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 رئيس الحكومة؛ 

رقم   الشريف  الظهير  على  في    1.17.08بناء  رجب    21الصادر  (  2017أبريل    19)  1438من 

 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

رقم   القانون  الشريف  05.20وعلى  الظهير  بتنفيذه  الصادر  السيبراني  باألمن  رقم    املتعلق 

 (؛ 2020يوليو  25) 1441ذي الحجة   4بتاريخ  1.20.69

رقم   املرسوم  األول    28في    الصادر    2.82.673وعلى  ربيع  املتعلق  1983يناير  13)1403من   )

صادر  ال  2.11.509كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما باملرسوم رقم  بتنظيم إدارة الدفاع الوطني  

 ؛ ( 2011سبتمبر  21) 1432من شوال  22في 

 ....؛ .........................................  وبعد املداولة  في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ

 ....؛ .............................. وبعد املداولة في اجتماع املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ

 رسم ما يلي: 
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 : هيئات حكامة األمن السيبراني األول الفصل 

الفرع األول: السلطة الوطنية لألمن السيبراني   

 املادة األولى 

الوطنية لألمن   يراد املنصوص عليهابالسلطة  القانون   السيبراني  املديرية  ،  05.20رقم    أعاله   إليه  املشارفي 

 يشار إليها بعده بالسلطة الوطنية. و ، دارة الدفاع الوطنيتابعة ل ال  العامة ألمن نظم املعلومات

 

 ستراتيجية لألمن السيبرانيالفرع الثاني: اللجنة ال 

 2املادة 

اللجنة   السيبرانييترأس  لألمن  في  االستراتيجية  القانون    35املادة    املنصوص عليها  رقمالمن  الذكر   سالف 

 : بيانهم التاليمن األعضاء  تتألفو  ،ف بإدارة الدفاع الوطنياملكللدى رئيس الحكومة  املنتدب، الوزير 05.20

 الوزير املكلف بالداخلية؛  -

 الوزير املكلف بالشؤون الخارجية؛  -

 الوزير املكلف باالقتصاد واملالية؛  -

 الرقمي؛  بالصناعة واالقتصادالوزير املكلف   -

 املفتش العام للقوات املسلحة امللكية؛  -

 قائد الدرك امللكي؛  -

 املدير العام للدراسات واملستندات؛  -

 املدير العام لألمن الوطني؛ -

 املسلحة امللكية؛ رئيس املكتب الخامس ألركان الحرب العامة للقوات  -

 ركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية؛ أل  الشارة سالحمفتش  -

 املدير العام ملراقبة التراب الوطني؛  -

 من نظم املعلومات؛ أل املدير العام  -

 املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت؛  -

 املدير العام لوكالة التنمية الرقمية.  -

الغياب حالة  العامين املأو    في  الكتاب  يمثلوا من طرف  أن  أعاله  املذكورين  للوزراء  يمكن  الحضور،   انع من 

 في حين يمثل األعضاء اآلخرون من طرف نوابهم املباشرين.  ،لقطاعهم

فائدة    يرى هيئة    أوكل شخص    لحضور أشغالهاأن يدعو    اللجنة االستراتيجية لألمن السيبرانيلرئيس    يمكن

 . امشاركته في

 3 املادة

في السنة، وفق جدول    واحدة  مرةعلى األقل    رئيسها  من  بدعوةلألمن السيبراني    ستراتيجيةاال اللجنة    تجتمع

 . هأعمال يحدد 
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للجنة    يمكن   استثنائية  اجتماعات  أحد  بطلب  أو    ،رئيسها  من  بمبادرةأو      ،في حالة االستعجال  عقد  من 

 أعضائها. 

 4املادة 

 . لألمن السيبراني ستراتيجيةاال اللجنة كتابة  مهاماملديرية العامة ألمن نظم املعلومات  تتولى

وتحضير   ،هاتنظيم اجتماعاتب ،اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني رئيس  إشراف تحت  ،تقوم   الغاية، ولهذه

 .ها تنفيذ قرارات  تتبعوكذا   ها،تقارير   وإعداد ،هاجدول أعمال

 5املادة 

   .عليه في أول اجتماع لها  تصادقنظام داخلي  في االستراتيجية لألمن السيبراني اللجنة سير كيفياتحدد ت

 . هامهام إنجاز في تساعدها  انا لج وأ ةجنلستراتيجية لألمن السيبراني أن تحدث لديها يمكن للجنة اال 

 

 إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة  لجنة  :الثالثالفرع 

 6املادة 

لجنة إدارة األزمات   تتألف،  05.20  رقم  الذكر  السالف  القانون   من  36ألحكام الفقرة الثالثة من املادة    تطبيقا

الجسيمة،   السيبرانية  املعلوماتتترأسها    التيواألحداث  نظم  العامة ألمن    السلطات   عن  نممثلي  من  ،املديرية 

 : التالية والهيئات

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛   - 

 املفتشية العامة للقوات املسلحة امللكية؛  - 

 الدرك امللكي؛  - 

 املديرية العامة للدراسات واملستندات؛  - 

 املديرية العامة لألمن الوطني؛  -

 املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني؛  -

 الخامس ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية؛ املكتب  -

 . ركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكيةأل  الشارة سالحمفتشية  -

   عنهم. اونواب اللجنة في الدائمين هاممثلي السلطات والهيئات املذكورة  تعين

أو    اجتماعاتها كل شخص  لحضور دعو  يأن   إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمةلجنة    رئيس يمكن ل

