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 ةنظيميّ التّ  الاّلئحة

 NANS/PKI/04رقم 

 اآلمن ّتصا ال شهادات ب ةالخاّص واظم وابط والنّ الّض 
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 الالّئحةضبط 
 

 غيير تّالّ ّسجل ّ

 التاريخ إصدار احلالة النسخة

  الّشبكة خلدمات  الوطنّيةاهليئة فريق عمل  مسودة 1.0

   4104/ عام 4/رقم الّشبكة لخدمات  نيّةالوطمجلس الهيئة  قرار 

  قرار تنظيمي رقم:....................  

ّ

 المراجعا ت

 التاريخ االسم الصفة

 01/04/4104 دات خدمة االنرتنتبعض مزوّ  
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ّجدولّالمحّويا ت

 

 4 ةأحكام تمهيدي  :  الفصل األول

ة  4 األولى: تمهيد الماد 

ة  4انية: تعريفات                                                                                               الث   الماد 

 5 اآلمن ت صالاالشهادات  اني:الفصل الث  

ة  5 اآلمن ت صالاالشهادات  :الثةالث   الماد 

ة  5  لمنح التصريح شروط عامة :ابعةالر   الماد 

ة   6 الت صريحمنح  :الخامسة الماد 

ة  7 الت صريحإلغاء : ادسةالس   الماد 

ة  7 اآلمن ت صالاالأنواع شهادات  :ابعةالس   الماد 

 

ة  7               ةبات الفني  المتطل  امنة: الث   الماد 
 

ة  8               التزامات الهيئة اسعة:الت   الماد 
 

ة  8                     الت صريحأجور العاشرة:  الماد 
 

ة  8                       العقوبات  : عشرة ةالحادي الماد 
 

 8                                       ة                                                    أحكام عام   الفصل الثالث:
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 ةأحكام تمهيديّ : الفصل األو 

 تمهيداألولى:  ةالمادّ 

 .اآلمن ت صالاالشهادات بوابط الخاصة واظم والض  ئحة إلى تحديد الن  تهدف هذه الل   .أ
ةحكام أل الل ئحةتستند هذه  .ب  .القانون ( من /أ13) الماد 
 :، وهيلةن ذات الص  والتي تشمل جوانب القواني قميوقيع الر  بلوائح الت   الل ئحةترتبط هذه  .ج

هاداِت األجنبي ِة. NANS/PKI/03رقم  الل ئحة .3 ُة باعتماِد الش  وابُط الخاص   الن واظُم والض 

 : تعريفاتثانيةال الماّدة

 يقصد بالتعابير اآلتية أينما وردت في هذه اللئحة المعاني المبينة بجانب كل منها.

بكة وقيع اإللكتروني وخدمات الت  قانون القانون:   .9002لعام  4رقم الش 

بكة لخدمات  ةالوطني  : الهيئة الهيئة بكة حدثة بقانون التوقيع اإللكتروني وخدمات المُ الش   .9002لعام  4رقم الش 

 .الل ئحة، وهي هذه اآلمن ت صالاالشهادة الخاصة ب نظيميةالت   الل ئحة :الاّلئحة

 تيل ا كةر  لمتحأو ا ابتةلث ا ورلص أو ا واتألصأو ا سائلر  لا أو وصصلن أو ا راتشاإلأو ا تلعلما: االمعلومات
 .دد  مح قبسيا ًاطتبرم دراكلإل قابًل معنى تحمل

 للبيانات األصلي المعنى على يحافظُ  بشكل  ر( ف  ُمش نص  رات )شيف إلى (  عادي نص  ) البيانات تحويل :الّتشفير
 .استخدامها أو عليها الت عرف لمنع

 تي يتم  ال   البياناتر وتشف   النترنت،على اع ة موق  صادق على هوي  تُ ، ةرقمي  هي شهادة  اآلمن: ّتصا ال شهادة 
 .تبادلها
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 اآلمن ّتصا ال شهادات  اني:الفصل الثّ 

 اآلمن  ّتصا ال شهادات : الثةالثّ  الماّدة

بين  البياناتوتبادل  ،على االنترنت تصفح المواقع اإللكترونيةلاآلمن حماية عملية  ت صالاالتؤمن شهادات 
 رة.شف  بصورة مُ على االنترنت ع المستخدم والموق  

 ل في:فوائدها تتمث  

 .على االنترنت قعستخدم والمو بين المُ  البياناتتشفير  .أ

 على االنترنت. ستخدم بالموقعزيادة ثقة المُ  .ب

 على االنترنت. الموقعة أكد من هوي  الت   .ج

 لمنح التصريح ةعامّ  شروط: ابعةالرّ  الماّدة

مستوى ورفع  ،اآلمن ت صالاالادات شه إلى تنظيم سوق من اآل ت صالاالبيع شهادة تصريح يهدف  .أ
وري ة العربي ة الجمهوري ةفي الُمباعة  هاداتالش    .الس 

اآلمن على نحو يضمن مواءمتها مع القانون  ت صالاالة لشهادات القياسي  تقوم الهيئة بتحديد المواصفات  .ب
نة متضم   ال أمن المعلوماتة في مجومع المعايير والمقاييس العالمي   ،اادرة عنهوابط الص  واظم والض  والن  

 :الت اليةمن المعلومات األدنى  الحد  

 .اآلمن ت صالاالشهادة اسم صاحب  .3

 سلسلي للشهادة.قم الت  الر   .9

 لحية.تاريخ بدء وانتهاء الص   .1

 .اآلمن ت صالااللشهادة نسخة من المفتاح العام  .4

 اآلمن. ت صالااللشهادة رة الُمصد   سلطة التصديقاسم  .5
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 لهيئة.بذلك من ااآلمن إال بعد الحصول على تصريح  ت صالاالاء شهادة يحظر بيع أو شر  .ج

