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أمــن زنيرب رئيس املجلــس الجهوي للموثقني بالرباط
و باسكال شســان رئيس غرفة املوثقني بباريس
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الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة اإلســتئناف بالربــاط،
أمــن زنيــر  :رئيــس املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط،
عبــد العزيــز وقيــدي  :الرئيــس األول ملحكمــة اإلســتئناف
بالربــاط ،محمــد بنعليلــو  :املستشــار مبحكمــة النقــض.

أعضاء الوفد الرســمي لغرفة املوثقني بباريس

زيارة الوفـــد الفرنيس ملقر الربملان املغريب

صورة ألشغال الورشات

جانب من املشــاركني يف اللقاء

رئيس املجلــس الجهوي للموثقني بالرباط
و مامــادو عــي توري رئيس الغرفة الوطنية
للموثقني بالسنغال

صورة ألشغال الورشات

جانب من املشــاركني يف اللقاء
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مقدمة
نظــم املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط برشاكــة مــع غرفــة املوثقــن بباريــس امللتقــى املغــريب الفرنــي الثالــث
للموثقــن تحــت شــعار « نظـرات متقاطعــة حــول الرقمنــة » ،وذلــك يــوم الجمعــة  20أبريــل  2018بفنــدق ســوفيتيل
حديقــة الــورود ،بالربــاط.
ويــأيت تنظيــم النســخة الثالثــة مــن هــذا امللتقــى الــذي عــرف مشــاركة موثقــن و مســؤولني إداريــن و باحثــن و
خ ـراء يف املعلوميــات بــكل مــن املغــرب وفرنســا ،يف إطــار تفعيــل اتفاقيــة الرشاكــة والتوأمــة املربمــة ســنة 2012
بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط وغرفــة املوثقــن بباريــس ،وكــذا يف ســياق انخــراط مهنــة التوثيــق يف
إنجــاح األوراش الكــرى املتعلقــة برقمنــة الخدمــات القانونيــة والقضائيــة مبــا يكفــل تحســن منــاخ األعــال وجلــب
االســتثامرات وتســهيل ولــوج املواطنــن للقانــون والعدالــة وضــان حقوقهــم وممتلكاتهــم يف كال البلديــن.
وقد عرف هذا امللتقى الذي حرضه أزيد من مائتي مشارك ،تنظيم ثالث ورشات عىل الشكل التايل:
الورشة األوىل  :اإلطار القانوين للتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية  :الحصيلة واآلفاق.
الورشة الثانية  :الرقمنة ،أداة لتأمني املعامالت.
الورشة الثالثة  :الرقمنة ،أداة لتحقيق الفعالية.
بعــد ذلــك عقــد املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط عــدة اجتامعــات خلصــت إىل تقديــم مجموعــة مــن املقرتحــات
والتوصيــات ميكــن إجاملهــا يف مــا يــي:
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التوصيات املتعلقة
بتنظيم مهنة التوثيق
وتعدي��ل القانون رقم 09 - 32
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أوال ::عىل املستوى الترشيعي
التوصية  : 1إنشاء وحفظ العقد التوثيقي االلكرتوين
•حيث أن مهنة التوثيق تحتل مكانة أساسية يف تحقيق األمن التعاقدي و يف استقرار املعامالت؛
•وحيث أن العقد الرسمي يعترب أسمى وسيلة إلثبات االتفاقات املربمة بني األطراف؛
•حيــث أن املغــرب انخــرط يف مسلســل التحديــث عــر اعتــاد تقنيــة املعلومــات ووســائل االتصــال الحديثــة
بهــدف تطويــر االقتصــاد الرقمــي و تحســن منــاخ األعــال و جلــب االســتثامرات الوطنيــة و الدوليــة؛
•وحيــث أن مهنــة التوثيــق مطالبــة باالنخ ـراط و املســاهمة يف تنزيــل سياســة األوراش الكــرى التــي يعرفهــا
املغــرب مــن جهــة و ملزمــة مــن جهــة أخــرى بتحديــث وســائل عمــل املوثــق إســوة مبــا أقدمــت عليــه هيئــات
التوثيــق يف العديــد مــن الــدول املنضويــة تحــت لــواء االتحــاد الــدويل للتوثيــق خاصــة بأوروبــا وبأمريــكا
الجنوبيــة؛
•و حيــث أن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق باملغــرب مل ينظــم طريقــة إنشــاء و حفــظ العقــود التــي يتلقاهــا
املوثــق بطريقــة إلكرتونيــة ،كــا أنــه مل يحــدد طريقــة مســك الســجالت عــى دعامــة إلكرتونيــة؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○تعديــل مقتضيــات القســم الثــاين مــن القانــون رقــم  09 - 32املنظــم ملهنــة التوثيــــق بالشــكل الــذي
يســمح بتلقــي العقــود و حفــظ أصولهــا و تســليم نظائــر و نســخ منهــا ،و مســك الســجالت بطريقــة
إلكرتونيــة.
○ ○إعــادة النظــر يف املقتضيــات القانونيــة الراهنــة التــي تشــرط التوقيــع الخطــي باليــد أو غريهــا مــن
وســائل التوثيــق املاديــة و ال ســيام املــواد  12و 14و 17و 23و( 34الفقــرة األوىل واألخــرة) و 35و 41و
( 42الفقــرة الثانيــة) و 43و 44و 45و 46و 47و 49و 50و 51و 52و 53و 54و 55و 56و 57و( 58الفقــرة
الثانيــة) و 65و 66و 67و 68و 87مــن القانــون املذكــور.

