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  للّال ئحُة  لتّالننيييّالحُة 

 NANS/PKI/01 رقم 
و بط و لنّالو نم  ح لضّال    بالتّالوقيي  الكترونيّال  لخاصّال
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لُة    ئكامٌم تيميديحٌم :  لفصلُة  ألوّال

 تيميد:  ليادّالةُة  ألولى

 ييُؼ ىذه الاّلئأُ  إلى  أيهِي الّنواظـ والّضوابط الخكّص  بكلّ وقهِع اإللح رونيِّ لجي  أجّهِ  الّ وقهع  - أ
 .وام خياتك و، وحهفه  ال أّقؽ تنو و أيهِي تمؤولّهكت الُتوّقع

 .تف القكنوفِ  (2,3,4,5,6,7,12,13) م نُي ىذه الاّلئأُ  ألأحكـِ التوايِّ  - ب
 :وال ي  شتُؿ جوانَب القكنوف ذاِت الّصل  (02,03,06) ر بُط ىذه الاّلئأُ  بػكلّلوائِح رقـ  - ت

 . بشيكيِة الّ صيهؽ اإللح رونيّ الخكّص ُ  الّنواظـُ والّضوابُط NANS/PKI/02الاّلئأ   رقـ 

.  الّنواظـُ والّضوابُط الخكّصُ  بك  تكِي الّشيكياِت األجنبّه ِ NANS/PKI/03الاّلئأ   رقـ 

 .ي خيتكت الّ صيهِؽ اإللح رونيّ  بتزّويالخكّص ُ الّنواظـُ والّضوابُط  NANS/PKI/06رقـ الاّلئأ   

 تعريفات:  ليادّالة  لثّالانيح

،  ت وافقٌ  تع تك وري بقكنوِف الّ وقهِع اإللح رونيِّ وخيتكِت الّشبح الاّلئأ ِ  الّ عكبهَر الُتم خيت  في ىذه إفَّن جتهعَ 
 .وُ طّبُؽ ىذه ال عرهفكُت  لى ىذه الاّلئأ ِ 

. 2009 لعكـ 4قكنوف الّ وقهِع اإللح رونيِّ وخيتكِت الّشبحِ  رقـ :  لقانون

 .2009 لعكـ 4اليهئُ  الوطنّهُ  لخيتكِت الّشبح  الُتأيث  بقكنوِف الّ وقهع اإللح رونيِّ وخيتكِت الّشبح  رقـ :  لمي ح

. الاّلئأ  ، وىي ىذه بكلّ وقهع اإللح رونيِّ الخكّصُ  الاّلئأُ  ال نظهتّهُ   : للّال ئح

 ومكئؿ ة ومكئُؿ إلح رونّهٌ  أو حيربكئّهٌ  أو تمنطهمّهٌ  أو حيرطهمّهٌ  أو ضوئّهٌ  أو رقتّهٌ  أو أيّ : لوسا لُة  الكترونيّالح
. تشكبي  ُ م خيـ في  بكيؿ البهكنكت أو التعلوتكت أو ُتعكلج يك أو أفظيك أو  خزهنيك

وثهقٌ    ضتُف تعلوتكٍت  ُنشأ أو ُ يتج أو ُ خزَّنف أو ُ رمُؿ أو ُ م قبُؿ، حلهًك أو جزئهًك، بومهلٍ  :  لوثيقحُة  الكترونيّالح
. إلح رونهٍ ، و حوُف قكبلً  لالم رجكِع بصورٍة هتحُف إيراحيك



الجمهورية العربية السورية  
 ارة االّتصاالت والّتقانةزو 

  لخدمات الّشبكة الهيئة الوطنّية

 
 info@nans.gov.sy،  بريد إلكتروني  47-قدسيا: ب. ص،+963 11 3937079 فاكس ،+963 11 3937078: هاتف