 الجمهوري ةفي الجهات  وأفراد اآلمن لأل ت صالاالشهادات  بيعالهيئة ب موافقةعلى  الت صريحطالب يحصل  .د
وري ة العربي ة ةمع بعد التأكد من مطابقتها  الس  ة/ب( و 4) الماد   .ةقمن هذه الوثي (8) الماد 

 غ صاحب على أن يجري إبل إذا كان لذلك مقتضى، آمن ات صالشهادة  بيعتصريح للهيئة سلطة إلغاء  .ه
 .أحكام هذه الوثيقة وفق معلل العلقة بذلك بكتاب  

وري ة العربي ة الجمهوري ةاآلمن في  ت صالاالخدمات شهادات مقدمي كافة مهل الهيئة تُ  .و أشهر  1ة دم الس 
 الل ئحة.نشر هذه  اريختمن  الت صريحللحصول على 

 صرح له وزبائنه.عن أية منازعات، أو خلفات، قد تنشأ بين المُ بمنأى الهيئة  تبقى .ز

 بناء على اإلجراءات المعتمدة من قبل إدارة الهيئة. الت صريحيتم منح  .ح

 :الّتصريحالخامسة: منح  الماّدة

صة اآلمن وفق استمارة مخص   ت صالااللبيع شهادات  الت صريحبطلب الحصول على  الت صريحطالب يتقدم  .أ
 .ويرسلها إلى عنوان الهيئة بعد توقيعها ،حيحة على مسؤوليتهقيقة والص  يملؤها بالمعلومات الد   ،لهذا الغرض

 :الت اليةمعها األوراق الثبوتية  مرفقاً و  ابع الماليملصقًا عليها الط  
ترخيص الجهة طالبة  قة عنصورة مصد  أشهر أو  1على استخراجه  لم يمضِ  تجاري سجل  .3

 .الت صريح
 أحكام مكتب مقاطعة اسرائيل.بتعهد بااللتزام  .9
 اآلمن. ت صالاالرة لشهادة ركة الُمصد  بيان يتضمن اسم الش   .1
ةبة المذكورة المتطلبات الفني  من األدنى  تعهد بااللتزام بالحد   .4  .(8) الماد 

 .المطلوبة ةثبوتي  األوراق ال الت صريحطالب تقوم الهيئة بالتأكد من استكمال  .ب
 .الت صريحعلى منحه  ة الهيئةبموافق الت صريحطالب إخطار  يتم .ج
 إلغاؤه.ما لم يتم ساري المفعول  الت صريحيكون  .د
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 :الّتصريحلغاء إ: ادسةالسّ  الماّدة

 :الت اليةفي الحاالت  الت صريحيحق للهيئة إلغاء  -أ

ةآمن ال تتطابق مع  ات صالفي حال بيع شهادات  .3 ةب( و /4) الماد    .من هذه الوثيقة (8) الماد 

 .دون اعلم الهيئة بها آمن ات صال صرح له ببيع شهاداتفي حال قيام المُ  .9

 .جوراألبدفع  عدم التزام الُمصرح له .1

يوم لتصحيح وضعه  35في حال اكتشاف الهيئة أحد المخالفات الواردة بالبند )أ(؛ تمنح الهيئة الُمصرح له مدة 
 .بناء على إخطار رسمي

 اآلمن ّتصا ال شهادات : أنواع السابعة الماّدة

 :كر ال الحصرعلى سبيل الذ  اآلمن  ت صالاالشهادات أنواع 

a.  شهادة نطاقDomain Validation. 

b.   طاقات الن   ةدشهادة متعدMultiple Domain Validation. 

c.   مة شهادة منظOrganization Validation. 

d.  ُوسعة شهادة مExtended Validation. 

 : المتطلبات الفنيةالثامنة الماّدة

 الحد األدنى من المواصفات الفنية:بيعها بالُمصرح اآلمن  ت صالاالن تحقق الشهادات يجب أ

 بت. Encryption Strength :398شفير الت   طول مفتاح -أ

 بت. Key Length: 9048 العام/الخاص طول المفتاح -ب

 .Firefox & IE مثل االنترنت اتمستعرض أهم مع ةوافقي  الت   -ت

 .Windows & Linuxشغيل مثل مع أنظمة الت   وافقيةالت   -ث
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 اسعة: التزامات الهيئة:التّ  الماّدة

 :يلي تجاه الُمصرح له بمااتلتزم الهيئة 
وري ة العربي ة الجمهوري ةفي اآلمن  ت صالاالشهادات ببيع  تسمحة سمي  ر ح وثيقة من -  .الس 
 اإللكتروني. لهيئةاموقع ح له واسمه على صر  وضع شعار المُ  -

 الّتصريح أجور: العاشرة الماّدة

ق مع تتقاضى الهيئة أجور للتصريح الممنوح بقرار يصدر عن السيد وزير االتصاالت والتقانة بعد التنسي
 / من القانون.19)ب( من المادة /وزارة المالية حسب الفقرة 

 : العقوبات:عشرة ةالحادي الماّدة

وري ة العربي ة الجمهوري ةمن في آ ات صالو شراء شهادات أق ببيع نشاط يتعل   ي  أفي حال مزاولة  دون  الس 
ةبالُمخالف بالعقوبة المنصوص عليها الحصول على تصريح من الهيئة يعاقب   من القانون. 13 الماد 

 الفصل الثالث: أحكام عامة

وري ة العربي ة الجمهوري ةفي اآلمن  ت صالاالخدمات شهادات  ميمقد  على كافة  الل ئحةتسري أحكام هذه   .الس 

 سمية.ريدة الر  نافذة بعد نشرِها في الج   عتبر هذه الل ئحةتوُ 
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