
عدد 7160 - 19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية   (86

م1سوم)رقم)687.)).))ص  ر)في))))من)ربيع)امج1)999) )6))نوفلبر)))1)) 
بشأن) الثقة) بخدم ت) املتعلق) (9 .(1 رقم) الق نون) بتطبيق)

املع مالت)اإللكترونية.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

وعلى القانون رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت 
بتاريخ  1.20.100 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   اإللكترونية 

16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع األول 1403 
)13 يناير 1983( املتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛ 

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2022 ؛

وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يراد بالسلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية 
في مدلول القانون رقم 43.20 املشار إليه أعاله، املديرية العامة ألمن 
هذا  في  إليها  ويشار  الوطني،  الدفاع  إلدارة  التابعة  املعلومات  نظم 

املرسوم »بالسلطة الوطنية«.

الباب األول

جدم ت)الثقة)املؤهلة)وكيفي ت)تسليم)شه  ات)املط بقة)

الفرع األول

جدم ت)الثقة)املؤهلة

املادة 2

 ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   9 املادة  ألحكام  تطبيقا 
تتضمن شهادة التوقيع اإللكتروني املؤهلة التي يسلمها مقدم خدمات 

ثقة معتمد، على الخصوص، املعطيات واملعلومات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

- التسمية أو االسم التجاري ملقدم خدمات الثقة املعني وبلد مقره 
في  قيده  رقم  أو  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الرئي�ضي، 

السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- اسم صاحب الشهادة أو اسمه املستعار عند االقتضاء، وفي حالة 
استعمال اسم مستعار  يتعين اإلشارة إلى ذلك بطريقة واضحة ؛

والتي  اإللكتروني  التوقيع  صحة  من  بالتحقق  املتعلقة  املعطيات   -
ترتبط بمعطيات إنشاء التوقيع اإللكتروني ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 

املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعني ؛

- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة توقيع إلكتروني مؤهلة ؛

املرتبطة  اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  معطيات  تتواجد  عندما   -
بمعطيات إثبات صحة التوقيع اإللكتروني، في آلية مؤهلة إلنشاء 
التوقيع اإللكتروني، يتم اإلشارة إلى ذلك على األقل بشكل يتالءم 

مع املعالجة اآللية ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعني.

املادة 3

تطبيقا ألحكام املادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، 
تتضمن شهادة الخاتم اإللكتروني املؤهلة التي يسلمها مقدم خدمات 

ثقة معتمد، على الخصوص، املعطيات واملعلومات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

- التسمية أو االسم التجاري ملقدم خدمات الثقة املعني وبلد مقره 
في  قيده  رقم  أو  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الرئي�ضي، 

السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- اسم من�ضئ الخاتم اإللكتروني ؛

ترتبط  والتي  اإللكتروني  الخاتم  من  بالتحقق  املتعلقة  املعطيات   -
بمعطيات إنشائه ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 

املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعني ؛

نصوص)ع مة
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- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة خاتم إلكتروني مؤهلة ؛

املرتبطة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  معطيات  تتواجد  عندما   -
إلنشاء  مؤهلة  آلية  في  اإللكتروني  الخاتم  صحة  إثبات  بمعطيات 
مع  يتالءم  بشكل  ذلك  إلى  األقل  على  يشار  اإللكتروني،  الخاتم 

املعالجة اآللية ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعني.

املادة 4

على  األنترنت،  موقع  من  للتيقن  املؤهلة  الشهادة  تتضمن 
الخصوص، حسب أصناف املعطيات الواردة في املادة 31 من القانون 

السالف الذكر رقم 43.20، املعطيات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

وبلد  املعتمد  الثقة  خدمات  ملقدم  التجاري  االسم  أو  التسمية   -
التعريف املوحد للمقاولة أو رقم قيده  الرئي�ضي، وكذا رقم  مقره 

في السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- بالنسبة للشخص الذاتي : اسم الشخص الذي سلمت له الشهادة 
إلى  يشار  مستعار   اسم  استعمال  حالة  وفي  املستعار،  اسمه  أو 

ذلك بطريقة واضحة ؛ 

- بالنسبة للشخص االعتباري : التسمية أو االسم التجاري للشخص 
املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الشهادة،  له  سلمت  الذي  االعتباري 

للمقاولة أو رقم قيده في السجل التجاري عند االقتضاء ؛

- عنوان الشخص الذاتي أو االعتباري الذي سلمت له الشهادة ؛

- أسماء املجاالت التي يستغلها الشخص الذاتي أو االعتباري الذي 
سلمت له الشهادة ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 
املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعتمد الذي يسلم الشهادة املؤهلة ؛

- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة مؤهلة للتيقن من موقع األنترنت ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعتمد الذي يسلم الشهادة املؤهلة.

املادة 5

من  املؤهلة  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  خدمة  مقدم  يقوم 
التحقق من هوية املرسل واملرسل إليه وفق الدالئل املرجعية املطبقة 

على الخدمة املذكورة. 

