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  الّة ئحُة  الّة نظيظّةحُة 

 NANS/PKI/02 رقم 

 

و بطُة و ا ّةو ظمُة  حُة  اضّة   ببشخادِة  الّة صديِة  االلتوونِّي   الخاّة

 

 

 

 

 
 

 

  ا ّةسلح  ألواى
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ئحة  َضبط الّلا
 

تُة  الّةغظظت  سجلّة

 التاريخ إصدار احلالة النسخة

 12/04/2013  فييق عمقالتّتووقيقالفّتوعمّتق مسودة 1.0

ق1.1  10/12/2013  /3/هجلُس الهيئة الوطنيّة لخدهبِت الّشبكة رقن إوفار

ق1.1   :....................قراٌر تنظيويٌّ رقن إوفار

 

  ايت جعخت

 التاريخ االسم الصفة

 22/05/2013  اديقكفدوس حمامم

قاللّت بةقسااباًاق  23/05/2013 الدّتكتورقماهفقسلقعان مديفق ااقااقيةِةقالوونقّتةق دمااِة

 28/05/2013   اديقكفدوس 

 29/05/2013 الدّتكتورقماهفقسلقعان 

 06/06/2013  اديقكفدوس&قالدّتكتورقماهفقسلقعانق 

 13/06/2013  اديقكفدوس&قالدّتكتورقماهفقسلقعانق 

قاالتّتصاالا قوالتّتبانةقوقمديُفق ااِّقااقيةقالنّتاظعةِةقلبطّتاعِة  17/07/2013 الدّتكتورقإااءق ويلي&قالدّتكتورق عادقالصّتااوينق وزيُفقاالتّتصاالاِة
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 جصولُة  ايئلودخت

 

 

 4  أحكٌم  تمهدّه ٌ :  الفصل األّول

 4 تمهد : التكّدة األولى

 4 عرهفكت                                                                                               : التكّدة الثّكنه 

 6شمكداُت الُتصكدقِ  اإللح رونّهِ  : الفصُل الثّكني

 6تعكههُر الّشمكدِة : التكّدة الثّكلث 

 6  نكصُر شمكدة الّ صدهي اإللح رونيِّي : التكّدة الّرابع 

  7 نكصُر شمكدِة الّ صدهي اإللح روني الُتؤهّل  : التكّدة الخكتس 

 7  وابُط  صدار شمكدة الّ صدهي اإللح رونيّ : التكّدة الّسكدس 

 8  لغكُء الّشمكدة  و  علهُي العتِل بمك :التكّدة الّسكبع 

 

 9 أحكبٌم عبهةٌ                                                                                                                   :الفصُل الثّكلث
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  أكااٌم تتميدّي ٌم : الفصُل األّوُل 

 تتميد: التاّدة األولى

 . مدُد هذذ الّل أُ   لى  أدهد الّنواظِم والّ وابِط الخكّصِ  ببصداِر شمكدات الّ صدهي اإللح رونيِّي  -  
 .تن اللكنونِ  (5,8,9,10,15,19,23) س نُد هذذ الّل أُ  ألأحكم التوادِّي  - ب
 :واّل ي  شتُل جوانَب اللكنوِن ذات الّصل  (01,03,06) ر بُط هذذ الّل أُ  بـكلّلوا ِح رقم  - ت

 .بكلّ وقهِي اإللح رونيِّي  الّنواظُم والّ وابُط الخكّص  NANS/PKI/01الّل أُ  رقم 

. األجنبه  بك  تكِد الّشمكداتِ  الخكّص  الّنواظُم والّ وابُط NANS/PKI/03الّل أُ  رقم 

 .ي خدتكت الّ صدهِي اإللح رونيِّي  بُتزّودالخكّص  الّنواظُم والّ وابُط ـNANS/PKI/06رقم الّل أُ  

