  تقنية  ا�صتعمال  بح�صر  يتعلق  وفيما   )7
عن بعد يف ق�صايا اجلنح فقط، اأكد ممثل احلكومة مرة اأخرى، 

اأن هذه التقنية م�صتعملة يف دول كثرية واأن املق�صود بها هو 

حماكمة حمبو�ض يف ق�صية جنحة با�صتعمال تقنية املحادثة 

املرئية عن بعد، مع مراعاة احرتام احلقوق والقواعد املن�صو�ض 

عليها يف قانون االإجراءات اجلزائية، وهذا اإذا ا�صتدعى بعد 

امل�صافة اأو تطلب ح�صن �صري العدالة لذلك. كما اأ�صار اإىل اأن 

ح�صرها يف ق�صايا اجلنح فقط مرده اإىل اأن اإجراءات الق�صايا 

اجلنائية معقدة وخطرية جدا، لذا مت تفادي يف املرحلة االأوىل 

اجلنائية،  الق�صايا  يف  املحاكمة  يف  التقنية  هذه  ا�صتعمال 

التقنية  هذه  ا�صتعمال  ميكن  اأنه  اخل�صو�ض  بهذا  مو�صحا 

ال�صتجواب اأو �صماع �صخ�ض يف ق�صايا جنائية، وبخا�صة يف 

حالة بعد امل�صافة بني مكان وجود املحبو�ض ومكان املحاكمة، 

من  �صيمكن  بعد،  عن  املرئية  املحادثة  ا�صتعمال  اأن  واأكد 

ربح الوقت والتخفيف من عناء التنقل، و�صي�صمح للمتهم 

بالدفاع عن نف�صه وكاأنه اأمام القا�صي مبا�صرة.

يخ�ض تكوين الق�صاة، اأو�صح اأن خمطط عمل  وفيما   )8
اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة 

التكوينية  املنظومة  يف  النظر  اإعادة  يخ�ض  حمورا  ت�صمن 

اأن يكون على م�صتوى عايل من  اأنه يجب  للق�صاء، موؤكدا 

للق�صاء،  العليا  املدر�صة  اإ�صالح  من  البد  وعليه،  التكوين. 

يتعني  والإجناحها  العامل،  يف  العليا  املدار�ض  من  لت�صبح 

�صدد  وهنا  كبرية،  خربات  ذوي  اأجانب  مبكونني  اال�صتعانة 

على �صرورة االهتمام باملوارد الب�صرية يف برامج التكوين.

اأكد  الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقاللية  مو�صوع  وحول   )9
اأن مفهوم اال�صتقاللية يختلف من جهة اإىل اأخرى، غري اأن 

االإجراءات  قانون  وتعديل  يتجزاأ،  الق�صائية كل ال  ال�صلطة 

ال�صلطة  ا�صتقاللية  اأكرب  ب�صكل  �صيكر�ض  الحقا  اجلزائية 

الق�صائية للو�صول اإىل دولة قوية وعادلة.

القانون،  هذا  ن�ض  يف  الق�صاء  اأعوان  دور  وب�صاأن   )10
�صيمنحون  ولذلك  اأحكامه،  بتنفيذ  معنيون  اأنهم  اأو�صح 

االأولوية يف التكوين ليتمكنوا من تطبيق التقنيات اجلديدة 

املن�صو�ض عليها. 

الق�صائية، اأو�صح اأنه مت اإن�صاء حماكم  اخلارطة  وعن   )11
جديدة يف اجلزائر العا�صمة، كما مت ت�صريع وترية اإجناز هياكل 

موؤكدا  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  برنامج  يف  م�صطرة  ق�صائية 

من  حتقيقها  اإىل  ن�صعى  التي  االأهداف  اإىل  وللو�صول  اأنه 

االإ�صالحات، يتعني اإجناز املزيد من الهياكل الق�صائية.

اإجراءات  اتخذت  احلكومة  اأن  اأكد  املجال،  هذا  ويف 

عملية، لت�صريع وترية اإجناز جمال�ض ق�صائية يف جنوب البالد، 

النق�ض  ل�صد  احلا�صر،  الوقت  يف  موؤقتة  جمال�ض  و�صع  ومت 

امل�صجل يف هذا ال�صاأن حلني �صد النق�ض نهائيا.

لدى  املودعة  للق�صايا  الكبري  احلجم  وبخ�صو�ض   )12
الق�صايا  عدد  تقلي�ض  بغر�ض  اأنه  اأو�صح  العليا،  املحكمة 

املطروحة على املحكمة العليا ب�صفة خا�صة واملحاكم ب�صفة 

عامة، اتخذت وزارة العدل يف اإطار االإ�صالحات التي يعرفها 

قانون يعدل  بينها م�صروع  اإجراءات من  العدالة عدة  قطاع 

اإ�صالحات عميقة  قانون االإجراءات اجلزائية، وهو يت�صمن 

�صتعمل على تقلي�ض تراكم الق�صايا، على غرار الف�صل يف 

واإجراء  الوجاهية،  اإىل  احلاجة  دون  باأوامر  الب�صيطة  الق�صايا 

النظام  يف  اأ�صا�صي  مبداأ  اإدراج  �صيتم  كما  الفوري،  املثول 

نظام  وهو  »الوا�صطة«،  بـ  يعرف  ما  وهو  اجلزائري  الق�صائي 

معمول به يف معظم دول العامل للف�صل يف الق�صايا الب�صيطة،  

م�صددا على اأن الهدف االأ�صا�صي من كل هذه االإ�صالحات 

هو الو�صول اإىل عدالة قوية. 

عمل  خمطط  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  رده،  ختام  ويف 
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اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة 

ي�صب يف وعاء تدعيم ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية وتي�صري 

اأداء  وحت�صني  الق�صاء  مرفق  اإىل  واملتقا�صني  املواطنني  جلوء 

العمل الق�صائي.  

راأي اللجنة

يف  نوعية  اإ�صالحات  بحق  العدالة  قطاع  عرف  لقد 

اإ�صالحات  وهي  قبل،  من  يعرفها  مل  االأخرية،  ال�صنوات 

لتحقيق  اجلزائرية،  للدولة  القوية  االإرادة  اأخرى  مرة  توؤكد 

عدالة فعالة وذات م�صداقية، كما توؤكد جناعتها يف تذليل 

الكثري من ال�صعوبات واالإ�صكاالت امل�صجلة ميدانيا.

التي  االأحكام  كل  اللجنة  تثمن  املنطلقات،  هذه  ومن 

يعد  الذي  العدالة،  بع�صرنة  املتعلق  القانون  ن�ض  ت�صمنها 

العدالة  اإ�صالح قطاع  ل�صيا�صة  الرئي�صية  واحدا من املحاور 

اأ�صا�صا  تهدف  والتي  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  اأقرها  التي 

اإىل اإدماج التكنولوجيات احلديثة، �صمن املنظومة الق�صائية 

الوطنية وحت�صني خدمات مرفق الق�صاء وترقيتها.

التو�صيات

بعد درا�صة ومناق�صة اللجنة لن�ض القانون املتعلق بع�صرنة 

العدالة، واال�صتماع اإىل مداخالت اأع�صاء املجل�ض، �صجلت 

التو�صية االآتية:

الكبرية  االإجنازات  بكل  املواطن  اإعالم  اأجل  من  ـ 

املحققة يف عدة قطاعات، ومنها قطاع العدالة، يتعني القيام 

للوطن  بالن�صبة  اأهميتها  ومدى  االإجنازات  بتلك  بالتعريف 

ال�صيما  املختلفة،  الوطنية  االإعالم  و�صائل  عرب  واملواطن، 

الثقيلة منها، ويف مقدمتها التلفزيون.

زميالتي،  املحرتم،  االأمة  جمل�ض  رئي�ض  �صيدي  ذلكم، 

التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء  زمالئي 

وحقوق  واالإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 

االإن�صان، ملجل�ض االأمة، حول ن�ض القانون املتعلق بع�صرنة 

العدالة، �صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

املخت�صة،  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

يف  جهد  من  بذلوه  ملا  اأع�صائها،  لكافة  مو�صول  وال�صكر 

�صياغة التقرير التكميلي؛ وقبل ال�صروع يف عملية الت�صويت 

على م�صروع هذا القانون، اأوافيكم ببع�ض املعطيات اخلا�صة 

باجلل�صة.

ـ عدد احل�صور: 91 ع�صوا.

ـ عدد التوكيالت: 28 توكيال.

ـ املجموع: 119.

ـ والن�صاب القانوين املطلوب هو: 105 اأ�صوات.

وعليه، ووفقا ملا هو جار به العمل، وتطبيقا الأحكام املادة 

)58( من النظام الداخلي للمجل�ض، وبعد امل�صاورات التي 

الت�صويت  تقرر  الربملانية،  املجموعات  روؤ�صاء  مع  اأجريناها 

عليكم  اأعر�ض  اإذن،  بكامله؛  القانون  هذا  م�صروع  على 

عليه  للت�صويت  العدالة  بع�صرنة  املتعلق  القانون  م�صروع 

بكامله:

ـ الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:

ـ الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

على  اإيجابا  �صوت  قد  اجلميع  اأن  جميعا  الحظتم  لقد 

اأعترب  وعليه  خمطئا؛  اأكن  مل  اإن  القانون،  هذا  م�صروع 

�صادقوا  قد  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأن 

العدالة،  بع�صرنة  املتعلق  القانون  م�صروع  على  باالإجماع 

احلكومة  ممثل  واأ�صاأل  للقطاع؛  وهنيئا  جميعا  لكم  �صكرا 

وزير  ال�صيد  لك  الكلمة  الكلمة؟  اأخذ  يريد  هل  والقطاع 

نيابة عن ال�صيد وزير العدل، حافظ  العالقات مع الربملان، 

االأختام.

وزير  ال�شيد  عن  )نيابة  الربملان  مع  العالقات  وزير  ال�شيد 

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  االأختام(:  حافظ  العدل، 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض االأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض االأمة االأفا�صل،

زميلتي ال�صيدة الوزيرة،

اأ�صرة االإعالم،

اأخواتي، اإخواين،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، يعتذر ال�صيد وزير العدل، حافظ االأختام عن 

عدم ح�صوره هنا معنا اأمام هذه الوجوه النرية، لتواجده يف 

مهمة ر�صمية خارج الوطن، ونيابة عنه اأود ـ من خالل هذه 
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الكلمة ـ اأن اأعرب لكم عن خال�ض �صكري وتقديري على ما 

اأوليتموه من عناية مل�صروع هذا القانون، قانون ع�صرنة العدالة 

وال�صكر  باالإجماع،  ِقبلكم  من  عليه  امل�صادقة  متت  الذي 

مو�صول اإىل ال�صيد رئي�ض اللجنة املخت�صة واأع�صائها.

�صرح  اإىل  ت�صاف  جديدة  لبنة  يعد  القانون  هذا  اإن 

منظومتنا القانونية، واأداة اأ�صا�صية يف تطوير العمل الق�صائي 

الق�صاء  مرفق  يقدمها  التي  اخلدمات  بنوعية  واالرتقاء 

رئي�ض  ال�صيد  فخامة  برنامج  مقا�صد  مع  متا�صيا  للمواطنني، 

تنفيذه، من خالل  الذي تعكف احلكومة على  اجلمهورية 

خطة العمل التي �صادق عليها جمل�صكم.

�صيدي رئي�ض جمل�ض االأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض االأمة،

الذي  القانوين  ال�صند  مبثابة  �صيكون  القانون  هذا  اإن 

خالل  من  الق�صاء،  ملرفق  نوعية  نقلة  باإحداث  �صي�صمح 

االإجراءات  ورقمنة  االإلكرتونية  الرتا�صل  طرق  اعتماد 

بعد،  عن  املرئية  املحاكمة  تقنية  وا�صتعمال  الق�صائية 

و�صالمة  �صرية  وي�صمن  واجلهد  الوقت  �صيوفر  الذي  االأمر 

فعالية  من  وتزيد  الع�صر  ت�صاير  اأ�صاليب  وهي  املرا�صالت، 

االأداء الق�صائي.

اإننا اليوم بحق نخطو خطوة جديدة يف م�صار االإ�صالح 

يف  ويتعمق  يتوا�صل  اأن  جميعا  نطمح  الذي  الق�صائي، 

الق�صاء  جعل  على  الدولة  عزم  ترتجم  اأخرى،  جماالت 

منيعا  وح�صنا  والقانون،  احلق  دولة  بناء  يف  اأ�صا�صية  ركيزة 

للحريات واحلقوق االأ�صا�صية.

�صكرا على ح�صن متابعتكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لكم ال�صيد الوزير.

اأخذ  يريد  هل  املخت�صة  اللجنة  رئي�ض  ال�صيد  اأ�صاأل 

الكلمة؟ الكلمة لكم.

�صيدي  لكم  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  رئي�ص  ال�شيد 

رئي�ض جمل�ض االأمة املحرتم؛ وال�صكر مو�صول اإىل زميالتي 

تدخالتهم،  على  املحرتم  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء  وزمالئي، 

واإثرائهم وتو�صياتهم فيما يخ�ض م�صروع هذا القانون.

راأ�صها  وعلى  اجلزائرية،  الدولة  اأن  اأحد  على  يخفى  ال 

منذ  للقطاع  اأهمية كربى  اأعطت  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة 

�صنة 2003، با�صتحداث املركز االإلكرتوين، ثم مركز �صحيفة 

ال�صوابق العدلية، ثم حتيني املنظومة الت�صريعية، واليوم نقف 

على قانون ع�صرنة االإجراءات القانونية، لي�ض قدرا حمتوما 

علينا اأن نبقى يف ع�صر البريوقراطية، هنيئا للقطاع وللقائمني 

وال�صاهرين على هذا القطاع الذين ح�صروا لنا هذا الن�ض، 

فال ي�صعني اإال اأن اأثمن واأبارك؛ �صكرا �صيدي رئي�ض جمل�ض 

االأمة املحرتم.

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�ض  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

النقا�ض              يف  �صاهم  من  كل  واأ�صكر  القطاع  اأهنىء  بدوري 

اأو يف اإعداد التقريرين؛ وننتقل االآن اإىل امللف املوايل واملتعلق 

القانون  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  م�صروع  على  بالت�صويت 

رقم 83ـ11، املوؤرخ يف 21 رم�صان عام 1403 املوافق 2 يوليو 

واملتمم،  املعدل  االجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق   ،1983 �صنة 

والكلمة لل�صيد مقرر جلنة ال�صحة وال�صوؤون االجتماعية والعمل 

والت�صامن الوطني، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد  رئي�ض  جمل�ض  االأمة  املحرتم،

االجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  ال�صيد 

املحرتم،

ال�صيد  وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض االأمة املحرتمون،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مقدمة

والعمل  االجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة  تت�صرف 

والت�صامن الوطني ملجل�ض االأمة، بعر�ض تقريرها التكميلي 

للقانون  واملتمم،  املعدل  القانون،  ن�ض  حول  اأعدته  الذي 

 2 املوافق   1403 عام  رم�صان   21 يف  املوؤرخ  83ـ11،  رقم 

الذي  االجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق   ،1983 �صنة  يوليو 

االإثنني  يوم  عقدها  علنية  جل�صة  يف  االأمة  جمل�ض  ناق�صه 

�صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  تراأ�صها   ،2015 جانفي   5
العمل  وزير  غازي،  ال�صيد حممد  بح�صور  املجل�ض،  رئي�ض 

وال�صيد  للحكومة  ممثال  االجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل 

خليل ماحي وزير العالقات مع الربملان.