9

..........................................................................................................................................................................توصيات امللتقى املغريب الفرنيس الثالث للموثقني

التوصية  : 2حفظ األرشيف
•حيــث أن القانــون ألــزم املوثــق املعفــى أو الــذي تــم تعويضــه بتســليم خلفــه كل أصــول العقــود وملحقاتــه و
الســجالت و الوثائــق املحفوظــة لديــه وذلــك حاميــة للمتعاقديــن و حفاظــا عــى حقوقهــم؛
•وحيــث أن عــدد العقــود و الوثائــق و الســجالت (األرشــيف) أصبــح يف تزايــد مســتمر مــوازاة مــع تزايــد عــدد
املوثقــات و املوثقــن؛
•ونظـرا للصعوبــات العمليــة التــي أصبحــت تعــري عمليــة جــرد محتويــات األرشــيف مــع مــا ميكــن أن يتســبب
ذلــك مــن رضر للمتعاقديــن و األغيــار بســبب فقــدان بعــض الوثائــق املحفوظــة أو تلفهــا؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○إقـرار إجباريــة اعتــاد وســائل املســح الضــويئ  scanلتخزيــن أصــول العقــود و ملحقاتهــا و الســجالت
و الوثائــق املحفوظــة لــدى املوثــق مــا مل تكــن تلــك العقــود و الســجالت و الوثائــق معــدة أصــا عــى
دعامــة الكرتونيــة.
○ ○إلــزام املوثــق املعفــى أو الــذي تــم تعويضــه بتســليم خلفــه النســخ الضوئيــة ألصــول العقــود و
ملحقاتهــا و الوثائــق املحفوظــة لديــه ،و بيانــات الســجالت املمســوكة لديــه ،عــى وســائط إلكرتونيــة
أو رقميــة مــع تحريــر محــر بذلــك.
○ ○إحالــة مســألة تحديــد املعايــر التقنيــة الخاصــة بعمليــات املســح الضــويئ وطريقــة حفــظ و تســليم
الوســائط االلكرتونيــة أو الرقميــة عــى نــص تنظيمــي.

التوصية  : 3تلقي ترصيحات و توقيعات األطراف مبكتب املوثق
•حيــث أن املــادة  12مــن القانــون رقــم  09 - 32املنظــم ملهنــة التوثيــق ألزمــت املوثــق كقاعــدة عامــة بتلقــي
ترصيحــات و توقيعــات أط ـراف العقــد مبكتبــه و اســتثناءا ســمحت لــه بتلقــي العقــد خــارج مكتبــه بعــد
حصولــه عــى إذن مــن رئيــس املجلــس الجهــوي املختــص؛
•وحيث أن الواقع العميل أفرز عدة صعوبات يف مجال تطبيق املقتضيات السالفة الذكر؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○ تعديــل مقتضيــات املــادة  12مــن القانــون املذكــور مبــا يســمح بإمكانيــة االســتعانة بتكنولوجيــا
املعلومــات و اإلتصــال لتلقــي العقــد التوثيقــي عــن بعــد؛
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التوصية  : 4اختصاصات املوثق و خدمات اإلدارة االلكرتونية
•يف إطار املساهمة يف تفعيل برنامج الحكومة االلكرتونية وتبسيط املساطر واإلجراءات القانونية واإلدارية؛
•و حيــث أن الخدمــات االلكرتونيــة التــي تضعهــا اإلدارة رهــن إشــارة املرتفقــن واســتكامل اإلجـراءات اإلداريــة
املتعلقــة بهــا يتوقــف عــى مــأ البيانــات و إرفــاق النســخ الضوئيــة للوثائــق الورقيــة التــي يتطلبهــا القانــون؛
•و حيث أن تطور خدمات االدارة االلكرتونية رهني بتوفر عنارص الثقة الرقمية؛
•وحيــث أن املوثــق يعتــر بحكــم القانــون جهــة مؤمتنــة تخولــه الدولــة جــزء مــن صالحياتهــا إلضفــاء الصبغــة
الرســمية املرتبطــة بأعــال الســلطة العموميــة؛
•وحيث أنه من الثابت يف القانون املقارن أن مهمة املوثق متتد إىل املصادقة عىل نسخ الوثائق ألصولها؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○إســناد اختصــاص املصادقــة عــى النســخ الضوئيــة ألصــول الوثائــق الورقيــة إىل املوثــق بعــد تأكــده مــن
أمتيتها؛
○ ○منــح املوثــق صالحيــة تســليم النســخة الضوئيــة لصاحبهــا قصــد متكينــه مــن اســتيفاء اإلجــراءات
اإلداريــة االلكرتونيــة؛

