
  
 

 
 

 

اجملال عترب  ي  يعرفه  اذلي  الرهاانتالرمقي    التطور  أ برز  أ صبحت    من  ذ  ا  لبالدان،  جمال ااملس تقبلية  يف  الرمقية   ملعامالت 

واخلدمات أ جل  و .  كربىأ مهية  ب  حتظى  التبادل  هذا  ال   مسايرةمن  عن  الناجتة  والاجامتعية  الاقتصادية  هتـــــئي   وجب  ،التطورتمنية 

طالق ا    تساعد عىلات العمومية بيئة قانونية   وال دارات والهيئني الاقتصادينيلفاعلل  يوفرو مجيع اخلدمات الرمقية،  يشمل  لثقة  ل مناخ  

قبال املزتايد عىل  عىلويشجعهم  نيلمواطنة لقانوني ال كذكل امحلاية مما س يضمنخدمات جديدة،    .الرمقيةاملعامالت  ال 

  وجبت مراجعة ال طار القانوين  ،ةال لكرتوني  للمصادقة  الواسع الاس تعامل    يف  أ ساسا  تتجىلهذه الثقة الرمقية  واعتبارا لكون  

يتطلهبا   املنظم اليت  ال منية  وللمس توايت  للتحدايت  مالءمة  أ كرث  بدائل  تقدمي  أ جل  من  القانونية،  للمعطيات  ال لكرتوين  للتبادل 

ال لكرتونية  الشهادات  ل و   ،اس تخدام  املقدمةذكل  واخلاصة  العمومية  اخلدمات  فعالية  بعد  تعزيز  جديدة      عن  دفعة  عطاء  لتمنية وا 

 النشاط الاقتصادي والتحول الرمقي يف بالدان. 

ضفاء مرونة أ كبـر عىل الترشيع احلال من أ جل الاعامتد الواسع  .1 ىل ا   ة ال لكرتوني   ملصادقة عىل ا   احلاجة ا 

املتعلق ابلتبادل     53.05لقانون ، وذكل طبقا ل2007س نة  منذ  ببالدان    ةالالكرتوني  املصادقة  اس تعامل تأ طري  عىل الرمغ من  

طار قانويناذلي يعد  ال لكرتوين للمعطيات القانونية   ىل    واذلي سن مقتضيات تريم  ،يف هذا اجملال  اعمتدته بالدان  أ ول ا  توفري أ كرب ا 

للمس تعملني،   املمكنة  امحلاية  من  القانون  قدر  هذا  شامل  فا ن  بتطوير  يسمح  اذلي  ابلشلك  مران  يكن  ممةال لكرتوني  للمصادقةمل  ا ، 

   مس توى تطلعات واحتياجات املواطنني والفاعلني الاقتصاديني وال دارات.جعهل دون 

ىل ذكل   هذا ال خري   ارتاكزمع    ةال لكرتوني  ملصادقةا غياب مشاريع رمقية كربى تعمتد عىل  يمتزي الوضع احلال ب ،  وابل ضافة ا 

ىل    ةتعقيد ابل ضافملا يتسم به من  حاليا عىل التوقيع املؤمن اذلي ل ميكن اعامتده يف جل الاس تخدامات نظرا   لهذا   بدائلعدم تأ طري  ا 

 .  قانونيةال صالحيهتا الاكيف حىت تثبتشلك ل اب التوقيع 

هذه    جتاوز  أ جل  ابتمن  الصةل  تطوير  رضوراي  املعيقات،  ذات  وال نشطة  القانوين  الرمقية  اب  ال طار  لالس تجابة لثقة 

 حاطة جبميع خدمات الثقة. وال   لنتظارات املواطنني والفاعلني الاقتصاديني العموميني واخلواص

طار قانوين يس تجيب  .2  الفاعلني الاقتصاديني وال دارات   لحتياجاتا 

عداد    مت املعامالت    43.20رمق   القانونا  الثقة بشأ ن  خبدمات  السامية   بعد  ال لكرتونية،املتعلق   ء بنا   ،املوافقة امللكية 

دارة ادلفاع الوطين من أ جل حتديد  ىل تطوير العرض املتعلق خريطة عىل دراسة قامت هبا ا  يف   ةال لكرتوني ابملصادقةطريق هتدف ا 

عداد   ىل مرحةل ا  الطريق، عىل    خريطةبالدان.  ويف هذا الصدد، مت احلرص، أ ثناء مجيع املراحل بدءا جبمع الاحتياجات ووصول ا 

جراء   الاس تخدامات الرمقية والتعرف بصورة حمددة عىل    تطورمع عدة فاعلني اقتصاديني، وذكل من أ جل تقيمي مس توى    لقاءاتا 

