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  ومصطلحات تعاريف: األّولالفصل 

للجهات  اإللكرتوينالّتصديق اظمة لتقدمي خدمة سس النّ جمموعة القواعد واأل :الّتصديق اإللكرتوينّ نظام خدمات  -)1(المادة
  واخلاصة. عاّمةال

 بالتّ  قصدي -)2(المادة
ُ
  منها:  جبانب اسم كلٍ دناه املعىن املبّني درجة أعابري واملصطلحات امل

  م. 2009/ لعام 4/ الّشبكة رقموخدمات  الّتوقيع اإللكرتوينّ قانون  قانون:ال

 الّشبكةية خلدمات : اهليئة الوطنّ الهيئة
ُ
  .نانو قالحدثة مبوجب ، امل

 : دارةمجلس اإل
ُ
  .القانونكل وفق شّ جملس إدارة اهليئة امل

  .الّشبكةهليئة الوطنية خلدمات امدير عام  المدير العام:

ة، وسلطة الّتوقيع اإللكرتوّين شغيل وإدارة سلطة الّتوقيع اإللكرتوّين الوطنيّ ي يتوىل تالذّ  اإللكرتوينّ  لّتصديقامركز المركز: 
 .وابط لذلكواظم والضّ ة، ووضع النّ احلكوميّ 

، هليئةاعتمد من قبل مُ  لكرتوينّ إّتصديق  مركزشهادة اعتماد تصدر عن : (الّشهادة الّرقمّية) اإللكترونيّ الّتصديق شهادة 
معّني، سندًا لالرتباط بني املوقِّع وبيانات إنشاء  أو اعتباريٍّ  طبيعيٍّ  إىل شخصٍ  إلكرتوينّ دية توقيع اهلدف منها إثبات عائّ 

  ة به.املعتمدة اخلاصّ  الّتوقيع اإللكرتوينّ 

بيانات أو املعلومات، مثل حفظ أو ختزين الأو  ة لتبادلِ اإللكرتونيّ يستخدم الوسائل  ماديٌ  : وسيطٌ اإللكترونيُّ الحامل 
  آخر مشابه. وسيطِ  ة أو أيّ اإللكرتونيّ ة أو األقراص املمغنطة أو الذاكرات األقراص املدجمة أو األقراص الضوئيّ 

  . املركزمن  رقمّيةعلى شهادة احلائز و أو خاصة  عاّمةجهة العامل لدى  :بون)(الزّ  المستفيد 

دف اشهادة االتصال اآلمن:  لتحقق/املصادقة أو التشفري. ممكن أن تكون شهادة معيارية (حتقق أو تشفري) شهادة رقمية 
  أو متخصصة (ختم زمين أو كاتب عدل إلكرتوين أو توقيع زمار).

دف إىلعم الفني: الدّ  ة ة واخلاصّ الزم للجهات العامّ لّ اوجيه الفين تقدمي احللول واملساعدة والتّ جتهيز بيئة العمل و  خدمة 
  .إللكرتوينّ االّتوقيع خبصوص خدمات 

  مايلي: إىل  الّدعم الفين يقسمو 
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 .(يف املوقع) الّدعم الفين املأجور .1

الّدعم الفين اجملاين: تقدمي احللول واملساعدة والّتوجيه الفين اّلالزم للجهات العاّمة واخلاّصة خبصوص خدمات  .2
  إللكرتوّين عن بعد.الّتوقيع ا

  عاّمة أحكام: انيالفصل الثّ 

م الوظيفيّ  ةواخلاصّ  عاّمةللعاملني يف اجلهات ال الّرقمّيةهادات شّ الهليئة در اصّ تُ  -)3(المادة وائح للقانون واللّ  وفقاً  ة،بصفا
 وذلك لقاء األجور  ،املركزالّصادرة عن و  لةذات الصّ  ةالتنظيميّ 

ُ
  .الفصل اخلامسحددة يف امل

 وذلك لقاء األجور  ستفيدللمُ اإللكرتوّين تؤمن اهليئة احلامل  -)4(المادة
ُ
  .الفصل اخلامسة يف حددامل