 . امشاركته فيفائدة  رى ي هيئة

 7 املادة

اللجنة االستراتيجية    لىإ  حيلهاتقارير عن أشغالها، وت  لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة  تعد

   .لألمن السيبراني
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 املادة 8

األزمات   إدارةلجنة    تعد  ،05.20من القانون السالف الذكر رقم    36من املادة    الثالثة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا

األزمات   لدارة  إطارا  الجسيمة  السيبرانية  الجسيمةواألحداث  السيبرانية  على    وتعرضه،  واألحداث  للمصادقة 

  ستراتيجية لألمن السيبراني. اللجنة اال 

الطار   الخصوص،  الذكر   السالفيحدد  على  األزمات   تدخل  مجال،  إدارة  لجنة  أعضاء  من  عضو  كل 

 وكيفيات التواصل وتبادل املعلومات.   ،الجراءات املتعلقة بإدارة األزمات وكذا، واألحداث السيبرانية الجسيمة

  املسندة   الصالحياتحدود    في  ، واألحداث السيبرانية الجسيمةلجنة إدارة األزمات    أعضاء  من  عضو  بكل  تناط

 . وتتبعها  املحددة من طرف اللجنةاألعمال  تفعيلمهمة  ،التابع لها ةالهيئ وأ ةالسلط إلى

 

 إجراءات حماية أمن نظم املعلومات  الفصل الثاني:

على نظم معلومات  املتوفرة والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية   الفرع األول: أحكام خاصة بالهيئات

 حساسة 

 القسم الفرعي األول: التوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات

9املادة   

من القانون    4ملادة  ا إطار التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية املنصوص عليها في الفقرة األولى من    في       

على    ،تتضمن  املعلوماتألمن نظم    توجيهات وطنيةبمقرر    الوطنيةلسلطة  اتحدد  ،  05.20السالف الذكر رقم  

 .  لنترنت ها على اعموقفي ، وتنشرها القواعد التنظيمية والتقنية ألمن نظم املعلومات الخصوص،

 

   نظم املعلوماتو أصول املعلومات تصنيف ل املرجعي الدليل: الثانيرعي القسم الف

 10املادة 

 ذات   التحتية والبنيات الهيئات تقوم، 05.20سالف الذكر رقم المن القانون  14و  5 تين ملاد ا حكامأل  تطبيقا

تصنيف نظم معلوماتها بناء على تحليل لتأثيرات الحوادث التي من املحتمل أن تمس بسرية أو  ب الحيوية األهمية

أو  ب املعلوماتبتوافر  أصول  املوارد  تشمل   التي  ،تمامية  واملع ك   جميع  والبرمجيات    ، الجراءاتو   طيات املعدات 

   املكونة لنظم املعلومات املذكورة.

 11املادة 

تحتية ذات أهمية    بنية  وكل  هيئةقوم كل  تأعاله،    10املنصوص عليه في املادة    فبالتصني  القيام  ألجل

 معلوماتها. تمامية أصول بو توافر أببسرية أو  املاسة يالسيبراني األمن بإجراء تحليل لتأثيرات حوادث  حيوية

تأثير  يعكس مستوى  أن  العواقب    املذكورة  الحوادث  اتيجب  إلى عدم قدرة    التيأهمية  أن تؤدي  يمكن 

 على:   حيويةالهمية األ تحتية ذات البنية ال  وأ هيئةال

 القيام بمهامها؛  -

  أو صحتهم أو راحتهم؛األشخاص الحفاظ على حياة  -
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 وااللتزامات التعاقدية؛ االمتثال للقوانين واألنظمة  -

 الحفاظ على سمعتها وسمعة الدولة؛  -

 ، هاوتعزيز  الخدمات املقدمة فيثقة املواطنين والشركاء  على  الحفاظ -

الهيئات    من  األغيارعمل    سير  على  التأثير  على  الحيوية  األهمية  ذات  التحتية  البنية  أو  الهيئة  قدرة  إلى  تؤدي   أن  أو 

 على خدماتها. التي تعتمد 
 

 لسلم التالي: ا يتم تحليل التأثيرات وفق 

  ، تمامية أصل املعلوماتبتوافر أو ب يمس بسرية أو  سيبراني   أمنمكن لحادث  أ: إذا  تأثير خطير جدا  -1

 :أن

 يؤثر سلبا على الحفاظ على القدرات األمنية والدفاعية للدولة؛   -

 يضر باملصالح االستراتيجية للدولة؛   -

 ؛ صحة السكان وسالمتهم ب  يضر  -

 أو يضر بسير االقتصاد الوطني؛  يربك - 

  يعرقل شأنه أن    منيتسبب في عجز كلي أو جزئي للعديد من البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية    -

 . األساسيةأداء وظائفها 

 أن  ،تمامية أصل املعلومات بتوافر أو  بيمس بسرية أو  سيبراني    أمنمكن لحادث  أ: إذا  تأثير خطير  -2

 :يتسبب في

 ؛ األساسية أداء وظائفها  يعرقلشأنه أن  منعجز كلي أو جزئي لبنية تحتية ذات أهمية حيوية   -

أداء وظائفها   يعرقل شأنه أن    منعجز كلي لهيئة أو أكثر، ال تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية،     -

