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 األول الفصل

 تعصاريف

 متهيد  :1 املصادة

ة اهات احلكوميّ املركبة لدى اجلابملنظومات املعلوماتية   اّصةاخلوابط والضّ  الّنواظمهتدف هذه الالئحة إىل حتديد  -أ
 .2014/ لعام 3/املنصوص علياها ابلقايون رقم  لكرتويّيةاإلتعىن ابملعامالت  الّت حصراً، و 

 مل:تش الّت ة و ات احلكوميّ طبيقالتّ تستاهدف هذه الوثيقة اجلاهات املعنية ابستخدام وتطوير  -ب

 .كافّةاجلاهات احلكومية   -

 .ة العاملة يف جمال تقاية املعلومات لصاحل اجلاهات احلكوميةّ والعامليّ  لّيةشركات تطوير الربجميات احمل -
 قايون املعامالت.الواردة يف ( 6،8،9املادة )حكام تستند هذه الالّئحة أل -ج

ئ  فظ الواحب اّصةاخل والّضوابط لّنواظماملتعلقةاب NANS/ET/01) رقم ) بـالالئحة ترتبط هذه الالّئحة -د
 .لكرتويّيةاإل

 عابريلتّ اب يُقصد .2014/ من عام 3رقم / لكرتويّيةاإلقايون املعامالت  من (1) املادة يف الواردة عاريفالتّ  إىل إضافة  :2 املصادة
 :مناها كلّ   جايب إىل بنّي امل املعىن ة،نفيذيّ التّ هذه الالئحة  معرض يف ،لّيةاالتّ 

  :الّشبكةخلدمات  الوطنّيةاهليئة اهليئة. 
 واملعدات امللحقة هبا. بّيةجمموعة متسقة من األجاهزة والربجميات احلاسو  :تي ةمنظومة معلومصا 
 لكرتويّيةاإل الّرسائلتبادل ب ةخاصّ معلوماتية   منظومة: املراسالت منظومة. 
 إلكرتويّية بوسائل ُتستلم أو تُرسل معلومات  :لتورويي ةاإل الر سصالة. 
  :معلوماتية  منظومةشخص طبيعي أو اعتباري مَعرف حِبساب ضمن املستخدم.  
  :ملنظومة االكة للمنظومة، أو وكيلة ملالكاها، أو مرخص هلا ابستخدام وتشييل امل اجلاهةاجلهة املسؤولة عن املنظومة

 .ةوريّ السّ  بّيةضمن اجلماهورية العر 
  عته وحرمة منزله ومراسالته ومس لّيةوالعائ صّيةواملالصقة للشخ صّيةح  الفرد يف محاية أسراره الشخ: ّي ةاخلصو

 ويف عدم اخرتاقاها أو كشفاها دون موافقته.  اّصةاخلوملكيته 
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  :طة ابحلفاظ على سريّة، وتوافريّة، وسالمة املعلومات، ومحايتاها من األيش اّصةاخلدابري التّ الوسائل و أمن املعلومصات
 .تستاهدُفاها الّت غري املشروعِة 

  :ضمان عدم الكشف عن املعلومات ألشخاٍص أو عملّياٍت أو أجاهزٍة غري مصرٍّح هلا بذلكسري ة املعلومصات. 
  :أو تدمريها، وضمان أصالة املعلوماتعديل غري املرّخص للمعلومات التّ احلماية من سالمة املعلومصات. 
  :قبل املخّولني  موثوٍق من بشكلضمان الّنفاذ إىل املعلومات واستخداماها يف الوقت املناسب و توافري ة املعلومصات

 بذلك.
 معه وضبطاها لتعمل وفقه. تّيةاملعلوما تتم مزامنة املنظومة اّلذياملوحد  الّزمن :املرجعي الز من 
 :ستخدم.اجلاهة املسؤولة عن املنظومة وامل بنّي  حتكم العالقة الّت  روطجمموعة من القواعد والشّ  سيصاسة االستخدام 