االأمة،  جمل�ض  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  ا�صتمع  وقد 
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حول  احلكومة  ممثل  قدمه  عر�ض  اإىل  اجلل�صة،  هذه  خالل 

نائب  تاله  الذي  التمهيدي  التقرير  اإىل  ثم  القانون،  ن�ض 

رئي�صة اللجنة.

واأثناء تدخلهم يف املناق�صة العامة، طرح االأع�صاء جملة 

التدابري  حول  واملالحظات  واالن�صغاالت  االأ�صئلة  من 

ممثل  عليها  رد  والتي  الن�ض  بها  جاء  التي  واالإجراءات 

احلكومة.

 وعلى �صوء ذلك، اأعدت اللجنة هذا التقرير التكميلي.

تقدمي ومناق�صة ن�ض القانون 

على م�صتوى اجلل�صة العامة

1 ـ عر�ض ال�صيد ممثل احلكومة، وزير العمل والت�صغيل 
وال�صمان االجتماعي:

املعدل  القانون  ن�ض  حول  مف�صال  عر�صا  تقدميه  لدى 

واملتمم للقانون رقم 83ـ11، واملتعلق بالتاأمينات االجتماعية، 

اأّكد ال�صيد ممثل احلكومة اأن تعديل هذا القانون جاء لي�صد 

املفعول، عن  ال�صاري  القانون  ن�ض  ثغرة كانت موجودة يف 

طريق تعديل املادة )84( واإعادة �صياغتها بال�صكل القانوين 

القانوين  املجال  يف  احلا�صلة  امل�صتجدات  مع  وتكييفها 

و�صعنا حدا  قد  نكون  وبذلك  واالجتماعي،  واالقت�صادي 

 )84( املادة  يّف  املذكورة  الفئات  جتاه  احلا�صل  لالإق�صاء 

حيث اإن هذه االأخرية حتتاج اإىل العناية والتكّفل والتغطية 

االجتماعية، كباقي الفئات امل�صتفيدة من اأداءات ال�صمان 

من  انطالقاً  وهذا  الوطن؛  داخل  املتواجدة  االجتماعي 

ال�صمان  قطاع  بهما  يعمل  الذي  وامل�صاواة  العدالة  مبداإ 

االجتماعي من جهة، واحلفاظ على االأهداف العامة التي 

الع�صرنة  االأداءات،  نوعية  حت�صني  يف  واملتمثلة  اإليها  يرمي 

لل�صمان  الوطنية  للمنظومة  املالية  التوازنات  على  واحلفاظ 

االجتماعي، ق�صد �صمان دميومتها، مع مبداأيها االأ�صا�صيني 

وهما، مبداأ التوزيع ومبداأ الت�صامن، من جهة اأخرى. 

اأع�صاء املجل�ض لن�ض القانون: مناق�صة  ـ   2
طرح ال�صادة االأع�صاء جملة من االن�صغاالت واملالحظات 

حول التعديل الذي جاء به هذا الن�ض، اأهمها:

يقدمها  التي  واالأداءات  اخلدمات  مبطابقة  يتعلق  ما  اأ( 

ال�صمان االجتماعي للموؤمن لهم اجتماعيا يف اجلزائر، مع 

تلك التي يح�صل عليها املوؤمن له اجتماعيا املوجود يف بالد 

االإقامة؛

ب( تقدمي املزيد من التو�صيح حول كيفية تدارك املادة 

التي  النقائ�ض  لكل  املفعول،  ال�صاري  القانون  من   )84(

تعاين منها الفئات املمثلة لبالدنا يف كل الدول والتي هي 

دون تغطية اجتماعية؛

يف  االجتماعي،  ال�صمان  ل�صندوق  املخولة  املهام  ج( 

لهم  للموؤمن  واخلدمات  االأداءات  كل  و�صمان  توفري  ظل 

اجتماعيا، رغم االأعباء الثقيلة التي يعانيها هذا االأخري، يف 

يف  يرفعها  التي  والتحديات  املالية  التوازنات  على  احلفاظ 

ظل االأزمة املالية احلالية؛

د( تو�صيع نظام ال�صراكة واالتفاقيات بني اجلزائر والدول 

االأجنبية، فيما يخ�ض حماية اجلالية اجلزائرية يف اخلارج من 

ناحية التاأمينات االجتماعية.

اأ�صئلة  على  احلكومة  ممثل  الوزير،  ال�صيد  رّد  ـ   3
وان�صغاالت ومالحظات اأع�صاء املجل�ض:

على  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأجاب  رّده،  معر�ض  يف 

اأع�صاء املجل�ض، وقد جاء رّده  التي عرّب عنها  االن�صغاالت 

على النحو االآتي:

ـ فيما يتعلق باالأداءات التي يقّدمها ال�صمان االجتماعي 

ممثل  ال�صيد  اأّكد  التمثيل،  بلد  يف  اجتماعيا  له  للموؤمن 

احلكومة اأنها نف�ض االأداءات واخلدمات التي تقدم للموؤمن 

له اجتماعيا املوجود فوق الرتاب الوطني، وهذا انطالقاً من 

مبداإ العدالة وامل�صاواة املعمول بهما جتاه كافة فئات املجتمع 

واإجراء  التعوي�صات  و�صكل  ن�صبة  يخ�ض  فيما  اجلزائري، 

التكفل اإزاء كل االأخطار املهنية ، املر�ض اأو اأي �صكل من 

اأينما  اجتماعيا  له  املوؤمن  تواجه  التي  العالجية  االأ�صكال 

ُوجد.

ـ وعن تعوي�ض امل�صاريف اخلا�صة بالعالج خارج الوطن 

للموؤمن له اجتماعيا يف بلد التمثيل، يوؤكد ممثل احلكومة اأنها 

ال�صمان االجتماعي  اإجراءات متخذة من طرف �صناديق 

بخطر  اإ�صابتهم  حالة  اجتماعيا، يف  لهم  املوؤمن  جتاه جميع 

مهني اأو مر�ض اأو حاالت عالجية اأخرى.

ال�صمان  يتحملها  التي  الثقيلة  االأعباء  وب�صاأن  ـ 

اأجاب  املالية،  التوازنات  على  احلفاظ  بغر�ض  االجتماعي 

على  يعمل  االجتماعي  ال�صمان  قطاع  باأن  الوزير،  ال�صيد 

حت�صني موارده املالية عن طريق اال�صرتاكات، للحفاظ على 

عن  الناجتة  النفقات  مواكبة  غرار  على  املالية،  التوازنات 

تطبيق برنامج االإ�صالحات امل�صتمرة التي ت�صهدها منظومة 

ال�صمان االجتماعي.
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ـ بالن�صبة لتو�صيع ال�صراكة بني قطاع ال�صمان االجتماعي 

هذا  تو�صيع  احلكومة  ارتاأت  االأخرى،  والدول  اجلزائري 

املجال والتوجه اإىل عقد اتفاقيات ال�صراكة مع بلدان اأخرى، 

تلك  غرار  على  وذلك  واأملانيا،  الربتغال  تركيا،  كاإ�صبانيا، 

اأن  اإىل  باالإ�صافة  اأبرمت بني اجلزائر وفرن�صا وبلجيكا،  التي 

االتفاقيات �صتكون االأداة الفعالة يف ت�صهيل املعامالت يف 

جمال معاجلة املر�صى ونقلهم اإىل اخلارج، مع العلم اأن هذا 

التكفل يدفع بالعملة ال�صعبة.

اأ�صئلة  على  رّده  ختام  يف  احلكمة  ممثل  ال�صيد  واأ�صاف 

اأع�صاء جمل�ض االأمة، موؤّكدا باأن حتيني اأحكام املادة )84( 

من القانون ال�صاري املفعول، �صي�صفي ال�صفافية على معاملة 

جميع �صرائح املجتمع بالت�صاوي، وهذا لرفع الغنب والتق�صري 

دول  يف  بلدهم  ميثلون  الذين  اجلزائريني  املواطنني  اإزاء 

االإقامة، وهذه هي الفل�صفة التي انطلق منها هذا التعديل، 

ا تنظيمياً �صيحدد بالتدقيق  كما اأ�صار اأي�صا اإىل اأن هناك ن�صًّ

جتاه  احلكومة  من طرف  لتوظيفها  التقنية،  االإجراءات  كل 

اجلالية اجلزائرية اأينما تواجدت.

راأي اللجنة

بعد الدرا�صة امل�صتفي�صة لن�ض هذا القانون على م�صتوى 

اللجنة والنقا�ض الرثي الأع�صاء جمل�ض االأمة خالل اجلل�صة 

العلنية املخ�ص�صة ملناق�صته، واال�صتماع اإىل ردود ال�صيد ممثل 

احلكومة حول خمتلف االن�صغاالت والت�صاوؤالت املطروحة، 

خل�صت اللجنة اإىل اأن هذا الن�ض، املعدل واملتمم للقانون 

رقم 83ـ11 املتعلق بالتاأمينات االجتماعية ومبا فيه، تعديل 

اإىل  ترمي  التي  منه   )84( املادة  �صياغة  واإعادة  وحتيني 

التكفل االأمثل باملوؤمن لهم اجتماعيا، املمثلني للجزائر يف 

بلد االإقامة.

الدولة  حر�ض  تثمن  اللجنة  فاإن  االأ�صا�ض،  هذا  وعلى 

مك�صبا  يعترب  الذي  االجتماعي  ال�صمان  نظام  ترقية  على 

املجتمع؛  �صرائح  جميع  حقوق  على  يحافظ  اجتماعيا، 

وعليه، تو�صي اللجنة على وجه اخل�صو�ض بـ:

ال�صمان  قطاع  بني  ال�صراكة  اتفاقيات  تو�صيع  �صرورة  ـ 

على  للحفاظ  االأجنبية،  الدول  من  ونظرياتها  االجتماعي 

حقوق املواطنني اجلزائريني يف اخلارج.

للعالجات  املرجعية  الت�صعرية  النظر يف  اإعادة  ـ �صرورة 

واالآداءات ال�صحية التي تكون منا�صبة لالأ�صعار احلقيقية.

العالجية  النفقات  تعوي�ض  تو�صيح مبداأ  العمل على  ـ 

يف  املوؤقتة  اإقامتهم  خالل  لهم،  املوؤمن  منها  ي�صتفيد  التي 

اخلارج عند اإ�صدار الن�صو�ض التنظيمية لهذا القانون.

ـ مراقبة ال�صركات االأجنبية فيما يخ�ض عدم الت�صريح 

بالعمال عند توظيفهم.

ـ تعميم بطاقة ال�صفاء لكل العاطلني عن العمل، وتوفريها 

للطبقة ال�صعيفة والب�صيطة التي تعاين الكثري  من االأمرا�ض 

املزمنة.

ب�صرورة  االجتماعية  الطبقات  كل  وحت�صي�ض  توعية  ـ 

امل�صدر  يعترب  الذي  ال�صمان االجتماعي،  اال�صرتاكات يف 

حقوق  وي�صمن  يكفل  الذي  والهام  والرئي�صي   الوحيد 

املوؤمن له اجتماعيا اأينما تواجد.

املبكرة  الفحو�ض  باأهمية  اجلزائري  املجتمع  حت�صي�ض  ـ 

�صد االأمرا�ض اخلطرية وعلى راأ�صها داء ال�صرطان.

زمالئي  زميالتي،  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي  هو،  ذلكم 

التكميلي  التقرير  حمتوى  هو  املوقر،  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء 

والعمل  االجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة  اأعدته  الذي 

والت�صامن الوطني، حول ن�ض القانون املعدل واملتمم للقانون 

واملعرو�ض  االجتماعية،  بالتاأمينات  واملتعلق  83ـ11  رقم 

عليكم للم�صادقة.

�صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

فاأنتقل  ذاتها،  هي  باجلل�صة  اخلا�صة  املعطيات  كانت  ملا  و 

للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  م�صروع  عر�ض  اإىل  مبا�صرة 

 2 املوافق   1403 عام  رم�صان   21 يف  املوؤرخ  83ـ11،  رقم 

املعدل  االجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق   ،1983 �صنة  يوليو 

واملتمم، للت�صويت عليه بكامله:

ـ فالرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

التوكيالت:

ـ الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم........ �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

�صلبا                            الت�صويت  يخ�ض  فيما  يد  ترفع  مل  اأنه  اأرى 

اأو امتناعا؛ وعليه اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض 

االأمة قد �صادقوا على م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون 
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 2 املوافق   1403 عام  رم�صان   11 يف  املوؤرخ  83ـ11،  رقم 

املعدل  االجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق   ،1983 �صنة  يوليو 

واملتمم، ف�صكرا لكم جميعا وهنيئا للقطاع؛ واأ�صاأل ال�صيد 

ممثل احلكومة والقطاع هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم 

ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان )نيابة عن ال�شيد وزير 

�صيدي  �صكرا  االجتماعي(:  وال�شمان  والت�شغيل  العمل 

الرئي�ض.

�صيدي رئي�ض جمل�ض االأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء هذا املجل�ض املوقر،

مرة اأخرى اأبعث لكم بتحياتي اخلال�صة.

بداية،  يتعذر على ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان 

االجتماعي احل�صور هنا معنا، كونه يقدم يف هذه ال�صبيحة 

جمل�ض  اأمام  ق�صوى  اأهمية  ذي  تنفيذي  مر�صوم  م�صروع 

احلكومة، ونيابة عنه، اأريد بهذه املنا�صبة اأن اأقدم ت�صكراتي 

اإىل جمل�صكم املوقر، مع عرفاين وخال�ض االمتنان للم�صادقة 

رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ض  على  باالإجماع 

83ـ11، املوؤرخ يف 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتاأمينات 
االجتماعية، وذلك بعد املناق�صة البناءة، �صواء كانت على 

م�صتوى اللجنة املخت�صة اأو خالل اجلل�صة العلنية.

اللجنة  رئي�صة  ال�صيدة  اإىل  كذلك  مو�صول  ال�صكر 

ال�صمان  حول  والرثي  املف�صل  تقريرهم  على  واأع�صائها، 

االجتماعي.

�صيدي الرئي�ض، 

اأخواتي، اإخواين،

اآلية  �صك  دون  �صي�صكل  القانون  هذا  اإن  تعلمون،  كما 

لتو�صيع جمال تغطية ال�صمان االجتماعي اإىل فئات خا�صة 

الربملان  اأع�صاء  منهم  اجتماعيا،  لهم  املوؤمن  من  جديدة 

بغرفتيه، املنتخبني اأو املعينني، الذين ميثلون اجلالية الوطنية 

الرت�صانة  با�صتكمال  ي�صمح  مما  اإليها،  ينتمون  اأو  اخلارج  يف 

االجتماعي،  باجلانب  يتعلق  فيما  بهم،  اخلا�صة  القانونية 

وذلك بعد �صدور قانون خا�ض بالتنايف مع العهدة الربملانية.

وي�صتفيد اأي�صا من اأحكام هذا القانون كل امل�صتخدمني 

يف  اجلزائر،  ل�صالح  اخلارج  يف  يعملون  الذين  اجلزائريني 

والثقايف  الرتبوي  والتاأطري  والتكوين  والتعليم  التعاون  اإطار 

االإدارية  ال�صلطات  طرف  من  املعينون  والديني،  والفني 

الذين  املرتب�صني  الطلبة  كذلك  ويهم  املخت�صة،  اجلزائرية 

اخلارج  يف  التكوين  مراحل  خمتلف  يتابعون  اأو  يزاولون 

لفائدة املوؤ�ص�صات اجلزائرية.

يف اخلتام، بودي اأن اأوؤكد لكم على �صهر الوزارة الإعداد 

ـ الن�صو�ض التنظيمية، لتج�صيد م�صمون  اأقرب وقت  ـ يف 

هذا القانون ميدانيا.