جتلُ  بهكنكٍت ُ يرج بومهلٍ  إلح رونّهٍ   لى وثهقٍ  إلح رونّهٍ  و ر بُط بيك، و ّ خُذ شحؿ أروٍؼ أو :  لتّالوقييُة  الكترونيُّي 
ٌي همتُح ب أيهي شخِص التوقِّع وهتّهُزه  أرقكـٍ أو رتوٍز أو إشكراٍت أو أي شحٍؿ آخر تشكبو، وهحوف ليك طكبٌع ت فرِّ

. نمُب إلهو وثهقٌ  إلح رونّهٌ  بعهنيكت و، ف غهره

يٌة خكّصٌ  بكلُتوقِّع و تهزُه  ف غهره، : بياناتُة إننااِء  لتّالوقييِء  الكترونيِّي  ُ م خيـ في إنشكِء الّ وقهِع وُ  نكصُر ُت فرِّ
. اإللح رونيِّ 

. ومهلٌ  أو نظكـٌ إلح رونيٌّي أو برتجهكٌت ُ م خيـُ إلنشكء الّ وقهع اإللح رونيِّ : يننويحُة إننااِء  لتّالوقيي  الكترونيِّي 

، وهوّقُع أصكلً   ف نفمو أو :  ليُةوقّاليُة   بكلوحكل ِ شخٌص طبهعيٌّي أو ا  بكريٌّي أكئٌز بهكنكت إنشكء الّ وقهع اإللح رونيِّ
.  ف غهره

شيكية ا  تكٍي  صيُر  ف جيٍ  تخ ّصٍ  ترّخٍص ليك، الييُؼ تنيك إثبكت  كئيّهِ  : نمادةُة  لتّالصدييِء  الكترونيِّي 
 وقهٍع إلح رونيٍّ إلى  شخٍص طبهعيٍّ أو ا  بكريٍّ تعّهف، منيًا لالر بكط بهف الُتوقِّع وبهكنكت إنشكِء الّ وقهِع 

. اإللح رونّي الُتع تية الخكّصِ  بو

 .لح رونيٍّ إلح رونيٌّي ُتصيَّنٌؽ بشيكية  صيهٍؽ إ  وقهٌع : لتّالوقيي  الكترونيّال  ليُةصدَّي
 

د خديات  لتّالصديي  الكترونيّال  ، و قيهـ أيّ :يُة وِّي  ة جيٌ  تخ صٌ  ترّخٌص ليك إصياُر شيكياِت الّ صيهِؽ اإللح رونيِّ
. خيتكٍت أخرى   عّلُؽ بذلؾ

 التعلوتكت، أو البهكنكت  خزهفِ  أو أفظِ  أو ل بكيؿِ  اإللح رونّه  الومكئؿ هم خيـُ  تكييٌّي  ومهطٌ :  لئايلُة  الكترونيّال 
 آخر ومهط أيِّ  أو أو الّذاحرات اإللح رونّه  التتمنط  األقراص أو الضوئّه  أو األقراص التيتج  األقراص تثؿ

 .تشكبو

 الّ وقهِع إنشكء في،  ُنشأ بوامط   تلهٍ  أمكبّهٍ  خكّصٍ  وُ م خيـ بكلُتوّقع خكّصٌ  بهكنكت رقتّه ٌ  : صُّي  ليفتاحُة  لخ
 .لح رونيٍّ ُتؤّتفٍ إاإللح رونّي  لى الوثكئؽ اإللح رونّهِ ، وه ُـّ االأ فكُظ بيك  لى أكتؿ 
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  لتّالوقييُة  الكترونيُّي :  لفصلُة  لثّالانيْي 

  ئُة يّالحُة  لتّالوقيي  الكترونيِّي :   لثّالالثحُة  ليادّالةُة 

. تف القكنوفِ  (3أ و /2)التوايُّ : الترجع

 ُأجّهٍ   في اإلثبكت، إذا  وافرت فهو الّشروُط ذا،  لح رونّه ٍ إُهعيُّ الّ وقهُع اإللح رونيُّ الُتصيَّنُؽ، الُتيرج  لى وثهقٍ  
 :ال ّكله 