 صاينالث   الفصل

 تي ةاملعلومصاللمنظومصات املواّفصات العصامة 

 التالية : املواصفاتجيب أن حتق  املنظومة املعلوماتية  : 3املصادة 

 .لكرتويّيةإلاة املعامالت فعلى إدارة املستخدمني، وإيشاء وتبادل وحفظ وختزين واسرتجاع وأرش ةدر لقا -أ
 لكافّة يشاطات املستخدمني على املنظومة وأحداث املنظومة حفظ سجالت حممية من الّتعديل -ب
 .وريةالسّ  ّيةبضمن أراضي اجلماهورية العر  مستضافةاملنظومة تطبيقات و مجيع جتاهيزات  تكّونّ ن أ -ت
 واضح. بشكل لكرتويّيةاإلاملعامالت  ()توقيت أن تتيح املنظومة حتديد زمان -ث
أن  جيبّ  املرجعيّ  الّزمن ، ويف حال عدم توفرتاهامزامن جيبّ و مرجعي،  زمن أن تعتمد املنظومة على -ج

 املعتمد. الّزمن للمستخدم حتدد املنظومة
 وظائف املنظومة بشكل واضح وساهل.م أن توفر املنظومة دليل استخدام، يساعد على استخدا -ح
 أن توفر املنظومة إمكايّية توليد تقارير إحصائية.  -خ

ايواًن للتوقيع مع مراعاة احلجية القايويية املقررة ق استخدام الّتوقيع اإللكرتوينّ  املعلوماتية يفضل أن تدعم املنظومة: 4املصادة 
 ن تدعم املنظومةأيف احلاالت الت يتوجب فياها على املنظومة أن توث  يفساها للمستخدم جيب . أما املصدَّق اإللكرتوينّ 
 اإللكرتويّن.التوقيع 
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 الث صالث الفصل

 جودة الربجميصات

اهة املسؤولة عن اجل يشرتط للحصول على االعتمادية أن حتق  املنظومة معايري اجلودة املذكورة أدانه وعلى: 5املصادة 
 تلك املعايري:آلية لقياس تقدمي املنظومة 

 .ساهولة االستخدام: ساهولة االستخدام من قبل املستخدم والبعد عن الّتعقيد .أ
 .الربجمّية ابلزمن األمثل وابلشكل األفضلالعمليات أو املاهام املطلوبة من تنفيذ الكفاءة:  .ب
 السالمة: الّتواف  مع  احلد األدىن من معايري أمن املعلومات، واملذكورة الحقاً.  .ت
أبقل قدر ممكن من األخطاء واملشاكّل النامجة عناها، من خالل قياس حمددات  الربجمّيةة: عمل الوثوقيّ  .ث

 .MTTR, MTBF ّية مثل:الوثوق
، ومنصات العمل مع يظم الّتشييل جمّيةل الرب الّتواف  وإمكايّية الّتشييل املرتابط: حتديد إمكايّية تعام .ج

   والربجميات األخرى.
 وإمكايّية الّتحق  مناها. الربجمّيةالّتوصيف: حتديد خصائص وميزات ومواصفات  .ح
 على حتديد وإصالح األخطاء واألعطال الربجمّيةقابلّية الصياية وتصحيح األخطاء واألعطال: قدرة  .خ

 ر.عم من املطوّ اخلاّصة به بزمن قصري ودون اللجوء إىل الدّ 
  .اوحمتواه اوزايدة وظائفاه اوترقيتاه الربجمّية: إمكايّية حتديث قابلّية الّتوسع .د

 الر ابع الفصل

 إدارة املستخدمني

 : سيصاسة االستخدام :6املصادة 
استخدام خاّصة هبا توضح حقوق وواجبات ومسؤوليات كافّة األطراف جيّب أن توفر املنظومة سياسة  .أ

 املتعاملة مع املنظومة )املستخدمني، اجلاهة املسؤولة عن املنظومة(.
 جيّب أن تتضمن سياسة االستخدام ما يلي : .ب

 .تعريف املنظومة وطبيعة عملاها 
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 ل اخل(.اجلاهة املسؤولة عن املنظومة وعالقتاها ابملنظومة )مالك ، وكيل ، مشي 
  ومعلومات االتصال ابجلاهة املسؤولة عن املنظومة. مكان املنظومة 
  حقوق املستخدم ومسؤولياته وآليات احلماية واخلصوصّية ملعلوماته بشكل واضح، ومبا يتواف  مع