املادة 6

بتسليم  املؤهل  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  خدمة  مقدم  يقوم 
اإليداع  تثبت  إرسالها، حجة  املراد  باملعطيات  التوصل  املرسل، فور 
اإللكتروني لديه للمعطيات املذكورة. يتم حفظ هذه الحجة من قبل 

مقدم الخدمة ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

تتضمن حجة اإليداع املعلومات التالية :

- االسم الشخ�ضي والعائلي للمرسل أو تسميته التجارية باإلضافة 
إلى بريده اإللكتروني ؛

- االسم الشخ�ضي والعائلي للمرسل إليه أو تسميته التجارية وبريده 
اإللكتروني ؛

- رقم تعريف فريد لإلرسال يمنحه مقدم الخدمة ؛

لدى  إرسالها  املراد  للمعطيات  اإللكتروني  اإليداع  وساعة  تاريخ   -
مقدم الخدمة املحددين بختم زمني إلكتروني مؤهل ؛

الذي  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
يستعمله مقدم الخدمة أثناء اإلرسال.

املادة 7

للمعطيات  إليه  املرسل  تلقي  حجة  بحفظ  الخدمة  مقدم  يقوم 
املرسلة وتوقيت إرسالها وتلقيها ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

تتضمن حجة التلقي، باإلضافة إلى املعلومات املشار إليها في املادة 6 
أعاله، تاريخ وتوقيت اإلرسال والتلقي، محددين بختم زمني إلكتروني 

مؤهل.

مقدم  يمنح  استجابته،  عدم  أو  إليه  املرسل  تلقي  رفض  حالة  في 
الخدمة للمرسل حجة تثبت الرفض أو عدم االستجابة بعد انصرام 
إلى  بين املرسل ومقدم الخدمة. تشير حجة الرفض  أجل متفق عليه 
مؤهل، إلكتروني  زمني  بختم  محدد  هو  كما  الرفض  وتوقيت   تاريخ 

كما تشير إلى املعلومات املنصوص عليها في املادة 6 أعاله.

يقوم مقدم الخدمة بحفظ حجة الرفض أو عدم االستجابة ملدة 
ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن للمرسل الحصول 

عليها طوال هذه املدة.

الفرع الثاني

)كيفي ت)تسليم)شه  ات)املط بقة)

املادة 8

التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  على  الحصول  طلب  يودع 
اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  أو  املؤهلة  اإللكتروني 
القانون  من  و17   8 املادتين  في  التوالي  على  عليهما  املنصوص  املؤهلة 
وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   ،43.20 رقم  الذكر  السالف 
اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم 
في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني 

امللحق رقم 1 من هذا املرسوم.
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يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة الطلب 

بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تقديمه.

املادة 9

املؤهلة اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة   تمنح 

أو شهادة املطابقة آللية إنشاء الخاتم اإللكتروني املؤهلة حسب مدة 

صالحية شهادات التقييمات التقنية الخاصة باآللية، على أال تتجاوز 

مدة صالحية شهادة املطابقة خمس (5( سنوات.

من الثالثة  والفقرة   8 املادة  من  الثالثة  الفقرة  تطبيق   ألجل 

السلطة  تقوم   ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   17 املادة 

الوطنية بتحيين الئحة آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة وآليات 

األنترنت  موقع  على  تنشرها  التي  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء 

لآلليات  املطابقة  انتهاء صالحية شهادة  في حالة  بها، ال سيما  الخاص 

املنصوص  للمتطلبات  اآلليات  تعد تستجيب هذه  لم  إذا  أو  املذكورة 

عليها على التوالي في املادتين 8 و17 السالفتي الذكر. 

املادة 10

التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  من  املستفيد  على  يتعين 

إخبار  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آلية  أو  املؤهلة  اإللكتروني 

إجراؤه  تم  تحيين  أو  تطوير  أو  تعديل  بأي  فورا  الوطنية  السلطة 

على هذه اآللية، ويكون هذا اإلخبار مشفوعا بتقرير تحليل املخاطر 

استمرارية  الوطنية  السلطة  أساسه  على  تقرر  عنها  املترتبة  واآلثار 

صالحية شهادة املطابقة أم ال.

املادة 11

يتم تجديد شهادة املطابقة آللية إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة 

نفس  وفق  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  أو 

الكيفيات املقررة للحصول عليها.  

قبل  األقل  على  أشهر   )3) ثالثة  الشهادة  تجديد  طلب  ملف  يقدم 

انتهاء مدة صالحية الشهادة.

املادة 12

شهادة  تسليم  أساسها  تم على  التي  الشروط  توافر  عدم  حالة  في 

املطابقة آللية إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم 

واقعة  أي  الوطنية  السلطة  علم  إلى  تناهى  إذا  أو  املؤهلة  اإللكتروني 

في عليها  املنصوص  للمتطلبات  اآللية  مطابقة  على  التأثير  شأنها   من 

املادتين 8 و17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تقوم السلطة 

الوطنية، إلى حين القيام بالتصحيحات الالزمة، بتوقيف العمل مؤقتا 

بالشهادة ملدة أقصاها ثالثة (3( أشهر.

تقوم السلطة الوطنية باإلشارة إلى توقيف العمل مؤقتا بشهادة 

املطابقة في الالئحة املنصوص عليها في املادتين 8 و17 السالفتي الذكر.