 ؛ األساسية

 أهمية حيوية واحدة أو أكثر.بنية تحتية ذات ل أو  ،خسائر مالية مهمة لهيئة واحدة أو أكثر -

  أن   ،تمامية أصل املعلوماتبتوافر أو ب يمس بسرية أو  سيبراني    أمنمكن لحادث  أ: إذا  تأثير معتدل  -3

 :يتسبب في

 وظائف بنية تحتية ذات أهمية حيوية؛ ل إرباك أو اضطراب طفيف  -

 أداء وظائفها؛  يعرقلشأنه أن  من، أو أكثر  عجز جزئي لهيئة ال تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية -

 ؛  مهمة غيرخسائر مالية  -

 أو أي عواقب أخرى ذات طبيعة مماثلة.  -

تمامية أصل املعلومات أن  ب توافر أو  بيمس بسرية أو    أمن سيبراني  لحادث  مكنأ: إذا  تأثير محدود  -4

 : يتسبب في

 ؛ ما ال تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية ظائف هيئةلو إرباك أو اضطراب   -

 ؛  محدودةخسائر مالية   -

 أو أي عواقب أخرى ذات طبيعة مماثلة.  -
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 12املادة 

نظ املعلومات  ايتم تصنيف  املنصوص عليه  استنادام  التأثيرات  في تحليل  املعتمد  السلم  املادة    إلى    11في 

 : التالية املستويات وفق وذلك  أعاله،

بتمامية    على األقل  واحد  سيبراني  أمن"، إذا كان لحادث  أ"الفئة    - بتوافر أو  أحد أصول  يمس بسرية أو 

 ؛ تأثير خطير جدا املكون لنظام املعلومات املعلومات

أصول املعلومات  تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية  التي    السيبراني  مناأل   حوادث  لجميعإذا كان  "،  ب"الفئة    -

 ؛ على األكثر تأثير خطير  لنظام املعلومات ةاملكون 

أصول املعلومات تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية  التي    السيبراني  مناأل   حوادث  لجميعإذا كان  "،  ج"الفئة    -

 ؛ على األكثر   تأثير معتدل لنظام املعلومات ةاملكون 

أصول املعلومات تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية التي  السيبراني مناأل  حوادث   لجميعإذا كان "، د "الفئة -

 ؛ على األكثر  تأثير محدود لنظام املعلومات ةاملكون 

 " نظم معلومات حساسة.  ب و "الفئة أ"  أتعتبر نظم املعلومات التي تنتمي إلى "الفئة 

نظم معلوماتها  ب  الوطنية السلطةإبالغ  05.20حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم   يجب على كل هيئة

 الحساسة. 

 13املادة 

  التأثيرات   تحليل   في املعتمد  السلم  إلى   املصنفة استنادا أصول املعلومات من نوع "معطيات"  فئات  ترتيب  يتم

 مستوى حساسيتها من حيث السرية، وفقا للمستويات التالية:   حسب   أعاله، 11املادة  في عليه  املنصوص

 تأثير خطير جدا؛  ، يمس بالسرية  أمن سيبراني لحادث كان إذا "جدا"سري  -

 خطير؛  تأثير  ،بالسرية يمس  سيبراني أمن لحادث كان إذا "سري" -

 معتدل؛ تأثير   ،كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية إذا "مكتوم" -

 . محدودتأثير  ،كان لحادث أمن سيبراني يمس بالسرية إذا "محدود"نشر  -

املادة    ألجل أحكام  الذكر    11تطبيق  السالف  القانون  تعتبر  05.20رقم    من    أحد في    املصنفة  املعطيات، 

 "سري جدا" و"سري" معطيات حساسة. املستويين 

 14املادة 

حيويةأو     هيئةكل  تطبق   أهمية  ذات  تحتية  املعلومات  بنية  نظم  بأمن  املتعلقة  الحماية  املناسبة    تدابير 

 : يلي  ما ،الخصوص  على ،التدابير هذه وتشمل للتصنيف املخصص لها.

 ؛  إتالفهاو  هاونقل  ها وتخزين وضع العالمات ومعالجة املعلومات والدعامات   -

 ؛ األشخاص  تعليمات األمن التي يجب مراعاتها من قبل   -

 األمن املادي. - 

التدابيرب  املتعلقة   واملراجع  التوجيهات  الوطنية  السلطة  صدرت     مختلف   االعتبار  بعين  األخذ  مع  ،هذه 

 . واملعطيات املعلومات نظم  تصنيف مستويات
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 15املادة 

مرة واحدة على   هاونظم معلومات   يةاملعلومات ها تصنيف أصول  حيويةبنية تحتية ذات أهمية  أو  هيئة كل  تراجع 

 .ذلك إلى الضرورة دعت  كلماو  ،( سنوات03األقل كل ثالث )

 16املادة 

بإجراءات استعمال    حسيسهموت  لديها  املستخدمينإبالغ  ب  بنية تحتية ذات أهمية حيويةأو  هيئة  كل    تقوم

 . لها املخصصةتدابير الحماية و  تصنيفلأصول املعلومات ونظم املعلومات وفقا ل 

 

 القسم الفرعي الثالث: مهام املسؤول عن أمن نظم املعلومات

 املادة 17 

بنية تحتية  أو  كل هيئة    تقوم  05.20من القانون السالف الذكر رقم    6من املادة    األولى  الفقرة  تطبيق  ألجل