تعريفات : التاّدة الثّاني 

،  ت وافلٌ  تي تك ورد بلكنون الّ وقهِي اإللح رونيِّي وخدتكِت الّشبح الّل أ  الّ عكبهر الُتس خدَتِ  في هذذ  نَّن جتهيَ 
  .وُ طّبُي هذذ الّ عرهفكُت  لى هذذ الّل أ ِ 

. 2009 لعكم 4قكنوُن الّ وقهِي اإللح روني وخدتكت الّشبحِ  رقم : القانون

.  وزهُر ااّ صكات والّ لكن ِ  :الوزير

. 2009 لعكم 4المه ُ  الوطنّهُ  لخدتكِت الّشبحِ  الُتأدثِ  بلكنون الّ وقهِي اإللح رونيِّي وخدتكت الّشبح  رقم : الميئ 

. الّل أ ِ ، وهي هذذ شمكدات الّ صدهِي اإللح رونيِّي الخكّصُ  بالّل أُ  ال ّنظهتّهُ   :الّّلئأ 

 وسك َل ةُ  وسك ُل  لح رونّهٌ   و حمربك ّهٌ   و تغنطهسّهٌ   و حمرطهسّهٌ   و  و ّهٌ   و رقتّهٌ   و  يّ :الوسائل اإللكترونّي 
. تشكبمٍ  ُ س خدُم في  بكدِل البهكنكِت  و التعلوتكِت  و تعكلجِ مك  و أفِظمك  و  خزهِنمك

وثهلٌ     تُن تعلوتكٍت  ُنَشأ  و ُ دتج  و ُ خزَّنن  و ُ رسل  و ُ س لَبل، حلهًك  و جز هًك، بوسهلٍ  : الوثيق  اإللكترونّي 
. ، و حون قكبلً  للس رجكِع بصورٍة هتحُن  دراحمك  لح رونّه ٍ 
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جتلُ  بهكنكٍت ُ دَرج بوسهلٍ   لح رونهٍ   لى وثهلٍ   لح رونّهٍ  و ر بُط بمك، و ّ خُذ شحَل أروٍد  و : الّتوقيي اإللكترونيّ 
ٌد هستُح ب أدهِد شخِص التوقِّيي وهتّهُزذ   رقكٍم  و رتوٍز  و  شكراٍت  و  يَّن شحٍل  خر ُتشكببٍ  ، وهحوُن لمك طكبٌي ت فرِّي

.  ن غهرذ وهنسُب  لهب وثهل   لح رونّه  بعهنمك

دٌة خكّص  بكلتوقِّيِي و تّهُزذ  ن غهرذ، و س خدُم في  نشكِء الّ وقهِي : بياناُت إنشاِء الّتوقيِي اإللكتروني  نكصُر ت فرِّي
. إللح رونيِّي ا

. وسهلٌ   و نظكٌم  لح رونيٌّي  و برتجهكٌت  س خدُم إلنشكء الّ وقهِي اإللح رونيِّي : تننوتُ  إنشاِء الّتوقيِي اإللكترونيِّي 

، وهوّقُي  صكلً   ن نفسب  و    لىشخٌص طبهعيٌّي  و ا  بكريٌّي أك زٌ : الُتوّقي  بهكنكت  نشكِء الّ وقهي اإللح رونيِّي
.   ن غهرذبكلوحكل ِ 

شمكدُة ا  تكٍد  صدُر  ن جمٍ  ُتخ ّصٍ  ُترّخٍص لمك، المدُد تنمك  ثبكت  ك دّهِ  : شمادُة الّتصديِق اإللكتروني
 وقهٍي  لح رونيٍّ  لى  شخٍص طبهعيٍّ  و ا  بكريٍّ تعّهن، سندًا للر بكط بهن التوقِّيِي وبهكنكِت  نشكِء الّ وقهي 

. اإللح رونيِّي الُتع تدة الخكّصِ  بب

.  لح رونيٍّ لح رونيٌّي ُتصدَّنٌي بشمكدِة  صدهي    وقهٌي :الّتوقيُي اإللكترونيُّ الُتصدَّق