اهلل  رعاية  يف  دمتم  ال�صكر،  كل  اأ�صكركم  اأخرى،  مرة 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيدة  اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

رئي�صة اللجنة املخت�صة هل تريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم 

�صيدتي املحرتمة.

ال�شيدة رئي�شة اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض 

الذي  القانون  هذا  على  الوزير  ال�صيد  ون�صكر  املحرتم، 

نثمنه، الأن هذا التعديل يف نف�ض الوقت هو مبادرة ح�صنة 

�صمن االإ�صالحات التي تعرفها املنظومة الوطنية لل�صمان 

تكييف  اإطار  يف  التعديل  هذا  جاء  وكذلك  االجتماعي، 

قواعد املنظومة الوطنية لل�صمان االجتماعي اخلا�صة والتي 

على  واملحافظة  اخلارج  يف  اجلزائرية  اجلالية  بتمثيل  تتعلق 

حقوق هذه الفئة من املجتمع، تهانينا لكل القطاع ونتمنى 

له كل التوفيق و�صكرا �صيدي الرئي�ض.

املخت�صة  اللجنة  رئي�صة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صكر مو�صول لكل االأع�صاء الذين �صاهموا يف النقا�ض 

ولل�صيد الوزير، ممثل القطاع وهنيئا للقطاع بكامله.

بالت�صويت على  املتعلق  االأخري،  امللف  اإىل  االآن  ننتقل 

م�صروع القانون الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع 

والت�صديق االإلكرتونيني.

املحلية  والتنمية  التجهيز  جلنة  مقرر  لل�صيد  والكلمة 

لقراءة التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد  رئي�ض  جمل�ض  االأمة  املحرتم،

ال�صيدة وزيرة  الربيد وتكنولوجيات  االإعالم واالت�صال 

املحرتمة،
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ال�صيد وز ير  العالقات  مع  الربملان،

زميالتي،  زمالئي  اأع�صاء  جمل�ض  االأمة  املوقر املحرتمون،

ال�صيدات  وال�صادة  احل�صور واأ�صرة  االإعالم،

ال�صالم  عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

املقّدمة

االأمة  ملجل�ض  املحلية  والتنمية  التجهيز  جلنة  تت�صرف 

بعر�ض تقريرها التكميلي الذي اأعدته حول ن�ض قانون يحدد 

االإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد 

العلنية  االأمة، خالل اجلل�صة  اأع�صاء جمل�ض  ناق�صه  والذي 

 ،2015 جانفي  العامة التي انعقدت �صباح يوم الثالثاء 6 

برئا�صة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض االأمة. 

وا�صتهلت املناق�صة بعد تقدمي ممثلة احلكومة، ال�صيدة زهرة 

واالت�صال،  االإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  دردوري، 

عر�ض حول ن�ض القانون، بح�صور ال�صيد خليل ماحي، وزير 

العالقات مع الربملان، ثم اإىل التقرير التمهيدي الذي تاله 

ع�صو من اللجنة.

جملة  املناق�صة،  اأثناء  املجل�ض  اأع�صاء  ال�صادة  طرح  وقد 

االأحكام  حول  واملالحظات  واالن�صغاالت  االأ�صئلة  من 

والتدابري واالإجراءات التي جاء بها هذا الن�ض، والتي ردت 

عليها ال�صيدة ممثلة احلكومة، وعلى �صوء ذلك اأعدت اللجنة 

تقريرها التكميلي. 

مناق�صة الن�ض على م�صتوى اجلل�صة العامة

يوم  االأمة،  جمل�ض  عقدها  التي  العامة  اجلل�صة  خالل 

الثالثاء 6 جانفي 2015، واملخ�ص�صة لدرا�صة ومناق�صة ن�ض 

والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  قانون 

الربيد  وزيرة  دردوري،  زهرة  ال�صيدة  قدمت  االإلكرتونيني، 

حول  مف�صال  عر�صاً  واالت�صال،  االإعالم  وتكنولوجيات 

ن�ض القانون، تطرقت فيه اإىل املحاور االأ�صا�صية لهذا الن�ض 

واالأهداف التي يرمي لتحقيقها.

اأو�صحت ممثلة احلكومة اأنه بظهور املبادالت االإلكرتونية، 

اأ�صبحت االأدلة املكتوبة والتوقيع اخلطي غري مالئمة، االأمر 

الذي ا�صتدعى تبني و�صائل توثيق اآمنة، تتمثل يف التوقيع 

والت�صديق االإلكرتونيني.

الت�صديق  اأن  احلكومة،  ممثلة  اأ�صارت  ال�صاأن،  هذا  ويف 

اأهمها  عمليات  عدة  من  يتكون  م�صار  هو  االإلكرتوين 

االإ�صدار، الن�صر واإلغاء ال�صهادات االإلكرتونية، حيث ي�صمح 

باإعداد وت�صيري ال�صهادات االإلكرتونية، املوقعة اإلكرتونيا من 

طرف ال�صلطة بهدف �صمان موثوقية املعلومات التي حتملها.

كما اأ�صافت اأن الت�صديق االإلكرتوين يهدف اإىل اإر�صاء 

جو من الثقة، ي�صمن تاأمني املبادالت على االأنرتنت، وهو 

التوثيق،  يف:  تتمثل  اأ�صا�صية  مبادئ  ثالثة  ي�صع  بذلك 

املبادالت  اإنكار  اأو  التن�صل  وعدم  الوثيقة،  �صالمة  �صمان 

التي اأجريت، والتي تتج�صد من خالل التوقيع االإلكرتوين 

اإعادة  اأن يكون موثوقا، غري قابل للتزوير وال ميكن  وينبغي 

ا�صتعماله اأو تعديله اأو الرتاجع عنه.

واأو�صحت ممثلة احلكومة اأن ن�ض القانون حمل الدرا�صة، 

القانونية  باملتطلبات  للتكفل  قانوين  اإطار  و�صع  اإىل  يهدف 

والتنظيمية والتقنية التي ت�صمح بخلق جو من الثقة لتعميم 

و�صع  خالل  من  املتج�صدة  االإلكرتونية،  املبادالت  وتطوير 

خمطط ثقة وطني، يرتكز على منوذج هرمي يتكون من �صلطة 

تتفرع  االأول،  بالوزير  االإلكرتوين، ملحقة  للت�صديق  وطنية 

عنها �صلطتان، االأوىل مكلفة بالفرع احلكومي والثانية خا�صة 

بالفرع االقت�صادي.

ويف االأخري، اأو�صحت ممثلة احلكومة، اأن ن�ض هذا القانون 

التوقيع  بن�شاط  املتعلقة  العامة  املبادئ  تكري�س  اإىل  يهدف 

والت�صديق االإلكرتونيني باجلزائر، و�صي�صمح بتح�صني احلياة 

اليومية للمواطنني واملوؤ�ص�صات وكل الفاعلني االجتماعيني 

واالقت�صاديني.

اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  تالوة  وبعد 

املخت�صة حول الن�ض، تقدم عدد من اأع�صاء جمل�ض االأمة 

متحورت  واملالحظات،  واالن�صغاالت  االأ�صئلة  من  بجملة 

حول خمتلف املوا�صيع واجلوانب املرتبطة بالن�ض.

ومالحظات  وان�صغاالت  اأ�صئلة  على  ردها  معر�ض  ويف 

الربيد  وزيرة  ال�صيدة  اأو�صحت  املجل�ض،  اأع�صاء  ال�صادة 

التي  اال�صرتاتيجية  اأن  واالت�صال،  االإعالم  وتكنولوجيات 

يعتمدها القطاع مبنية على حماور اأ�صا�صية تتمثل يف:

ـ حتديث البنية التحتية عن طريق تطوير االألياف الب�صرية 

والتي بلغت اليوم ما يقارب 70 األف كلم.

مناطق  عرب   )MSAN( اخلدمات  متعددة  اأجهزة  ن�صر  ـ 

الوطن، لتو�صيع ال�صبكة الهاتفية وحت�صني خدمة االأنرتنت، 

األف زبون جديد، و�صيتم   600 اليوم ربط  اإىل غاية  وقد مت 

العمل على اإي�صال ما يقارب 1 مليون   و118 األف و550 

زبون، ب�صبكة االأنرتنت نهاية �صنة 2015.

الثابت               للهاتف  الرابع  اجليل  تكنولوجية  ن�صر  ـ 
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األف   70 ربط  فاإنه مت  وللعلم    )ligne téléphonique fixe(

زبون اإىل غاية اليوم، والعمل جاري على اإي�صال 470 األف 

زبون يف نهاية 2015، كذلك فاإن ات�صاالت اجلزائر �صتقوم 

بربط 1 مليون و300 األف زبون جديد.

والية،  ـ اإدخال تكنولوجية اجليل الثالث )3G( اإىل 39 

و�صيتم تعميمها على باقي الواليات قبل نهاية 2016.

ـ ت�صجيع تطوير املحتوى الرقمي الوطني.

للتكفل  واملوا�صالت  للربيد  ال�صاملة  اخلدمة  تفعيل  ـ 

باملناطق املعزولة يف الوطن.

ـ العمل على تعزيز الروابط الدولية، من خالل كوابل 

العامل  عن  اجلزائر  وعزل  االنقطاع  لتفادي  جديدة،  بحرية 

اخلارجي.

ـ تعزيز التكوين وت�صجيع البحث يف جمال تكنولوجيات 

االإعالم واالت�صال.

ـ ع�صرنة قطاع الربيد من اأجل حت�صني اخلدمة العمومية.

واأو�صحت ممثلة احلكومة، اأن كل هذه االإجنازات ال�صابق 

24٪، االأمر  اإىل   ٪6 النفاذ من  ن�صبة  ذكرها، �صمحت برفع 

الذي �صي�صمح بتح�صني ترتيب اجلزائر على ال�صعيد الدويل. 

ـ وبخ�صو�ض التاأخر يف اإعداد ن�ض القانون، اأ�صارت ممثلة 

منذ  اعتمادها  مت  االإلكرتوين  الت�صديق  تقنية  اأن  احلكومة 

�صنة 2005، كما ُكِلَفت �صلطة ال�صبط للربيد واملوا�صالت 

بهذا امللف �صنة 2007، حيث قامت بتنظيم موؤمترات دولية 

الرائدة يف هذا امليدان، ومت  اأجل درا�صة جتارب الدول  من 

تكوين اإطارات متخ�ص�صة يف هذا املجال.

ممثلة  اأو�صحت  الثقة،  من  جو  توفري  يخ�ض  وفيما  ـ 

االإجراءات  خالل  من  ذلك،  حتقيق  يت�صنى  اأنه  احلكومة 

�صلطات  طرف  من  و�صعها  �صيتم  التي  والتنظيمية  التقنية 

الت�صديق االإلكرتوين والهيئات املراقبة املخت�صة بذلك 

. )Organes de CTRL(

ـ وفيما يتعلق باإلزامية التوقيع االإلكرتوين، اأكدت ممثلة 

احلكومة اأن املادة )03( من ن�ض القانون ن�صت على عدم 

اإلزامية اأيا كان القيام بت�صرف قانوين موقع اإلكرتونيا، فمثال 

املعني  ح�صور  تتطلب  التي  املدنية  لالإجراءات  بالن�صبة 

باالأمر )كالزواج( لن ي�صتخدم فيها التوقيع االإلكرتوين.

اأنه  احلكومة  ممثلة  اأ�صارت  الت�صفرية،  نظام  وبخ�صو�ض  ـ 

يتم ا�صتعماله حاليا يف اجلزائر، حلماية املبادالت االإلكرتونية 

احلكومية.

الإعداد  التح�صري  يتم  اأنه  اأو�صحت  ال�صدد،  هذا  ويف 

م�صروع قانون جديد، �صيتناول هذا املو�صوع ب�صكل مف�صل.

اأو امل�صتوردة من  ـ وحول ا�صتخدام الربجميات املحلية 

االأخرية ال حتتاج  اأن هذه  ممثلة احلكومة  اأو�صحت  اخلارج، 

 )open source( اإعادة كتابتها، حيث توجد برجميات اإىل 

مثل  االإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  يف  ا�صتعمالها  ميكن 

.)RSA(

التي  الربجميات  من  االأجزاء  بع�ض  بخ�صو�ض  اأما  ـ 

كتابتها يف  واإعادة  تاأمينها  �صيتم  التبادالت،  باإجراء  ت�صمح 

اجلزائر من طرف كفاءات وطنية بالتعاون مع م�صالح االأمن.

ـ وفيما يخ�ض العقوبات الواردة يف ن�ض القانون، اأكدت 

ممثلة احلكومة اأنها م�صتمدة من قانون العقوبات، حيث يتم 

تطبيق العقوبة املنا�صبة ح�صب درجة خطورة اجلرمية املرتكبة.

ويف االأخري، اأو�صحت ممثلة احلكومة اأن الفرتة االنتقالية 

ال�صماح  هو  منها  الغر�ض   )80( املادة  يف  عليها  املن�صو�ض 

بناء  الالزمة،  التجهيزات  واعتماد  �صراء  املعنية  لل�صلطات 

اإعداد  املخت�صة،  االإطارات  تكوين  املوؤمنة،  التقنية  املقرات 

َتْعِمل حاليا 
ْ

الن�صو�ض التطبيقية والتكفل بالهيئات التي َت�ص

الت�صديق االإلكرتوين الإدماجها يف املخطط احلايل املعتمد.

راأي اللجنة

ن�ض  حول  التمهيدي  تقريرها  ت�صمنه  ما  اإىل  اإ�صافة 

والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  قانون 

االإلكرتونيني، الذي ُعر�ض على جمل�صنا املوّقر، وبعد حتليلها 

النقا�ض  خالل  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء  تدخالت  م�صمون 

العام وردود ال�صيدة ممثلة احلكومة عليها،

ترى جلنة التجهيز والتنمية املحلية اأن ن�ض هذا القانون 

والتطورات  يتما�صى  هاما،  ت�صريعيا  اإطارا  ي�صكل ال حمالة 

واالت�صال،  االإعالم  تكنولوجيا  عامل  يف  احلا�صلة  التقنية 

بن�شاط  املتعلقة  املبادئ  تر�شيخ  اإىل  اأ�شا�ًشا  يهدف  حيث 

التوقيع والت�صديق االإلكرتونيني يف اجلزائر.

الواردة  واالإجراءات  االأحكام  اللجنة  تثمن  وبذلك، 

يف ن�ض القانون هذا، والتي من �صاأنها امل�صاهمة بفعالية يف 

ا�صتعادة الثقة وتعزيزها بني املواطن واالإدارة، يف اإطار التزام 

الدائم  والتح�صني  الرا�صد  مبادئ احلكم  بتج�صيد  احلكومة 

حت�صني  اأجل  من  وتطويرها،  العمومية  اخلدمات  لنوعية 

ظروف املواطن وبناء جمتمع يقوم على العلم واملعرفة.

تو�صيات تخ�ّض  تقدمي  اللجنة  ارتاأت  ال�صياق،  ويف هذا 
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بع�ض امل�صائل التي ت�صتوجب التكفل بها وهي كالتايل:

ـ �صرورة االإ�صراع يف اإ�صدار الن�صو�ض التنظيمية املتعلقة 

بن�ض هذا القانون.

موؤدي خدمات  الكفاءة يف  توفر  التاأكيد على  ـ �صرورة 

الت�صديق االإلكرتوين.