التوصية  : 5حجية الوثائق امللحقة بالعقد التوثيقي االلكرتوين
•حيــث أن املوثــق ملــزم طبقــا ملقتضيــات املــادة  46مــن القانــون  32-09املنظــم ملهنــة التوثيــق بإلحــاق الوثائــق
التــي اعتمــد عليهــا لتحريــر العقد؛
•وحيــث أن املوثــق ملــزم كذلــك بحفــظ أصــول العقــود والوثائــق امللحقــة و تســليم نســخ منهــا طبقــا ملقتضيات
املادتــن  46و  55مــن القانــون  32-09املنظــم ملهنــة التوثيق؛
•و انسجاما مع مقتضيات املادة  47من القانون .32-09

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○إضفــاء الصبغــة الرســمية عــى النســخ الضوئيــة للوثائــق الورقيــة متــى تــم إلحاقهــا بالعقــد التوثيقــي
املــرم عــى دعامــة إلكرتونيــة؛
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التوصية  : 6مسك املحاسبة عىل دعامة الكرتونية
•انســجاما مــع مقتضيــات املــادة  145مــن املدونــة العامــة للرضائــب كــا تــم تعديلهــا مبقتــى قانــون املاليــة
لســنة  2018و التــي ألزمــت الخاضــع للرضيبــة مبســك املحاســبة بشــكل الكــروين وفــق النصــوص التنظيميــة
التــي ســتصدر يف هــذا الشــأن؛
•و حيــث أنــه يتعــن عــى املوثــق مبقتــى القانــون املنظــم للمهنــة اســتيفاء اإلج ـراءات اإلداريــة و القانونيــة
املتعلقــة بالعقــود التــي يتلقاهــا و يخضــع يف هــذا الشــأن إىل مراقبــة دقيقــة مــن قبــل الجهــات املختصــة؛
•وحيــث أنــه خالفــا ملــا ميكــن أن يفهــم مــن مقتضيــات املــادة  66مــن القانــون  09- 32فــإن مهنــة التوثيــق ال
تتوفــر عــى نظــام للمحاســبة يأخــذ بعــن االعتبــار خصوصياتهــا؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○رضورة إخراج نظام خاص مبحاسبة املوثقني؛
○ ○مسك السجالت و الوثائق املحاسبية للموثق عىل دعامة الكرتونية؛
○ ○اعتامد نظام الكرتوين موحد من قبل هيئة املوثقني يحدد طريقة مسك محاسبة املوثق؛

التوصية  : 7التصدي لظاهرة السطو عىل عقارات الغري
•تفعيــا ملضامــن الرســالة امللكيــة املوجهــة بتاريــخ  30دجنــر  2016إىل الســيد وزيــر العــدل و الحريــات مــن
أجــل وضــع تدابــر عاجلــة للتصــدي لظاهــرة الســطو عــى العقــارات يف املغــرب؛
•ونظـرا للتطــور املتزايــد ألســاليب النصــب والتزويــر املعتمــدة مــن قبــل بعــض العصابــات اإلجراميــة املتخصصــة
يف مجــال الســطو عــى العقــارات؛
•وحيــث أن املوثــق ملــزم طبقــا ملقتضيــات املــادة  37مــن القانــون  09- 32بالتحقــق مــن هويــة األط ـراف
وصفتهــم؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○اعتــاد توقيــع األط ـراف عــى العقــود التــي يتلقهــا املوثــق بوســيلة إلكرتونيــة باســتعامل املعطيــات
البيومرتيــة وذلــك للرفــع مــن مســتوى األمــن التعاقــدي.