د خدتات الّتصديِق اإللكتروني ، و لّدهُم  يّ :ُتزوِّي  ة جمٌ  تخ ّصٌ  ُترّخٌص لمك  صداُر شمكداِت الّ صدهِي اإللح رونيِّي
. خدتكٍت ُ خرى   عّلُي بذلك

 التعلوتكت،  و البهكنكت  خّزهنِ   و أفظِ   و ل بكدلِ  اإللح رونّه َ  الوسك لَ  َهس خدمُ  تكديٌّي  وسهطٌ : الأاتُل اإللكترونيُّ 
  خر وسهطٍ   يِّي   و  و الّذاحراِت اإللح رونّه  الُتتغنط  األقراص  و ال و ّه ِ   و األقراصِ  التدتج  األقراصِ  تثل

 .ُتشكبب

 الّ وقهِي  نشكء في،  ُنشُأ بواسطِ   تلهٍ  أسكبّهٍ  خكّصٍ  وُ س خدُم بكلُتوقيِّي  خكصٌ  بهكنكٌت رقته ٌ  :اصُّ التفتاح الخ
. ، وه مُّم ااأ فكُظ بمك  لى أكتٍل الح رونيٍّ ُتّؤتنٍ  اإللح رونيِّي  لى الوثك ي اإللح رونّه ِ 

 الّ وقهِي  تن صّأ ِ حدِ ل ّأل ت كأٌ  للجتهي،  ُنشُأ بواسط   تلّهٍ  أسكبّهٍ  خكّصٍ  و س خدُم بهكنكٌت رقتّه ٌ : التفتاح العااُّ 
.  وسلتِ  تأ وى الوثك ي اإللح رونّه ِ اإللح رونيِّي 



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

 . لح رونيٍّ تن  يِّي تزّودٍ    صدهيٍ  يُّم شخٍص طبهعيٍّ  و ا  بكريٍّ أك ٍز  لى شمكدة : الُتستخدا

  اإللكترونيِّي الّتصديقِ شماداُت : الفصُل الثّاني

تعايير الّشمادِة :  الثّالث التاّدُة 

 .تن اللكنوِن  (23 و19/3 و 15/3  و /5)التوادُّم : الترجي

 اإللح روني وفَي  صداٍر ُتع تٍد الّ صدهيِ هجُب  لى ُتزّوِد خدتكت الّ صدهِي اإللح رونيِّي  صداُر شمكداِت  -  
.  الّصكدرِة  ن ااّ أكِد الّدوليِّي للّ صكاتِ X.509 الدولّهِ  اتِ للتواصد

 بكقيقصد  تههزهك  ن به وّلى تزّوُد خدتكِت الّ صدهِي اإللح رونيِّي  سنكَد رتٍز وأهٍد خكصٍّ بحلِّي شمكدٍة  - ب
 ، وذلك طبلًك للتعكههر الُتع تدِة تن قبل المه  ِ الُتعّلَل الّشمكداِت اّل ي ُهصدرهك، الّصكلأِ  تنمك  و الُتلغكِة  و 
 .، اّل ي   ولى تنَح تزّودي الخدتكِت تجكاِت ال رتهزِ 

   ناصُر شمادِة الّتصديِق اإللكترونيِّي : الّرابع ُ التاّدة 

 .تن اللكنون ( 19/3ب و /5)التوادُّم : الترجي

:  دنىْ األ دِّي حفي الهجُب  ْن    ّتَن شمكدُة الّ صدهِي اإللح رونيِّي  لى العنكصِر الفنّهِ  ال ّكلهِ  

، بأهث  أ وي الّشمكدُة  لى جتهِي التعلوتكت الّدال   لى تزّوِد  -   جمُ   صدار شمكدة الّ صدهِي اإللح رونيِّي
. لح رونيِّي اإلخدتكِت الّ صدهِي 