القيام    ،على الخصوص   ، يتولى  الذي   معلوماتها  نظم  أمنبإخبار السلطة الوطنية باملسؤول عن    ذات أهمية حيوية

 بما يلي: 

 ، مع مراعاة التطورات التنظيمية والتقنية؛ هاوتحليلتحديد تحديات ومخاطر األمن السيبراني   -

 ناسبة؛ املمن األ بالتعاون مع األطراف املعنية ووضع تدابير  للهيئةاألمن السيبراني  تحديد أهداف  -

 ؛   بتعاون مع األطراف املعنية  هاوتتبعوضع سياسة أمن نظم املعلومات في  املساهمة -

 ؛ نظم املعلومات أمنلتنفيذ سياسة  خطة عمل سنوية أو متعددة السنواتتحديد  -

 ؛   السيبرانيتتبع إدارة حوادث األمن  -

 حول مخاطر أمن نظم املعلومات؛   رؤسائهتقديم تقارير منتظمة إلى  -

 .نستخدميامل لفائدة تحسيسيةدورات  شيطتن -

 : لئحة قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيوية الثانيالفرع 

 18  املادة

وكذا السلطات    قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيويةهذا املرسوم الئحة  ب  املرفق   1امللحق رقم    في   تحدد

على تنسيق  املشرفين العام للقانون  الخاضعين االعتباريين األشخاص باقي أواملؤسسات العمومية  أوالحكومية 

  هذه القطاعات.

 .الوطنيإدارة الدفاع قتراح من اببقرار لرئيس الحكومة   السالفة الذكر الئحةالتغيير أو تتميم  يمكن
 

 باملتعهدين خاصة  مقتضيات: الثالثالفرع 

 19املادة 

 :  يلي  بما  املتعهد يقوم 05.20الذكر رقم  سالفال من القانون  28ملادة أحكام الفقرة الثانية من ا قي طبتل

األجهزة التقنية    وضعل وتقديم املساعدة الالزمة    املتعهد  تسهيل الولوج إلى مرافقب  مكلف  شخصتعيين    -

 بشبكاته؛ 
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 ؛ التقنية ومواصفاتهااألجهزة  هذهتفعيل  مكانأجل تحديد  من شبكاتههندسة  عناصر توفير -

املسبقة    توفير  - التقنية  املذكورة  لاملتطلبات  األجهزة    السلطة   تحددها  التي  املتعهد  شبكةنقاط  ب ربط 

 الوطنية؛ 

 ؛  وسط مؤمنفي األجهزة التقنية  السماح بوضع -

التقنية    الوطنية  السلطةمساعدة    - التي تمكن من جمع وتحليل املعطيات  التقنية  على وضع األجهزة 

 ؛ 05.20رقم  الذكر السالف القانون  من 28ألحكام املادة  طبقا

 ؛ الغرض  لهذا  الوطنية السلطة لدن من املعينينعلى األشخاص الولوج إلى هذه األجهزة   فياالقتصار  -

األجهزة  الوطنية    للسلطةالسماح    - واستغالل  وكذالتقنية  بإدارة  بعد،    دورية  بكيفية  اختبارها  اعن 

 . برانييأمن س لضمان فعاليتها عند وقوع حادث

 . املتعهد طرف من املقدمة والخدمات الشبكات وتمامية وأمن توافر على األجهزة هذه تؤثر أال يجب 
 

معايير  و فتحاص إجراء ال وكيفيات  أمن نظم املعلومات افتحاص متعهديالفصل الثالث: معايير تأهيل 

 مقدمي خدمات األمن السيبراني تأهيل 

   الفتحاص متعهدياألول: معايير تأهيل   الفرع
 

 20املادة 

 التالية:  لمعاييرلافتحاص أمن نظم املعلومات  متعهد تأهيل يخضع

 ؛  املغربي لقانون ل  خاضعةشكل شركة   فيؤسس يأن  -

 افتحاص أمن نظم املعلومات ؛   يتوفر على خبرة في ميدانأن  -

 أن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا الفتحاص أمن نظم املعلومات؛   -

املنصوص عليه في    املعلومات  نظم  أمنافتحاص    متعهدفي مرجع متطلبات    الواردة  الشروطيستوفي    أن  -

 ؛ بعده  22املادة 

  هذا ب  املرفق  2رقم    امللحقمن بين املجاالت املحددة في    ( مجاالت افتحاص03)  ةثالث  في  األقل  على  يؤهلأن    -

 .مجال من مجاالت التأهيل املطلوبة كل  في مفتحص واحد على األقل  على يتوفر وأن ،املرسوم

ضمن    املصنفة  ألجل تفديم خدمات افتحاص أمن نظم املعلوماتفتحاص  اال   متعهد  على  يتعين،  ذلك  علىعالوة    

 يستوفي الشروط التالية: أن من هذا املرسوم،  12عليها في املادة  املنصوص "أ"الفئة 

 ؛ مغاربة لدنمن  امملوك  هأغلبية رأس مال كون يأن  -

 . مغربية جنسية منن ياملقترحن يفتحصامل كلأن يكون  -
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 21املادة 

التأهيل من   املعلومات    متعهد  لدنيودع طلب  نظم  أمن  بملف    مشفوعا  ،الوطنية  السلطة  لدى افتحاص 