صكيرٍة  ف تزّوِي خيتكت  صيهٍؽ إلح رونيٍّ  لح رونيٍّ إأْف هحوَف الّ وقهُع اإللح رونيُّ تر بطًك بشيكية  صيهٍؽ  - أ
. ُتع تيٍة تف اليهئ  لح رونيٍّ إ، أو بشيكية  صيهٍؽ  تف اليهئ ِ لو ترّخٍص 

.  للّ عرهِؼ بوالحكفه بهكنكِت ىوّهِ  الُتوّقِع  لى أف  أ وَي شيكية الّ صيهِؽ اإللح رونيِّ  - ب

 . إجراء الّ وقهعِ  نيَ الُتر بط  بكلُتوّقع نكفذة التفعوؿ  أف  حوَف شيكيُة الّ صيهِؽ اإللح رونيِّ  - ت

 الّ وقهُع اإللح رونيُّ بكلوثهقِ  اإللح رونّهِ  ار بكطًك ال هتحُف بعيه إأياث أيُّ  عيهٍؿ أو  بيهٍؿ  لى أف هر بطَ  - ث
 .الوثهق  يوف ظيور أثٍر قكبٍؿ للّ يقهِؽ والحشؼ

،  - ج  هضتُف مهطرَة الُتوّقع وأيه  لى النأو الذيأف ه َّـن  وقهُع الوثهقِ  اإللح رونّهِ   بر الأكتؿ اإللح رونيِّ
 .يوف غهره  لى تنظوتِ  إنشكء الّ وقهع اإللح رونيِّ الُتم خيت 

 يسؤوليّالاتُة  ليُةوقّالي:  لر بعحُة  ليادّالةُة 

 .تف القكنوفِ  (ب/7أ و/7 و 6ب و /4)التواّي : الترجع

هحوُف الُتوّقُع تمؤواًل  ف صّأِ  التعلوتكت الُتقّيت  لتزّوِي خيتكت الّ صيهؽ اإللح رونيِّ والتُ ضّتن  في  - أ
 :بالُغ الُتزّويإشيكية الّ صيهِؽ اإللح رونيِّ الأكصؿ  لهيك، و لهو 

 . بأّهِ   عيهالٍت  طرُأ  لى ىذه التعلوتكتِ  .1

في أكؿ تعرف ِو ب عرُّض تنظوتِ  إنشكء الّ وقهع اإللح رونيِّ الخكّص  بو أليِّ ان يكٍؾ أو اخ راٍؽ أو  .2
 .ام خياـٍ غهر تشروعٍ 
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لح رونيٍّ ا خكُذ االأ هكطكِت الاّلزتِ  ل الفي أيِّ ام عتكٍؿ غهر إهجُب  لى تف هرغُب في إجراء  وقهٍع  - ب
، وللتعيات الشخصّهِ  الُت عّلقِ  بكلّ وقهع اإللح رونّي، وال ي  شتُؿ  اإللح رونيِّ تشروٍع لبهكنكت إنشكء الّ وقهعِ 

 :تك هلي

، واّل ي ليك  فالأفكُظ  لى وثكئِؽ الّ وقهع اإللح رونيِّ الّصكيرة  .1  تزّوِي خيتكت الّ صيهؽ اإللح رونيِّ
 .طكبع المّره ، و يـ  تحهف غهر الُتصّرح ليـ بكالّطالِع  لهيك

.  بيك، وغهر قكبلٍ  للعبثِ  وآتن ٍ  ب طبهؽ ألوٍؿ و قنهكٍت تنكمب ٍ الخكصِّ الأفكُظ  لى التف كِح  .2

هحوُف الُتوقِّع تمؤواًل  ف ام عتكؿ تنظوت  إنشكء الّ وقهع اإللح رونيِّ الخكّص  بو، وحؿ ام عتكؿ ليذه  - ت
 .تمؤوله  أي أضرار  لأُؽ بكلمهر تف جراء ذلؾ تك لـ هثبْت العحسوه أّتُؿ  ،التنظوت  ُهعيُّ صكيرًا  نو