األدىن للمواصفات  عن احلدِّ  أال تقلّ  بنفسها، بشرط ةاإللكرتونيّ تأمني احلوامل  ةواخلاصّ  عاّمةميكن للجهات ال -)5(المادة
، وذلك لقاء ةرقميّ  ها، والتأكد منها قبل حتميلها بشهاداتر باختبااملركز قوم ي، و املركزمن قبل احملّددة ة الفنيّ 

حددة يف األجور 
ُ
  .اخلامسالفصل امل

جراءات من حيث اإلجديدة ة إصدار شهادة رقميّ معاملة  ،ة ألي سبب كانقميّ هادة الرّ استبدال الشّ  طلبعامل يُ  -)6(المادة
  .واألجور

  .وريجاري السّ املصرف التّ  لدىيف حساب اهليئة  ،اخلدمات لقاءاملرتتّبة جور يتم تسديد األ -)7(المادة

ال مبوجب القوانني واألنظمة إعليها  االطالع ،وز ألي كانة وال جيهادات سريّ املتعلقة بإصدار الشّ البيانات  عتربتُ  -)8(المادة
  افذة.النّ 

  س وقواعد تقديم الخدمةسّ أ: الثالثّ الفصل 

اغبني األشخاص الرّ أمساء فيها للهيئة، حتدد  هةٍ موجّ  رمسيةٍ  مبوجب كتبٍ واخلاصة  عاّمةيتم تقدمي اخلدمة للجهات ال -)9(المادة
م الوظيفيّ  باحلصول على شهادة رقمّية   موذجعة وفق النّ استمارات موقّ ا مرفقًا ة، وصفا

ُ
عتمد، والوثائق امل

 املطلوبة.

ا  ةاخلاصّ تقوم اجلهات   -)10(المادة ة أما اجلهات اإللكرتونيّ  احلواملهادات و الشّ ، قبل استالم اهليئةجتاه املالّية بتسديد التزاما
ا ة العامّ   .رسلة من اهليئةمُ مطالبات بناء على ة املاليّ فتسدد التزاما

 ة.أصوليّ تسليم  مبوجب مذكراتة واخلاصّ  عاّمةللجهات ال اإللكرتونّيةاحلوامل هادات و الشّ بتسليم املركز م قو ي -)11(المادة
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وجب مبعنه  من ينوب أو شخصياًّ  للُمستفيد ةقميّ الرّ اهادات شّ الملة بحمُ  اإللكرتونّيةبتسليم احلوامل  يقوم املركز -)12(المادة
 تفويض رمسي.

 البيّ  وفق ةقميّ هادات الرّ بإصدار الشّ  يقوم املركز -)13(المادة
ُ
على  بناءً  أو إلغائهايتم جتديدها و ، االستمارة درجة علىانات امل

 اخلاصة. ة أواجلهة العامّ من  طلب رمسيٍّ 

 .الّصادرة عن اهليئةو  ذات الصلة ةنظيميّ وفق القانون واللوائح التّ ة قميّ الرّ  هاداتالشّ ق للهيئة إلغاء حيَ  -)14(المادة

ستفيدلتزم ي -)15(المادة
ُ
لة ذات الصّ  ةنظيميّ القانون واللوائح التّ  وفق ادرة عن اهليئةالصّ  تخدامبعدم خمالفة تعليمات االس امل

 .ادرة عن اهليئةالصّ و 

 .كرتوينّ لاإل الّتصديقخدمة  استمراريةضمان تلتزم اهليئة ب -)16(المادة

 صديق اإللكترونيّ خدمات التّ تنفيذ  إجراءات: ابعالفصل الرّ 

 :عامةة جلهة ة ملنح شهادات رقميّ اإلداريّ  اإلجراءات -)17(المادة

 ةنوع احلوامل اإللكرتونيّ و ، ةاغبني باحلصول على شهادة رقميّ أمساء الرّ  متضمناً  العامة من اجلهة كتاباستالم   - 
 مرفقاً املركز اخلدمة مع إجراءات تابعة تنفيذ املخول مبخص تسمية الشّ باإلضافة إىل ، املطلوبةعم الفين وخدمات الدّ 