املطلوبة،  بالتصحيحات  القيام  دون  املذكورة  املدة  انصرام  بعد 

تقوم السلطة الوطنية بسحب هذه الشهادة. 

الباب الثاني

)مقدمو)جدم ت)الثقة

الفرع األول

مقدمو)جدم ت)الثقة)املعتلدون

املادة 13

القانون  من   33 املادة  في  عليه  املنصوص  االعتماد  طلب  يودع 

وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف 

اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم، 

في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون،  اإللكتروني 

امللحق رقم 2 من هذا املرسوم.

يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة الطلب 

طلب  تقديم  أساسها  على  تم  التي  العناصر  أحد  على  طرأ  تغيير  بكل 

االعتماد.

املادة 14

تتولى السلطة الوطنية دراسة ملف طلب االعتماد، ولهذه الغاية 

يخضع صاحب الطلب، على نفقته، لعملية تقييم على الوثائق وفي عين 

املكان تقوم بها هيئة تعينها السلطة الوطنية لهذا الغرض للتأكد من 

السالف  القانون  في  عليها  املنصوص  وااللتزامات  للشروط  استيفائه 

خدمة  على  املطبقة  األمن  لقواعد  احترامه  ومن   43.20 رقم  الذكر 

الدالئل  في  الوطنية  السلطة  لدن  من  املحددة  الطلب  موضوع  الثقة 

املرجعية للمتطلبات.

تجرى عملية التقييم املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله تحت 

إشراف السلطة الوطنية. 

تعد الهيئة تقريرا عن عملية التقييم املذكورة وتبعث بنسخة منه 

إتمام  أجل  من  االعتماد  طلب  صاحب  إلى  وكذا  الوطنية  السلطة  إلى 

ملف طلبه.



89)الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

املادة 15

في حالة اعتماد مقدم خدمة الثقة، تقوم السلطة الوطنية بتسليمه 

مقرر االعتماد يتضمن، على الخصوص :

- تاريخ ورقم االعتماد ؛

- تسمية مقدم الخدمة وعنوانه ؛

- طبيعة الخدمة موضوع االعتماد ؛

- مدة الصالحية التي ال يمكن أن تتجاوز ثالث (3( سنوات ؛

- املتطلبات الواجب التقيد بها عند االقتضاء.

املادة 16

يخبر مقدم خدمات الثقة املعتمد السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ 

على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليمه االعتماد.

املادة 17

يتم تجديد اعتماد مقدم خدمة الثقة وفق نفس الكيفيات املقررة 

للحصول عليه. 

يقدم طلب تجديد االعتماد أربعة (4( أشهر على األقل قبل انتهاء 

مدة صالحية االعتماد.

املادة 18

العمل،  بها  الجاري  التشريعات  في  املقررة  باآلجال  اإلخالل  دون 

املتعلقة  املعطيات  حفظ  املعتمد  الثقة  خدمات  مقدم  على  يتعين 

بتقديم خدمات الثقة املؤهلة ملدة ال تقل عن سبع (7( سنوات.

موضوع  املعطيات  طبيعة  للمتطلبات  املرجعية  الدالئل  في  تحدد 

الحفظ. 

املادة 19

املنصوص  التمامية  فقدان  أو  بالسالمة  مس  كل  عن  التبليغ  يتم 

الذكر السالف  القانون  من   40 املادة  من  األولى  الفقرة  في   عليهما 

رقم 43.20 وفق الكيفيات املحددة في الدليل املرجعي إلدارة حوادث 

األمن السيبراني.

املادة 20

من  ب(  في  عليها  املنصوص  اإللكتروني  التعريف  بوسائل  يقصد 

البند األول من الفقرة الثانية من املادة 33 من القانون السالف الذكر 

رقم 43.20 :

- البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية الخاضعة ألحكام القانون 

رقم 04.20 املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- كل وثيقة إلكترونية أخرى تمكن، وفقا للنص التشريعي أو التنظيمي 

املحدث لها، من إثبات هوية حاملها عن ُبعد، والتي تستجيب للحد 

األدنى من املواصفات التقنية التي تحددها السلطة الوطنية.

الفرع الثاني

مقدمو)جدم ت)الثقة)التي)ال)تدجل)ضلن)جدم ت)الثقة)املؤهلة

املادة 21

القانون  من   35 املادة  في  عليه  املنصوص  املسبق  التصريح  يودع 

وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف 

اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم، 

في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني 

امللحق رقم 3 من هذا املرسوم.

يخبر املصرح السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر 

التي تم على أساسها التصريح املسبق.

املادة 22

الذكر  السالف  القانون  من  و14   5 املادتين  ألحكام  تطبيقا 

الدفاع  بإدارة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تحدد  رقم 43.20، 

الوطني الئحة الوسائل التي تعتبر معادلة للشهادة اإللكترونية.

يعتزم  أو  يستعملها  أخرى  وسيلة  كل  املذكور  القرار  في  تدرج 

الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع  خدمات  مقدم  استعمالها 

اإللكتروني املتقدم وتعتبرها السلطة الوطنية، بناء على دراسة تقنية، 

معادلة للشهادة اإللكترونية من حيث األمن واملوثوقية. 