   بكريِّي لّشخِص االتتّثِل ا والّصف  اا  بكرّهِ  ااسمِ ،  و  للشَّنخِص الّطبهعيِّي بهكنكُت هوّهِ  صكأِب الّشمكدةِ  - ب
 . صكأب الّشمكدةِ 

 .تجكُل اس خداِم الّشمكدِة وأدود تسؤوله مك الّنظكتّه ِ  - ت

 . Certificate Policyسهكسِ  الّ صدهي الخكّصِ  بتزّوِد الخدتِ  رابُط  - ث

 . كرهُخ اب داِء وان مكِء العتل بكلّشمكدة بأسكِب الهوِم والّسك ِ  والّدقهل  والثّكنه  والعشر ب وقهِت غرهن ش - ج

 .الّرتُز الوأهُد الُتعّرُد للّشمكدةِ  - ح
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 .نوُع خوارزته  الّ وقهي الُتس خدم والتف كح العكمِّي  - خ

 (.Finger Print)وبصت  الّشمكدِة خوارزتهُ  داّلِ  ااخ زال  - د

 .للشمكدِة ، ووفي تك  أددُذ المه ُ  بهكنكٍت اخ هكرّهٍ    ّه ُ  - ذ

  الُت ّهم ِ  ناصُر شمادة الّتصديِق اإللكترونيِّي : الخاتسُ  التاّدُة 

 .تن اللكنوِن  ( 19/3ب و /5)التوادُّم : الترجي

 : دنىاأل دِّي حفي الالعنكصر الفنّه  ال ّكله  الُتؤّهلِ  هجُب  ن    ّتَن شمكدُة الّ صدهِي اإللح رونّي 

 .تن هذذ الّل أ ِ  (3)حكّفُ   نكصر شمكدة الّ صدهي اإللح رونيِّي الواردِة بكلتكّدِة  -  
 .Qualified Certificate شكرًة  لى  ّن الّشمكدَة تؤّهل   - ب

 شمادِة الّتصديِق اإللكترونيِّي رِ ضوابُط إصدا: الّسادس ُ التاّدُة 

 .تن اللكنوِن  ( 19/3  و /5)التوادُّم : الترجي

 :ببصداِر شمكداِت الّ صدهِي اإللح رونيِّي وفَي تك هليهل زُم ُتزّوُد خدتكت الّ صدهِي اإللح رونيِّي 

 .الّل أ ِ تن هذذ  (3)اال زاُم بتك ورَد في التكّدِة  -  

الأكتِل لح رونيٍّ   تُن  دَم  تحكنّه  نسخب خكرَج    لى تنظوتِ   نشكء  وقهٍي الخكصِّي هجُب  ولهُد التف كِح  - ب
 .اإللح رونيِّي 

 . لتنظوتِ   نشكء الّ وقهِي اإللح رونيِّي الخكصِّي  دُم ااأ فكِظ بنسٍخ تن التف كِح  - ت

 :اّ خكُذ اإلجراءاِت الّلزتِ  لأتكهِ  الّشمكداِت اإللح رونّهِ  تن الّ زوهِر والّ دلهِس والّ لِد بترا كة تك هلي - ث

  .اا  تكُد  لى وسك َل أتكهٍ  تنكسب ٍ  .1

هجُب  ن  حوَن وسك ُل الأتكهِ   لى درجٍ   كلهٍ  تن التس وى األتني بأهث ا  للُّم  ن  .2
. التواصفكِت الُتلّرة تن قبل المه ِ  في هذا الخصوصِ 
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  ن ُهمّدَد  تَن وسلتَ  هتحنُ  ، في أكِل وقوع خطرٍ الُتس خدتهن شعكُر المه   وحذلك حكّفِ   .3
 .اإلدارّه  لدهب التوارد اإللح رونّه   و

إلغاُء الّشمادِة  و تعميُق العتِل بما : الّسابع ُ التاّدُة 

. تن اللكنونِ  (10 و 9 و 8)التوادُّم : الترجي

: هجُب  لى تزّوِد خدتكت الّ صدهِي االح روني  لغكُء الّشمكدِة في الأكاِت ال ّكله ِ  -  