ـ �صرورة عقد دورات وندوات علمية وحمالت اإ�صهارية 

الو�صائل  كل  بوا�صطة  اجلمهور،  جتاه  وا�صعة  وحت�صي�صية 

االإعالمية وخ�صو�صا ال�صمعية والب�صرية منها،  لن�صر الوعي 

والت�صديق  عام،  ب�صكل  االإلكرتونية  التعامالت  بنظام 

االإلكرتوين ب�صكل خا�ض.

ـ �صرورة تكوين واإعادة تاأهيل كل املوظفني العاملني يف 

هذا املجال، لتمكينهم من اأداء مهامهم على اأكمل وجه.

زميالتي،  املحرتم،  االأمة  جمل�ض  رئي�ض  �صيدي  ذلكم، 

التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  االأمة  جمل�ض  اأع�صاء  زمالئي 

االأمة،  املحلية، ملجل�ض  والتنمية  التجهيز  اأعدته جلنة  الذي 

بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  قانون  ن�ض  حول 

والت�صديق االإلكرتونيني، �صكرا على كرم االإ�صغاء.

املخت�صة  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

اللجنة،  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته  على 

املعطيات  اأن  ومبا  واالآن  اأع�صائها؛  لكافة  مو�صول  وال�صكر 

القانون  م�صروع  اأعر�ض عليكم  ذاتها،  باجلل�صة هي  اخلا�صة 

والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي 

االإلكرتونيني للت�صويت عليه بكامله:

ـ فالرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

التوكيالت:

ـ الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

ـ الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم........ �صكرا.

ـ الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

على  للت�صويت  بالن�صبة  يتكرر  ذاته  االأمر  اأن  الحظتم 

ال�صيدات وال�صادة  باأن  اأعترب  القانون، فبذلك  م�صروع هذا 

القانون  م�صروع  على  �صادقوا  قد  االأمة،  جمل�ض  اأع�صاء 

والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي 

االإلكرتونيني؛ �صكرا للجميع وهنيئا للقطاع، واأ�صاأل ال�صيدة 

لك  الكلمة  الكلمة؟  اأخذ  تريد  هل  القطاع  ممثلة  الوزيرة، 

�صيدتي املحرتمة.

ال�شيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات االإعالم واالت�شال:  

�صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض االأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض االأمة االأفا�صل،

االأ�صرة االإعالمية،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور.

اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  اأتوجه 

جمل�ض االأمة، على تف�صلهم بالت�صويت ل�صالح هذا الن�ض 

الهام، وا�صمحوا يل بهذه املنا�صبة اأن اأخ�ض بال�صكر والتقدير 

كال من رئي�ض واأع�صاء جلنة التجهيز والتنمية املحلية على 

التي بذلوها يف درا�صة  الفائقة  املجهودات الكبرية والعناية 

هذا القانون.

ويف  املخت�صة  اللجنة  اجتماعات  يف  النقا�ض  كان  لقد 

ال�صيدات  ان�صغاالت  كانت  كما  جدا،  ثريا  العامة  اجلل�صة 

وال�صادة اأع�صاء جمل�ض االأمة، ت�صب يف �صميم اهتمامات 

املواطن، و�صنعمل على التكفل بها يف اأقرب االآجال.

لنا  �صي�صمح  الن�ض،  هذا  ل�صالح  اليوم  ت�صويتكم  اإن 

بامتالك اإطار قانوين جديد، يهدف اإىل اإر�صاء جو من الثقة 

هو �صروري لتطوير االقت�صاد الرقمي لبالدنا.

�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�صيد  اأ�صاأل  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

رئي�ض اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 

�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

حممد، خامت االأنبياء واملر�صلني.

لتقدمي  الفر�صة  ـ  الرئي�ض  �صيدي  ـ  اأغتنم  البداية،  يف 

ـ  اللجنة  اأع�صاء  وبا�صم  اخلا�ض  با�صمي  ـ  والعرفان  ال�صكر 

لل�صيدة زهرة دردوري، وزيرة الربيد وتكنولوجيات االإعالم 

القانون  الإعداد  املبذولة  املجهودات  على  واالت�صال 

والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي 

عليه  و�صادق  باالأم�ض،  علينا  عر�ض  والذي  االإلكرتونيني، 

ممثلة  ال�صيدة  قدمته  ما  وعلى  حلظات،  منذ  املوقر  جمل�صنا 
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م�صتعملة  اللجنة،  م�صتوى  على  تو�صيحات  من  احلكومة 

كذلك                                                باحلا�صوب،  البيانات  عر�ض  جهاز  عر�صها  يف 

الرامية  اجلزائرية،  الدولة  جهود  نثمن  ـ  الرئي�ض  �صيدي  ـ 

اإىل اإثراء الرت�صانة القانونية اخلا�صة بحماية املعطيات اخلا�صة 

اأنواعها،  ب�صتى  املعلوماتية  اجلرمية  وبالوقاية من  وال�صخ�صية، 

ونحن على  املواطن؛  االقت�صاد وحت�صني حياة  لتنمية  حتقيقا 

يقني ـ �صيدي الرئي�ض ـ اأن هذا القانون جاء اأ�صا�صا لتج�صيد 

االأهداف املدرجة �صمن خمطط عمل احلكومة، املنبثق عن 

برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، 

فهنيئا للقطاع على ثقة نواب االأمة بامل�صادقة على هذا الن�ض 

و�صكرا.

املخت�صة،  اللجنة  رئي�ض  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

وحددوا  النقا�ض  يف  �صاركوا  للذين  جميعا،  لكم  �صكرا 

املوقف من خمتلف امل�صاريع التي قدمت لنا هذه ال�صبيحة، 

واأهنىء القطاعات املختلفة على هذه االإجنازات التي حتققت 

احل�صا�صة  امل�صاريع  على  الربملان  م�صادقة  خالل  من  لهم، 

الهامة هذه ال�صبيحة؛ واجلل�صة مرفوعة.

 رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة الع�شرين �شباحًا
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اإن رئي�ص اجلمهورية، 

 ،122  ،120  ،119 - بناء على الد�صتور، ال�صيما املواد 

و151منه،  126  ،125
�صفر   18 يف  املوؤرخ  66ـ155،  رقم  االأمر  مبقت�صى   -

قانون  املت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

االإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،

- مبقت�صى االأمر رقم 66ـ156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 

1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، املت�صمن قانون العقوبات، 
املعدل واملتمم،

- مبقت�صى االأمر رقم 75ـ58، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 

القانون  املت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395
املدين، املعدل واملتمم،

- مبقت�صى القانون رقم 2000ـ03، املـوؤرخ يف5 جمـادى 

الذي   ،2000 �صنة  غ�صت   5 املوافق   ،1421 عام  االأوىل 

يحدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملوا�صالت ال�صلكية 

والال�صلكية، املعدل،

- مبقت�صى القانون رقم 08ـ09، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 

1429 املوافق 25 فرباير 2008، املت�صمن قانون االإجراءات 
املدنية واالإدارية،

�صعبان   14 يف  املوؤرخ  09ـ04،  رقم  القانون  مبقت�صى   -

عام 1430 املوافق 5 غ�صت �صنة 2009، املت�صمن القواعد 

اخلا�صة بالوقاية من اجلرائم املت�صلة بتكنولوجيات االإعالم 

واالت�صال ومكافحتها،

ـ بعد راأي جمل�ض الدولة، 

ـ وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القانون االآتي ن�شه:

الف�شل االأول : اأحكام عامة

الق�شم االأول : املو�شوع

املادة االأوىل: يهدف هذا القانون اإىل ع�صرنة �صري قطاع 

العدالة من خالل: 

- و�صع نظام معلوماتي مركزي لوزارة العدل،

- اإر�صال الوثائق واملحررات الق�صائية بطريقة اإلكرتونية،

- ا�صتخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف االإجراءات 

الق�صائية.

الف�شـل الثاين: املنظومة املعلوماتية املركزية  لوزارة 

العدل واالإ�شهاد على �شحة الوثائق االإلكرتونية

الق�شم االأول: املنظومة املعلوماتية املركزية لوزارة العدل

املادة 2: ُيحدث نظام مركزي للمعاجلة االآلية للمعطيات 

التابعة  واملوؤ�ش�شات  العدل  وزارة  بن�شاط  خا�س  املعلوماتية 

لها وكذا اجلهات الق�صائية للنظام الق�صائي العادي والنظام 

الق�صائي االإداري وحمكمة التنازع. 

املذكورة  للمعطيات  التقنية  احلماية  ت�صمن   :3 املادة 

اإلكرتوين  برنامج  بوا�صطة  وكتابة،  قراءة  اأعاله،   2 املادة  يف 

ُيرِخ�ض با�صتعمال معطيات املنظومة املركزية. 

الق�شم الثاين : الت�شديق االإلكرتوين

الق�صائية  واملحررات  الوثائق  متهر  اأن  ميكن   :4 املادة 

لها  التابعة  واملوؤ�ص�صات  العدل  وزارة  م�صالح  ت�صلمها  التي 

باملحرر  �صلته  تكون  اإلكرتوين  بتوقيع  الق�صائية  واجلهات 

االأ�صلي م�صمونة بوا�صطة و�صيلة حتقق موثوقة.

املادة 5: تفرت�ض املوثوقية يف و�صيلة الت�صديق اإىل غاية 

اإثبات العك�ض متى اأن�صئ التوقيع االإلكرتوين وكانت هوية 

املوقع اأكيدة و �صالمة العقد م�صمونة. 

من  التحقق  معطيات  بني  العالقة  اإثبات  يتم   :6 املادة 

�صهادة  طريق  عن  التوقيع  و�صاحب  االإلكرتوين  التوقيع 

اإلكرتونية مو�صوفة ت�صدرها وزارة العدل.

التوقيع  على  الت�صديق  العدل  وزارة  ت�صمن   :7 املادة 

االإلكرتوين بوا�صطة ترتيب اإلكرتوين موؤمن ي�صمن التعرف 

 ملحق

العدالة بع�شرنة  املتعلق  القانون  1( ن�ص 
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التوقيع  وتاريخ �صالحية  اإليه،  املر�صل  ال�صخ�ض  على هوية 

واملعلومات التي يت�صمنها.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الذين  االأ�صخا�ض  جتاه  العدل  وزارة  تتحمل   :8 املادة 

القانونية  امل�صوؤولية  الغري  جتاه  وكذا  توقيعهم  على  �صّدقت 

املتعلقة بال�صهادات التي ت�صدرها.

الف�شل  الثالث: اإر�شال الوثائق واالإجراءات الق�شائية 

بالطريق االإلكرتوين

الق�شم االأول: جمال التطبيق

قانون  يف  عليها  املن�صو�ض  الطرق  عن  ف�صال   :9 املادة 

االإجراءات املدنية واالإدارية وقانون االإجراءات اجلزائية يف 

هذا املجال، ميكن اأن يتم تبليغ واإر�صال الوثائق واملحررات 

لل�شروط  وفقا  الإلكرتوين  بالطريق  وامل�شتندات  الق�شائية، 

والكيفيات املحددة يف هذا القانون.

عن  االقت�صاء،  عند  املادة،  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 

طريق التنظيم.

املادة 10: يجب اأن ت�صمن الو�صائل التقنية امل�صتعملة يف 

اإر�صال العقود والوثائق بالطريق االإلكرتوين ما يلي: 

- التعرف  املوثوق على اأطراف الرتا�صل االإلكرتوين،

- �صالمة الوثائق املر�صلة، 

- اأمن و �صرية الرتا�صل،

االإر�صال  تاريخ  بتحديد  ي�صمح  مبا  املعطيات  حفظ   -

واال�صتالم من طرف املر�صل اإليه ب�صفة اأكيدة. 

تتمتع الوثيقة املر�صلة بالطريق االإلكرتوين ب�صحة وفعالية 

االإجراءات  تقت�صيه  ما  وفـــق  اأعدت  اإذا  االأ�صلية  الوثيقة 

وتوفرت ال�شروط املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة.

عن  االقت�صاء،  عند  املادة،  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 

طريق التنظيم.

الق�شم الثاين : الكيفيات وامل�شاريف

بالطريق  اإر�صال العقود والوثائق  11: يرتتب على  املادة 

االإلكرتوين اإ�صعار باال�صتالم االإلكرتوين وارد من املر�صل 

اإليه، يبني تاريخ و�صاعة اال�صتالم.

الفقرة  يف  عليه  املن�صو�ض  باال�صتالم  االإ�صعار  يكون 

اإ�صارة مو�صوعة  اأية  اأو  اأو توقيع  تاأ�صرية، ختم  ال�صابقة مبثابة 

هذه  كانت  اإذا  اال�صتالم،  تفيد  ن�صخته  اأو  العقد  على 

ال�صكليات من�صو�ض عليها قانونا. 

انق�صاء  قبل  واجبا  ما  باإجراء  القيام  كان  اإذا   :12 املادة 

اأجل حمدد، ومل يكن باالإمكان اإر�صاله بالطريق االإلكرتوين 

يف اآخر يوم منه ل�صبب خارج عن اإرادة املر�صل، ميدد االأجل 

اإىل يوم العمل املوايل.

بالطريق  الق�صائية  الوثائق  ت�صليم  مت  اإذا   :13 املادة 

االإلكرتوين، حُت�صل امل�صاريف وغريها من احلقوق امل�صتحقة 

للخزينة العمومية وفقا للت�صريع ال�صاري املفعول. 

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الف�شــل الرابع: ا�شتعمال املحادثة املرئية عن بعد

اأثناء االإجراءات الق�شائية

الق�سم االأول: �سروط اال�ستعمال

ذلك  تطلب  اأو  امل�صافة  بعد  ا�صتدعى  اإذا   :14 املادة 

ح�صن �صري العدالة، ميكن ا�صتجواب و�صماع االأطراف عن 

احلقوق  احرتام  مراعاة  مع  بعد،  عن  املرئية  املحادثة  طريق 

اجلزائية  االإجراءات  قانون  يف  عليها  املن�صو�ض  والقواعد 

ووفقا لالأحكام املن�صو�ض عليها يف هذا الف�صل.

االإر�صال  �صرية  امل�صتعملة  الو�صيلة  ت�صمن  اأن  يجب 

واأمانته.

�صالمتها  ت�صمن  دعامة  على  الت�صريحات  ت�صجيل  يتم 

وترفق مبلف االإجراءات.

يوقع من  الت�صريحات كاملة وحرفيا على حم�صر  تدون 

طرف القا�صي املكلف بامللف واأمني ال�صبط.

الق�شم الثاين: االإجراءات

املحادثة  ي�صتعمل  اأن  التحقيق  قا�صي  ميكن   :15 املادة 

اإجراء  اأو �صماع �صخ�ض ويف  ا�صتجواب  بعد يف  املرئية عن 
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مواجهات بني عدة اأ�صخا�ض.

ميكن جهة احلكم اأي�صا اأن ت�صتعمل املحادثة املرئية عن 

بعد ل�صماع ال�صهود واالأطراف املدنية واخلرباء.

تلجاأ  اأن  اجلنح  ق�صايا  يف  تنظر  التي  احلكم  جهة  ميكن 

وافق  اإذا  حمبو�ض  متهم  ت�صريحات  لتلقي  االآلية  لنف�ض 

املعني والنيابة العامة على ذلك.

املواجهة  اأو  ال�صماع  اأو  اال�صتجواب  يتم   :16 املادة 

با�صتعمال اآلية املحادثة املرئية عن بعد مبقر املحكمة االأقرب 

من مكان اإقامة ال�صخ�ض املطلوب تلقي ت�صريحاته، بح�صور 

وكيل اجلمهورية املخت�ض اإقليميا واأمني ال�صبط.