املادة 23

18 و19 أعاله على مقدم خدمات الثقة  تطبق مقتضيات املادتين 

الذي يقدم خدمات ثقة ال تدخل ضمن الخدمات املؤهلة.

الباب الثالث

وس ئل)وجدم ت)التشفير)وتحليل)الشف1ات

املادة 24

الفقرة  من  أ(  البند  في  عليه  املنصوص  املسبق  التصريح  يودع  

لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   46 املادة  من  األولى  

السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد 

يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  أو  املضمون 

الوثائق املحددة في امللحق رقم 4 من هذا املرسوم. 
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 إذا تبين خالل دراسة ملف التصريح املسبق، أن وسيلة أو خدمة 

يتم  الترخيص،  بها تخضع لنظام  التشفير وتحليل الشفرات املصرح 

صرح بذلك.
ُ
إبالغ امل

املادة 25

وتحليل  التشفير  وسيلة  توريد  أجل  من  املسبق  التصريح  يعتبر 

مسبق  تصريح  بمثابة  أعاله   24 املادة  أحكام  وفق  املنجز  الشفرات 

بالنسبة لألشخاص الذين يوردون نفس الوسيلة.

املادة 26

الفقرة  من  ب(  البند  في  عليه  املنصوص  الترخيص  طلب  يودع 

لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   46 املادة  من  األولى 

السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد 

يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  أو  املضمون 

الوثائق املحددة في امللحق رقم 5 من هذا املرسوم.

يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة ملف 

طلب الترخيص بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها 

تقديم الطلب. 

املادة 27

يتم تجديد الترخيص املنصوص عليه في املادة 26 أعاله وفق نفس 

الكيفيات املقررة للحصول عليه.

مدة  انتهاء  قبل  األقل  على  شهرين  الترخيص  تجديد  طلب  يقدم 

صالحيته.

املادة 28

من   49 املادة  في  عليه  املنصوص  الترخيص  إيقاف  مقرر  يتضمن 

التصحيحات  الخصوص،  على   ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون 

الواجب القيام بها لالستجابة للمتطلبات التي تم على أساسها تسليم 

الترخيص واألجل املحدد إلجرائها.

املادة 29

السالف  القانون  46 من  املادة  الثالثة من  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

قائمة  املرسوم  هذا  من   6 رقم  امللحق  في  تحدد   ،43.20 رقم  الذكر 

من  املعفاة  الشفرات  وتحليل  التشفير  خدمات  أو  وسائل  بأنواع 

التصريح املسبق ومن الترخيص.

الباب الرابع

مقتضي ت)مختلفة)

املادة 30

تطبيقا ألحكام املادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، 

قيمة  واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  لوزير  مشترك  بقرار  تحدد 

الضمانات الشخصية أو العينية موضوع املحررات املنجزة من لدن 

مؤسسات االئتمان واملؤسسات املعتبرة في حكمها، املنصوص عليها في 

التي يستعمل فيها وجوبا  الفصل2.1 من قانون االلتزامات والعقود، 

املتقدم اإللكتروني  الخاتم  أو  املؤهل  أو  املتقدم  اإللكتروني   التوقيع 

أو املؤهل. 

املادة 31

79 من القانون السالف الذكر رقم  من أجل تطبيق أحكام املادة 

اإللكتروني  التوقيع  مستويات  العدل  لوزير  بقرار  تحدد   ،43.20

والختم الزمني اإللكتروني املطبقة على التصرفات املتعلقة بالحقوق 

العينية. 

املادة 32

املعايير  بها  الخاص  األنترنت  موقع  على  الوطنية  السلطة  تنشر 

والدالئل املرجعية املطبقة على خدمات الثقة.

املادة 33

يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي ال تدخل ضمن الخدمات املؤهلة 

هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرا   )12) عشر  اثنا  أقصاه  أجل  على 

املرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه.

املادة 34

توريد  أو  تصدير  أو  استيراد  أجل  من  املسبقة  التراخيص  تظل 

وفقا  املسلمة  التشفير،  خدمات  أو  وسائل  استخدام  أو  استغالل  أو 

ملقتضيات املرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى األولى 1430 

)21 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني 

للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية املفعول إلى حين 

انتهاء صالحيتها.
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املادة 35

يمكن تغيير أو تتميم املالحق املرفقة بهذا املرسوم بقرار للسلطة 

الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

املادة 36

تنسخ مقتضيات :

 1430 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.08.518 رقم  املرسوم   -

بالتبادل  املتعلق   53.05 رقم  القانون  لتطبيق   )2009 ماي   21(

اإللكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ربيع األول  28 من  في  الصادر   3.87.13 الحكومة رقم  - قرار رئيس 

