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 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

قوانﲔ
ق ـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم  05-١٨مؤرخ ﰲ  2٤شع ـ ـب ـ ـان عـ ـام ١٤٣٩

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى

اﳌ ـواف ـق  ١0م ـاي ـو س ـنـة  ،20١٨يـت ـعـلـق بـال ـتـج ـارة

اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق

اﻹلكتروني ـ ـة.

باﳌنافسة ،اﳌعدل واﳌتمم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤٣و ٤٦و1٣٦
و 1٣8و 1٤٠و 1٤٣و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  155-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عـام
 1٣8٦اﳌوافـق  8يونيو سنة  1٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  15٦-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفـر عـام
 1٣8٦اﳌوافـق  8يونيـو سنة  1٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58-٧5اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان
عام  1٣٩5اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  1٩٧5واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠5-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٤اﳌوافق  1٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بحقوق
اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  1٩جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق  1٩ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠٣واﳌتعلق
ببراءات اﻻختراع،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  11-٠٣اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  2٦غشت سنة  2٠٠٣واﳌتعلق
بالنقد والقرض ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـ ـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠8-٠٤اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ 2٧

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  5٩-٧5اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان

جمـ ـ ـادى الثانيـ ـ ـة ع ـ ـ ـام  1٤25اﳌواف ـ ـ ـق  1٤غش ـ ـ ـت سن ـ ـ ـة 2٠٠٤

عـ ـ ـام  1٣٩5اﳌوافـق  2٦سبـ ـتـ ـم ـبـر سن ـة  1٩٧5واﳌتضمن

واﳌتعلـ ـق بشـ ـروط ﳑارس ـة اﻷنشط ـ ـة التجاري ـ ـة ،اﳌع ـ ـدل

القانون التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

واﳌتمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-٠5اﳌؤرخ ﰲ  2٧ذي اﳊجة

ع ـ ـام  1٣٩٩اﳌ ـواف ـق  21ي ـولـي ـو س ـنة  1٩٧٩واﳌتـضـمن قـ ـانون

عام  1٤25اﳌوافق  ٦فبراير سنة  2٠٠5واﳌتعلق بالوقاية

اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم،

من تبييض اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب ومكافحتهما ،اﳌعدل

– وﲟقتضى القانون رقم  21-8٤اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع

واﳌتمم،

الثاني عام  1٤٠5اﳌوافـق  2٤ديسمبر سنة  1٩8٤واﳌتضمن

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر

ق ـانـون اﳌـالـيـة لـسـنـة  ،1٩85ﻻسـيـمـا اﳌـادة  15٦منه ،اﳌـعدلـة

عام  1٤2٩اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

واﳌتممة،

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

– وﲟقتضى القانون رقم  22-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٧محرم

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩صفر

عام  1٤11اﳌوافق  18غشت سنة  1٩٩٠واﳌتعلق بالسجل

عام  1٤٣٠اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠٩واﳌتعلق بحماية

التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  22-٩٦اﳌؤرخ ﰲ  2٣صفر عام

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  1٤شعبان

 1٤1٧اﳌوافق  ٩يوليو سنة  1٩٩٦واﳌتعلق بقمع مخالفة

عام  1٤٣٠اﳌوافق  5غشت سنة  2٠٠٩واﳌتضمن القواعد

ال ـ ـتشري ـ ـع وال ـ ـت ـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﳋاصﲔ بـ ـالصرف وحـ ـركـ ـة رؤوس

اﳋاصة للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم

اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعدل واﳌتمم،

واﻻتصال ومكافحتها،
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع

تخضع كل اﳌعامﻼت التي تتم عن طريق اﻻتصاﻻت

الثاني عام  1٤٣٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15الذي يحدد

اﻹلكترونية إﱃ اﳊقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع

القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،

والتنظيم اﳌعمول بهما.

عام  1٤٣٦اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بأنشطة

اﳌاّدة  : ٤يمك ـ ـ ـ ـن أن تك ـ ـ ـون اﻻستثمـ ـ ـارات الداعم ـ ـ ـة
ﻷنشط ـة ال ـت ـجـارة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة م ـوضوع ت ـدابـيـر ﲢفـيـزيـة

وسوق الكتاب ،ﻻسيما اﳌادتان  ٣2و ٣٣منه،

طبقـا للتشريع اﳌعمول به.

– وﲟقتضى القانون رقم  1٣-15اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-18اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان

اﳌاّدة  : 5ﲤنـ ـع ك ـ ـل معاملـ ـ ـة ع ـ ـن طري ـ ـق اﻻتصـ ـاﻻت

عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد

اﻹلكترونية ﰲ العتاد والتجهيزات واﳌنتجات اﳊساسة

العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به ،وكذا كل اﳌنتجات

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :

و/أو اﳋدمـ ـ ـات اﻷخ ـ ـرى ال ـ ـتي م ـ ـن شأن ـ ـه ـ ـا اﳌساس ﲟصال ـ ـح
الدفاع الوطني والنظام العام واﻷمن العمومي.
اﳌاّدة  : ٦يقصد ﰲ مفهوم هذا القانون ﲟا يأتي :
ال ـ ـت ـ ـجـ ـارة اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة  :الـ ـ ـ ـ ـنش ـ ـ ـاط الـ ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـوم

الباب اﻷول

ﲟوجبـ ـ ـ ـه مـ ـ ـورد إلكترون ـ ـي باقت ـ ـراح أو ضمـ ـ ـان توفير سلع

أحكام عامة

وخدمات عن بعد ﳌستهلك إلكتروني ،عن طريق اﻻتصاﻻت

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يح ـ ـدد ه ـ ـذا القان ـ ـون القواعـ ـ ـ ـد العام ـ ـة
اﳌتعلقة بالتجارة اﻹلكترونية للسلع واﳋدمات.