يتم  الذي  ال�صخ�ض  هوية  اجلمهورية من  وكيل  يتحقق 

�صماعه ويحرر حم�صرا عن ذلك.

اإذا كان ال�صخ�ض امل�صموع حمبو�صا، تتم املحادثة املرئية 

عن بعد من املوؤ�ص�صة العقابية التي يوجد فيها املحبو�ض وفقا 

االأحكام  مراعاة  مع  ال�صابقة  الفقرة  يف  املحددة  للكيفيات 

املن�صو�ض عليها يف املادة 14 اأعاله. 

الف�شل اخلام�ص : االأحكام اجلزائية

املادة 17: يعاقب باحلب�ض من �صنة )1( اإىل خم�ض )5( 

�صنوات وبغرامة ترتاوح بني 100.000 دج اإىل 500.000 دج 

كل �صخ�ض ي�صتعمل بطريقة غري قانونية العنا�صر ال�صخ�صية 

املت�صلة باإن�صاء توقيع اإلكرتوين يتعلق بتوقيع �صخ�ض اآخر.

املادة 18: يعاقب باحلب�ض من �صنة )1( اإىل خم�ض )5( 

�صنوات وبغرامة ترتاوح بني 100.000 دج اإىل 500.000 

يوا�صل  اإلكرتونية  �صهادة  على  حائز  �صخ�ض  كل  دج 

ا�صتعمالها رغم علمه بانتهاء مدة �صالحيتها اأو اإلغائها.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :19 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

حرر باجلزائر، يف:.......... 

املوافق..........

      

        عبد العزيز بوتفليقة 
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اإن رئي�ص اجلمهورية، 

119 و120 و122  املواد  الد�صتور، ال�صيما  بناء على   -

و125 )الفقرة 2( و126 منه،

يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�صوي  القانون  ومبقت�صى   -

 ،1999 �صنة  مار�ض   8 املوافق   1419 عام  القعدة  ذي   20
الذي يحدد تنظيم املجل�ض ال�صعبي الوطني وجمل�ض االأمة، 

وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، 

- ومبقت�صى القانون الع�صوي رقم 12ـ02، املوؤرخ يف 18 

�صفر عام 1433 املوافق 12 يناير �صنة 2012، الذي يحدد 

حاالت التنايف مع العهدة الربملانية،

-  ومبقت�صى القانون رقم 83ـ11، املوؤرخ يف 21 رم�صان 

عام 1403 املوافق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتاأمينات 

االجتماعية، املعدل واملتمم، ال �صيما املادة 84 منه،

21 رم�صان  83ـ12، املوؤرخ يف  - ومبقت�صى القانون رقم 

عام 1403 املوافق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتقاعد، 

املعدل واملتمم،

21 رم�صان  83ـ13، املوؤرخ يف  - ومبقت�صى القانون رقم 

1983، واملتعلق بحوادث  2 يوليو �صنة  1403 املوافق  عام 

العمل واالأمرا�ض املهنية، املعدل واملتمم،

21 رم�صان  83ـ14، املوؤرخ يف  - ومبقت�صى القانون رقم 

عام 1403 املوافق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتزامات 

املكلفني يف جمال ال�صمان االجتماعي، املعدل واملتمم،

املوؤرخ يف  94ـ12،  رقم  الت�صريعي  املر�صوم  ومبقت�صى   -

 ،1994 �صنة  مايو   26 املوافق   1414 عام  احلجة  ذي   15
االجتماعي،  ال�صمان  يف  اال�صرتاك  ن�صبة  يحدد  الذي 

املعدل واملتمم،

- ومبقت�صـى االأمـر رقم 95ـ01، املـوؤرخ فـي 19 �صعبـان 

يحدد  الذي   ،1995 �صنة  يناير   21 املـوافق   1415 عـام 

اأ�صا�ض ا�صرتاكات واأداءات ال�صمان االجتماعي،

-  ومبقت�صى القانون رقم 01ـ01، املوؤرخ يف 6 ذي القعدة 

بع�صو  واملتعلق   ،2001 �صنة  يناير   31 املوافق   1421 عام 

الربملان، املعدل،

- ومبقت�صى القانون رقم 08-08، املوؤرخ يف 16 �صفر عام 

1429 املوافق 23 فرباير �صنة 2008، واملتعلق باملنازعات يف 
جمال ال�صمان االجتماعي،

ـ وبعد راأي جمل�ض الدولة،

ـ وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القانون االآتي ن�شه:

وتتميم  تعديل  اىل  القانون  هذا  يهدف  االأوىل:  املادة 

يف  املوؤرخ  83ـ11،  رقم  القانون  من   84 املادة  اأحكام 

واملتعلق   ،1983 يوليو   2 املوافق   1403 عام  رم�صان   21
بالتاأمينات االجتماعية، املعدل و املتمم، كما ياأتي:

االجتماعي،  ال�صمان  اأداءات  من  ت�صتفيد   :84 »املادة 

فئات املوؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم املذكورون اأدناه، 

وهذا وفقا لل�شروط والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم:

ـ االأعوان الدبلوما�صيون والقن�صليون املعينون يف اخلارج،

ميثلون  الذين  املعينون  اأو  املنتخبون  الربملان  اأع�صاء  ـ 

اجلالية الوطنية يف اخلارج و/ اأو ينتمون اإليها، طيلة عهدتهم 

الربملانية،

ـ اأعوان التمثيليات اجلزائرية ،

ـ امل�صتخدمون الذين يعملون يف اخلارج بعنوان التعاون 

والفني  والثقايف  الرتبوي،  والتاأطري  والتكوين،  والتعليم 

والديني، املعينون من طرف ال�صلطات االإدارية املخت�صة،

يزاولون      الذين  االأجراء  والعمال  واملرتب�صون  الطلبة  ـ 

اأو يتابعون خمتلف مراحل التكوين يف اخلارج«.

املادة 2: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية .

  حرر باجلزائر، يف:..........

املوافق:..........

عبد العزيز بوتفليقة 

83ـ11  رقم  للقانون  واملـتـمم  املعدل  القانون  2( ن�ص 
املـوؤرخ يف 21 رم�شان عام 1403 املوافق 2 يوليو �شنة 1983 

املتعلق بالتاأمينات االجتماعية، املعدل واملتمم
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

119 و120 و122  املواد  الد�صتور، ال�صيما  بناء على   -

و125 و126 منه،

�صفر   18 يف  املوؤرخ  66ـ156،  رقم  االأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم،

�صفر   18 يف  املوؤرخ  66ـ155،  رقم  االأمر  ومبقت�صى   -

قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

االإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى االأمر رقم 75ـ58، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 

القانون  1975، واملت�صمن  �صنة  26 �صبتمرب  املوافق   1395
املدين، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى االأمر رقم 75ـ59، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 

القانون  1975، واملت�صمن  �صنة  26 �صبتمرب  املوافق   1395
التجاري، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 84ـ17، املوؤرخ يف 8 �صوال عام 

1404 املوافق 7 يوليو �صنة 1984، واملتعلق بقوانني املالية، 
املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 88ـ01، املوؤرخ يف 22 جمادى 

االأوىل عام 1408 املوافق 12 يناير �صنة 1988، واملت�صمن 

القانون التوجيهي للموؤ�ص�صات العمومية االقت�صادية،

- ومبقت�صى القانون رقم 90ـ21، املوؤرخ يف 24 حمرم عام 

باملحا�صبة  واملتعلق   ،1990 �صنة  غ�صت   15 املوافق   1411
العمومية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 2000ـ03، املوؤرخ يف 5 جمادى 

يحدد   ،2000 �صنة  غ�صت   5 املوافق   1421 عام  االأوىل 

ال�صلكية  وباملوا�صالت  بالربيد  املتعلقة  العامة  القواعد 

والال�صلكية، املعدل،

جمادى   19 يف  املوؤرخ  03ـ03،  رقم  االأمر  ومبقت�صى   -

واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  االأوىل 

باملناف�صة، املعدل واملتمم،

5 جمادى  املوؤرخ يف  04ـ02،  رقم  القانون  ومبقت�صى   -

االأوىل عام 1425 املوافق 23 يونيو �صنة 2004 ، الذي يحدد 

القواعد املطبقة على املمار�صات التجارية، املعدل واملتمم،

5 جمادى  املوؤرخ يف  04ـ04،  رقم  القانون  ومبقت�صى   -

واملتعلق   ،2004 �صنة  يونيو   23 املوافق   1425 عام  االأوىل 

بالتقيي�ض،

- ومبقت�صى القانون رقم 04ـ08، املوؤرخ يف 27 جمادى 

الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، واملتعلق 

ب�شروط ممار�شة الأن�شطة التجارية، املعدل واملتمم،

�صفر   18 يف  املوؤرخ  08ـ09،  رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

االإجراءات املدنية واالإدارية،

�صفر   29 يف  املوؤرخ  09ـ03،   رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1430 املوافق 25 فرباير �صنة 2009، واملتعلق بحماية 

امل�صتهلك وقمع الغ�ض،

- ومبقت�صى قانون رقم 09ـ04، املوؤرخ يف 14 �صعبان عام 

القواعد  واملت�صمن   ،2009 �صنة  غ�صت   5 املوافق   1430
بتكنولوجيات االإعالم  املت�صلة  للوقاية من اجلرائم  اخلا�صة 

واالت�صال ومكافحتها،

ـ وبعد راأي جمل�ض الدولة ،

ـ وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القانون االآتي ن�شه:

الباب االأول :اأحكـام عامــة

الف�شل االأول :املو�شوع

القواعد  حتديد  اإىل  القانون  هذا  يهدف  االأوىل:  املادة 

العامة املتعلقة بالتوقيع والت�صديق االإلكرتونيني.

الف�شل الثاين : التعاريف

املادة 2: يق�صد بـما ياأتي:

اإلكرتوين،  �صكل  بيانات يف  االإلكرتوين:  التوقيع   -  1
مرفقة اأو مرتبطة منطقيا ببيانات اإلكرتونية اأخرى، ت�صتعمل 

كو�صيلة توثيق.

التوقيع  اإن�صاء  بيانات  املوّقع: �صخ�ض طبيعي يحوز   - 2
االإلكرتوين ويت�صرف حل�صابه اخلا�ض اأو حل�صاب ال�صخ�ض 

املتعلقة  العامة  للقواعد  املحدد  القانون  3( ن�ص 
بالتوقيع والت�شديق االإلكرتونيني
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الطبيعي اأو املعنوي الذي ميثله.

فريدة،  بيانات  االإلكرتوين:  التوقيع  اإن�صاء  بيانات   -  3
ي�صتعملها  التي  اخلا�صة،  الت�صفري  مفاتيح  اأو  الرموز  مثل 

املوّقع الإن�صاء التوقيع االإلكرتوين.

برنامج  اأو  جهاز  االإلكرتوين:  التوقيع  اإن�صاء  اآلية   -  4
معلوماتي معّد لتطبيق بيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين. 

رموز       االإلكرتوين:  التوقيع  من  التحقق  بيانات   -  5
اأو مفاتيح الت�صفري العمومية اأو اأي بيانات اأخرى، م�صتعملة 

من اأجل التحقق من التوقيع االإلكرتوين.

جهاز          االإلكرتوين:  التوقيع  من  التحقق  اآلية   -  6
من  التحقق  بيانات  لتطبيق  معد  معلوماتي  برنامج  اأو 

التوقيع االإلكرتوين.

�صكل  يف  وثيقة  االإلكرتوين:  الت�صديق  �صهادة   -  7
التوقيع  من  التحقق  بيانات  بني  ال�صلة  تثبت  اإلكرتوين 

االإلكرتوين و املوّقع.

�صل�صلة من  الت�صفري اخلا�ض: هو عبارة عن  8 - مفتاح 
الإن�صاء  وت�صتخدم  فقط،  املوقع  ح�صريا  يحوزها  االأعداد 

ت�صفري  مبفتاح  املفتاح  هذا  ويرتبط  االإلكرتوين،  التوقيع 

عمومي.

�صل�صلة  عن  عبارة  هو  العمومي:  الت�صفري  مفتاح   -  9
بهدف  اجلمهور  متناول  يف  مو�صوعة  تكون  االأعداد   من 

وتدرج  االإلكرتوين،  االإم�صاء  من  التحقق  الأجل  متكينهم 

يف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين. 

خدمات  ا�صتغالل  نظام  يعني  الرتخي�ض:   -  10
ر�صمية  وثيقة  يف  يتج�صد  والذي  االإلكرتوين  الت�صديق 

ممنوحة ملوؤدي اخلدمات، بطريقة �صخ�صية، ت�صمح له بالبدء 

الفعلي يف توفري خدماته.

يقوم  معنوي،  �صخ�ض  املوثوق:  الثالث  الطرف   -  11
يقدم  وقد  مو�صوفة،  اإلكرتوين  ت�صديق  �صهادات  مبنح 

لفائدة  االإلكرتوين  بالت�صديق  متعلقة  اأخرى  خدمات 

املتدخلني يف الفرع احلكومي.

�صخ�ض  االإلكرتوين:  الت�صديق  خدمات  موؤدي   -  12
اإلكرتوين  ت�صديق  �صهادات  مبنح  يقوم  معنوي،  اأو  طبيعي 

الت�صديق  جمال  يف  اأخرى  خدمات  يقدم  وقد  مو�صوفة، 

االإلكرتوين.

املوؤ�ص�صات  احلكومي:  الفرع  يف  املتدخلون   -  13
يف  املحددة  العمومية  والهيئات  العمومية  واالإدارات 

امل�صتقلة  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  به،  املعمول  الت�صريع 

و�صلطات ال�صبط، واملتدخلون يف املبادالت ما بني البنوك، 

وكذا كل �صخ�ض اأو كيان ينتمي اإىل الفرع احلكومي بحكم 

طبيعته اأو مهامه.

�صخ�ض  االإلكرتوين:  الت�صديق  �صهادة  �صاحب   -  14
ل على �صهادة الت�صديق االإلكرتوين  طبيعي اأو معنوي، حت�صّ

اأو طرف  االإلكرتوين  الت�صديق  موؤدي خدمات  من طرف 

ثالث موثوق.

القواعد  االإلكرتوين: جمموع  الت�صديق  �صيا�صة   -  15
واالإجراءات التنظيمية والتقنية املتعلقة بالتوقيع والت�صديق 

االإلكرتونيني.

ما. ملرجعّية  وفقا  املطابقة  مدى  من  التحقق  التدقيق:   -  16

الف�شل الثالث :مبادئ عامة

املادة 3: دون االإخالل بالت�صريع املعمول به، ال يلزم اأّيا 

ف قانوين موّقع اإلكرتونيا.
ّ
كان القيام بت�صر

�صكلها  يف  اإلكرتونيا  املوقعة  الوثيقة  حتفظ   :4 املادة 

الوثيقة  بحفظ  املتعلقة  الكيفيات  حتديد  ويتم  االأ�صلي. 

املوقعة اإلكرتونيا عن طريق التنظيم.

كل  الوطني  الرتاب  على  تتواجد  اأن  يجب   :5 املادة 

البيانات واملعلومات ذات الطابع ال�صخ�صي التي مت جمعها 

من طرف موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، اأو الطرف 

الثالث املوثوق، اأو �صلطات الت�صديق االإلكرتوين، وكذلك 

قواعد البيانات التي حتتويها، وال ميكن نقلها خارجه اإاّل يف 

احلاالت التي ين�ض عليها الت�صريع املعمول به.