2015( بتحديد شكل التصريح املسبق الستيراد  1436 )20 يناير 

أو خدمات  أو استخدام وسائل  أو استغالل  أو توريد  أو تصدير 

التشفير  ومحتوى امللف الذي يرافقه ؛

ربيع األول  28 من  في  الصادر   3.88.13 الحكومة رقم  - قرار رئيس 

الترخيص  بتحديد شكل ومحتوى طلب   )2015 يناير   20(  1436

استغالل أو  توريد  أو  تصدير  أو  استيراد  أجل  من   املسبق 

أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير  وامللف املرافق له ؛

- قرار رئيس الحكومة رقم 3.89.13 الصادر في 28 من ربيع األول 1436 

2015( بتحديد نموذج دفتر التحمالت الذي يشفع به  )20 يناير 

يتوفرون على  الذين ال  يودعه األشخاص  أن  الذي يجب  الطلب 

االعتماد بصفتهم مقدمي خدمات املصادقة اإللكترونية والراغبون 

في توريد خدمات التشفير  الخاضعة للترخيص ؛

األول  ربيع  من   28 في  الصادر   3.90.13 رقم  الحكومة  رئيس  قرار   -

الذي  التحمالت  دفتر  نموذج  بتحديد   )2015 يناير   20(  1436

يرافق طلب الحصول على االعتماد الكتساب صفة مقدم خدمات 

املصادقة اإللكترونية.

املادة 37

 )6) ستة  بعد  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

أشهر من تاريخ نشره.

املادة 38

يسند تنفيذ هذا املرسوم إلى وزير العدل ووزيرة االقتصاد واملالية 

والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني كل 

واحد منهم فيما يخصه. 

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
 *  *
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 1رمق  امللحق

نشاء التوقيع االإلكرتوين أ و اخلامت االإلكرتوينطلب شهادة املطابقة املرفقة بالحئة الواثئق   لآليات اإ

 ؛ اخلاص هبا ال نرتنت اس امترة طلب شهادة املطابقة وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ ليةاملراجع التقنية املفصةل للآ  -

 نسخة منا السلطة الوطنية وكذ دلنمن تقارير تقيمي الآلية اليت تثبت احرتام املعايري احملددة من  ةنسخ -
 ؛ الشهادات املتعلقة هبذه التقياميت

 ؛ تثبت هويته أ ي وثيقةمن ملقدم الطلب أ و  االإلكرتونية لتعريفل  الوطنية بطاقةال نسخة من  -

لهيا أ عاله،   عندما يتعلق ال مر برشكة:و عالوة عىل الواثئق املشار اإ

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛تثبت هويهتم وثيقة أ ي  من ملسريي الرشكة أ و الوطنية للتعريف االإلكرتونيةبطائق ال من  ةنسخ -

لشخص امللكف ابالإجراءات ا  ةتثبت هوي أ ي وثيقة من أ و االإلكرتونيةالبطاقة الوطنية للتعريف نسخة من  -
 والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض.  طلباملتعلقة ابل

  

11 
 

 

 

 

 

 1رمق  امللحق

نشاء التوقيع االإلكرتوين أ و اخلامت االإلكرتوينطلب شهادة املطابقة املرفقة بالحئة الواثئق   لآليات اإ

 ؛ اخلاص هبا ال نرتنت اس امترة طلب شهادة املطابقة وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ ليةاملراجع التقنية املفصةل للآ  -

 نسخة منا السلطة الوطنية وكذ دلنمن تقارير تقيمي الآلية اليت تثبت احرتام املعايري احملددة من  ةنسخ -
 ؛ الشهادات املتعلقة هبذه التقياميت

 ؛ تثبت هويته أ ي وثيقةمن ملقدم الطلب أ و  االإلكرتونية لتعريفل  الوطنية بطاقةال نسخة من  -

لهيا أ عاله،   عندما يتعلق ال مر برشكة:و عالوة عىل الواثئق املشار اإ

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛تثبت هويهتم وثيقة أ ي  من ملسريي الرشكة أ و الوطنية للتعريف االإلكرتونيةبطائق ال من  ةنسخ -

لشخص امللكف ابالإجراءات ا  ةتثبت هوي أ ي وثيقة من أ و االإلكرتونيةالبطاقة الوطنية للتعريف نسخة من  -
 والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض.  طلباملتعلقة ابل

  

11 
 

 

 

 

 

 1رمق  امللحق

نشاء التوقيع االإلكرتوين أ و اخلامت االإلكرتوينطلب شهادة املطابقة املرفقة بالحئة الواثئق   لآليات اإ

 ؛ اخلاص هبا ال نرتنت اس امترة طلب شهادة املطابقة وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ ليةاملراجع التقنية املفصةل للآ  -

 نسخة منا السلطة الوطنية وكذ دلنمن تقارير تقيمي الآلية اليت تثبت احرتام املعايري احملددة من  ةنسخ -
 ؛ الشهادات املتعلقة هبذه التقياميت

 ؛ تثبت هويته أ ي وثيقةمن ملقدم الطلب أ و  االإلكرتونية لتعريفل  الوطنية بطاقةال نسخة من  -

لهيا أ عاله،   عندما يتعلق ال مر برشكة:و عالوة عىل الواثئق املشار اإ

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛تثبت هويهتم وثيقة أ ي  من ملسريي الرشكة أ و الوطنية للتعريف االإلكرتونيةبطائق ال من  ةنسخ -

لشخص امللكف ابالإجراءات ا  ةتثبت هوي أ ي وثيقة من أ و االإلكرتونيةالبطاقة الوطنية للتعريف نسخة من  -
 والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض.  طلباملتعلقة ابل

  

.