 : ةالتالي الوثائق يتضمن

 من النظام األساس ي للشركة؛  نسخة -

 التجاري؛  بالسجل  الشركة تقييد  شهادة -

 تهم؛ وجنسي الشركاءبأسماء   الئحة -

 ؛ املقترحين تحصيناملف  كذاو  رتهااإد  أجهزةأو الشركة  يري مس لهوية ةت املثب وثائقالمن  نسخ -

 املوارد البشرية والتقنية املتوفرة لدى الشركة؛  توضح مذكرة -

 ؛ املقترحين ينللمفتحصمن السجل العدلي  نسخة -

 ؛ وشواهدهم دبلوماتهماالقتضاء نسخ من  وعند ،للمفتحصينالذاتية   السير -

 ؛ املقترحين املفتحصين مع املبرمة الشغل لعقود نسخ -

افتحاص أمن  نسخ من الشواهد املسلمة من أصحاب املشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات   -

 نجازها؛ إ  ، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة املقدمة وتاريخنظم املعلومات

 . موضوع طلب التأهيل االفتحاص بخدمات للقياماملتبعة   املنهجيةتبين  وثيقة -

تغيير    الوطنية   السلطة   يخبر  أن   املعلومات  نظم   أمن  افتحاص  متعهد  على   يتعين علىي  بكل  أحد    طرأ 

 . طلب التأهيلملف  الواردة في العناصر
 

 22املادة 

  ع اخضبإ  الوطنية   السلطةتقوم    املطلوبة،    واملعلوماتكافة الوثائق  لالطلب    ملفمن استيفاء    التأكد  بعد 

إحدى   لدن من    الطلب   موضوع   االفتحاص   خدماتتقييم  ل   نفقته،   على  املعلومات،   نظم   أمنفتحاص  ا  متعهد 

 . الغرض  لهذا  السلطة الوطنية تحددها  التيالهيئات 

  أمن نظم املعلومات الذي  افتحاص متعهدي مرجع متطلبات  الشروط الواردة في فقو إجراء هذا التقييم  يتم

النترنت.  فيوتنشره    الوطنية  السلطةتعده   على  هذا    موقعها  الخصوص  املرجعيحدد  تقييم    على  كيفيات 

 مستويات التأهيل.  وكذااملفتحصين 

 23املادة 

املنتائج    علىبناء   ع التقييم  املادة  نصوص  في  لتأهيل  ل   اقرار   تتخذ   أن  الوطنية   لسلطةل   يمكن  ،أعاله  22ليه 

 يتضمن على الخصوص: 

 ؛ الرئيس يمقره  وعنواننظم املعلومات  أمنفتحاص ا متعهد تسمية -

أن    التأهيلموضوع    االفتحاصمجاالت    - إلى  الشارة  املعلومات  ا  يمكنه  املتعهدمع  نظم  فتحاص 

 " أو "الفئة ب" ؛ أالحساسة من "الفئة 
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 ؛ ( سنوات 03صالحيته على أال تتجاوز ثالث ) مدة -

 . هم تأهيلمستويات ، مع الشارة إلى االفتحاص مجاالت حسب املفتحصين   قائمة -

 . التأهيل  طالب إلى  قرارهاالوطنية  السلطة تبلغ ،رفضالحالة  في

 24املادة 

أن   على  ،عليه  للحصول   املقررة  شروطالنفس    وفق  املعلومات  نظم  أمنفتحاص  ا  متعهد  تأهيلتجديد    يتم

 التأهيل.  قرار صالحية مدةعلى األقل قبل انتهاء   ا( يوم60ستين ) التجديدطلب يتم تقديم 

 25املادة 

  العناصر   أحد    على  يطرأ  تغيير  بكل  فورا،  ،الوطنية  السلطة  إخبارب  املعلومات  نظم  أمن  افتحاص  متعهد  يقوم

 .  التأهيل منح أساسها على تم التي

   26  املادة 

  السلطة تقوم    التأهيل،  منحه  أساسها  على  تم  التي  املعايير  حدأل   مستوفيا  املؤهل  فتحاصاال   متعهد  يعد  لم  إذا

 . ألوامرا هذه أهمية حسب داخل أجل تحدده    الصادرة عنهاذات الصلة  األوامرلتنفيذ بإعذاره  الوطنية 

  وإذا   ، تنفيذ األوامر املذكورة  حين  إلى التأهيل  بتوقيف  الوطنية    السلطةتقوم    ،عذارل ل  االمتثالوفي حالة عدم  

   .التأهيل سحب ذلك يتم  تعذر

 27املادة 

الخاص    نترنت األ موقع    وفي  ،الجريدة الرسميةباملؤهلين    أمن نظم املعلومات  فتحاصا  متعهدي ئحة  ال تنشر  

 .  بالسلطة الوطنية

 

املنجزة من لدن متعهدي   نظم املعلومات الحساسة  أمن افتحاص إجراء  كيفيات: الثاني الفرع

 الفتحاص املؤهلين

 28 املادة

وفق  نظم معلوماتها الحساسة  ألمن  إجراء افتحاص  ب الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية    تقوم

املجاالت املذكورة، على    متناسبة مع ، كلما كانت هذه النظم  املرفق بهذا املرسوم  2املحددة في امللحق رقم  املجاالت  

 سنوات.( 03) ثالثعملية افتحاص في نفس املجال مدة   تفصل بين كلال أ

  29املادة 

 .  املؤهل فتحاصال ا متعهدفتحاص و برم بين طالب اال ي بناء على عقداالفتحاص  يتم إجراء     