 القوايني واأليظمة ذات الصلة.
 .حقوق اجلاهة املسؤولة عن املنظومة وواجباهتا 
 ة يف حال خمالفة املستخدم لسياسة االستخدام.اإلجراءات الّت ستتخذها اجلاه 
 .األدوات الّت ميكن للمستخدم استخداماها للتعامل مع املنظومة 
 .أي معلومات أخرى جتدها اجلاهة املسؤولة مناسبة 

 ية العربّية على األقل.جيّب أن تكّوّن سياسة االستخدام ابللّ  .ت
 .إبالغ املستخدم بذلكعلى أن يتم سياسة االستخدام،  تعديلميكن للجاهة املسؤولة عن املنظومة  .ث
جيّب على املستخدم املوافقة على سياسة االستخدام قبل تعريف حسابه ضمن املنظومة، كما جيّب أن  .ج

 توفر املنظومة حصول املستخدم على سياسة االستخدام حينما يشاء.
 االحتفاظ مبا يثبت موافقة املستخدم على سياسة االستخدام. املنظومةجيّب على اجلاهة املسؤولة عن  .ح

 :تعريف حسصاابت املستخدمني : 7املصادة 
 :ضمن املنظومة بطريقتنيحساابت املستخدمني  تعريفيتم  .أ

a. ملنظومةعلى أن تتوفر يف امن قبل اجلاهة املسؤولة عن املنظومة، حساابت املستخدمني  تعريف 
آليات للتحق  من هوية املستخدم ومبا مينع تعريف حساابت ومهية ألشخاص جماهولني، وذلك 

ن أن تتضمن آليات الّتحق  وائ  ثبوتّية شخصّية، وأماك بمنظومة، وجي حسب طبيعة عمل كلّ 
واردة ضمن سياسة  اإلقامة والعمل، ومعلومات االتصال أو أي معلومات أخرى على أن تكّونّ 

 .االستخدام
b.  ماكن أتسجيل حساب من قبل املستخدم يفسه، وجيب أن تتيح املنظومة للمستخدم حتديد

اإلقامة والعمل، ومعلومات االتصال أو أي معلومات أخرى على أن تكّوّن واردة ضمن سياسة 
 .االستخدام

مات املقدمة و تقوم اجلاهة املسؤولة عن املنظومة بتفعيل احلساب بعد الّتأكد من صحة وسالمة الوائ  واملعل .ب
 وحفظاها.

 .ةمستخدمني بصفات اعتبارية جيّب إثبات ذلك بوائ  رمسيّ حساابت   حال تسجيل يف .ت
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 حساب وأجاهزة املستخدم. بنيأن تتوفر آلّية للربط  جيب .ث
ة معلومات مع االحتفاظ بكافّ جيّب أن تتيح املنظومة للمستخدم إمكايّية اإليقاف املؤقت وإلياء احلساب  .ج

 املستخدم ضمن املنظومة.ويشاطات 
قة وافتمن تكو شريطة أن )إحدى األدوات الّتالّية ابستخدام  االتصال ابملنظومة للمستخدمنظومة أن تتيح  امل جيّب  :8املصادة 
 :من هذه الوثيقة( ابلفصل السادس  عايري أمن املعلومات املذكورةمع م

a. .املتصفحات 
b. خاّصة ابملنظومة، تُنصب على جاهاز )أو أجاهزة( املستخدم، لالتصال مبخدم املنظومة. برجميات 
c. املنظومة.  اتبعة لطرف الث متوافقة مع شروط برجميات 

 ملعلومات.مبا يضمن سالمة اجيّب أن يتم الّتحق  من املستخدمني عند الولوج للمنظومة مصصادقة املستخدمني:  :9املصادة 
 