عدد 7160 - 19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  9)الجريدة الرسمية

12 
 

 2 رمق امللحق

 طلب اعامتد مقدم خدمات الثقةب املرفقةالحئة الواثئق 

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا الوطنية عىل موقعاس امترة طلب الاعامتد وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة  -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري ونسخة من النظام ال سايس للرشكة وقانوهنا ادلاخيل  -

تقدمي عام ملقدم اخلدمة يوحض توزيع رأ س املال وال نشطة وأ نواع اخلدمات املقدمة ومواقعه اجلغرافية وتنظميه  -
 ؛ وعدد املس تخدمني
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 ؛ أ و هام معا القدرة املالية ملقدم اخلدمةتربر وثيقة لك و أ  ( ال خرية 3البياانت املالية املتعلقة ابلس نوات الثالث ) -
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دارة وتوفري خدمات الثقة، وكذا  وصف ملؤهالهتم يف هذا ا�ال مصحواب ديبلوماهتم و نسخة من امللكفني ابإ

 ؛ ابلواثئق اليت تثبت ذكل

 ؛ خدمات الثقة وفريتامللكفني ب  اخلدمةلوظائف املس ندة ملس تخديم مقدم ا تبني الحئة -

 ؛ للخدمة موضوع طلب الاعامتد يتضمن أ ساسا وظائف ال من وال داءتفصييل وصف  -

ن أ  املتعلق خبدمات الثقة بش 43.20من القانون  33 املنصوص عليه يف املادةخمطط لضامن اس مترارية اخلدمة  -
 ؛ املعامالت االإلكرتونية

 ؛ زبناءالتسجيل ملراحل  وصف مفصل -

 ؛ اجلاري هبا العمل الثقة لرشوط العامة الس تعامل خدمةا -
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دارهتا تصمميال  -  ؛ الهنديس لنظام املعلومات املس تعمل يف تشغيل اخلدمة موضوع طلب الاعامتد واإ

مع  ،خدمة الثقةوتوفري ملنتجات والربجميات واملعدات وال هجزة اليت يس تخدهما مقدم اخلدمة الإدارة االحئة  -
  ؛ خصائصها التقنيةتوضيح 

رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن
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 ؛ من دلن مقدم خدمة الثقة يف جمال ال من املعلومايت تخذةامل والوسائل الس ياسات والتدابري  -

وتصارحي ممارسات املصادقة املتعلقة هبا، وكذا مجيع س ياسات املصادقة املتعلقة خبدمة الثقة موضوع الطلب  -
لهياالواثئق ال  ؛ الس ياسات والتصارحي املذكورة يت حتيل اإ

لهيا أ عاله و  املؤهةل لتوقيع االإلكرتوينا دةشهاتسلمي  عزتمابلنس بة ملقدم اخلدمات اذلي يعالوة عىل الواثئق املشار اإ

 :املؤهةل  اخلامت االإلكرتوين شهادة أ و

 نشاء التوقيعلآ  منوذج نشاء أ و املؤهةل االإلكرتوين  لية اإ تتضمن  ،املؤهةل اخلامت االإلكرتوينلآلية اإ
لكرتونية جتريبية وكذا العنارص التقنية الالزمة للتحقق من حصة هذه  وذكل يف  ،الشهادةشهادة اإ

 ؛ هذه الآلية للزبناء حاةل تسلمي

  لكرتونية جتريبية فقط وكذا العنارص التقنية الالزمة للتحقق من حصة هذه الشهادة أ و يف شهادة اإ
آلية  تسلميحاةل عدم  نشاء التوقيع االإلكرتوينأ نشاء أ و املؤهةل اإ آلية اإ  املؤهةل اخلامت االإلكرتوين أ

 .للزبناء

دارة توفر أ و تس تخدم الحئة الوسائل و خدمات التشفري اليت  - خدمة الثقة، وكذا شهادات وتقدمي يف اإطار اإ
 ؛ املس تعمةل (HSM) التشفري املادية اتال من اليت تتوفر علهيا معاجل

 الرشوط التقنية الس تخدام االتفاقيات الرسية ووسائل و خدمات التشفري ووصف التدابري الالزمة لضامن أ مهنا -
 ؛

لهيم يف قامئة  - دارهتا وصيانهتا ودمعها التقين، تشغيل املقاولني من الباطن يف حاةل اللجوء اإ خدمة الثقة واإ
 .بشأ هنا، مع حتديد طبيعة ال نشطة املتعاقد ةومقارمه الرئيس ياهتم أ و امسهم التجاري وتسمي
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 3 رمق امللحق

 ال تدخل مضن اخلدمات املؤهةلاليت  الثقة املتعلق بتقدمي خدمات املس بق الحئة الواثئق املرفقة ابلترصحي

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا الترصحي املس بق وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقعاس امترة  -

 نسخة من النظام ال سايس للرشكة ؛ -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