 ةة وصورة شخصيّ ورة عن اهلوية الشخصيّ ة وصا استمارات طلب احلصول على شهادة رقميّ 
وحتميلها على احلامل ستفيد مُ كل بة هادة اخلاصّ ومن مث إصدار الشّ  ،البياناتحقق من صحة بالتّ املركز قوم ي - 

 له  هايموتسل ،اإللكرتوينّ 
 أجور اخلدمات.ُمتضمنة  العامة ة إىل اجلهةإرسال مطالبة ماليّ تقوم اهليئة ب - 
 سديد إىل اهليئة.تّ الوإرسال إشعار  وفق املطالبة، اتأجور اخلدم يدتسدبالعامة قوم اجلهة ت - 

ستفيد أو من قبل املركز بناًء يتم جتهيز املتطلبات الفنية لبيئة العمل وفق الضّ  - 
ُ
وابط اليت تضعها اهليئة، إما من قبل امل

 على طلب رمسي من اجلهة.

 ة بناء على طلب رمسي من قميّ هادات الرّ يتم جتديد الشّ  - 
ُ
 .ستفيدامل

  ة:ة جلهة خاصّ رقميّ  اإلجراءات اإلدارية ملنح شهادات -)18(المادة

استالم كتاب من اجلهة اخلاصة متضمنًا أمساء الرّاغبني باحلصول على شهادة رقمّية، ونوع احلوامل اإللكرتونّية  - 
 مرفقاً املركز ع ، باإلضافة إىل تسمية الّشخص املخول مبتابعة تنفيذ إجراءات اخلدمة معم الفين املطلوبةوخدمات الدّ 

 ة.ة وصورة شخصيّ ة وصورة عن اهلوية الشخصيّ ا استمارات طلب احلصول على شهادة رقميّ 
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  .أجور اخلدماتُمتضمنة اخلاّصة ة إىل اجلهة إرسال مطالبة ماليّ تقوم اهليئة ب - 
 سديد إىل اهليئة.وإرسال إشعار التّ  ،اتأجور اخلدم تسديداخلاّصة بتقوم اجلهة  - 
  ةهادة اخلاصّ ومن مث إصدار الشّ  ،البياناتحقق من صحة بالتّ املركز قوم ي - 

ُ
وحتميلها على احلامل  تفيدسبامل

 .وتسليمها له ،اإللكرتوينّ 
ستفيد إما من قبل  ، تضعها اهليئةوابط الّيت يتم جتهيز املتطلبات الفنية لبيئة العمل وفق الضّ  - 

ُ
أو من قبل املركز بناًء امل

 على طلب رمسي من اجلهة.
ستفيدة بناء على طلب رمسي من هادات الرقميّ جتديد الشّ يتم  - 

ُ
 .امل

 خدمات الّتصديق اإللكترونيّ  أجور: فصل الخامسال

 مستودعياً.واملواصفات وع لنفس النّ أحدث سعر شراء  ة بناء علىاحلوامل اإللكرتونيّ سب قيمة حتُ  -)19(المادة

 تُ  -)20(المادة
ُ
كلفة مضافًا إليها ة وملرٍة واحدٍة وفق أسعار التّ العاّمة واخلاصّ للجهات  باعةستوىف قيمة احلوامل اإللكرتونّية امل

 يلي:  هادة وحتسب كماأجور عمليات الّتهيئة وحتميل الشّ 

 مستودعياً. * قيمة احلامل اإللكرتوينّ 41.= قيمة احلامل اإللكرتوينّ  

 وفق مايلي:املأجور عم الفين الدّ  تستويف اهليئة أجور -)21(المادة

 دمشق وريفها.مدينة ل.س ضمن / 3,000/ - 
 .خارج مدينة دمشق وريفها.ل.س / 6,000/ - 

  -)22(المادة
ُ
 صنيع.اجتة عن سوء التّ قدمة من اهليئة لسنة ضمان جماناً ضد األعطال النّ ختضع احلوامل امل