12

توصيات امللتقى املغريب الفرنيس الثالث للموثقني..........................................................................................................................................................................

التوصية  : 8التأمني عىل األرضار الناجمة عن الجرائم االلكرتونية
•حيــث أن املوثــق ملــزم يف إطــار القيــام باملهــام املنوطــة بــه قانونــا مبعالجــة بعــض املعطيــات ذات الطابــع
الشــخيص املتعلقــة بأط ـراف العقــد؛
•وحيــث أن القانــون رقــم  09-08املتعلــق بحاميــة األشــخاص الذاتيــن تجــاه معالجــة املعطيــات ذات الطابــع
الشــخيص ،رتــب مســؤولية املكلــف باملعالجــة اإللكرتونيــة مبقتــى املــواد  12ومــا يليهــا؛
•وحيث أن املوثق مسؤول عن األخطاء املهنية التي يرتكبها شخصيا أو بواسطة أجرائه؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○توســيع مجــال التأمــن املنصــوص عليــه يف املــادة  26مــن القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق ليشــمل
التعويــض عــى األرضار الناتجــة عــن املعالجــة اإللكرتونيــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخيص ألطـراف
العقــد و الســيام يف حــال اخــراق األنظمــة االلكرتونيــة التــي تضعهــا هيئــة املوثقــن رهــن إشــارة
املوثــق؛
○ ○توســيع مجــال تطبيــق مقتضيــات املــادة  94مــن القانــون  32-09ليشــمل التعويــض عــى األرضار
الناتجــة عــن ارتــكاب أفعــال يدرجهــا الترشيــع الجنــايئ املغــريب يف خانــة الجرائــم اإللكرتونيــة.

التوصية  : 9الحكامة الجيدة
•حيــث أن اعتــاد النظــم اإللكرتونيــة ووســائل االتصــال الحديثــة يتطلــب توفــر اإلمكانيــات و االســتثامر يف
الوســائل التقنيــة و املاديــة و البرشيــة؛
•وحيــث أن املعطيــات القانونيــة التــي يتداولهــا املوثــق تدخــل يف إطــار معالجــة املعطيــات ذات الطابــع
الشــخيص التــي يتعــن حاميتهــا و تأمينهــا باســتمرار؛
•وحيــث أن هيئــة املوثقــن كانــت ســباقة منــذ ســنة  2014إىل إعــداد و اســتعامل النظــام إلكــروين «توثيق.مــا»
الخــاص باملوثقــن؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○إحــداث مؤسســة وطنيــة مبقتــى القانــون املنظــم ملهنــة التوثيــق تتمتــع بالشــخصية املعنويــة
واالســتقالل املــايل و املنفعــة العامــة تتــوىل تســيري وتنظيــم وتطويــر املنظومــة املعلوماتيــة ملهنــة
التوثيــق ويعهــد إليهــا (أي املؤسســة) تأطــر و تأهيــل مكاتــب املوثقــن عــى املســتوى التقنــي و
املعلومــايت مــع إحالــة مســألة تحديــد طريقــة تســيريها إىل نــص تنظيمــي؛
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ثانيا  :عىل املستوى املؤسسايت
التوصية  : 10مواصلة االستثامر يف تقنيات املعلومات ووسائل اإلتصال الحديثة
•اعتبــارا للــدور الحيــوي الــذي يحظــى بــه املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــن يف تنظيــم عمــل املوثــق و تطويــر
أســاليب عملــه؛
•و حيــث أن املجلــس الوطنــي يتمتــع بكامــل الصالحيــات لتنســيق عمــل املجالــس الجهويــة و متثيــل املهنــة
أمــام اإلدارة؛
•وحيــث أن اســتعامل تقنيــة املعلومــات ووســائل االتصــال الحديثــة يتطلــب توحيــد الجهــود و إق ـرار خطــة
واضحــة املعــامل ،متكاملــة و مندمجــة؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○مواصلــة الجهــود التــي دشــنتها الهيئــة الوطنيــة للموثقــن منــذ إحداثهــا ســنة  2013و ترسيــع وثــرة
اســتعامل تقنيــة املعلومــات ووســائل اإلتصــال الحديثــة حفاظــا عــى اســتقاللية املهنــة و تحصينهــا مــن
املخاطــر و اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن التحــوالت الرقميــة؛