يوحض توزيع رأ س املال وال نشطة وأ نواع اخلدمات املقدمة ومواقعه اجلغرافية وتنظميه ملقدم اخلدمة تقدمي عام  -
 ؛ املس تخدمنيوعدد 

جراءات لشخص امللكف تثبت هوية اأ ي وثيقة  من أ و االإلكرتونية لتعريفالوطنية ل بطاقة ال نسخة من  - ابإ
 ؛ والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض الترصحي

 أ ساسا وظائف ال من والتشفري وال داء ؛يتضمن وصف تفصييل للخدمة موضوع الترصحي  -

 ؛ تسجيل الزبناءراحل وصف مفصل مل -

، وكذا مجيع املصادقة املتعلقة هبا س ياسات املصادقة املتعلقة خبدمة الثقة موضوع الطلب وتصارحي ممارسات -
لهيا الس ياسات والتصارحي املذكورة  ؛ الواثئق اليت حتيل اإ

لكرتونية جتريبية، ميسلعزتم ت اخلدمات اذلي ي مابلنس بة ملقد - لكرتونية، شهادة اإ وكذا العنارص  الشهادات االإ
 ؛ التقنية الالزمة للتحقق من حصة الشهادات املسلمة

 ، وسائل التشفري املس تخدمة.الاقتضاءوصف ال هجزة والربجميات املعلوماتية، وعند  -

  

 *  *  *
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 4 رمق امللحق

أ و تقدمي الحئة الواثئق املرفقة ابلترصحي املس بق املتعلق ابس ترياد أ و تصدير أ و توريد وسائل التشفري وحتليل الشفرات 
 خدمات التشفري وحتليل الشفرات

 ؛ال نرتنت اخلاص هبا  اس امترة الترصحي املس بق وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 نسخة من النظام ال سايس للرشكة؛ -

 شهادة القيد يف السجل التجاري؛ -

 أ ي واثئق أ خرى تثبت هويهتم ؛من نسخة من البطائق الوطنية للتعريف االإلكرتونية ملسريي الرشكة أ و  -

جراءات من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية أ و  - أ ي وثيقة تثبت هوية الشخص امللكف ابإ
 ؛ الترصحي املس بق والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض

لهيا أ عاله   :عالوة عىل الواثئق املشار اإ

  التشفري وحتليل الشفرات:عندما يتعلق ال مر بوس يةل 

 ؛ الترصحيكتيب اإعالين للوس يةل موضوع  -

 ؛ الواثئق التقنية للوس يةل -

 .وصف لوظائف التشفري املتوفرة يف الوس يةل -

 عندما يتعلق ال مر خبدمة التشفري وحتليل الشفرات: 

 ؛ الترصحيكتيب اإعالين للخدمة موضوع  -

 ؛ وصف عام للخدمة -

 ؛ مقدم خدمة التشفري وحتليل الشفرات يس تخدهمااليت وصف وظائف التشفري  -

 وصف املعدات والربجميات خصوصا مهنا وسائل التشفري وحتليل الشفرات املس تخدمة. -

  

 *  *  *

.
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 5 رمق امللحق

وسائل التشفري وحتليل الشفرات أ و تقدمي  الحئة الواثئق املرفقة بطلب الرتخيص املتعلق ابس ترياد أ و تصدير أ و توريد
 وحتليل الشفرات خدمات التشفري

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا اس امترة طلب الرتخيص وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛أ ي واثئق أ خرى تثبت هويهتم من البطائق الوطنية للتعريف االإلكرتونية ملسريي الرشكة أ و نسخة من   -

جراءات طلبأ و أ ي وثيقة تقوم مقاهما للشخص امللكف للتعريف االإلكرتونية  الوطنية بطاقةال نسخة من  -  ابإ
 .تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض لرتخيص والواثئق اليتا

لهيا  عالوة  : أ عالهعىل الواثئق املشار اإ

  وحتليل الشفراتلتشفري اعندما يتعلق ال مر بوس يةل: 

 الطلب؛كتيب اإعالين للوس يةل موضوع  -

 وصف للوس يةل موضوع الطلب ومراجعها التجارية وكذا امس املصنع وبدله ال صيل؛ -

وس يةل وللعمليات املتعلقة بتدبري املفاتيح وال الاملتاحة يف وحتليل الشفرات وصف تفصييل لوظائف التشفري  -
 شلك االإرسال؛كذا وزيع واحلفظ و والت ابالإنشاءس امي العمليات املتعلقة 

للوس يةل وأ سامء الرشاكت املصنعة للك من  وحتليل الشفرات وظائف التشفري تتضمنمراجع املكوانت اليت  -
 واثئقها التقنية؛ وكذاهذه املكوانت، 

الوس يةل من أ جل امحلاية من حتريف أ ساليب التشفري أ و تدبري املفاتيح  املوظفة يفوصف للتدابري والآليات  -
 معا؛ هام أ و هبا املرتبطة

 ؛وبعده التشفريمعاجلة املعطيات قبل  وصف -

 الشفرات وحتليليتعلق ال مر خبدمة التشفري  عندما: 