ة، تستويف اهليئة أجور عمليات التهيئة عن كلِّ يف حال تأمني احلوامل اإللكرتونّية من قبل اجلهات العاّمة واخلاصّ  -)23(المادة
  ل.س./ 4,500/ حامٍل وملرٍّة واحدٍة والبالغة

غري ألي سبب  ل.س لكل حامل إلكرتوينّ / 4,500/تستويف اهليئة أجور صيانة احلوامل اإللكرتونّية والبالغة  -)24(المادة
 .صنيعسوء التّ 

 اآليت:ة وفق قميّ هادة الرّ تستويف اهليئة أجور الشّ  -)25(المادة

 .ةسنويأجرة / ل.س 5,000ة /إصدار شهادة رقميّ  - 
   .أجرة سنوية / ل.س3,000ة /جتديد شهادة رقميّ  - 
 / ل.س.40,000إصدار شهادة اتصال آمن معيارية لنطاق واحد وملدة سنة واحدة / - 
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 / ل.س.50,000إصدار شهادة اتصال آمن متخصصة لنطاق واحد وملدة سنة واحدة / - 
 / ل.س.30,000شهادة اتصال آمن لنطاق واحد وملدة سنة واحدة / - ملرة واحدة  -جتديد  - 
 / ل.س.100,000سنوات / 3احد وملدة إصدار شهادة اتصال آمن معيارية لنطاق و  - 
 / ل.س.120,000سنوات / 3إصدار شهادة اتصال آمن متخصصة لنطاق واحد وملدة  - 

، عاّمةبناًء على طلب اجلهة ال دفعات علىللجهة العامة مة املقدّ  اخلدماتأجور بة اخلاصّ املبالغ كن تقسيط ميُ  -)26(المادة
  لتقدمي اخلدمة.ىلاألوّ  نةد خالل السّ ن تسدّ ومبوافقة املدير العام، على أ

 .وافقة املدير العامذلك مبو ملرة واحدة فقط ة للجهات العامّ جماناً  ةقميّ هادات الرّ الشّ تقدمي  ميكن -)27(المادة

  .مبوافقة جملس اإلدارةة وذلك خاصّ ر اسعأعروض  تقدميحيق للهيئة  -)28(المادة

ة اإللكرتونيّ  ، وتعترب احلوامللحسب متطلبات العم عناصر اهليئةلة جماناً هادات واحلوامل اإللكرتونيّ الشّ  اهليئة قدمتُ  -)29(المادة
 ة.مبثابة عهدة شخصيّ 

 يلي: قانة وفق ماووزارة االتصاالت والتّ  ،تستويف اهليئة أجور اخلدمات املقدمة جمللس إدارة اهليئة -)30(المادة

 .مستودعياً  قيمة احلامل اإللكرتوينّ * 1.2= قيمة احلامل اإللكرتوينّ  - 
 ة جماناً.قميّ هادات الرّ الشّ  - 

  ات االتصال اآلمنشهاد :الفصل السادس

 متطلبات تقدمي اخلدمة: -)31(المادة

  إصدارها. حتدد فيه نوع الشهادة املطلوب كتاب رمسي من اجلهة املعنية - 
  استمارة موقعة وفق النموذج املعتمد. - 
  شهادة بنسخته اإللكرتونية.- توقيع- ملف طلب - 
دار الشهادة وإعالم شهادة وتوقيعه من قبل املشرتك ومن مث إص- توقيع- بعدها يقوم املركز بطباعة ملف طلب - 

  املشرتك عرب الربيد اإللكرتوين بإمكانية حتميل الشهادة من الرابط املرسل.

  ينطبق على هذه الشهادة، ما ينطبق على الشهادة الرقمية من أحكام واردة يف هذا النظام. -)32(المادة

  ةأحكام تنظيميّ  :ابعالسّ  الفصل

 ة.مسيّ يف اجلريدة الرّ  نشرهِ بعد نافذاً  الّنظامعترب هذا يُ  -)33(المادة