اﻹلكترونية.
العقد اﻹلكتروني  :العقد ﲟفهوم القانون رقم ٠2-٠٤
اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة

اﳌاّدة  : 2يـ ـطـ ـبـ ـ ـ ـ ـق الـ ـقـ ـانـ ـ ـ ـون اﳉزائـ ـ ـري ﰲ م ـجـ ـ ـال
اﳌعامﻼت التجارية اﻹلكترونية ﰲ حالة ما إذا كان أحد

وي ـ ـت ـ ـم إب ـ ـرام ـ ـه ع ـ ـن ب ـ ـعـ ـد ،دون اﳊضور الـ ـفـ ـعﲇ واﳌتـ ـزامـ ـن

أطراف العقد اﻹلكتروني :

ﻷطرافه باللجوء حصريا لتقنية اﻻتصال اﻹلكتروني.

– متمتعا باﳉنسية اﳉزائرية ،أو
– مقيما إقامة شرعية ﰲ اﳉزائر ،أو
– شخصا معنويا خاضعا للقانون اﳉزائري،
أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ ﰲ اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٣ﲤ ـ ـ ـ ـ ـارس التج ـ ـارة اﻹلكترونيـ ـ ـة ﰲ إطـ ـ ـ ـ ـار
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
غ ـ ـي ـ ـر أن ـ ـه ،ﲤن ـ ـع ك ـ ـل م ـ ـعـ ـامـ ـلـ ـة عـ ـن طـ ـريـ ـق اﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية تتعلق بـما يأتي :
– لعب القمار والرهان واليانصيب،
– اﳌشروبات الكحولية والتبغ،
– اﳌنتجات الصيدﻻنية،
– اﳌنتجات التي ﲤس بحقوق اﳌلكية الفكرية أو
الصناعية أو التجارية،
– ك ـ ـل سل ـ ـع ـ ـة أو خ ـ ـدم ـ ـة م ـ ـح ـ ـظ ـ ـورة ﲟوجب ال ـ ـتشريـ ـع
اﳌعمول به،
– كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.

 2٠٠٤الذي يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية،

اﳌستـ ـه ـلك اﻹل ـك ـت ـروني  :ك ـ ـل شخص ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعي أو
معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن
ط ـ ـري ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹل ـ ـك ـ ـت ـ ـرونـ ـيـ ـة مـ ـن اﳌورد اﻹلـ ـكـ ـتـ ـروني
بغرض اﻻستخدام النهائي.
اﳌورد اﻹلكتروني  :كل شخص طبيعي أو معنوي
يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو اﳋدمات عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
وسيلة الدفع اﻹلكتروني  :كل وسيلة دفع مرخص
بها طبقا للتشريع اﳌعمول به ﲤكن صاحبها من القيام
بالدفع عن قرب أو عن بعد ،عبر منظومة إلكترونية.
اﻹشهار اﻹلكتروني  :كل إعﻼن يهدف بصفة مباشرة
أو غير مباشرة إﱃ ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
الطلبية اﳌسبقة  :هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه
اﳌورد اﻹلكتروني عﲆ اﳌستهلك اﻻلكتروني ﰲ حالة عدم
توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.
اسم النطاق  :عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام
مـ ـقـ ـّيـ ـسة ومسجـ ـلـ ـة لـ ـدى السجـ ـل الـ ـوط ـني ﻷسم ـاء ال ـن ـط ـاق،
وتسمح بالتعرف والولوج إﱃ اﳌوقع اﻹلكتروني.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

6

الباب الثاني
ﳑارسات التجارة اﻹلكترونية
الفصل اﻷول
اﳌعامﻼت التجارية العابرة للحدود
اﳌاّدة  : 7يعف ـ ـ ـى مـ ـ ـن إجـ ـ ـراءات مراقب ـ ـ ـة التج ـ ـ ـارة
اﳋارجية والصرف ،البيع عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية

ﻻ يمكن ﳑارسة نشاط التجارة اﻹلكترونية إﻻ بعد
إي ـ ـداع اسم ال ـ ـنـ ـطـ ـاق لـ ـدى مصالـ ـح اﳌركـ ـز الـ ـوطـ ـني لـ ـلسجـ ـل
التجاري.
تنشر البطاقية الوطنية للموردين اﻹلكترونيﲔ عن
طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية وتكون ﰲ متناول اﳌستهلك
اﻹلكتروني.
الفصل الثالث

لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم ﳌستهلك
إلكتروني موجود ﰲ بلد أجنبي ،عندما ﻻ تتجاوز قيمة