 .بنكًء  لى طلِب صكأب الّشمكدةِ  .1

  نَد   لِم ُتزّوِد خدتكت الّ صدهِي اإللح رونيِّي بوفكِة الّشخِص الّطبهعيِّي  و أّل الّشخص اا  بكري .2
 . صكأب الّشمكدة(الُتر بط بشخٍص طبهعيٍّ )

.  ّن الّشمكدَة قد اُس عتلت بغرِض الّ دلهِس  و الغشفي أكِل ثبوت  .3

.  ّنب جرى ان مكُك تنظوت   نشكء الّ وقهِي اإللح رونيِّي في أكِل ثبوِت  .4

في أكِل ثبوت  ّن التعلوتكِت الُت  تَّنن  في الّشمكدة قد  غّهرت،  و  ن التعلوتكت الُت  تَّنن  في  .5
 .الّشمكدِة غهر صأهأ ٍ 

 .تن المه  ِ تعّلٍل بنكًء  لى  تٍر  .6

: هجُب  لى تزّوِد خدتكِت الّ صدهِي االح رونيِّي  علهُي العتِل بكلّشمكدِة في الأكاِت ال ّكله ِ  - ب

  .بنكًء  لى طلِب صكأِب الّشمكدةِ  .1

 نَّن الّشمكدَة قد اُس عتلت بغرِض ب  ُفهُد  تنمكل أّليُ  ذا قكَتْت قرا ن بنكًء  لى تعطهكٍت توثّلٍ  هتحُن ا .2
. الّ دلهِس  و الغشِ 

  ُفهد  ّنب جرى ان مكك تنظوتِ   نشكء  تنمكل أّليُ  ذا قكتت قرا ٌن بنكًء  لى تعطهكٍت ُتوثّلٍ  ُهتحُن ا .3
 .الّ وقهي اإللح رونيِّي 
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 . تن المه  ِ  تعّللٍ بنكًء  لى  تر .4

 تسؤوًا  ن  حتكِل اإلجراءاِت الّشمكدِة ،هحوُن تزّوُد خدتكت الّ صدهِي اإللح رونيِّي في أكِل  لغكء  و  علهي  - ج
 :ال ّكله ِ 

 . نفهُذ  تلّهِ   لغكِء الّشمكدِة  و  علهلمك .1

 . فوَر وقو مك صكأِب الّشمكدِة والمه   بكإلجراءاِت اّل ي  ّتت  لمُ  .2

 .، وبأكل مك  نبهب حل تن هع تُد  لى الّشمكدِة تس لبًل بعدِم صلأّهِ  الّشمكدةِ  .3

هأيُّم لصكأِب الّشمكدِة  و للغهر اا  راُض  تكَم المه    لى  علهِي  و  لغكِء الّشمكدِة خلل تدٍة  قصكهك  - ح
هوتًك تن  كرهخ الّ علهِي  و اإللغكِء، والتنشور  لى التوقي اإللح روني لتزّوِد خدتكت الّ صدهي / 15/

، و لى المه ِ   ن  بتَّن بكا  راِض خلَل تمل  شمٍر تن  كرهِخ  لدهتب  .اإللح رونيِّي

 لى ألوِي  يِّي تن األطراِد اّلذهن سبي لمم ال عكتل بتوجِب الّشمكدة  ؤّثرُ  تلّهُ  اإللغكِء  و الّ علهِي ا ت - خ
 .الُتعّلل الُتلغكِة  و 

 

  أكااٌم  ات ٌم : الفصُل الثّالثُ 

شمكدات الّ صدهي اإللح رونيِّي الّصكدرِة  ن المه ِ   و تزّودي خدتكت  سري  أحكُم هذذ الّل أِ   لى حكفِ  
 .الّ صدهِي اإللح رونيِّي 

 

 

 

 