الباب الثاين : التوقيع االإلكرتوين

الف�شل االأول  : مبادئ املُماثلة وعدم التمييز جتاه التوقيع 

االإلكرتوين

املادة 6: ي�صتعمل التوقيع االإلكرتوين لتوثيق هوية املوقع 

واإثبات قبوله م�صمون الكتابة يف ال�صكل االإلكرتوين.
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التوقيع  هو  املو�صوف،  االإلكرتوين  التوقيع   :7 املادة 

االإلكرتوين الذي تتوفر فيه املتطلبات االآتية :

اإلكرتوين  ت�صديق  �صهادة  اأ�صا�ض  على  ين�صاأ  اأن   -  1
مو�صوفة؛

�صواه؛ دون  باملوّقع  يرتبط  اأن   -  2
املوّقع؛ هوية  حتديد  من  ميّكن  اأن    -  3

4 - اأن يكون م�صّمم بوا�صطة اآلية موؤمنة خا�صة باإن�صاء 
التوقيع االإلكرتوين؛

5 - اأن يكون من�صاأ بوا�صطة و�صائل تكون حتت التحكم 
احل�صري للموّقع؛

ة به، بحيث ميكن  6 - اأن يكون مرتبطا بالبيانات اخلا�صّ
الك�صف عن التغيريات الالحقة بهذه البيانات.

املادة 8: يعترب التوقيع االإلكرتوين املو�صوف وحده مماثال 

للتوقيع املكتوب، �صواء كان ل�صخ�ض طبيعي اأو معنوي.

املادة 9: بغ�ض النظر عن اأحكام املادة 8 اأعاله، ال ميكن 

رف�صه  اأو  القانونية  فعاليته  من  االإلكرتوين  التوقيع  جتريد 

كدليل اأمام الق�صاء ب�صبب:

اأو  االإلكرتوين،  �صكله   -  1
اإلكرتوين  ت�صديق  �صهادة  على  يعتمد  ال  اأنه   -  2

مو�صوفة، اأو

الإن�صاء  موؤمنة  اآلية  بوا�صطة  اإن�صاوؤه  يتم  مل  اأنه   -  3
التوقيع االإلكرتوين.

الف�شل الثاين

اآليات اإن�شاء التوقيع االإلكرتوين

املو�شوف والتحقق منه

املادة 10: يجب اأن تكون اآلية اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين 

املو�صوف موؤمنة.

املادة 11: االآلية املوؤمنة الإن�صاء التوقيع االإلكرتوين هي 

اآلية اإن�صاء توقيع اإلكرتوين تتوفر فيها املتطلبات االآتية:

التقنية  الو�صائل  بوا�صطة  ت�صمن   اأن  يجب   -  1
واالإجراءات املنا�صبة، على االأقل ما يــاأتي:

اأاّل ميكن عمليا م�صادفة البيانات امل�صتخدمة الإن�صاء  اأ- 

ة واحدة، واأن يتم �صمان �صريتها 
ّ
التوقيع االإلكرتوين اإال مر

بكل الو�صائل التقنية املتوفرة وقت االعتماد ؛

التوقيع  الإن�صاء  امل�صتعملة  البيانات  اإيجاد  ميكن  اأاّل  ـ 

التوقيع  هذا  يكون  واأن  اال�صتنتاج  طريق  عن  االإلكرتوين 

املتوفرة  التقنية  الو�صائل  طريق  عن  تزوير  اأي  �صد  حمميا 

وقت االعتماد؛

ـ اأن تكون البيانات امل�صتعملة الإن�صاء التوقيع االإلكرتوين 

اأي  �صد  ال�صرعي  املوّقع  طرف  من  موثوقة  ب�صفة  حممية 

ا�صتعمال من قبل االآخرين.

ـ يجب اأن ال ُتعّدل البيانات حمل التوقيع واأن ال متنع اأن 

تعر�ض هذه البيانات على املوقع قبل عملية التوقيع.    

التوقيع  من  التحقق  اآلية  تكون  اأن  يجب   :12 املادة 

االإلكرتوين املو�صوف موثوقة.

املادة 13: االآلية املوثوقة للتحقق من التوقيع االإلكرتوين، 

هي اآلية حتقق من التوقيع االإلكرتوين تتوفر فيها املتطلبات 

االآتية :

اأن تتوافق البيانات امل�صتعملة للتحقق من التوقيع   - 1
االإلكرتوين مع البيانات املعرو�صة عند التحقق من التوقيع 

االإلكرتوين؛

ب�صفة  االإلكرتوين  التوقيع  من  التحقق  يتم  اأن   -  2
عر�صا  معرو�صة  التحقق  هذا  نتيجة  تكون  واأن  موؤكدة 

�صحيحا؛

اقت�صى  اإذا  املوقعة،  البيانات  م�صمون  يكون  اأن   -  3
التوقيع  من  التحقق  عند  موؤكدة  ب�صفة  حمددا  االأمر، 

االإلكرتوين؛

�صهادة  �صالحية  و  موثوقية  من  التاأكد  يتم  اأن   -  4
التوقيع  من  التحقق  عند  املطلوبة  االإلكرتوين  الت�صديق 

االإلكرتوين؛

بطريقة  املوّقع  وهوية  التحقق  نتيجة  عر�ض  يتم  اأن   -  5
وا�صحة و�صحيحة.  

الإن�صاء  املوؤمنة  االآلية  مطابقة  من  التاأكد  يتم   :14 املادة 

التوقيع االإلكرتوين املو�صوف، واالآلية املوثوقة للتحقق من 

املن�صو�ض  املتطلبات  مع  املو�صوف،  االإلكرتوين  التوقيع 

عليها يف املادتني 11 و13 املذكورتني اأعاله، من طرف الهيئة 



23

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص االأمة                      العدد: 14

االإلكرتوين  التوقيع  اإن�صاء  اآليات  باعتماد  املكّلفة  الوطنية 

والتحقق منه.

الباب الثالث 

الت�شديق االإلكرتوين

الف�شل االأّول 

�شهادة الت�شديق االإلكرتوين املو�شوفة

املو�صوفة، هي  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة   :15 املادة 

�صهادة ت�صديق اإلكرتوين تتوفر فيها املتطلبات االآتية :

قبل  من  اأو  موثوق  ثالث  طرف  قبل  من  متنح  اأن   -  1
موؤدي خدمات ت�صديق اإلكرتوين، طبقا ل�صيا�صة الت�صديق 

االإلكرتوين املوافق عليها؛

؛ �صواه  دون  للموّقع   متنح  اأن   -  2
اخل�صو�ض: على  تت�صمن  اأن  يجب   -  3

اأ. اإ�صارة تدّل على اأنه مت منح هذه ال�صهادة على اأ�صا�ض 

اأنها �صهادة ت�صديق اإلكرتوين مو�صوفة؛

ب. حتديد هوّية الطرف الثالث املوثوق اأو موؤدي خدمات 

الت�صديق االإلكرتوين املرخ�ض له املُ�صدر ل�صهادة الت�صديق 

االإلكرتوين وكذا البلد الذي يقيم فيه ؛

ج. ا�صم املوّقع اأو اال�صم امل�صتعار الذي ي�صمح بتحديد 

هويته؛

االقت�صاء،  عند  للموّقع  خا�صة  �صفة  اإدراج  اإمكانية  د. 

الت�صديق  �صهادة  ا�صتعمال  من  الغر�ض  ح�صب  وذلك 

االإلكرتوين؛

االإلكرتوين،  التوقيع  من  بالتحقق  تتعلق  بيانات  هـ. 

وتكون موافقة لبيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين؛

�صهادة  �صالحية  مّدة  نهاية  و  بداية  اإىل  االإ�صارة  و. 

الت�صديق االإلكرتوين ؛

ز. رمز تعريف �صهادة الت�صديق  االإلكرتوين؛

خدمات  ملوؤدي  املو�صوف،  االإلكرتوين  التوقيع  ح. 

الت�صديق االإلكرتوين اأو للطرف الثالث املوثوق الذي مينح 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين؛

ط. حدود ا�شتعمال �شهادة الت�شديق الإلكرتوين، عند 

االقت�صاء؛

ي. حدود قيمة املعامالت التي قد ت�صتعمل من اأجلها 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين، عند االقت�صاء؛

كـ. االإ�صارة اإىل الوثيقة التي تثبت متثيل �صخ�ض طبيعي 

اأو معنوي اآخر، عند االقت�صاء.

الف�شل الثاين 

 �شلطات الت�شديق االإلكرتوين

الق�شم االأول 

 ال�شلطة الوطنية للت�شديق االإلكرتوين

املادة 16: ُتن�صاأ لدى الوزير االأول، �صلطة اإدارية م�صتقلة 

ت�صمى  املايل،  واال�صتقالل  املعنوية  بال�صخ�صية  تتمتع 

�صلب  يف  وتدعى  االإلكرتوين  للت�صديق  الوطنية  ال�صلطة 

الن�ض »ال�صلطة«.

ت�صجل االعتمادات املالية الالزمة  ل�صري ال�صلطة �صمن 

ميزانية الدولة .

املادة 17: يحدد مقر ال�صلطة عن طريق التنظيم .

التوقيع  ا�صتعمال  برتقية  ال�صلطة  تكّلف   :18 املادة 

موثوقية  و�صمان  وتطويرهما  االإلكرتونيني  والت�صديق 

ا�صتعمالهما.

ويف هذا االإطار، تتوىّل املهام االآتية :

وال�صهر  االإلكرتوين  للت�صديق  �صيا�صتها  اإعداد   -  1
على تطبيقها، بعد احل�صول على الراأي االإيجابي من ِقبل 

الهيئة املكلفة باملوافقة؛

االإلكرتوين  الت�صديق  �صيا�صات  على  املوافقة   -  2
للت�صديق  واالقت�صادية  احلكومية  ال�صلطتني  عن  ال�صادرة 

االإلكرتوين؛

امل�صتوى  على  املتبادل  االعرتاف  اتفاقيات  اإبرام   -  3
الدويل؛

4 - اقرتاح م�صاريع متهيدية لن�صو�ض ت�صريعية اأو تنظيمية 
على  االإلكرتوين  الت�صديق  اأو  االإلكرتوين  بالتوقيع  تتعلق 

الوزير االأّول؛

ال�صلطتني  م�صتوى  على  التدقيق  بعمليات  القيام   -  5
طريق  عن  االإلكرتوين،  للت�صديق  واالقت�صادية  احلكومية 

الهيئة احلكومية املكلفة بالتدقيق. 

يتم ا�صت�صارة ال�ّصلطة عند اإعداد اأي م�صروع ن�ض ت�صريعي 

اأو تنظيمي ذي �صلة بالتوقيع اأو الت�صديق االإلكرتونيني.
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تقنية  وم�صالح  جمل�ض  من  ال�صلطة  تت�صكل   :19 املادة 

واإدارية.

يت�صكل جمل�ض ال�صلطة من خم�صة )5( اأع�صاء من بينهم 

كفاءاتهم،  اأ�صا�ض  على  اجلمهورية  رئي�ض  يعينهم  الرئي�ض، 

بتكنولوجيات  املتعلقة  التقنية  العلوم  جمال  يف  ال�صيما 

االإعالم واالت�صال، ويف جمال قانون تكنولوجيات االإعالم 

واالت�صال، ويف اقت�صاد تكنولوجيات االإعالم واالت�صال.

يتمتع املجل�ض بجميع ال�صالحيات الالزمة الأداء مهام 

ال�صلطة وبهذه ال�صفة ميكن للمجل�ض اأن ي�صتعني باأي كفاءة 

من �صاأنها اأن ت�صاعده يف اأ�صغاله.

�صنوات   )4( باأربع  ال�صلطة  جمل�ض  اأع�صاء  عهدة  حتدد 

قابلة للتجديد مرة )1( واحدة.

عام،  مدير  واالإدارية  التقنية  امل�صالح  ي�صري   :20 املادة 

يعينه رئي�ض اجلمهورية، باقرتاح من الوزير االأول.

طريق  عن  ومهامها  و�صريها  امل�صالح  هذه  تنظيم  يحدد 

التنظيم.

املادة 21: تتنافى وظيفة ع�صو جمل�ض ال�صلطة، ومديرها 

اخلا�ض،       القطاع  اأو وظيفة يف  اأي وظيفة عمومية،  مع  العام 

اأو مهنة حرة اأو اأي عهدة انتخابية، وكذا كل اإ�صهار اأو دعم، 

اأو كل امتالك مبا�صر اأو غري مبا�صر مل�صالح يف �صركات تعمل 

يف قطاع تكنولوجيات االإعالم واالت�صال.

بال�صرف،  االآمر  هو  ال�صلطة  جمل�ض  رئي�ض   :22 املادة 

وميكنه تفوي�ض هذه ال�صالحية للمدير العام.

حالة  ويف  باالأغلبية،  قراراته  املجل�ض  يتخذ   :23 املادة 

ت�صاوي عدد االأ�صوات يكون �صوت الرئي�ض مرجحا. 

واأع�صاء  برئي�ض  الرواتب اخلا�ض  نظام  24: يحدد  املادة 

جمل�ض ال�صلطة ومديرها العام عن طريق التنظيم.

الذي  الداخلي،  نظامه  ال�صلطة  جمل�ض  يعد   :25 املادة 

ين�صر يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�صعبية.

الق�شم الثاين 

ال�شلطة احلكومية للت�شديق االإلكرتوين

املادة 26: ُتن�صاأ لدى الوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيات 

االإلكرتوين  للت�صديق  �صلطة حكومية  االإعالم واالت�صال، 

تتمتع باال�صتقالل املايل وال�صخ�صية املعنوية.

املادة 27: حتدد طبيعة هذه ال�صلطة احلكومية للت�صديق 

االإلكرتوين وت�صكيلها وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

للت�صديق  احلكومية  ال�صلطة  تكّلف   :28 املادة 

الإلكرتوين  الت�شديق  ن�شاط  ومراقبة  مبتابعة  الإلكرتوين، 

لالأطراف الثالثة املوثوقة، وكذلك توفري خدمات الت�صديق 

االإلكرتوين لفائدة املتدخلني يف الفرع احلكومي.

ويف هذا االإطار، تتوىّل اأي�صا املهام االآتية :

وعر�صها  االإلكرتوين  للت�صديق  �صيا�صتها  اإعداد   -  1
على ال�صلطة للموافقة وال�صهر على تطبيقها؛

عن  ال�صادرة  الت�صديق  �صيا�صات  على  املوافقة   -  2
االأطراف الثالثة املوثوقة وال�صهر على تطبيقها؛

االإلكرتونية  الت�صديق  ب�صهادات  االحتفاظ   -  3
ِقبل  من  مبنحها  املرتبطة  والبيانات  �صالحيتها،  املنتهية 

ال�صلطات  اإىل  ت�صليمها  بغر�ض  املوثوق،  الثالث  الطرف 

الق�صائية املخت�صة، عند االقت�صاء، طبقا لالأحكام الت�صريعية 

والتنظيمية املعمول بها ؛

للمفتاح  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  ن�صر   -  4
العمومي لل�صلطة؛

الت�شديق  بن�شاط  املتعلقة  املعلومات  كل  اإر�شال   -  5
االإلكرتوين اإىل ال�صلطة دوريا اأو بناء على طلب منها؛

6 - القيام بعملية التدقيق على م�صتوى الطرف الثالث 
املوثوق، عن طريق الهيئة احلكومية املكّلفة بالتدقيق، طبقا 

ل�صيا�صة الت�صديق.  

الق�شم الثالث  : ال�شلطة االقت�شادية للت�شديق 

االإلكرتوين

املادة 29: تعنّي ال�صلطة املكّلفة ب�صبط الربيد واملوا�صالت 

ال�صلكية والال�صلكية يف مفهوم هذا القانون، �صلطة اقت�صادية 
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للت�صديق االإلكرتوين.

للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  تكّلف   :30 املادة 

الت�صديق  خدمات  موؤديي  ومراقبة،  مبتابعة  االإلكرتوين 

والت�صديق  التوقيع  خدمات  يقدمون  الذين  االإلكرتوين 

االإلكرتونيني ل�صالح اجلمهور.

ويف هذا االإطار، تتوىل اأي�صا املهام االآتية :

وعر�صها  بها  اخلا�صة  الت�صديق  �صيا�صة  اإعداد   -  1
للموافقة على ال�صلطة وال�صهر على تطبيقها؛

الت�صديق  خدمات  ملوؤديي  الرتاخي�ض  منح   -  2
االإلكرتوين بعد موافقة ال�صلطة؛ 

عن  ال�صادرة  الت�صديق  �صيا�صات  على  املوافقة   -  3
على  وال�صهر  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤديي 

تطبيقها؛

االإلكرتونية  الت�صديق  ب�صهادات  االحتفاظ   -  4
طرف  من  مبنحها  املرتبطة  والبيانات  �صالحيتها،  املنتهية 

موؤديي خدمات الت�صديق االإلكرتوين بغر�ض ت�صليمها اإىل 

ال�صلطات الق�صائية املخت�صة، عند االقت�صاء، طبقا لالأحكام 

الت�صريعية والتنظيمية املعمول بها؛

للمفتاح  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  ن�صر   -  5
العمومي لل�صلطة؛

6 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�صمان ا�صتمرارية اخلدمات 
عن  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤدي  عجز  حالة  يف 

تقدمي خدماته؛

الت�شديق  بن�شاط  املتعلقة  املعلومات  كل  اإر�شال   -  7
االإلكرتوين اإىل ال�صلطة دوريا اأو بناء على طلب منها؛

�صيا�صة  مع  الرتاخي�ض  طالبي  مطابقة  من  التحقق   -  8
الت�صديق االإلكرتوين بنف�صها اأو عن طريق مكاتب تدقيق 

معتمدة ؛

9 - ال�صهر على وجود مناف�صة فعلية ونزيهة باتخاذ كل 
موؤديي  بني  املناف�صة  ا�صتعادة  اأو  لرتقية  الالزمة  التدابري 

خدمات الت�صديق االإلكرتوين؛

10 - التحكيم يف النزاعات القائمة بني موؤديي خدمات 
طبقا  امل�صتعملني  مع  اأو  بينهم  فيما  االإلكرتوين  الت�صديق 

للت�صريع املعمول به؛

االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤديي  مطالبة   -  11
اأو كل �صخ�ض معني باأي وثيقة اأو معلومة ت�صاعدها يف تاأدية 

املهام املخولة لها مبوجب هذا القانون؛ 

12 - اإعداد دفرت ال�شروط الذي يحدد �شروط وكيفيات 
تاأدية خدمات الت�صديق االإلكرتوين وعر�صه على ال�صلطة 

للموافقة؛

الت�صديق  ل�صيا�صة  طبقا  مراقبة  كل  اإجراء   -  13
وكيفيات  �شروط  يحدد  الذي  ال�شروط  ودفرت  الإلكرتوين 

تاأدية خدمات الت�صديق االإلكرتوين ؛

وكذا  العمومية  واالإح�صائيات  التقارير  اإ�صدار   -  14
مبداأ  احرتام  مع  ن�صاطاتها  و�صف  يت�صمن  �صنوي  تقرير 

ال�صرية.

بتبليغ  االإلكرتوين  للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  تقوم 

النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكت�صف مبنا�صبة 

تاأدية مهامها. 

الق�شم الرابع : طرق الطعن

ال�صلطة  طرف  من  املتخذة  القرارات  تكون   :31 املادة 

االقت�صادية للت�صديق االإلكرتوين قابلة للطعن اأمام ال�صلطة 

يف اأجل �صهر واحد )1( ابتداء من تاريخ تبليغها وال يكون 

لهذا الطعن اأثر موقف.

ال�صلطة  طرف  من  املتخذة  القرارات  تكون   :32 املادة 

قابلة للطعن اأمام جمل�ض الدولة يف اأجل  �صهر واحد )1( 

ابتداء من تاريخ تبليغها وال يكون لهذا الطعن اأثر موقف.

الف�شل الثالث: النظام القانوين لتاأدية خدمات الت�شديق 

االإلكرتوين

الق�شم االأول : موؤدي خدمات الت�شديق االإلكرتوين

الفرع االأول : �شهادة التاأهيل والرتخي�ص

الت�شديق  خدمات  تاأدية  ن�شاط  يخ�شع   :33 املادة 

االقت�صادية  ال�صلطة  متنحه  ترخي�ض  اإىل  االإلكرتوين 

للت�صديق االإلكرتوين.

املادة 34: يجب على كل طالب ترخي�ض لتاأدية خدمة 

الت�شديق الإلكرتوين اأن ي�شتويف ال�شروط التالية:

- اأن يكون خا�صع للقانون اجلزائري لل�صخ�ض املعنوي اأو 
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اجلن�صية اجلزائرية لل�صخ�ض الطبيعي؛

- يتمتع بقدرة مالية كافية؛

ثابتة يف ميدان تكنولوجيات  التمتع مبوؤهالت وخربة   -

لل�صخ�ض  امل�صري  اأو  الطبيعي  لل�صخ�ض  واالت�صال  االإعالم 

املعنوي؛

- اأن ال يكون قد �صبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة 

تتنافى مع ن�شاط توفري خدمات الت�شديق الإلكرتوين.

على  احل�صول  قبل  التاأهيل  �صهادة  متنح   :35 املادة 

الرتخي�ض، ملدة �صنة واحدة )1(، قابلة للتجديد مرة واحدة، 

الو�صائل  لتهيئة كل  اأو معنوي  ومتنح لكل �صخ�ض طبيعي 

الالزمة لتاأدية خدمات الت�صديق االإلكرتوين.

ويف هذه احلالة، يتم تبليغ ال�صهادة يف اأجل اأق�صاه �صتون 

باإ�صعار  املثبت  الطلب  ا�صتالم  تاريخ  ابتداء من  يوما   )60(

باال�صتالم.  

الت�صديق  خدمات  تاأدية  ال�صهادة  هذه  حامل  ميكن  ال 

االإلكرتوين، اإال بعد احل�صول على الرتخي�ض.

التاأهيل  �صهادة  �صاحب  اإىل  الرتخي�ض  مينح   :36 املادة 

من  ابتداء  يوما   )60( �صتون  اأق�صاه  اأجل  يف  تبليغه  ويتم 

تاريخ ا�صتالم طلب الرتخي�ض املثبت باإ�صعار باال�صتالم.

التاأهيل  �صهادة  منح  رف�ض  يكون  اأن  يجب   :37 املادة 

والرتخي�ض م�صببا، ويتم تبليغه مقابل اإ�صعار باال�صتالم.

�شروط  يحدد  �شروط  بدفرت  الرتخي�س  يرفق   :38 املادة 

وكيفيات تاأدية خدمات الت�صديق االإلكرتوين، وكذا توقيع 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين اخلا�صة مبوؤدي اخلدمات، من 

طرف ال�صلطة االقت�صادية للت�صديق االإلكرتوين. 

ب�صفة  والرتخي�ض  التاأهيل  �صهادة  متنح   :39 املادة 

�صخ�صية، وال ميكن الّتنازل عنهما للغري.

�صنوات،   )5( خم�ض  ملدة  الرتخي�ض  مينح   :  40 املادة 

ويتم جتديده عند انتهاء �شالحيته وفقا لل�شروط املحددة يف 

دفرت الأعباء، الذي يحدد �شروط وكيفيات تقدمي خدمات 

الت�صديق االإلكرتوين.

عن  مبلغه  يحدد  مايل،  مقابل  لدفع  الرتخي�ض  يخ�صع 

طريق التنظيم.

الفرع الثاين

تاأدية خدمات الت�شديق االإلكرتوين

املادة 41: يكّلف موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

�صهادات  وحفظ  ون�صر  واإلغاء  ومنح  واإ�صدار  بت�صجيل 

الت�صديق االإلكرتوين، وفقا ل�صيا�صة الت�صديق االإلكرتوين 

االقت�صادية  ال�صلطة  عليها  وافقت  والتي  به،  اخلا�صة 

للت�صديق االإلكرتوين.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب   :42 املادة 

االإلكرتوين، احلفاظ على �صرّية البيانات واملعلومات املتعلقة 

ب�صهادات الت�صديق االإلكرتوين املمنوحة.

املادة 43: ال ميكن موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين 

جمع البيانات ال�صخ�صية للمعني، اإال بعد موافقته ال�صريحة.

اأن  االإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  موؤدي  ميكن  وال 

يجمع اإاّل البيانات ال�صخ�صية ال�صرورية ملنح وحفظ �صهادة 

البيانات  هذه  ا�صتعمال  ميكن  وال  االإلكرتوين،  الت�صديق 

الأغرا�ض اأخرى.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب   :44 املادة 

اأن  االإلكرتوين،  الت�صديق  �صهادة  منح  قبل  االإلكرتوين، 

التحقق من  بيانات  مع  االإن�صاء  بيانات  تكامل  يتحقق من 

التوقيع.

�صهادة           االإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  موؤدي  مينح 

من  التحقق  بعد  وذلك  طلبا  يقدم  �صخ�ض  لكل  اأكرث  اأو 

هويته، وعند االقت�صاء، التحقق من �صفاته اخلا�صة. 

وفيما يخ�ض االأ�صخا�ض املعنوية، يحتفظ موؤدي خدمات 

الت�صديق االإلكرتوين، ب�صجل يدون فيه هوية و�صفة املمثل 

املتعلق  للتوقيع  امل�صتعمل  املعنوي  لل�صخ�ض  القانوين 

ب�صهادة الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة، بحيث ميكن حتديد 

التوقيع  لهذا  ا�صتعمال  كل  عند  الطبيعي  ال�صخ�ض  هوية 

االإلكرتوين.
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املادة 45: يلغي موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين يف االآجال املحددة يف �صيا�صة 

الت�صديق  �صهادة  �صاحب  طلب  على  بناء  الت�صديق، 

االإلكرتوين املو�صوفة الذي �صبق حتديد هويته.

اأي�صا،  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤدي  ويلغي 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة عندما يتبني:

خاطئة        معلومات  على  بناء  منحها  مت  قد  اأنه   -  1
�صهادة  يف  الواردة  املعلومات  اأ�صبحت  اإذا  اأو  مزورة،  اأو 

انتهاك  مت  اإذا  اأو  للواقع،  مطابقة  االإلكرتوين غري  الت�صديق 

�صرية بيانات اإن�صاء التوقيع؛

الت�صديق؛ �صيا�صة  مع  مطابقتها  عدم   -  2
3 - اأنه مت اإعالم موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين 
بوفاة ال�صخ�ض الطبيعي اأو بحل ال�صخ�ض املعنوي �صاحب 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين.

اأن  االإلكرتوين،  الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب 

يخطر �صاحب �صهادة الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة باإلغاء 

هذه االأخرية  مع ت�صبيب ذلك.   

يجب على موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، تبليغ 

�صاحب �صهادة الت�صديق االلكرتوين املو�صوفة عن انتهاء 

مدة �صالحيتها، يف االآجال املحددة يف �صيا�صة الت�صديق.

يعترب اإلغاء �صهادة الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة نهائيا. 

املادة 46: يتخذ موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

االإلغاء وفقا  طلب  على  الرد  اأجل  من  الالزمة  التدابري 

ل�صيا�صته للت�صديق، التي وافقت عليها ال�صلطة االقت�صادية 

للت�صديق االإلكرتوين.

وفقا  الن�صر،  تاريخ  من  ابتداء  الغري  جتاه  باالإلغاء  ُيحتج 

الت�صديق  خدمات  ملوؤدي  االإلكرتوين  الت�صديق  ل�صيا�صة 

االإلكرتوين.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب   :47 املادة 

الت�صديق  ب�صهادات  املتعلقة  املعلومات  حتويل  االإلكرتوين 

ال�صلطة  اإىل  �صالحيتها،  انتهاء  بعد  املو�صوفة  االإلكرتوين 

االقت�صادية للت�صديق االلكرتوين من اأجل حفظها.

املادة 48: ال ميكن موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

حفظ اأو ن�صخ بيانات اإن�صاء توقيع ال�صخ�ض الذي منحت له 

�صهادة الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة.

الت�صديق  خدمات  موؤديي  على  يجب   :49 املادة 

االإلكرتوين، تطبيق التعريفات اخلا�صة باخلدمات املمنوحة 

ال�صلطة  طرف  من  املعتمدة  التعريفة  حتديد  ملبادئ  وفقا 

طريق  عن  واملحّددة  االإلكرتوين،  للت�صديق  االقت�صادية 

التنظيم. 

االإلكرتوين  الت�صديق  موؤدي خدمات  يقّدم   :50 املادة 

خدماته يف اإطار مبدئي ال�صفافية وعدم التمييز.

رف�ض  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤدي  ميكن  ال 

تقدمي خدماته بدون �صبب وجيه.

الفرع الثالث : الرقابة والتدقيق

للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  تقوم   :51 املادة 

ل�صيا�صة  املعتمد، وفقا  التدقيق  مكتب  اأو  االإلكرتوين، 

االأعباء  ودفرت  االقت�صادية،  لل�صلطة  االإلكرتوين  الت�صديق 

الت�شديق  خدمات  تقدمي  وكيفيات  �شروط  يحدد  الذي 

من  طلب  على  بناء  تقييمي،   تدقيق  باإجناز  االإلكرتوين، 

التاأهيل قبل منح ترخي�ض تقدمي خدمات  �صاحب �صهادة 

الت�صديق االإلكرتوين.

الت�صديق  خدمات  موؤديي  مراقبة  تتم   :52 املادة 

من  �صيما  ال  االقت�صادية،  ال�صلطة  قبل  من  االإلكرتوين 

خالل عمليات تدقيق دورية ومراقبات فجائية طبقا ل�صيا�صة 

د  الت�شديق لل�شلطة القت�شادية ولدفرت ال�شروط الذي يحِدّ

�شروط و كيفيات تقدمي خدمات الت�شديق الإلكرتوين.

الق�شم الثاين : م�شوؤولية موؤدي خدمات الت�شديق 

االإلكرتوين و�شاحب �شهادة الت�شديق االإلكرتوين

الت�صديق  خدمات  موؤدي  واجبات  االأول:  الفرع 

االإلكرتوين وم�صوؤوليته

املادة 53 : يكون موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين 

الذي �صلم �صهادة ت�صديق اإلكرتوين مو�صوفة، م�صوؤوال عن 
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ال�صرر الذي يلحق باأي هيئة اأو �صخ�ض طبيعي اأو معنوي، 

اعتمد على �صهادة الت�صديق االإلكرتوين هذه،  وذلك فيما 

يخ�ض:

1 - �صحة جميع املعلومات الواردة يف �صهادة الت�صديق 
االإلكرتوين املو�صوفة، يف التاريخ الذي منحت فيه، ووجود 

الت�صديق  �صهادة  يف  توفرها  الواجب  البيانات  جميع 

االإلكرتوين املو�صوفة �صمن هذه ال�صهادة؛

2 - التاأكد عند منح �صهادة الت�صديق االإلكرتوين، اأّن 
املوّقع الذي مت حتديد هويته يف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين 

املوافقة  التوقيع  اإن�صاء  بيانات  كل  على  يحوز  املو�صوفة، 

لبيانات التحقق من التوقيع املقدمة و/اأو املحّددة يف �صهادة 

الت�صديق االإلكرتوين؛

3 - التاأكد من اإمكانية ا�صتعمال بيانات اإن�صاء التوقيع، 
والتحقق منه ب�صفة متكاملة.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  قّدم  اإذا  ما  حالة  يف  اإال 

االإلكرتوين ما يثبت اأنه مل يرتكب اأي اإهمال.