م يف جمال الثقة الرمقية. وقد مكنت هذه اللقاءات من الاطالع عن قرب عىل تصورمه للتطور احلال احتياجاهتم اخلاصة وتطلعاهت

 .الاجمليف املغرب والعوائق اليت واهجهتم وكذا احتياجاهتم املس تقبلية يف هذا  ةال لكرتوني للمصادقة
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طار قانوين   .3 غناؤه ابلتجارب ادلولية املتقدمة يف اجملال ا   مت ا 

بعض ل   املقارنةالترشيعات  عىل    الاطالع  وذكل عرب  ومعلية،مقارابت خمتلفة    مت الاعامتد عىل   راسةادل  تعميقمن أ جل  

 .ادلول اكلولايت املتحدة ال مريكية وكندا وفرنسا ومالزياي وكوراي اجلنوبية

مت   خبدماتابالاس تئناس  كام  املتعلقة  ال وريب  الاحتاد  عن  الصادرة  التنظميية  ابلنس بة    لالحئة  الثقة  وتوفري  الهوية  حتديد 

طار   شلكت  ، حيث2016دخلت حزي التطبيق يف فاحت يوليوز    واليتللمعامالت الالكرتونية   دلول الفضاء ال ورويب    مشرتاك  اترشيعي  اا 

  خدمات الثقة  من  عدد أ كرب  من خالل توفريال لكرتونية املؤمنة بني املواطنني والرشاكت والسلطات العمومية    للمعامالتأ كرث مشولية  

  .هذه املعامالت مما سامه يف ارتفاع

طارها القانوين يف جمالب بالدان  قامت  التطورات ادلولية،  هذه  يف ضوء  و ، من أ جل جعهل  املعامالت الالكرتونية  تحديث ا 

 عند رشاكهئا الاقتصاديني.   هو معمتد مع ما  ومنسجاممتناسقا 

طار   .4  خملتلف الاس تخدامات   ءمة أ قل تقييدا، أ كرث مشولية، وأ كرث مال   قانوين، ا 

خماطر ذات مس توى منخفض أ و    اليت تعرف، يسمح برمقنة غالبية الاس تخدامات  مرانال طار القانوين نظاما  هذا  يضع  

لتغطية الاس تخدامات   ميكن من أ ن يكون هل أ ثر قانوين هام،   ،متوسط )مس توى غري مؤهل(، مع احلفاظ عىل نظام أ كرث رصامة

 .(  عال)مس توى مؤهل يوازيه مس توى أ مين ذات اخملاطر العالية

التطورات، مع تعزيز املاكسب والاس تفادة الترشيع مواكبا للك هذه    هذا  احلرص عىل أ ن يكونمت  ويف هذا الس ياق،  

ىل جتاوز خمتلف العراقيل ذات    نص الترشيعيهيدف هذا ال ، حيث  من الاستامثرات املنجزة سلفا القانونية اليت حتول دون   الطبيعة ا 

 جمال الثقة الرمقية.   يف حتقيق التمنية املنشودة

ذكل،   عىل  بسبب  عالوة  بالدان  تعيشها  اليت  الظروف  كوروانأ ابنت  تطوير  عن    جاحئة  ىل  ا  للاحلاجة  خدمات  رسيع 

العمومية  الالالكرتونية   السلطات  مع  للتواصل  اس تخداهما  من  املواطنون  يمتكن  حىت   الاقتصاديني  والفاعلني   ال دارة   ومتكنيعمومية 

 املسامهة يف ترسيع التحول الرمقي للمملكة. وابلتال  عن بعدمن تطوير اخلدمات   واخلواصالعمومني 

الم تسمح    الغرض،  لهذاو  رمق  قتضيات  مس توى   43.20قانون  ضافة  ا  خالل  من  املؤهةل  غري  للمس توايت  أ كرث  بتأ طري 

ليه يف هذا القانون   كراهات من  هذا املس توى  وس ميكن  املتقدم" كام هو احلال يف الترشيع ال ورويب.  »ب  متوسط يشار ا  الاس تجابة لال 

يفوق ذكل    اقانوني  اطابعهذا املس توى    كام س يضفيواسع.    صعيدمن أ جل ضامن تبنيه عىل    ،جل الاحتياجات  وتغطية  احلالية  القانونية

 :للتوقيع الالكرتوين  ثالث مس توايت حتديدمت  ويف هذا ال طار،. البس يطاذلي يمتزي به املس توى 

   :البس يط املس توى  

 ؛ عاديتقنية أ و معلية حمددة من أ جل اس تخدام  ا ل يتطلب رشوط ▪

 .املدعى عليهل يتطلب قرينة املوثوقية: عئب الثبات يقع عىل عاتق  ▪

 :املس توى املتقدم 

يرتكز )  : رشوط تقنية وتنظميية للمس توى املتوسطالبس يطلمس توى  اخملصص ل قانوين يفوق ذكل    يمتزي ابعرتاف ▪