 اخلصامس الفصل

 واحلفظ واألرشفة سجيلالت  عمليصات  

 ياهااحلساابت املعرفة علاملستخدمني و  كافّةوليف املنظومة  تتم الّت  العملياتتسجيل كافة ب أن تقوم املنظومة جيبّ  :10املصادة 
 :على األقل لّيةاالتّ املعلومات  الّسجالتحبيث تتضمن 

ورقم  ،)املصدر والوجاهة ويوع البياانت وحجماها(حركة البياانت ، تسجيل الدخول، زمن تسجيل اخلروج زمن 
ة، ماملستخد الربوتوكوالتاملستخدمة يف الولوج للمنظومة، والعناوين الشبكية ، لّيةالعم زمن ،لّيةعم كلّ ل معرف

 .املستخدم للولوج للمنظومةشييل التّ ، ويظام املنافذ الشبكية
 سب مكوانهتاح يشاطات املستخدمني على املنظومة وأحداث املنظومة كافّةتسجيل   لّيةأن تقوم املنظومة بعم جيبّ و 

 .(املكوية هلا واألخطاءوالربجميات  جاهيزاتالتّ شييل و التّ أيظمة )أحداث 
حبفظ الوائ   اّصةخلانظيمية التّ لالئحة كما هو وارد اب  لكرتويّيةاإل الّسجالتوأرشفة أن تقوم املنظومة حبفظ  جيبّ  :11املصادة 

 .لكرتويّيةاإل
 ة امللحقة هبا.ظيميّ نالتّ ألمن املعلومات واللوائح  الوطنّية الّسياسةسخ االحتياطي وف  أن تؤمن املنظومة النّ  جيبّ  :12املصادة 
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 الس صادس الفصل

 متطلبصات أمن املعلومصات  

 .ةوارث الطبيعيّ كال احلماية منىن من متطلبات األمن الفيزايئي و أن توفر املنظومة احلد األد جيبّ : 13املصادة 
زات محاية األخرى عن طري  جتاهيالشبكات  معزولة عن هبا  خاّصة لّيةحماملنظومة على شبكة أن تتواجد  جيبّ : 14املصادة 

 .الحمنزوعة السّ مناسبة، ويفضل وضعاها ضمن منطقة 
يضمن سريتاها  امبالبياانت  كافّةو  الّسجالتواملراسالت و  صّيةخأن تضمن املنظومة محاية املعلومات الشّ  جيبّ : 15املصادة 

 .العب أو ضياع املعلوماتالتّ أو  صّيةخرق اخلصو  من وسالمتاها
 :ملستخدمني من خاللمعلومات ا سالمةضمان  جيبّ : 16املصادة 

 :وذلك حسب يوع العملية  لّيةاالتّ  حق التّ معايري  أحد  استخدام .أ

 )مع اسم املستخدم(. مرورمة كلّ معلومة ال يعلماها إال املستخدم، مثل:   .1
نظومة، أو للولوج للم خمصص حامل إلكرتوين، أو لكرتوينّ إاملستخدم، مثل: أداة توقيع  اميلكاه أداة  .2

ة كيّ الذّ  ، أو البطاقاتمة املروركلّ رمز حتق  ترسله املنظومة للمستخدم بعد إدخال  ة، أو شاهادة رقميّ 
 .عريف، اخل ..لتّ اب اّصةاخل

 أو ل: بصمة اإلصبعمستخدم، مثتعتمد على اخلصائص البيولوجية الفريدة لل الّت املصادقة البيومرتية  .3
 غريها.أو  العني

من جاهاز  لّيةعمالماح إبمتام وعدم السّ إىل حساب املستخدم، الولوج  لّيةمن اجلاهاز املستخدم بعم أكدالتّ  .ب
 ّيةلقبل أتكيد أيه يفس املستخدم من خالل رسالة أتكيد أو أية آ مّت ربط احلساب به اّلذيغري اجلاهاز 

 أخرى معرفة ضمن سياسة االستخدام. 