املادة 54: يكون موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

الذي �صلم �صهادة ت�صديق اإلكرتوين مو�صوفة، م�صوؤوال عن 

االإلكرتوين  الت�صديق  اإلغاء �صهادة  الناجت عن عدم  ال�صرر 

هذه، والذي يلحق باأي هيئة اأو �صخ�ض طبيعي اأو معنوي، 

قّدم موؤدي خدمات  اإذا  اإال  ال�صهادة،  تلك   اعتمدوا على 

الت�صديق االإلكرتوين ما يثبت اأنه مل يرتكب اأي اإهمال.

املادة 55: ميكن موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

اإىل  املو�صوفة،  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  يف  ي�صري  اأن 

هذه  تكون  اأن  ب�شرط  ا�شتعمالها،  على  املفرو�شة  احلدود 

االإ�صارة وا�صحة ومفهومة من طرف الغري، ويف هذه احلالة، 

ال يكون موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين م�صوؤوال عن 

االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  ا�صتعمال  عن  الناجت  ال�صرر 

املو�صوفة، عند جتاوز احلدود املفرو�صة على ا�صتعمالها.

املادة 56: ميكن موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

اإىل  املو�صوفة،  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  يف  ي�صري  اأن 

احلد االأق�صى لقيمة املعامالت التي ميكن اأن ت�صتعمل يف 

حدودها هذه ال�شهادة، ب�شرط اأن تكون هذه الإ�شارة وا�شحة 

ومفهومة من طرف الغري، ويف هذه احلالة، ال يكون موؤدي 

الناجت  ال�صرر  عن  م�صوؤوال  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات 

عن جتاوز ذلك احلد االأق�صى.

املادة 57: ال يكون موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

م�صوؤوال عن ال�صرر الناجت عن عدم احرتام �صاحب �صهادة 

بيانات  ا�شتعمال  ل�شروط  املو�شوفة  الإلكرتوين  الت�شديق 

اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب   :58 املادة 

للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  اإعالم  االإلكرتوين، 

االإلكرتوين، يف االآجال املحددة يف �صيا�صة الت�صديق لهذه 

خدمات  بتاأدية  املتعلقة  ن�صاطاته  يف وقف  برغبته  ال�صلطة، 

الت�صديق االإلكرتوين اأو باأي فعل قد يوؤدي اإىل ذلك.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  يلتزم  احلالة،  هذه  ويف 

لل�صلطة االقت�صادية  الت�صديق  باأحكام �صيا�صة  االإلكرتوين 

للت�صديق االإلكرتوين املتعلقة با�صتمرارية اخلدمة.

يرتتب على وقف الن�شاط �شحب الرتخي�س.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يجب   :59 املادة 

عن  خارجة  الأ�صباب  ن�صاطه  يوقف  الذي  االإلكرتوين 

االإلكرتوين  للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  يعلم  اأن  اإرادته 

للت�صديق  �صهادته  باإلغاء  االأخرية  هذه  وتقوم  فورا،  بذلك 

االإلكرتوين املو�صوفة بعد تقدير االأ�صباب املقدمة.

ويف هذه احلالة، يتخذ موؤدي اخلدمات التدابري الالزمة، 

واملن�صو�ض عليها يف �صيا�صة الت�صديق االإلكرتوين لل�صلطة 

ب�صهادة  املرتبطة  املعلومات  حفظ  اأجل  من  االقت�صادية، 

الت�صديق االإلكرتوين املو�صوفة املمنوحة له.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  على  يتعني   :60 املادة 

يف  عليها  املن�صو�ض  التاأمني  عقود  يكتتب  اأن  االإلكرتوين 

�صيا�صة الت�صديق االإلكرتوين لل�صلطة االقت�صادية.

الفرع الثاين: م�شوؤولية �شاحب �شهادة الت�شديق 

االإلكرتوين

االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  يعترب �صاحب   :61 املادة 
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اإن�صاء  فور التوقيع عليها امل�صوؤول الوحيد عن �صرية بيانات 

التوقيع.

اإن�صاء  بيانات  �صرية  على  احلفاظ  يف  ال�صك  حالة  ويف 

التوقيع، اأو يف حالة ما اإذا اأ�صبحت هذه البيانات غري مطابقة 

للمعلومات املت�صمنة يف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين فانه 

يجب على �صاحب ال�صهادة اأن يعمل على اإلغائها من طرف 

موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين.

عند  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  ل�صاحب  يجوز  ال 

اإن�صاء  بيانات  ا�صتعمال  اإلغائها  عند  اأو  �صالحيتها  انتهاء 

التوقيع املوافقة لها من اأجل توقيع اأو ت�صديق هذه البيانات 

نف�صها من طرف موؤد اآخر خلدمات الت�صديق االإلكرتوين. 

املادة 62: ال يجوز ل�صاحب �صهادة الت�صديق االإلكرتوين 

املو�صوفة، ا�صتعمال هذه ال�صهادة الأغرا�ض اأخرى غري تلك 

التي ُمِنحت من اأجلها.

الف�شل الرابع : االعرتاف املتبادل

املادة 63: تكون ل�صهادات الت�صديق االإلكرتوين التي 

مينحها موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين املقيم يف بلد 

موؤدي  طرف  من  املمنوحة  ال�صهادات  قيمة  نف�ض  اأجنبي، 

خدمات الت�شديق الإلكرتوين املقيم يف اجلزائر، ب�شرط اأن 

اإطار  يف  ف 
ّ
ت�صر قد  هذا،  االأجنبي  اخلدمات  موؤدي  يكون 

اتفاقية لالعرتاف املتبادل اأبرمتها ال�صلطة.

الباب الرابع : العقوبات

الف�شل االأول :العقوبات املالية واالإدارية

املادة 64: يف حالة عدم احرتام موؤدي خدمات الت�صديق 

الت�شديق  �شيا�شة  اأو  ال�شروط،  دفرت  اأحكام  الإلكرتوين 

ال�صلطة  طرف  من  عليها  واملوافق  به  اخلا�صة  االإلكرتوين 

يرتاوح  مالية  عقوبة  ال�صلطة  هذه  عليه  تطبق  االقت�صادية،  

مبلغها ما بني مائتي األف دينار جزائري )200.000 دج(، 

وخم�صة ماليني دينار جزائري )5.000.000 دج(، ح�صب 

ت�شنيف الأخطاء املن�شو�س عليه يف دفرت ال�شروط اخلا�س 

مبوؤدي اخلدمات، وتعذره باالمتثال اللتزاماته يف مدة ترتاوح  

بني ثمانية )8( اأيام وثالثني )30( يوما، ح�صب احلالة.

تبلغ املاآخذ املتخذة �صد موؤدي اخلدمات، حتى يت�صنى 

له تقدمي مربراته الكتابية �صمن االآجال املذكورة �صابقا.

تتخذ  موؤدي اخلدمات لالأعذار،  امتثال  ويف حالة عدم 

قرار  االإلكرتوين،  للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  �صّده 

�صحب الرتخي�ض املمنوح له واإلغاء �صهادته، ح�صب احلالة، 

بعد موافقة ال�صلطة.

املالية  بالعقوبة  املتعلقة  املبالغ  حت�صيل   كيفيات  حتدد 

املن�صو�ض عليها يف الفقرة االأوىل من هذه املادة عن طريق 

التنظيم.

الت�صديق  خدمات  موؤدي  انتهاك  حالة  يف   :65 املادة 

الوطني  الدفاع  يتطلبها  التي  للمقت�صيات  االإلكرتوين، 

للت�صديق  االقت�صادية  ال�صلطة  تقوم  العمومي،  واالأمن 

االإلكرتوين بال�صحب الفوري للرتخي�ض، وهذا بعد موافقة  

ال�صلطة.

وتكون جتهيزات موؤدي خدمات الت�صديق االإلكرتوين، 

به، وذلك دون  املعمول  للت�صريع  تدابري حتفظية طبقا  حمل 

االإخالل باملتابعات اجلزائية.

الف�شل الثاين : اأحكام جزائية

اإىل   اأ�صهر   )3( ثالثة  من  باحلب�ض  يعاقب   :66 املادة 

دينار                        األف  ع�صرين  من  وبغرامة  �صنوات،   )3( ثالث 

جزائري  دينار  األف  مائتي  اإىل  دج(    20.000( جزائري 

كل  فقط،  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  دج(،   200.000(

ت�صديق  �صهادة  على  للح�صول  كاذبة  باإقرارات  اأدىل  من 

اإلكرتوين مو�صوفة.  

املادة 67: يعاقب باحلب�ض من �صهرين )2( اإىل �صنة )1( 

واحدة، وبغرامة من مائتي األف دينار جزائري )200.000 

دج(،   1.000.000( جزائري  دينار  مليون  اإىل  دج(، 

خدمات  موؤدي  كل  فقط،  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو 

ال�صلطة  اإعالم  بالتزام  اأخل  االإلكرتوين  الت�صديق 

يف  املحددة  االآجال  يف  ن�صاطه  عن  بالتوقف  االقت�صادية 

املادتني 58  و59 من هذا القانون.

املادة 68: يعاقب باحلب�ض من ثالثة )3( اأ�صهر اإىل ثالث )3( 
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دج(   1.000.000( جزائري  دينار  مليون  من  وبغرامة  �صنوات، 

اإىل خم�صة ماليني دينار جزائري )5.000.000 دج(، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني فقط ، كل من يقوم بحيازة اأو اإف�صاء اأو ا�صتعمال 

بيانات اإن�صاء توقيع اإلكرتوين  مو�صوف خا�صة بالغري.

 )3( اإىل ثالث   )2( �صهرين  باحلب�ض من  يعاقب   :69 املادة 

�صنوات، وبغرامة من ع�صرين األف دينار جزائري )20.000 دج( 

اإىل مائتي األف دينار جزائري )200.000 دج(، اأو باإحدى هاتني 

بالتزام حتديد هوية طالب  يّخل عمدا  العقوبتني فقط، كل من 

�صهادة ت�صديق اإلكرتوين مو�صوفة. 

املادة 70: يعاقب باحلب�ض من ثالثة )3( اأ�صهر اإىل �صنتني 

)2(، وبغرامة من مائتي األف دينار جزائري )200.000 دج( 

باإحدى  اأو  دج(،  جزائري)1.000.000  دينار  مليون  اإىل 

الت�صديق  خلدمات  موؤدي  كل  فقط،  العقوبتني  هاتني 

االإلكرتوين يخل باأحكام املادة 42 من هذا القانون.

اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�ض  يعاقب   :71 املادة 

ثالث )3( �صنوات، وبغرامة من مائتي األف دينار جزائري 

 1.000.000( جزائري  دينار  مليون  اإىل  دج(   200.000(

دج(، اأو باإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل موؤدي خلدمات 

هذا  من   43 املادة  باأحكام  يخل  االإلكرتوين  الت�صديق 

القانون.

اإىل  واحدة   )1( �صنة  من  باحلب�ض  يعاقب   :72 املادة 

ثالث )3( �صنوات، وبغرامة من مائتي األف دينار جزائري 

)200.000 دج( اإىل  مليوين دينار جزائري )2.000.000 

يوؤدي   من  كل  فقط،  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  دج(، 

ترخي�ض  دون  للجمهور  االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات 

ي�صتاأنف               االإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤدي  كل  اأو 

اأو يوا�صل ن�صاطه بالرغم من �صحب ترخي�صه. 

اجلرمية  الرتكاب  ا�صتعملت  التي  التجهيزات  ت�صادر 

طبقا للت�صريع املعمول به.

املادة 73: يعاقب باحلب�ض من ثالثة )3( اأ�صهر اإىل �صنتني 

)2(، وبغرامة من ع�صرين األف دينار جزائري)20.000 دج(

اإىل مائتي األف دينار جزائري)200.000 دج(، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني فقط ، كل �صخ�ض  مكلف بالتدقيق يقوم 

بك�صف معلومات �صرية اطّلع عليها اأثناء قيامه بالتدقيق .

املادة 74: يعاقب بغرامة من األفي دينار جزائري )2.000 

األف دينار جزائري )200.000 دج(، كل  اإىل مائتي  دج( 

املو�صوفة  االإلكرتوين  للت�صديق  �صهادته  ي�صتعمل  �صخ�ض 

لغري االأغرا�ض التي منحت من اأجلها.

املادة 75: يعاقب ال�صخ�ض املعنوي الذي ارتكب اإحدى 

اجلرائم املن�صو�ض عليها يف هذا الف�صل بغرامة تعادل خم�ض 

)5( مرات احلد االأق�صى للغرامة املن�صو�ض عليها بالن�صبة 

لل�صخ�ض الطبيعي.

الباب اخلام�ص 

اأحكام انتقالية و ختامية

التوقيع  ت�صتعمل  التي  الهيئات  على  يتعني   :76 املادة 

والت�صديق االإلكرتونيني عند تاريخ اإ�صدار هذا القانون، اأن 

تطابق ن�صاطها مع مقت�صيات هذا القانون، ح�صب الكيفيات 

التي حتددها ال�صلطة ووفق توجيهاتها. 

االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادات  تبقى   :77 املادة 

والت�صديق  للتوقيع  امل�صتعملة  الهيئات  اأ�صدرتها  التي 

االإلكرتونيني قبل اإ�صدار هذا القانون، �صاحلة اإىل غاية تاريخ 

انتهاء �صالحيتها يف حدود االآجال الق�صوى التي حتددها 

ال�صلطة.

املادة 78: توكل مهام الهيئة املكلفة باالعتماد املذكورة 

يف املادة 14 من هذا القانون اإىل امل�صالح املخت�صة يف هذا 

املجال لفرتة انتقالية تدوم اإىل حني اإن�صاء الهيئة املكلفة بهذه 

�صنوات   )5( خم�ض  املدة  هذه  تتجاوز  ال  اأن  على  املهمة، 

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ابتداء 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

وال�صلطتني  ال�صلطة،  تدقيق  مهام  توكل   :79 املادة 

وكذلك  املوثوق،  الثالث  والطرف  واحلكومية،  االقت�صادية 

موؤديي خدمات الت�صديق االإلكرتوين اإىل امل�صالح املخت�صة 
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يف هذا املجال، والتي حتدد عن طريق التنظيم لفرتة انتقالية 

اإىل حني اإن�صاء الهيئة املكلفة بهذه املهمة، على اأن ال تتجاوز 

هذا  ن�صر  تاريخ  من  ابتداء  �صنوات   )5( خم�ض  املدة  هذه 

القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�صعبية.

املادة 80: توكل مهمة هيئة املوافقة املذكورة يف النقطة 

االأوىل من املادة 18 من القانون احلايل، اإىل جمل�ض ال�صلطة 

بهذه  املكلفة  الهيئة  اإن�صاء  حني  اإىل  تدوم  انتقالية  لفرتة 

�صنوات   )5( خم�ض  املدة  هذه  تتجاوز  ال  اأن  على  املهمة، 

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ابتداء 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

املادة 81: تلغى جميع االأحكام املخالفة لهذا القانون.

�صمّية 
ّ
الر اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :82 املادة 

للجمهورّية اجلزائرّية الدميقراطية ال�ّصعبّية.

  حرر باجلزائر، يف:.......... 

املوافق..........

  عبد العزيز بوتفليقة 
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