اﳌتطلبات اﳌتعلقة باﳌعامﻼت التجارية عن طريق

هذه السلعة أو اﳋدمة ما يعادلها بالدينار اﳊد اﳌنصوص

اﻻتصال اﻹلكتروني

عليه ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
يجب أن ﲢ ـّول عائدات هذا البيع بعد الدفع إﱃ حساب
اﳌورد اﻹلكتروني اﳌو ّ
طن ﰲ اﳉزائر لدى بنك معتمد من
قبل بنك اﳉزائر ،أو لدى بريد اﳉزائر.
يعفى من إجراءات مراقبة التجارة اﳋارجية والصرف
شراء السلـ ـ ـع و/أو اﳋدمـ ـ ـات الـ ـ ـرقـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌوج ـ ـه ـ ـة حصري ـ ـا
ل ـﻼست ـع ـم ـال الشخصي م ـن ق ـب ـل مستـهـلك إلـكـتـروني مـقـيـم
ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر لـدى مـورد إل ـ ـك ـ ـتـروني م ـ ـوجـود فـي ب ـ ـلـ ـد أجـنـ ـبي
عنـدما ﻻ تتجاوز قيمة هذه السلعة أو اﳋدمة ما يعادلها
بـ ـالـ ـديـ ـنـ ـار اﳊد اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ﰲ ال ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم
اﳌعمول بهما.

اﳌاّدة  : ١0يجـ ـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون ك ـ ـ ـل معاملـ ـ ـة ﲡاريـ ـ ـة
إلكترونية مسبوقة بعرض ﲡاري إلكتروني وأن توثق
ﲟوجب عقد إلكتروني يصادق عليه اﳌستهلك اﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : ١١يجب أن يق ـّدم اﳌورد اﻹلكتروني العرض
التجاري اﻹلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة،
ويـ ـ ـجب أن يـ ـ ـتضمـ ـ ـن عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،ولـ ـ ـك ـ ـن ل ـ ـيس عﲆ سب ـ ـي ـ ـل
اﳊصر ،اﳌعلومات اﻵتية :
– رقـ ـ ـ ـم الـ ـتـ ـعـ ـريـ ـ ـف اﳉبـ ـائـ ـ ـ ـ ـي ،والـ ـع ـن ـاويـ ـ ـن اﳌادي ـ ـ ـة
واﻹلكترونيـ ـة ،ورقم هاتف اﳌوّرد اﻹلكتروني،
– رقـ ـم السجـ ـل الـ ـتـ ـجـ ـاري أو رقـ ـم الـ ـبـ ـط ـاق ـة اﳌه ـن ـي ـة
للحرﰲ،

تّتم تغطية الدفع اﻹلكتروني ﲟناسبة هذا الشراء عن
طريق اﳊساب البنكي بالعملة الصعبة “شخص طبيعي”
للمستهلك اﻹلكتروني اﳌوطّن باﳉزائر.
ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق هـ ـذه اﳌادة ،عـ ـنـ ـد
اﳊاجة ،عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
شروط ﳑارسة التجارة اﻹلكترونية

– ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـة ،وخصائص وأسع ـ ـار السل ـ ـع أو اﳋدم ـ ـات
اﳌقترحة باحتساب كل الرسوم،
– حالة توفر السلعة أو اﳋدمة،
– كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،
– الشروط ال ـع ـام ـة ل ـل ـب ـي ـع ،ﻻسي ـم ـا ال ـب ـن ـود اﳌتـعـلـقـة
بحماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي،
– شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع،
– طريقة حساب السعر ،عندما ﻻ يمكن ﲢديده مسبقا،

اﳌاّدة  : ٨يخض ـ ـ ـع نشـ ـ ـ ـ ـاط التج ـ ـ ـارة اﻹلكترونيـ ـ ـ ـة
للتسجيـ ـ ـل ﰲ السج ـ ـل التجـ ـ ـاري أو ﰲ سج ـ ـل الصناعـ ـ ـات

– كيفيات وإجراءات الدفع،

التقليدية واﳊرفية ،حسب اﳊالة ،ولنشر موقـع إلكـتروني

– شروط فسخ العقد عند اﻻقتضاء،

أو صفحـة إلكترونـية عﲆ اﻹن ـترنت ،مستضـاف فـي اﳉزائر
بامتـداد “.”com.dz
ي ـ ـ ـجب أن ي ـ ـ ـت ـ ـ ـوف ـ ـ ـر اﳌوق ـ ـ ـع اﻹل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ـروني لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـورد
اﻹلكتروني عﲆ وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
اﳌاّدة  : ٩ت ـنش ـ ـ ـ ـ ـأ ب ـطاق ـي ـ ـ ـ ـة وطـ ـنـيـ ـ ـ ـة للم ـ ـورديـ ـ ـ ـن
اﻹلكترونيﲔ لدى اﳌركز الوطني للسجل التجاري ،تضم
اﳌوردين اﻹلكترونيﲔ اﳌسجلﲔ ﰲ السجل التجاري ،أو
ﰲ سجل الصناعات التقليدية واﳊرفية.