لكرتونية  أ كرث مرونة من التوقيع املؤهل؛  (عىل شهادة ا 

 قوي؛ متوسط أ و مفيد لتطوير اس تخدامات ذات رهان  ▪

 .الثبات يقع عىل عاتق املدعى عليهل يوجب قرينة املوثوقية: عئب  ▪

 :املس توى املؤهل 

 التشفري؛ وسائل  يشرتط وجواب اس تعامل ▪

 يس تفيد من قرينة املوثوقية؛  ▪



3 

 

 قوي؛جد مفيد لتطوير اس تخدامات ذات رهان  ▪

 .يتبىن مفاهمي التوقيع "املؤمن" ▪
 

ىل   ا  ال لكرتوينابل ضافة  ثقة،  التوقيع  خدمات  بتأ طري  القانون  هذا  أ جل  يسمح  من  املتعددة   أ خرى  الاحتياجات  تلبية 

الاس تخدامات اجلديدة للتكنولوجيا الرمقية. وتتجىل هذه اخلدمات   مواكبة  كذاو   ، وال داراتني الاقتصادينيالفاعل  من دلن  عهنا  املعرب

ثبات حصة التوقيع ال لكرتوين واخلو التحقق    اجلديدة يف دمات الارسال ال لكرتوين املضمون مت ال لكرتوين واخلمت الزمين ال لكرتوين وخ اا 

 . والتيقن من موقع الانرتنت

ىل سن القواعد املطبقة عىل خدمات الثقة وعىل مقديم هذه اخلدمات. ومن أ جل   حتقيقا لهذه الغاية، يريم هذا القانون ا 

، ل س امي يف قانونملقتضيات هذا ال، مت التنصيص عىل خضوع مجيع مقديم خدمات الثقة  هذا اجملالالرفع من ثقة املس تخدمني يف  

 .جمال ال من واملسؤولية املرتبطة بأ نشطهتم وخدماهتم

ع خدمات الثقة، يتعني المتيزي بني مقديم خدمات الثقة املعمتدين من هجة، ومقديم خدمات  انو ختالف أ  نظرا لو غري أ نه،  

نظام يس تفيد من ثقة أ كرب مع خضوعه ملتطلبات    :قديم اخلدماتنظامني لتأ طري م  حتديدالثقة غري املعمتدين من هجة أ خرى. وذلكل، مت  

 .احلصول عىل الاعامتد، ونظام خمفف ل يتطلب أ ي اعامتد رضورة صارمة مرتبطة ب

طار ترشيعي جيعل هذه املراقبة مقترصة    قانون، ينص هذا الوحتليل الشفرات  فامي يتعلق مبراقبة التشفريأ ما   عىل اعامتد ا 

 .وأ من ادلوةلاملساس مبصاحل ادلفاع   عىل لك ما من شأ نه

اليت تس تخدم حاليا شهادات مؤمنة    تللهيئاعىل أ حاكم انتقالية تسمح بضامن ال من القانوين    43.20رمق    ينص القانون  كام

 . مت تسلميها، قبل اعامتد هذا القانون، وفقا ملتطلبات الترشيع اجلاري به العمل يف جمال التبادل ال لكرتوين للمعطيات القانونية

ىلوجبت  ويف ال خري،    ونوعية بشلك مهنجي حسب حمتوى   تقس ميهامادة مت  84 يتكون من  هذا القانونأ ن  ال شارة ا 

 من خالل احملاور التالية:  ،مواضيعها

ال ول • خدمات    :القسم  عىل  املطبق  ال لكرتونية    الثقةالنظام  املعامالت    التشفري   عىل وسائل وخدماتو بشأ ن 

 ؛وحتليل الشفرات

والزتامات صاحب بشأ ن املعامالت ال لكرتونية ومقدمو خدمات الثقة  الباب ال ول: خدمات الثقة   ✓

 ؛الشهادة ال لكرتونية

 التشفري وحتليل الشفرات؛ وخدمات الباب الثاين: وسائل ✓

 ؛املعامالت ال لكرتونية بشأ ن: السلطة الوطنية خلدمات الثقة الباب الثالث ✓

 .املطبقة علهيا والعقوابت هتامعاينو اخملالفات البحث عن  الرابع: الباب ✓

 . قانون الالزتامات والعقودأ حاكم بتغيري  :الثاين قسمال  •

 . انتقالية وختاميةخمتلفة و  أ حاكم: الثالث القسم •

 

 تلمك يه الغاية من هذا القانون. 