إ ر ا تُة  لتئقّالي ين  لتّالوقيي  الكترونيِّي :  لخايسح ليادّالة 

 .تف القكنوفِ  (6ب و /5 )التوايُّ : الترجع

 تف صّأِ  و، لل ّأحِي الُتقّيـِ تف قبؿ المهرهجُب اّ خكذ االأ هكطكِت الاّلزتِ  قبَؿ قبوؿ الّ وقهع اإللح رونيِّ  - أ
 : شتُؿ تك هلياّل ي وثوقه  الّ وقهع اإللح رونّي، و

، وأنيك صكيرة  ف تزّوي خيتكِت  صيهؽئال ّأحي تف ُتنش .1   إلح روني شيكية الّ صيهؽ اإللح رونيِّ
. ترّخص لو، وال أّقؽ تف صالأه يك، وأّنيك غهر ُتلمكٍة أو ُتعّلق ٍ 

 .ال ّأحي تف تجكؿ ام خياـِ الّشيكية وأيوِي تمؤوله يك الّنظكته ِ  .2

 أو ،ّرقـ الوطنيواؿالّثالثي ال ّأحي تف أفَّن التعلوتكت الُترفق  تع الّ وقهِع اإللح رونّي، واّل ي  شتُؿ االمـ  .3
. تف واقع الّشيكيِة الّصكيرِة لواإللح رونّي  ُتطكبق  لبهكنكت صكأب الّ وقهع تك هعكيليك،

 ال أّقؽ تف  يـِ وجوي رمكئَؿ  نبهٍو أو  أذهٍر  فهُي بكأ تكؿ وجوي خلؿ في التطكبق  االّهِ  للّ وقهعِ  .4
  صلٍ  بكلتنشأ أو التأ وى، وذلؾ ضتف الوثهقِ  اإللح رونّهِ  والّ وقهعذي، أو أي خلٍؿ آخر اإللح رونيّ 
 .اإللح رونيِّ 
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 أأي  اخ الؿُهعيُّ الّ وقهع اإللح رونّي غهر صأهٍح وال هأييُّ ىوه  ُتنشئ الوثهق  اإللح رونّهِ  في أكؿ  - ب
 . التكّيةِ ىذه تف  (أ) البنيالعنكصر الُتقّوتِ  لو وفؽ 

  ستخد ياتُة  لتّالوقيي  الكترونيّال  ليُةصدّالي :  ليادّالة  لسّالادسحُة 

. تف القكنوفِ  (13 و 12 )التوايُّ : الترجع

ـُ الّ وقهُع اإللح رونيُّ الُتصّيؽ في الأكالت ال ّكله ِ   :ُهم خي

 .الُتوّقعِ للّ عرهِؼ بيوّهِ   - أ

 .أتكهُ  الوثكئؽ اإللح رونّهِ  تف الّ عيهؿِ  - ب

 .و أيهِي  كرهخ و وقهت أصوليكبهف طرفهف أو أحثر،  أصوؿ ُتبكيلٍ  إلثبكتِ  - ت

و أيهي  كرهخ و وقهت ضتف الخيتكت اإللح رونّه  التينّهِ  والّ جكرهِ  واإلجراءات  بكلتعكتالتِ للقهكـ  - ث
 .أصوليك، وفقًك لتك جكَء في القكنوف

 .و أيهي  كرهخ و وقهت أصوليك. للقهكـ بعتلهكت الّ جكرِة اإللح رونّهِ  والّيفِع اإللح رونيِّ  - ج

 

  ئكامٌم  ايّالحٌم :  لفصلُة  لثّالالثُة 

 مري أأحكـ ىذه الاّلئأِ   لى حكّفِ  الُت عكتلهف بخيتكت الّ وقهِع اإللح رونيِّ في الجتيورّهِ  العربّهِ   - أ
 . الّمورّه ِ 

 

 