– وصف كـ ـامـ ـل ﳌخـ ـتـ ـلـ ـف مـ ـراحـ ـل ت ـن ـف ـي ـذ اﳌع ـام ـل ـة
اﻹلكترونية،
– مدة صﻼحية العرض ،عند اﻻقتضاء،
– شروط وآجال العدول ،عند اﻻقتضاء،
– طريقة تأكيد الطلبية،
– م ـوع ـد ال ـتسل ـي ـم وسع ـر اﳌن ـت ـوج م ـوضوع الـطـلـبـيـة
اﳌسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية اﳌسبقة ،عند اﻻقتضاء،

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

– طريقة إرجاع اﳌنتوج أو استبداله أو تعويضه،
– تـ ـكـ ـل ـف ـة است ـخ ـدام وسائ ـل اﻻتصاﻻت اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة
عندما ﲢتسب عﲆ أساس آخر غير التعريفات اﳌعمول
بها.
اﳌاّدة  : ١2ﲤر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثﻼث
مراحل إلزامية :
– وضع الشروط الـ ـتـ ـعـ ـاقـ ـديـ ـة ﰲ مـ ـت ـن ـاول اﳌست ـه ـلك
اﻹل ـك ـت ـروني ،ب ـح ـيث ي ـت ـم ﲤكـيـنـه مـن الـتـعـاقـد بـعـلـم ودرايـة
تامة،
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اﳌاّدة  : ١٤ﰲ حالة عدم احترام أحكام اﳌادة  1٠أو
أحكام اﳌادة  1٣أعﻼه ،من طرف اﳌورد اﻹلكتروني ،يمكن
اﳌستهلك اﻻلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن
الضرر الذي ﳊق به.
اﳌاّدة  : ١5ﻻ يمكن أن تكون الطلبية اﳌسبقة محل
دفع إﻻ ﰲ حالة توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.
ﲟجرد توفر اﳌنتوج تتحول الطلبية اﳌسبقة بصفة
ضمنية إﱃ طلبية مؤكدة.
دون اﳌساس ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق اﳌست ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـلك اﻹلـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـروني ﰲ

– التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف اﳌستهلك
اﻹل ـك ـت ـروني ،ﻻسي ـم ـا ف ـي ـم ـا ي ـخص م ـاه ـي ـة اﳌن ـت ـوج ـات أو

التعويض ،يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني إرجاع الثمن ﰲ
حالة دفعه قبل توفر اﳌنتوج ﰲ اﳌخزون.

اﳋدمات اﳌطلوبة ،والسعر اﻹجماﱄ والوحدوي ،والكميات

الفصل الرابع

اﳌطلوبة بغرض ﲤكينه من تعديل الطلبية ،وإلغائها أو

التزامات اﳌستهلك اﻹلكتروني

تصحيح اﻷخطاء اﶈتملة،
– تأكيد الطلبية الذي يؤدي إﱃ تكوين العقد.

اﳌاّدة  : ١٦ما لم ينص العقد اﻹلكتروني عﲆ خﻼف
ذلك ،يلتزم اﳌستهلك اﻹلكتروني بدفع الثمن اﳌتفق عليه

يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون اﻻخـ ـتـ ـيـ ـار الـ ـذي يـ ـقـ ـوم بـ ـه اﳌستـ ـهـ ـلك

ﰲ العقد اﻹلكتروني ﲟجرد إبرامه.

اﻹلكتروني معبرا عنه بصراحة.
ي ـ ـجب أّﻻ ت ـ ـتضمـ ـن اﳋانـ ـات اﳌعـ ـدة لـ ـلـ ـمـ ـلء مـ ـن قـ ـبـ ـل
اﳌستـ ـه ـلك اﻹلـ ـكـ ـت ـروني ،أي ـة م ـع ـط ـي ـات ت ـه ـدف إﱃ ت ـوج ـي ـه
اختياره.
اﳌاّدة  : ١٣يجب أن يتضمن العقد اﻹلكتروني عﲆ
اﳋصوص اﳌعلومات اﻵتية :
– اﳋصائص التفصيلية للسلع أو اﳋدمات،

اﳌاّدة  : ١7يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني أن يطلب من
اﳌست ـه ـلك اﻹل ـك ـت ـروني ت ـوق ـي ـع وصل است ـﻼم عـنـد الـتسلـيـم
الفعﲇ للمنتوج أو تأدية اﳋدمة موضوع العقد اﻹلكتروني.
ﻻ يمكن اﳌستهلك اﻹلكتروني أن يرفض توقيع وصل
اﻻستﻼم.
تسّلـ ـم نسخـ ـة مـ ـن وصل اﻻستـ ـﻼم وجـ ـوبـ ـا ل ـل ـمست ـه ـلك
اﻹلكتروني.

– شروط وكيفيات التسليم،
– شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع،

الفصل اﳋامس
واجبات اﳌورد اﻹلكتروني ومسؤولياته

– شروط فسخ العقد اﻹلكتروني،
– شروط وكيفيات الدفع،
– شروط وكيفيات إعادة اﳌنتوج،
– كيفيات معاﳉة الشكاوى،
– شروط وكيفيات الطلبية اﳌسبقة عند اﻻقتضاء،
– الشروط والـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﳋاصة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق ـة ب ـال ـب ـي ـع
بالتجريب عند اﻻقتضاء،
– اﳉه ـة ال ـقضائ ـي ـة اﳌخ ـتصة ﰲ ح ـال ـة ال ـن ـزاع ،ط ـبـقـا
ﻷحكام اﳌادة  2أعﻼه،
– مدة العقد حسب اﳊالة.