  يتم و   املفتحصة،  الهيئةو   االفتحاص  متعهد  ممثلي  بين  اجتماعانعقاد    إال بعد  االفتحاص  هذايتم الشروع في    ال     

أن   على  االتفاقخالله   يجب  الذي  الذكر  السالف  العقد  بنود  وجميع  باالفتحاص،  املتعلقة  الجوانب  كافة 

 ما يلي:  ،على الخصوص يتضمن، 

 ؛  إجرائه وكيفياته كناوأم ونطاقه فتحاصموضوع اال  -

 ؛ املعينين من لدن املتعهد املفتحصين أسماء ومهام  -
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 ؛ من أجل القيام باالفتحاص املعتمدة  عايير امل -

 فتحاص؛ اال تنفيذ آجال   -

 فتحاص؛ وطالب اال   وعند االقتضاء بين املتعهد والهيئة املفتحصة املتعهدتواصل بين للقنوات آمنة  -

 فتحاص؛ الوسائل الضرورية لنجاز اال  -

 .  فتحاصاملتعلقة باال  نود السريةب -

 30 املادة

 . هم ابمه  للقيام  الالزمة  الوثائقب  االفتحاص،عملية  في  الشروع    قبل  االفتحاص،  متعهدالهيئة أن تمد    على  يجب 

  املحددة ل افتحاص مجا  لكل  التقنية املتطلباتب ،امهء القيام بمه أثنا ،ويتعين على متعهد االفتحاص التقيد 

 .  أعاله 22 في املادة املنصوص عليه االفتحاصفي مرجع متطلبات متعهدي 

 31املادة 

 ا تبين أنه يمثل خطر  اختالل مالحظ بكل ،على الفور  ،املفتحصةإبالغ الهيئة  االفتحاصعلى متعهد  يجب 

 . الخطر هذا إزالة من تمكن التي الجراءات ،كلما أمكن ذلك، يقترح  وأن ،اوهام وشيكا

مدة    طوالوحفظه    وتتبعه  ،بمناسبة قيامه بمهمته  كل ما تمت معاينته  توثيقباالفتحاص    متعهد  يقوم

 . االفتحاص

 32املادة 

االنتهاء من مهامه    املؤهل   حاصاالفت  متعهدعلى  يجب   النهائي  عند  التقرير  االفتحاص  يسلم لطالب  أن 

 . ذات الصلة ماتلالفتحاص مرفقا بجميع الوثائق والدعا

خالله    يعقد  يقدم  ختامي  عن  ملخص  املفتحصةوالهيئة    االفتحاص طالب    إلى  تعهدامل اجتماع     تقرير ا 

 ذات الصلة.   التوصياتو  االفتحاص

أال يحتفظ بأي نسخة من التقارير والوثائق والدعامات  فتحاص،مهمة اال  من يه عند االنتهاء يجب عل كما 

 املقدمة. 

 33املادة 

ال امل  أو  الهيئة  تعمل عن  الحيوية سؤول  األهمية  ذات  التحتية  افتحاصها  ،بنية  تم  تقرير  على    ،التي  حفظ 

 ( سنوات.3، ملدة ال تقل عن ثالث )الوثائق املرتبطة بهجميع و  ،فتحاصاال 

 
 معايير تأهيل مقدمي خدمات األمن السيبراني  :الثالث الفرع

 34املادة 

  في تأهيل مقدم خدمات األمن السيبراني    يتم،  05.20  رقم  الذكر  السالفمن القانون    25تطبيق أحكام املادة  ل

لحوادث األمن السيبراني أو هما معا،   عالجةاملالتحليل والتحقيق و  مجال أومجال رصد حوادث األمن السيبراني 

 : حسب املعايير التالية 



12 

 

 املغربي ؛  للقانون  خاضعةشكل شركة   فيؤسس يأن  -

 خدمات األمن السيبراني ؛ تقديم    يتوفر على خبرة في ميدانأن  -

 ؛  خدمات األمن السيبراني أن يتوفر على بنية تنظيمية ووسائل تقنية مخصصة حصريا لتقديم   -

  ، املذكورينالتأهيل  إحدى مجالي    في  متخصصين   (03ثالثة )  ، على األقل، علىأن يتوفر ضمن مستخدميه  -

فيهم   الالزمة  تتوفر  الذي  مرجع    في  املحددةالخبرة واملؤهالت  السيبراني  األمن  متطلبات مقدمي خدمات 

 موقعها على النترنت؛  فيوتنشره  الوطنية السلطةتعده 

تها،  ومعالج  رصد وتحليل حوادث األمن السيبراني   يإيواء املعطيات الحساسة املتعلقة بخدمت   يضمنأن    -

 حصريا داخل التراب الوطني؛

 حصريا داخل التراب الوطني.   ها،وتدبير   رصد وتحليل حوادث األمن السيبراني  ياستغالل خدمت   يضمنأن    -

  املصنفة   نظم املعلوماتل األمن السيبراني  خدمات  ديم ق ألجل تخدمات القدم  م  على يتعين، ذلك  علىعالوة          

 يستوفي الشروط التالية: من هذا املرسوم، أن  12عليها في املادة   املنصوص "أ"الفئة ضمن 