التوصية  : 11حامية األمن التعاقدي من الجرمية االلكرتونية
•حيث أن تطور العالقات التعاقدية عىل شبكة االنرتنيت رهني بتوفر عنرصي الثقة و األمان؛
•ونظرا لتنامي عمليات القرصنة االلكرتونية و ما ميكن أن تشكله من خطر عىل استقرار املعامالت؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○تعزيــز مكانــة املوثــق كطــرف محايــد موثــوق بــه ( )tiers de confianceعــر تكريــس مبــدأ الثقــة
الرقميــة ( )confiance numériqueمــن خــال االســتثامر يف النظــم املعلوماتيــة التــي يســتخدمها
املوثــق و التــي يجــب أن تتميــز بالحفــاظ عــى رسيــة نقــل البيانــات و أمــن املعلومــات للتصــدي
للجرائــم االلكرتونيــة بــكل أشــكالها؛
○ ○تعديــل مقتضيــات املــادة  352و مايليهــا مــن مجموعــة القانــون الجنــايئ مــن أجــل مالمئتهــا مــع جرائــم
التزويــر يف الوثيقــة االلكرتونية.
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التوصية  : 12تطوير النظام االلكرتوين «توثيق.ما»
•حيث أن الولوج إىل الفضاء الرقمي أصبح رضورة حتمية للتنمية ووسيلة لتحقيق التنافسية؛
•وحيــث أن تنظيــم مهنــة التوثيــق و تطويــر أســاليب عمــل املنتســبني إليهــا رهــن بتوفــر الــروط و الوســائل و
اإلمكانــات و عــى رأســها الحصــول عــى نظــام الكــروين متطــور و مســتقل؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○
○
○

○

○اإلرساع بتطويــر املنصــة االلكرتونيــة «توثيق.مــا» و الرفــع مــن مردوديتهــا مبــا يتناســب مــع املتطلبــات
اآلنيــة و املســتقبلية للموثقــات و املوثقــن و ذلــك عــن طريــق اتخــاذ التدابــر التاليــة :
○توســيع قاعــدة البيانــات لنظــام «توثيق.مــا» ليشــمل جميــع أنــواع العقــود التــي يتلقاهــا املوثــق
حتــى يتمكــن هــذا األخــر مــن اســتيفاء إج ـراءات التســجيل و أداء الواجبــات املرتبطــة بهــا بطريقــة
الكرتونيــة مــع تبنــي آليــات الحكامــة الجيــدة بهــدف تجــاوز املعيقــات التــي أفرزهــا الواقــع العمــي؛
○االنكبــاب وفــق جــدول زمنــي محــدد و معلــوم عــى تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة للتبــادل االلكــروين
املوقعــة بــن املجلــس الوطنــي لهيئــة املوثقــن و كل مــن وزارة العــدل (فربايــر  )2016و الخزينــة العامة
للمملكــة (مــارس  )2016و الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة عــى األمــاك العقاريــة و املســح العقــاري و
الخرائطيــة (أبريــل  )2016و صنــدوق اإليــداع و التدبــر (دجنــر  )2017بهــدف تقليــص أجــال نقــل
امللكيــة و تبســيط املســاطر الخاصــة بهــا و بالتــايل املســاهمة يف الرفــع مــن مــؤرش املغــرب يف الرتتيــب
العاملــي ملامرســة األعــال (داويــن بزنيــس) و تبــوأه املكانــة الالئقــة ضمــن أحســن اقتصاديــات العــامل
يف أفــق ســنة 2021؛
○إحــداث فضــاء إلكــروين افــرايض بــن املوثقــن ( )Espace collaboratifميكنهــم مــن اإلطــاع و
التــداول املؤمــن للعقــود والوثائــق التــي ينشــئونها أو يحتفضــون بهــا كالــوكاالت و أصــول التملــك و
نظــام امللكيــة املشــركة و غريهــا ،بهــدف تســهيل الولــوج إىل املعلومــة و تأمــن املعامــات و تكريــس
الحاميــة القانونيــة للموثــق ،مــع مراعــاة الحفــاظ عــى املعطيــات ذات الطابــع الشــخيص و الــر
املهنــي للموثــق؛
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التوصية  : 13التأهيل و التكوين املستمر
•نظرا ملا تشكله التحوالت الرقمية من تأثري مبارش عىل املهن القانونية؛
•و حيث ان املوثق يف حاجة ماسة إىل مواكبة التحوالت الرقمية و استعامل النظم العلوماتية؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