اﳌاّدة  : ١٨بعد إبرام العقد اﻹلكتروني ،يصبح اﳌورد
اﻹل ـ ـ ـك ـ ـ ـت ـ ـ ـروني مسؤوﻻ ب ـ ـ ـق ـ ـ ـوة ال ـ ـ ـقـ ـ ـانـ ـ ـون أمـ ـ ـام اﳌستـ ـ ـهـ ـ ـلك
اﻹلكتروني عن حسن تنفيذ اﻻلتزامات اﳌترتبة عﲆ هذا
العقد ،سواء ﰎ تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات
آخرين ،دون اﳌساس بحقه ﰲ الرجوع ضدهم.
غير أنه ،يمكن اﳌورد اﻹلكتروني أن يتحلل من كامل
مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه
يعود إﱃ اﳌستهلك اﻹلكتروني أو إﱃ قوة قاهرة.
اﳌاّدة  : ١٩ﲟجرد إبرام العقد ،يلزم اﳌورد اﻹلكتروني
بإرسال نسخـ ـ ـة إلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة م ـ ـن ال ـ ـع ـ ـق ـ ـد إﱃ اﳌست ـ ـه ـ ـلك
اﻹلكتروني.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 20يترتب عﲆ كل بيع ﳌنتوج أو تأدية خدمة
عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،إعداد فاتورة من قبل
اﳌورد اﻹلكتروني ،تسّلم للمستهلك اﻹلكتروني.
يـ ـجب أن تـ ـعـ ـد ال ـف ـات ـورة ط ـب ـق ـا ل ـل ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم
اﳌعمول بهما.
يمكن أن يطلب اﳌستهلك اﻹلكتروني الفاتورة ﰲ
شكلها الورقي.

اﳌاّدة  : 2٤عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني عدم اﳌوافقة عﲆ
طلبية منتوج غير متوفر ﰲ مخزونه.
اﳌاّدة  : 25يج ـ ـ ـب عـ ـﲆ ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـورد إلكترونـ ـ ـي حف ـ ـ ـظ
سجﻼت اﳌعامﻼت التجارية اﳌنجزة وتواريخها وإرسالها
إلكترونيا إﱃ اﳌركز الوطني للسجل التجاري.
ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق أح ـك ـام ه ـذه اﳌادة ع ـن ط ـريـق
التنظيم.

اﳌاّدة  : 2١عندما يسّلم اﳌورد اﻹلكتروني منتوجا أو

اﳌاّدة  : 2٦ي ـن ـب ـغي ل ـلـمـورد اﻹلـكـتـروني الـذي يـقـوم
بـ ـجـ ـم ـع اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ويشك ـل م ـل ـف ـات

خدمـ ـ ـة لم يت ـ ـ ـم طلبه ـ ـ ـا م ـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌسته ـ ـ ـلك اﻹلكترون ـ ـي،

ال ـ ـزب ـ ـائـ ـن والـ ـزبـ ـائـ ـن اﶈتـ ـمـ ـلﲔ ،أﻻ يـ ـجـ ـمـ ـع إﻻ الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات

ﻻ يمكنه اﳌطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم.

الضرورية ﻹبرام اﳌعامﻼت التجارية .كما يجب عليه :

اﳌاّدة  : 22ﰲ حالة عدم احترام اﳌورد اﻹلكتروني
ﻵجال التسليم ،يمكن اﳌستهلك اﻹلكتروني إعادة إرسال
اﳌنتوج عﲆ حالته ﰲ أجل أقصاه أربعة ) (٤أيام عمل ابتداء
من تاريخ التسليم الفعﲇ للمنتوج ،دون اﳌساس بحقه ﰲ
اﳌطالبة بالتعويض عن الضرر.

– اﳊصول عﲆ موافقة اﳌستهلكﲔ اﻹلكترونيﲔ قبل
جمع البيانات،
– ضمان أمن نظم اﳌعلومات وسرية البيانات،
– اﻻلتزام باﻷحكام القانونية والتنظيمية اﳌعمول بها
ﰲ هذا اﳌجال.

وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة ،يـ ـ ـجب عﲆ اﳌورد اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـروني أن

ي ـت ـم ﲢدي ـد ك ـي ـف ـي ـات ت ـخ ـزي ـن اﳌع ـط ـي ـات ذات الـطـابـع

يرجع إﱃ اﳌستهلك اﻹلكتروني اﳌبلغ اﳌدفوع والنفقات

الشخصي وتأمينها وفقـا للتشريع والتنظيم اﳌعمـول بهما.

اﳌتعلقة بإعادة إرسال اﳌنتوج ،خﻼل أجل خمسة عشر )(15
الفصل السادس

يوما ابتداء من تاريخ استﻼمه اﳌنتوج.
اﳌاّدة  : 2٣يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني استعادة
سلعته ،ﰲ حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو ﰲ
حالة ما إذا كان اﳌنتوج معيبا.
يجب عﲆ اﳌستهلك اﻹلكتروني إعادة إرسال السلعة

الدفع ﰲ اﳌعامﻼت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : 27يتـ ـ ـ ـ ـم الدفـ ـ ـ ـع ﰲ اﳌعام ـ ـ ـ ـﻼت التجاري ـ ـ ـ ـة
اﻹلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم اﳌنتوج ،عن طريق
وسائل الدفع اﳌرخص بها ،وفقا للتشريع اﳌعمول به.

ﰲ غﻼفها اﻷصﲇ ،خﻼل مدة أقصاها أربعة ) (٤أيام عمل

ع ـن ـدم ـا ي ـك ـون ال ـدف ـع إل ـك ـت ـرون ـي ـا ،فإنـه يـتـم مـن خـﻼل

ابتداء من تاريخ التسليم الفعﲇ للمنتوج ،مع اﻹشارة إﱃ

م ـ ـنصات دف ـ ـع مـ ـخصصة لـ ـهـ ـذا الـ ـغـ ـرض ،مـ ـنشأة ومستـ ـغـ ـّلـ ـة

سبب الـ ـرفض ،وتـ ـكـ ـون تـ ـك ـال ـي ـف إع ـادة اﻹرسال عﲆ ع ـات ـق

حصريا من طرف البنوك اﳌعتمدة من قبل بنك اﳉزائر

اﳌورد اﻹلكتروني.