 ؛ مغاربة لدنمن  مملوكا هكون أغلبية رأس مال يأن  -

 . مغربية جنسية منن ياملقترح املتخصصين كلأن يكون  -

 35املادة 

  يتضمن بملف    مشفوعا  الوطنية،  السلطة  لدى األمن السيبراني  مقدم خدمات    لدنيودع طلب التأهيل من  

 : التالية الوثائق

 من النظام األساس ي للشركة؛  نسخة -

 التجاري؛  بالسجل  الشركة تقييد  شهادة -

 تهم؛ وجنسي الشركاءبأسماء   الئحة -

 ؛ املتخصصين املقترحين  وكذا ارتهاإد  أجهزةأو الشركة  يري لهوية مس ةت املثب الوثائقمن  نسخ -

 املوارد البشرية والتقنية املتوفرة لدى الشركة؛  توضح مذكرة -

 ؛ للمتخصصين املقترحين من السجل العدلي  نسخة -

 ؛ وشواهدهم  دبلوماتهماالقتضاء نسخ من  وعند ،للمتخصصينالذاتية   السير -

 ؛ املقترحيناملتخصصين  مع املبرمة الشغل لعقود نسخ -

، األمن السيبراني يام لحسابهم بخدمات  نسخ من الشواهد املسلمة من أصحاب املشاريع الذين تم الق -

 والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة املقدمة وتاريخ إنجازها؛  

 . موضوع طلب التأهيل األمن السيبراني بخدمات للقياماملتبعة   املنهجيةتبين  وثيقة -
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الواردة    أحد العناصر  طرأ علىي  بكل تغيير    الوطنية  السلطة  يخبر  أناألمن السيبراني    قدم خدماتم  على  يتعين

 . طلب التأهيلملف  في

 36املادة 

استيفاء    التأكد  بعد الوثائق  لالطلب    ملفمن   ع ا خضبإ   الوطنية  السلطة تقوم  املطلوبة،    واملعلوماتكافة 

خدماتم السيبراني   قدم  الهيئات    لدنمن    الطلب   موضوع  الخدماتتقييم  ل  نفقته،  على  ،األمن   التي إحدى 

 . الغرض لهذا السلطة الوطنية تحددها

الذي تعده  األمن السيبراني    قدمي خدماتمفق الشروط الواردة في مرجع متطلبات  و إجراء هذا التقييم    يتم

 موقعها على النترنت.   فيوتنشره  الوطنية السلطة

 37املادة 

املنتائج    علىبناء   ع التقييم  املادة  نصوص  في  لتأهيل  ل   اقرار   تتخذ   أن  الوطنية   لسلطةل   يمكن  ،أعاله  36ليه 

 يتضمن على الخصوص: 

 ؛الرئيس يوعنوان مقره األمن السيبراني  قدم خدماتم تسمية -

أن    - إلى  الشارة  مع  التأهيل  الخدماتممجاالت  خدمات  يمكنه  قدم  السيبراني  تقديم  نظم  ل   األمن 

 " أو "الفئة ب" ؛ أاملعلومات الحساسة من "الفئة 

 ( سنوات ؛ 03صالحيته على أال تتجاوز ثالث ) مدة -

 . األمن السيبراني تقديم خدمات  مجاالت حسب  تخصصينامل  قائمة -

 . التأهيل  طالب إلى  قرارهاالوطنية  السلطة تبلغ ،رفضالحالة  في

 38املادة 

السيبراني    خدماتمقدم    تأهيلتجديد    يتم املقررة  النفس    وفقاألمن  يتم    على  عليه،  للحصول شروط  أن 

 صالحية قرار التأهيل.  مدةعلى األقل قبل انتهاء   ا( يوم60ستين ) التجديدتقديم طلب 

 39املادة 

  التي   العناصر  أحد    على  يطرأ  تغيير  بكل  فورا،  الوطنية،  السلطة  بإخباراألمن السيبراني    مقدم خدمات  يقوم

 .  التأهيل منح أساسها على تم

   40  املادة 

تقوم    التأهيل،  منحه  أساسها  على  تم  التي  املعايير  حد أل   مستوفيااألمن السيبراني    خدماتمقدم    يعد  لم  إذا

 . ألوامرا هذه أهمية حسب داخل أجل تحدده    الصادرة عنها الصلة ذات األوامر لتنفيذالوطنية بإعذاره   السلطة

  وإذا   ، تنفيذ األوامر املذكورة  حين  إلى التأهيل  بتوقيف  الوطنية    السلطةتقوم    للعذار،  االمتثالوفي حالة عدم  

 ذلك يتم سحب التأهيل.   تعذر

 41املادة 

الئحة   خدماتتنشر  السيبراني  مقدمي  في    األمن  الرسميةاملؤهلين  الخاص األ موقع    وفي  ،الجريدة  نترنت 

 بالسلطة الوطنية.  
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 وختاميةانتقالية و  مختلفة  مقتضيات: رابعالالفصل 

 42املادة 

 يحدد  .موقعها على النترنت   فيوتنشره  دارة حوادث األمن السيبراني  ل   مرجعيا  دليال  الوطنية  السلطة  تضع 

 كيفيات البالغ عن حوادث األمن السيبراني ومعالجتها.   ،على الخصوص املذكور، دليلال

 43ملادة ا

ابتداء من تاريخ    ،( شهرا12اثنا عشر )  أقصاهعلى أجل    الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية  تتوفر

وإبالغ السلطة الوطنية بالنظم التي لها  تصنيف نظم معلوماتها أجل   من ،نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية

 والنصوص املتخذة لتطبيقه.   05.20ألحكام القانون السالف الذكر رقم  طبقاطابع حساس، وذلك 

 44املادة  

  3.44.18قرار رئيس الحكومة رقم  مقتضيات وفق  املتخذةفتحاص، اال  متعهدي خدماتقرارات اعتماد  تظل

( بتحديد شروط اعتماد املتعهدين الخواص الفتحاص نظم  2018أكتوبر    31)  1440صفر    من  21الصادر في  

 حين إلى املفعول  ساريةاملعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية وكيفيات إجراء االفتحاص، 

 صالحيتها.  مدةانتهاء 

 45املادة 

 :  مقتضياتتنسخ 

( بإحداث اللجنة االستراتيجية  2011سبتمبر  21)  1432من شوال    22الصادر في    2.11.508املرسوم رقم    -

 ألمن نظم املعلومات؛ 

( بتحديد إجراءات حماية 2016مارس  22) 1437 اآلخرةجمادى  من 12صادر في ال 2.15.712املرسوم رقم  -

 ؛ ة ذات األهمية الحيوية نظم املعلومات الحساسة للبنيات التحتي

( بتحديد شروط اعتماد  2018أكتوبر    31)  1440صفر    من  21الصادر في    3.44.18قرار رئيس الحكومة رقم    -

وكيفيات   الحيوية  األهمية  ذات  التحتية  للبنيات  الحساسة  املعلومات  نظم  الخواص الفتحاص  املتعهدين 

 إجراء االفتحاص. 

 46املادة 

ينشر    املرسومهذا    ذتنفي  سندي امل   في الجريدة الرسمية  الذي    املكلف   الحكومة  رئيس   لدى   نتدبإلى الوزير 

 .الوطني الدفاع بإدارة
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  1 رقم امللحق

قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية واملؤسسات العمومية وباقي   لئحة 

 األشخاص العتباريين الخاضعين للقانون العام املشرفين على تنسيق هذه القطاعات 

 

 قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيوية 
ن  السلطات الحكومية و املؤسسات العمومية و باقي األشخاص العتباريي

 الخاضعين للقانون العام املشرفين على تنسيق هذه القطاعات

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية  قطاع األمن العمومي  

 السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية  قطاع الشؤون الخارجية 

 السلطة الحكومية املكلفة باملالية  قطاع املالية 

 للحكومة  العامة األمانة شريعقطاع الت

 بالفالحة السلطة الحكومية املكلفة  الفالحة قطاع 

 السلطة الحكومية املكلفة بالصحة  قطاع الصحة 

 التجارة واالقتصاد الرقمي و السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة  الرقمي واالقتصادالتجارة و الصناعة  اتقطاع

 باالتصال املكلفةالسلطة الحكومية  قطاع االتصال السمعي البصري 

 بالداخلية  السلطة الحكومية املكلفة قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة 

 بالطاقة السلطة الحكومية املكلفة

 املعادن بالسلطة الحكومية املكلفة  قطاع املعادن

 السلطات الحكومية املكلفة بالنقل  طاع النقل ق

 املكلفة باملاء السلطات الحكومية  توزيع املاء و  انتاجقطاع 

 بنك املغرب القطاع البنكي 

 الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت  قطاع املواصالت 

 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  قطاع التأمينات واالحتياط االجتماعي 
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 2رقم  امللحق

 فيها يتم تأهيل مقدمي خدمات افتحاص أمن نظم املعلومات  يتال الفتحاص مجالت

 

التي تم تحديدها وتطبيقها    ،يهدف إلى التأكد من تطابق السياسات وتدابير األمن  افتحاص تنظيمي ومادي:  -

 ؛ السلطة الوطنية مع توجيهات  ،الهيئة املفتحصة لدنمن 

يهدف إلى التحقق من مطابقة ممارسات األمن املتعلقة باختيار وتموضع وتفعيل املعدات    افتحاص هندس ي:  -

الداخلية   والقواعد  األمن  وملتطلبات  العمل  بها  الجاري  للممارسات  املعلومات  نظام  في  املستعملة  والبرمجيات 

 املفتحصة؛ هيئة لل

لقواعد الداخلية  المتطلبات و لاألمن    ممارساتالتحقق من مطابقة تفعيل  يهدف إلى    افتحاص اإلعدادات:  -

 في نظام املعلومات؛  املستعملة املفتحصة عند إعداد املعدات والبرمجياتهيئة لل

املصدر أو للظروف التي تم وفقها تحويل   جزئي أو شامل لشفرة تحليل يهدف إلى  املصدر: افتحاص شفرة  -

املرتبطة   الثغرات  تحليل  أو  للبرمجة  املحددة  القواعد  احترام  من  التأكد  يتم  حتى  برمجية  إلى  الشفرة  هذه 

 بالبرمجة؛ 

تقييم أمن نظام معلومات أو شبكة بواسطة محاكاة هجمة حقيقية على  ت  الختراق:   اتاختبار   - مكن من 

ام املعلومات. وتمكن هذه الوسيلة من اكتشاف ثغرات نظام معلومات الهيئة املفتحصة والتأكد من قابلية  نظ

 استغاللها وأثرها على هذه الهيئة؛ 

 يهدف إلى تقييم مستوى أمن النظام الصناعي وآليات التحكم املرتبطة به.  افتحاص األنظمة الصناعية: -

 