 بني، أو  ااهتاملنظومة وخمدمإىل  للولوجيستخدماها املستخدم  الّت األدوات  بني تشفري قنوات االتصالجيب  :17املصادة 
 تواف  علياها اهليئة. وف  بروتوكوالت تراسل آمنة أجزاء املنظومة 

هذه مان إعداد وضالشبكات  من املعلومات وأب خاّصة مرخصةأن يتوفر يف املنظومة جتاهيزات وبرجميات  جيبّ : 18املصادة 
 ، وهي مؤلفة من:للمنظومةوالربجميات ابإلعدادات الالزمة لضمان احلماية  جاهيزاتالتّ 

 .جدران محاية .أ
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 .أجاهزة منع وكشف االخرتاق .ب
 ربجميات اخلبيثة، والربيد الواغل.احلماية من البرجميات  .ت

ف  سياسة حتديث (، و الشبكات اأجزاء املنظومة )مبا فياها جتاهيزات وبرجميات أمن املعلومات و  كاّفةحتديث  جيب  :19املصادة 
 موثقة.
ذلك وف  سياسة الطارئة، و  عامل مع احلوادثالتّ وافرية، واستمرارية العمل، و التّ أن حتق  املنظومة متطلبات  جيبّ : 20املصادة 
 موثقة.

 نظيمية امللحقة هبا.التّ ألمن املعلومات، واللوائح  الوطنّية الّسياسة معتتواف  املنظومة أن  جيبّ : 21 ملصادةا
خلدمات  الوطنّيةيف اهليئة  مركز أمن املعلومات املعتمد من أن تتجاوز املنظومة اختبار االخرتاق االحرتايف جيبّ  :22املصادة 
 .الّشبكة

 الس صابع الفصل

 املنظومة  اعتمصادية 

يئة اهليئة، وذلك قبل تشييلاها، من خالل تقدمي طلب رمسي لديوان اهلمن  اعتماديةومة على أن حتصل املنظ جيبّ : 23املصادة 
 :لّيةاالتّ متضمناً الوائ  
خدام ملالكاها، أو مرخص هلا ابستاجلاهة املسؤولة عن املنظومة، وما يثبت أبهنا مالكة للمنظومة، أو وكيلة  .أ

 ة.وريّ السّ  بّيةة العر اهوريّ موتشييل املنظومة ضمن اجل
 .املنظومة استضافة مكان .ب
 . املستاهدفة الفئات  .ت
 توصيف عمل املنظومة. .ث
 مكوانت املنظومة. .ج
 وثيقة آلية قياس معايري جودة املنظومة. .ح
  سياسة االستخدام.اسرتشادية ل وثيقة .خ
علومات متضمنة من املأل الوطنّية الّسياسةواف  مع التّ اختبار و اختبار االخرتاق االحرتايف، تقرير اجتياز  .د

 سياسات أمن املعلومات، وإجراءات احلماية.
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وخدمات  وينّ وقيع اإللكرت التّ قايون  ،لكرتويّيةاإل املعامالتقايون واف  مع األيظمة والقوايني )لتّ تعاهد اب .ذ
ومكافحة اجلرمية  ةالّشبكواصل على التّ ون تنظيم يقاو  ،هبذه القوايني اّصةاخل الّنواظموابط و ، والضّ الّشبكة
 (.ةنفيذيّ التّ وتعليماته  تّيةاملعلوما

 الث صامن الفصل

 املواّفصات العصامة ملنظومة املراسالت

 :ابإلضافة للمواصفات العامة للمنظومات املعلوماتية جيب أن حتق  منظومة املراسالت مايلي :24املصادة 

املعتمد يف منظومة  املرجعي الّزمن، مبين على زمينإضافة ختم  الّرسالةعلى منظومة املرسل عند إرسال  جيبّ  -1
 املرسل.

يف منظومة  املعتمد املرجعي الّزمن مبين على إضافة ختم الوقت الّرسالةميكن ملنظومة املرسل إليه عند استالم  -2
 املرسل إليه.

اها إىل منظومة املرسل ويف حال عدم استالم الّرسالةعلى املنظومة للمرسل إليه أن ترسل وقت استالم  جيبّ  -3
 على منظومة املرسل إعالمه بذلك. جيبّ 

على منظومة املرسل أن تسمح للمرسل بطلب إشعار القراءة وحتديد ما إذا كايت االستجابة لإلشعار  جيبّ  -4
 اختيارية أو إجبارية.