وبريد اﳉزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع

ويلزم اﳌورد اﻹلكتروني بـما يأتي :
– تسليم جديد موافق للطلبية ،أو
– إصﻼح اﳌنتوج اﳌعيب ،أو
– استبدال اﳌنتوج بآخر ﳑاثل ،أو

اﻹل ـك ـت ـروني ع ـب ـر شب ـك ـة اﳌت ـع ـام ـل ال ـع ـم ـومي ل ـل ـمـواصﻼت
السلكية والﻼسلكّية.
يتم الدفع ﰲ اﳌعامﻼت التجارية العابرة للحدود،
حصريا عن بعد ،عبر اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : 2٨يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون وصل مـ ـوقـ ـع اﻹن ـت ـرنت
اﳋاص بـ ـاﳌورد اﻹلـ ـكـ ـتـ ـروني ﲟنصة الـ ـدفـ ـع اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة

– إلغاء الطلبية وإرجاع اﳌبالغ اﳌدفوعة دون اﻹخﻼل
بإمكانية مطالبة اﳌستهلك اﻹلكتروني بالتعويض ﰲ حالة
وقوع ضرر.
يجب أن يتم إرجاع اﳌبالغ اﳌدفوعة خﻼل أجل خمسة
عشر ) (15يوما من تاريخ استﻼمه اﳌنتوج.

مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.
اﳌاّدة  : 2٩تخضع منصات الدفع اﻹلكتروني اﳌنشأة
واﳌست ـغ ـّل ـة ط ـب ـق ـا لـلـمـادة  2٧أعـ ـﻼه ،لـ ـرقـ ـاب ـة ب ـنك اﳉزائ ـر
لضم ـان است ـج ـاب ـت ـه ـا ﳌتـطـلـبـات الـتشغـيـل الـبـيـني وسريـة
البيانات وسﻼمتها وأمن تبادلها.

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل السابع

الباب الثالث

اﻹشهار اﻹلكتروني

اﳉرائم والعقوبات

اﳌـ ـاّدة  : ٣0دون اﳌـسـ ـ ـ ـاس باﻷح ـك ـ ـ ـ ـ ـام ال ـتشريعـي ـ ـ ـ ـة
والـ ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ ه ـذا اﳌج ـال ،ك ـل إشه ـار أو

الفصل اﻷول

ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف ﲡاري تتم عن طريق
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية يجب أن يلبي اﳌقتضيات اﻵتية :
– أن ت ـ ـ ـكـ ـ ـون مـ ـ ـحـ ـ ـددة بـ ـ ـوضوح كـ ـ ـرسالـ ـ ـة ﲡاريـ ـ ـة أو
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مراقبة اﳌوردين اﻹلكترونيﲔ ومعاينة اﳌخالفات
اﳌاّدة  : ٣5ي ـخ ـض ـع اﳌ ـورد اﻹل ـك ـتـرون ـي للـتـشـريـ ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما اﳌطبقﲔ عﲆ اﻷنشطة التجارية
وحماية اﳌستهلك.

إشهارية،
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي ﰎ تصميم الرسالة
ﳊسابه،

اﳌـ ـاّدة  : ٣٦زي ـ ـ ـادة عـ ـﲆ ضب ـ ـ ـاط وأع ـ ـ ـوان الش ـ ـرط ـ ـ ـة
ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـم ﲟوجب قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات

– أﻻ ﲤس باﻵداب العامة والنظام العام.
– أن ﲢدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري
يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا ،ﰲ حالة ما إذا كان هذا
العرض ﲡاريا أو تنافسيا أو ترويجيا،

اﳉزائـ ـيـ ـة ،يؤهـ ـل ﳌعـ ـاي ـن ـة م ـخ ـال ـف ـات أح ـك ـام ه ـذا ال ـق ـان ـون،
اﻷعـ ـوان اﳌنـ ـتـ ـمـ ـون لﻸسﻼك اﳋاصة بـ ـالـ ـرقـ ـابـ ـة الـ ـتـ ـابـ ـع ـون
لﻺدارات اﳌكلفة بالتجارة.
تتم كيفيات الرقابة ومعاينة اﳌخالفات اﳌنصوص

– ال ـتأك ـد م ـن أن ج ـم ـي ـع الشروط ال ـواجب است ـي ـف ـاؤهـا
لﻼستفادة من العرض التجاري ،ليست مضللة وﻻ غامضة.
اﳌاّدة  : ٣١ي ـم ـن ـع اﻻستـبـيـان اﳌبـاشر اعـتـمـادا عﲆ
إرسال ال ـ ـ ـرسائ ـ ـ ـل ع ـ ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـرونـ ـ ـيـ ـ ـة

ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون حسب نـ ـفس اﻷشكـ ـال اﶈددة ﰲ
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،ﻻ سيما تلك اﳌطبقة
عﲆ اﳌمارسات التجارية وعﲆ شروط ﳑارسة اﻷنشطة
التجارية وعﲆ حماية اﳌستهلك وقمع الغش.