عالين للخدمة موضوع  كتيب  -  الطلب؛اإ

 للخدمة؛ عام وصف  -

 اخلدمة؛ درمو  يس تخدهما اليت الشفرات وحتليل التشفريوظائف  وصف -

 ال س امي وسائل التشفري وحتليل الشفرات املس تخدمة.واملعدات والربجميات  وصف  -

 

 
 *  *  *
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 6امللحق رمق 
 أ نواع وسائل وخدمات التشفري وحتليل الشفرات املعفاة من الترصحي املس بق والرتخيص

 العمليات املعنية وسائل أ و خدمات التشفري وحتليل الشفرات

 :لقيام بتطبيقات موهجة للعموممعدة ل بطائق ذات معاجلات دقيقة قابةل للتعديل  -1

( عندما تكون القدرة التشفريية معدة وحمدودة فقط للخدمة بواسطة التجهزيات من  أ 
 هذا امللحق أ ومن   Iمن 6و 4و 3و 2ال نواع 

متاحة للمس تخدم وتكون معدة وحمدودة خصوًصا  ب( عندما ال تكون القدرة التشفريية
 من أ جل السامح حبامية املعطيات اجملزنة فهيا؛

جتهزيات الاس تقبال االإذاعية أ و التلفزية، املوهجة للعموم ذات القدرة التشفريية  -2
احملددة يف الفوترة أ و التدبري أ و الربجمة، وحيث ينحرص فك التشفري يف الوظائف 

 ية أ و يف التدبري التقين.املرئية أ و السمع 

عدات الراديو ههرابئية املتنقةل املوهجة للعموم واليت تنحرص قدراهتا التشفريية يف امل -3
تكل املفعةل من قبل الرشاكت املشغةل للش بكة من أ جل حامية القناة الراديوية واليت ال 

 ميكهنا القيام ابلتشفري املبارش بني التجهزيات الراديو ههرابئية. 

الهاتف الالسليك املوهجة للعموم اليت ال ميكن أ ن تقوم ابلتشفري املبارش من  أ هجزة -4
 هاتف اإىل أآخر.

برصية -التجهزيات املس تقةل املعدة واحملددة خصوًصا لضامن قراءة معطيات مسعية -5
وحيث ينحرص فك التشفري يف املعلومات لتشفري عىل اقدرة الدون أ ن تتوفر عىل 

 ويف التدبري التقين. السمعية البرصية

واحملددة لالس تخدام يف العمليات املرصفية أ و املالية ا صخصو املعدات املصممة  -6
 اإىل قدراهتا التشفريية. الولوجاملوهجة للعموم واليت ال ميكن للمس تخدم 

 املعطيات املعلوماتيةالوسائل املصممة خصوًصا واحملددة لضامن حامية الربجميات أ و  -7
اإىل قدراهتا  الولوجو الاس تخدام غري املرشوع واليت ال ميكن للمس تخدم من النسخ أ  

 التشفريية.

I- أ و تصدير أ و توريد  اس ترياد
وسائل التشفري وحتليل 

 الشفرات

جتهزيات ذات وسائل تشفري منقوةل من قبل خشص ذايت وذكل عندما توجه هذه 
 .التجهزيات لالس تخدام احلرصي لهذا الشخص

II- أ و تصدير وسائل  اس ترياد
 التشفري وحتليل الشفرات

حمطات رئيس ية التصاالت راديو خلوية جتارية مدنية معدة لضامن وصل جتهزيات  -1
متنقةل موهجة للعموم واليت ال تسمح بتطبيق قدرات تشفريية مبارشة عىل حركة 

 املعطيات بني هذه التجهزيات املتنقةل.

III- أ و اس ترياد أ نواع  توريد
وسائل التشفري وحتليل 

 الشفرات

.
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سمح بتبادل املعطيات بيهنم عن طريق املعدات اجملصصة للعموم، واليت ت  -2 
االتصاالت الالسلكية، وعندما يمت تصممي القدرات التشفريية الوحيدة للمعدات وفقًا 

 IEEEو IEEE 802.15 التالية : ملعايري معهد همنديس الكهرابء واالإلكرتونيات
802.11 

 :وهجة حرصااملتنفذ خوارزمية التشفري اليت الوسائل 

 ) من دلن الشخص اذلايت اذلي يس توردها أ و ينقلها، مبا يف ذكل الس تخدام لأ 
لكرتونية؛  الاس تخدام بطريقة اإ

ب( أ و ل غراض التطوير أ و التحقق من الصحة أ و الربهنة من دلن الشخص اذلي يقوم 
لكرتونية.بطريقة مبا يف ذكل ابس تريادها أ و نقلها،   اإ

IV-  اس ترياد وسائل التشفري
 وحتليل الشفرات

وحتليل  اليت هتدف اإىل توظيف وسائل التشفري وحتليل الشفرات خدمات التشفري   -
 هذا امللحق؛ من I من 6و 5و 4و 3و 2و 1املتعلقة ابل نواع  الشفرات

املتعلق خبدمات الثقة بشأ ن  43.20خدمات الثقة اخلاضعة ل حاكم القانون رمق   -
 .املعامالت االإلكرتونية

V-  تقدمي خدمات التشفري
 وحتليل الشفرات 

 
 