أن تتيح خيارات االستجابة ملضمون املراسلة ابملوافقة أو عدماها أو جتاهل املراسالت ومة منظعلى  جيبّ  -5
 املضمون.

ومة مبنظ اّصةاخل سجيلالتّ أن تتضمن عمليات   جيبّ  الوثيقةمن هذه  11ابإلضافة إىل ما  ورد يف املادة  -6
نشأ واملرسل،  لّيةاالتّ املراسالت املعلومات 

ُ
اإلرسال ووقت  ،الةالّرس، وعنوان معرف للرسالةواملرسل إليه، ورقم : امل

رايف )إذا ، واملوقع اجليالّرسالةإليشاء أو إرسال أو استقبال  املستخدمة شييل واألداةالتّ واالستقبال، ويظام 
 .راسلةواملرسل إليه، وأية معلومات أخرى تربط املستخدم ابملراسلة، وحمتوى امل بكية للمرسلتوفر(، والعناوين الشّ 

 املرسلة، وإيصاهلا مرة واحدة على األقل. الّرسائلعلى منظومة املراسالت عدم إضاعة  جيبّ  -7
 غري متزامنة. وأبطريقة متزامنة  الّرسائلعلى منظومة املراسالت قبول إرسال  جيبّ  -8
 .ايةالصادرة عن وزارة االتصاالت والتق بّيينخاطب الالتّ معايري منظومة املراسالت دعم وثيقة على  جيبّ  -9
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 التصاسعالفصل 

 الدفع اإللتوروينملنظومة الفنية املواّفصات 

ورية لتعليمات الصادرة عن مصرف سوا املعلوماتّية الواردة أعالهللمنظومات إىل املواصفات العامة  ابإلضافة:  25 املصادة 
 مايلي:جيب أن حتق  منظومة الدفع اإللكرتوين املركزي، 

 ابلنفاذ )الوصول واستخدام األصول املعلوماتية(.سياسة إدارة التحكم تطبي  وضع و  -

 سياسة أمن الشبكات.تطبي  وضع و  -

 سياسة االستخدام.تطبي  وضع و  -

 سياسة التشفري.تطبي   -

 يف اهليئة الوطنّية خلدمات الّشبكة. مركز أمن املعلومات املعتمد من أن تتجاوز املنظومة اختبار االخرتاق االحرتايف -

 أحتصام عصامة

وقيع التّ قايون و ، لكرتويّيةاإلإىل قايون املعامالت  رجعيواظم وضوابط، يُ مل يرد يف هذه الالئحة من  ما كلّ يف  : 26 املصادة
، تّيةاملعلوماكافحة اجلرمية وم الّشبكةواصل على التّ قايون تنظيم هبما، و  اّصةاخلوالضوابط  الّنواظمو  الّشبكةوخدمات  اإللكرتوينّ 

 .به اّصةاخلة نفيذيّ التّ عليمات التّ و 
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 :مسرد املصطلحصات
 

Availability الّتوافرية 
Browser متصفح 
Backup النسخ االحتياطي 
Compatibility  التواف 
Deactivate اإليقاف املؤقت 
Delete اإللياء 
DMZ منطقة منزوعة السالح 
Efficiency الكفاءة 
Events سجل األحداث 
Expandability  الّتوسعقابلّية 
Firewall  جدار محاية 
Interoperability البيين شييلالت 
Integrity سالمة البياانت 
IPS   االخرتاقيظام منع 
IP Address العنوان الشبكي املنطقي 
Incident Handling الّتعامل مع احلوادث ومعاجلتاها 
Logging سجل النشاطات 
Maintainability قابلّية الصياية 
Message ID معرف الّرسالة 
MTTR الّزمن الوسطي الالزم لإلصالح 
MTBF الّزمن الوسطي بنّي عطلني متتاليني 
Ports  املنافذ 
Spam الربيد الواغل 
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Third Party Software برانمج من طرف الث 
Usability ساهولة االستخدام 
Specification الّتوصيف 
Timestamp اخلتم الّزمين 
Two Factor Authentication الّتحق  املزدوج 
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