ب ـ ـاست ـ ـع ـ ـم ـ ـال م ـ ـع ـ ـلـ ـومـ ـات شخص طـ ـبـ ـيـ ـعي ،بأي شكـ ـل مـ ـن

ي ـ ـ ـ ـجب عﲆ اﳌورد اﻹل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـروني السم ـ ـ ـ ـاح لﻸع ـ ـ ـ ـوان

اﻷشكـ ـال ،لـ ـم يـ ـبـ ـد مـ ـوافـ ـقـ ـتـ ـه اﳌسب ـق ـة ل ـت ـل ـقي است ـب ـي ـان ـات

اﳌؤهلﲔ ﳌعاينة اﳌخالفات بالولوج بحرية إﱃ تواريخ

مباشرة عن طريق اﻻتصال اﻹلكتروني.

اﳌعامﻼت التجارية.

اﳌاّدة  : ٣2يجب عﲆ اﳌورد اﻹلكتروني أن يضع
م ـ ـن ـ ـظ ـ ـوم ـ ـة إل ـ ـك ـ ـت ـ ـرونـ ـيـ ـة يسمـ ـح مـ ـن خـ ـﻼلـ ـهـ ـا لـ ـكـ ـل شخص

الفصل الثاني

بالتعبيرعن رغبته ﰲ عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق

اﳉرائم والعقوبات

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية ،دون مصاريف أو مبررات.

اﳌاّدة  : ٣7دون اﳌساس بتطبيق العقوبات اﻷشد

وﰲ هذه اﳊالة ،يلزم اﳌورد اﻹلكتروني بـما يأتي :

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ،يعاقب بغرامة

– تسلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـم وصل است ـ ـ ـ ـﻼم ع ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـق اﻻتصاﻻت

من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  1.٠٠٠.٠٠٠دج كل من يعرض للبيع ،أو

اﻹلكترونية يؤكد من خﻼله للشخص اﳌعني تسجيل طلبه،

يبيع عن طريق اﻻتصال اﻹلكتروني ،اﳌنتجات أو اﳋدمات

– اتخاذ التدابير الﻼزمة لتلبية رغبته ﰲ غضون 2٤
ساعة،

يمكن القاضي أن يأمر بغلق اﳌوقع اﻹلكتروني ﳌدة

اﳌاّدة  : ٣٣ﰲ حالة نزاع ،ينبغي للمورد اﻹلكتروني
أن يثبت أن إرسال اﻹشهارات اﻹلكترونية خضع للموافقة
اﳌسب ـق ـة واﳊ ـرة ،وأن شـ ـروط اﳌ ـادة

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣من هذا القانون.

 ٣٠أعـ ـ ـﻼه قـ ـد تـ ـم

استيفاؤها.
اﳌاّدة  : ٣٤يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق

تتراوح من شهر ) (1إﱃ ستة ) (٦أشهر.
اﳌاّدة  : ٣٨دون اﳌساس بتطبيق العقوبات اﻷشد
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ،يعاقب بغرامة
من  5٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2.٠٠٠.٠٠٠دج كل من يخالف أحكام
اﳌادة  5من هذا القانون.

اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية لكل منتوج أو خدمة ﳑنوعة من
الـ ـ ـتسويـ ـ ـق عـ ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ـق اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة ﲟوجب
التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

يـ ـمـ ـكـ ـن الـ ـقـ ـاضي أن يأمـ ـر بـ ـغـ ـلـ ـق اﳌوقـ ـع اﻹلـ ـك ـت ـروني
والشطب من السجل التجاري.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٣٩يعاق ـ ـ ـ ـ ـب بغرام ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن  5٠.٠٠٠دج إﱃ
 5٠٠.٠٠٠دج ،كل مورد إلكتروني يخالف أحد اﻹلتزامات

 ٣0شعبان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٦مايو سنة  20١٨م

يجب عﲆ اﻷعوان اﳌنصوص عليهم ﰲ اﳌادة  ٣٦من
هذا القانون اقتراح غرامة صلح عﲆ اﳌخالفﲔ.

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  11و 12من هذا القانون .كما
يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر

ﻻ يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن إجـ ـ ـراء غـ ـ ـرامـ ـ ـة الصلـ ـ ـح ﰲ حـ ـ ـال ـ ـة ال ـ ـع ـ ـود أو

بتعلي ـ ـ ـق نفـ ـ ـاذه إﱃ جمي ـ ـع منص ـ ـات الدفـ ـع اﻹلكتروني ،ﳌدة

اﳌخالفات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٣٧و ٣8من هذا

ﻻ تتجاوز ستة ) (٦أشهر.

القانون.

اﳌـ ـاّدة  : ٤0دون اﳌس ـاس بح ـق ـوق الض ـح ـاي ـا ﰲ
التعويض ،يعاقب بغرامة من  5٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج كل

اﳌاّدة  : ٤٦مبلغ غرامة الصلح هو اﳊد اﻷدنى من
الغرامة اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.