○ ○رضورة االهتــام بتأهيــل مكاتــب املوثقــن و مدهــم بأحــدث الوســائل التقنيــة ملعالجــة و حاميــة
املعطيــات القانونيــة؛
○ ○إعــداد برنامــج ســنوي للتكويــن يف مجــال تكنلوجيــا املعلومــات و اإلتصــال لفائــدة الســيدات و الســادة
املوثقــن و مســاعديهم و الســهر عــى تنظيــم لقــاءات و نــدوات علميــة لتحسيســهم بأهميــة اإلنخـراط
يف مسلســل التحديــث؛
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توصيات امللتقى املغريب الفرنيس الثالث للموثقني..........................................................................................................................................................................

التوصيات املرتبطة بالقانون
رقم  53 - 05املتعلق بالتبادل
االلكرتوين للمعطيات القانونية
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..........................................................................................................................................................................توصيات امللتقى املغريب الفرنيس الثالث للموثقني

•حيــث أنــه ســبق للمــرع املغــريب أن صــادق ســنة  2007عــى القانــون رقــم  53.05املتعلــق بالتبــادل
االلكــروين للمعطيــات القانونيــة؛
•و حيث أن العامل الرقمي يعرف تحوالت رسيعة تتطلب مالمئة الترشيعات و القوانني املنظمة لهذا املجال؛

يقرتح املجلس الجهوي للموثقني بالرباط :

التوصية  : 14التوقيع االلكرتوين
○ ○تحديــد أنــواع و درجــات التوقيــع االلكــروين مبــا يتــاءم مــع الترشيعــات الدوليــة يف هــذا املجــال و
الســيام النظــام األورويب إيــداس «»eidas؛
التوصية  : 15الخدمات االلكرتونية املعتمدة
○ ○تحريــر مجــال التصديــق اإللكــروين وتوســيع مجــال اختصــاص مــزودي الخدمــات اإللكرتونيــة املعتمــدة
ليشــمل خدمــات الهويــة الرقميــة و الخاتــم االلكــروين بالنســبة لألشــخاص املعنويــة و الختــم الزمنــي
وغريها؛
التوصية  : 16الختم الزمني
○ ○اعتــاد تعريــف الختــم الزمنــي  horodatageو التنصيــص عــى اصــدار قانــون تنظيمــي يحــدد معايــره
التقنيــة و الجهــات املخــول لهــا الحــق يف تثبيــت الوقــت الزمنــي الــذي يتــم فيــه التوقيــع االلكــروين و
التبــادل االلكــروين للمعطيات؛
التوصية  : 17املراسالت االلكرتونية
○ ○تحديــد مفهــوم املراســات االلكرتونيــة و املراســات االلكرتونيــة املعتمــدة و جعلهــا تتمتــع بنفــس
الحجيــة القانونيــة التــي تتميــز بهــا املراســات الورقيــة و املراســات املوجهــة عــن طريــق الربيــد
املضمــون؛
التوصية  : 18االعرتاف بالنسخ الضوئية
○ ○تعديــل مقتضيــات املــادة  440مــن قانــون االلتزامــات و العقــود بهــدف اضفــاء القــوة التبوثيــة عــى
النســخ الضوئيــة للوثائــق املعــدة عــى الــورق؛
التوصية  : 19حقوق وواجبات مستعمل خدمات اإلدارة االلكرتونية
○ ○التعجيــل باصــدار مــروع مدونــة الرقمنــة لتحديــد القواعــد املتعلقــة بالتبــادل االلكــروين بــن
مؤسســات الدولــة و مرتفقيهــا الســيام مــا يتعلــق بطريقــة اســتعامل خدمــات االدارة االلكرتونيــة.
التوصية  : 20التحفيظ العقاري االلكرتوين
○ ○االرساع باصــدار النــص التنظيمــي الــوارد يف الفصــل  106مــن قانــون التحفيــظ العقــاري و الــذي
يســمح للوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة و املســح العقــاري و الخرائطيــة ،باســتعامل الوســائل
االلكرتونيــة ،لتأســيس مطالــب التحفيــظ و الرســوم العقاريــة و نظائرهــا و الشــواهد الخاصــة بالتقييــد
و الســجالت املنصــوص عليهــا يف القانــون املذكــور ؛
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