م ـ ـن يخالـ ـ ـ ـ ـف أحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـواد  ٣٠و ٣1و ٣2و ٣٤مـ ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـذا
القانـ ـ ـون.
اﳌاّدة  : ٤١يعاق ـ ـ ـ ـ ـب بغرامـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن  2٠.٠٠٠دج إﱃ
 2٠٠.٠٠٠دج ،كل مورد إلكتروني يخالف أحكام اﳌادة  25من
هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٤2تقوم الهيئة اﳌؤهلة ﳌنح أسماء النطاق
ﰲ اﳉزائر ،بناء عﲆ مقرر من وزارة التجارة ،بالتعليق
الـ ـفـ ـوري لـ ـتسج ـي ـل أسم ـاء ال ـن ـط ـاق ﻷي شخص ط ـب ـي ـعي أو
معنوي متواجد ﰲ اﳉزائر ،يقترح توفير سلع وخدمات
عن طريق اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية من دون تسجيل مسبق
ﰲ السجل التجاري.
يبقى تعليق هذا اﳌوقع اﻹلكتروني ساري اﳌفعول
إﱃ غاية تسوية وضعيته.
اﳌاّدة  : ٤٣دون اﳌسـ ـ ـ ـ ـاس ب ـاﻷح ـكـ ـ ـ ـ ـام ال ـتشري ـع ـي ـ ـ ـ ـة
والتنظيمية اﳌعمول بها ،عندما يرتكب اﳌورد اﻹلكتروني

ﰲ حالة قبول اﳌورد اﻹلكتروني لغرامة الصلح ،تقوم
اﻹدارة اﳌؤهلة بإقرار تخفيض قدره .% 1٠
اﳌاّدة  : ٤7تبّل ـ ـ ـغ اﳌصال ـ ـح التابع ـ ـة ﻹدارة التجـ ـ ـارة
اﳌورد اﻹلكتروني اﳌخالف خﻼل مدة ﻻ تتجاوز سبعة )(٧
أيـ ـام ابـ ـتـ ـداء مـ ـن تـ ـاريـ ـخ ﲢريـ ـر اﶈضر ،اﻷم ـر ب ـال ـدف ـع ع ـن
طـ ـ ـريـ ـ ـق جـ ـ ـم ـ ـي ـ ـع ال ـ ـوسائ ـ ـل اﳌن ـ ـاسب ـ ـة مصح ـ ـوب ـ ـا بإشع ـ ـار
باﻻستﻼم ،يتضمن هوية اﳌورد اﻹلكتروني ،عنوان بريده
اﻹلكتروني ،وتاريخ وسبب اﳌخالفة ،ومراجع النصوص
اﳌط ـب ـق ـة وم ـب ـل ـغ ال ـغ ـرام ـة اﳌف ـروضة بـاﻹضافـة إﱃ مـواعـيـد
وكيفيات الدفع.
إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل اﳌخالف لﻸحكام
الـ ـتشريـ ـعـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ـم ـي ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ أج ـل خ ـمسة
وأربعﲔ ) (٤5يوما ،يرسل اﶈضر إﱃ اﳉهة القضائية
اﳌختصة.

أثناء ﳑارسة نشاطه ،مخالفات تكون ﲢت طائلة عقوبة

اﳌاّدة  : ٤٨يضاعف مبلغ الغرامة ﰲ حالة تكرار نفس

غـ ـلـ ـق اﶈل ﲟفـ ـهـ ـوم الـ ـتشريـ ـع اﳌت ـع ـل ـق ﲟم ـارسة اﻷنشط ـة

اﳉريمة خﻼل مدة ﻻ تتجاوز اثني عشر ) (12شهرا من

ال ـ ـت ـ ـج ـ ـاري ـ ـة ،ي ـ ـت ـ ـم ت ـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق تسجـ ـيـ ـل أسمـ ـاء نـ ـطـ ـاق اﳌورد

تاريخ العقوبة اﳌتعلقة باﳉريمة السابقة.

اﻹلكتروني بشكل ﲢفظي من طرف الهيئة اﳌكلفة ﲟنح

الباب الرابع

أسمـ ـ ـاء الـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـاق ﰲ اﳉزائ ـ ـر ب ـ ـن ـ ـاء عﲆ م ـ ـق ـ ـرر م ـ ـن وزارة
التجارة.
ﻻ يـ ـمـ ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز م ـدة ال ـت ـع ـل ـي ـق ال ـت ـح ـف ـظي ﻻسم
النطاق ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما.
اﳌاّدة  : ٤٤كـ ـ ـ ـل مخالـفـ ـ ـة ﻷحـك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  2٠م ـ ـن ه ـ ـذا
الـقـ ـانـون يـ ـعـ ـاقـب ع ـل ـي ـه ـا ط ـب ـق ـا ﻷح ـك ـام ال ـق ـان ـون رق ـم ٠2-٠٤
اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ عام  1٤25اﳌوافق  2٣يونيو سنة
 2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٤5دون اﳌسـ ـ ـ ـاس ب ـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـ ـوق الضحـ ـ ـايـ ـ ـا ﰲ
التعويض ،تؤهل اﻹدارة اﳌكلفة بحماية اﳌستهلك بالقيام
بإجراءات غرامة الصلح مع اﻷشخاص اﳌتابعﲔ ﲟخالفة
أحكام هذا القانون.

أحكام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ٤٩يـ ـت ـع ـ ـ ـ ـ ـﲔ عﲆ اﻷشخ ـ ـ ـاص ال ـط ـب ـي ـع ـ ـ ـ ـيﲔ
واﳌع ـن ـويﲔ ال ـذي ـن ي ـم ـارسون ال ـت ـج ـارة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ع ـن ـد
تاريخ نشر هذا القانون ،اﻻمتثال ﻷحكامه ﰲ أجل ﻻ يتجاوز
ستة ) (٦أشهر.
اﳌادة  : 50ينشـ ـ ـ ـر هـ ـذا القان ـ ـ ـون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
مايو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

