
الجمهورّية العربّية السورّية  
 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

 

الالّئحةُ التّنظيميّةُ 

 NANS/PKI/03 رقم 

  بخاتمخاِد  شخاااِد التّ صديِد ااألننيّةِد  اللخّاةُ الّضوابطُ والنّواظُم 

 

 

 

 

 

 النّسلة ااولى



الجمهورّية العربّية السورّية  
 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

ضبُط الالّئحِة   
 

 سجاّلُا التّغيير

 التاريخ إصدار احلالة النسخة

 12/04/2013 فريُق عمل الّتوقيع الرقمي مسودة 1.0

 10/12/2013  /3/يجهُس انهيئِت انىطنيّت نخذيبِث انّشبكت رقى إقرار 1.1

  :....................قراٌر تنظيًيٌّ رقى إقرار 1.1

 

 المراألعخا

 التاريخ االسم الصفة

 22/05/2013 فادي كردوس حمامي

 23/05/2013 الدّكتور ماهر سليمان مدير عااِّم اايية الوونّية  دماا الّل بةِة سااباًا 

 28/05/2013  فادي كردوس 

 29/05/2013 الدّكتور ماهر سليمان 

 06/06/2013 فادي كردوس& الدّكتور ماهر سليمان  

 13/06/2013 فادي كردوس& الدّكتور ماهر سليمان  

 17/07/2013 الدّكتور إااء عويلق& الدّكتور عماد الصااوين  وزيُر االّتصاالاِة والّتبانةِة و مديُر عااِّم اايية الّناظمةِة لبطّاعِة االّتصاالا
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 ألصوُو المحتودخاِد 

 

 

 4  أكبٌو تًهيذدّتٌ :  انفصم األّول

 4تًهيذ : انًبّدة األونى

 4تعردفبث : انًبّدة انثّبنيت

 5اعتًبُد جهبِث انتّصذدق اإلنكترونيِّ األجنبيِّت : انفصم انثّبني

 5اعتًبُد جهبِث انتّصذدق اإلنكترونيِّ األجنبيِّت : انًبّدة انثّبنثت

 6  أكبٌو عبّيتٌ : انفصم انثّبنث
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 أحكاٌم تمهيدّية: الفصُل األّوُل 

 تمهيد: الماّدُة األولى

 األلاّدحِ -أ  . تدُد ذذ اّل ئُحإال ئددِد اّل  ظم  اّل  اِط ال تمِد تمد ا اّ  ددِي اال ر لنِّي
 .تن المل نِ(19,29,30) س لُد ذذ اّل ئُحائلمِم ات  دِّي -ب
 :  تُلأل  لَب المل ِنذ ا اّ لح  ّا ن(01,02,06)رقم ر اُط ذذ اّل ئُحاـماّل   ِح -ا

.اماّ  قدِي اال ر لنِّي اّل  ظُم  اّل  اُط اخمّ ُحNANS/PKI/01 اّل ئُحرقم

.ا تمدِد اّ  ددِي اال ر لنّ اخمّ حُ اّل  ظُم  اّل  اُطNANS/PKI/02 اّل ئُحرقم

 . خدتمِا اّ  ددِي اال ر لنِّياتزّ د اخمّ حُ اّل  ظُم  اّل  اُطـNANS/PKI/06رقم اّل ئُح

 تعريفات: الماّدُة اللّانيةُ 

ألتديَ  خدتما اّ الح اّل ئحِ ا عمادِر اُتس خدتِحفن ذذإنَّن ،ت   فلٌحتيتم ردالمل ِن اّ  قدِي اال ر لنِّي
. ُ طّاُياللل ذذ اّل ئحِ

. زدُر  ّ  م ا  اّ لملح :الوزير

 خدتمِا اّ الِحرقم: القانون .2009اعمم4قمل ُن اّ  قدِي اال ر لنِّي

.2009اعمم4 اتد ُح ا طلّدُحاخدتمِا اّ الِح اُتئدثِحالمل ِن اّ  قدي اال ر لّن خدتمِا اّ الِحرقم:الهيئة

 األلاّدحِ اخمّ ُح اّل ئُح ا ّلظدتّدُح:الاّلئحة . اّل ئحِ،  ن ذذامال تمِد تمد ِا اّ  ددِي اال ر لنِّي

 سم َلدُ سم ُلإال ر لّدٌحأ لترام ّدٌحأ تملطدسّدٌحأ لترطدسّدٌحأ ل  ّدٌحأ رقتّدٌحأ أ ّ:الوسائُل االكترونّيةُ 
.ت ماتٍحُ س خدُمفن امدِل اادملمِاأ  اتعل تمِاأ ُتعماألِ تمأ ئفظتمأ  خزدلتم

.ُتعمتلٌا ُلفُذا سم َلإال ر لّدحٍ:الُمعامالُت االكترونّية
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 تمدُد ال تمٍد  دُرالنألتٍحتخ ّ ٍحُترّخٍصاتم، اتددتلتمإثاماالم دّدح: هادُة الّتصدييِق االكترونيّ 
تعّدٍن،سلدً الر امِطادن ات قِّيي ادملمِاإل مء اّ  قدِي أ  ال امر ٍّ إال خٍصطادعنٍّ   قدٍيإال ر لنٍّ

 اُتع تدِد اخمّ حاه . اال ر لنِّي

.أأللاّدٍحُتع تدٍدتنقال اتد حِالنألتٍح تمدُد ال تمٍد  درُ:  األألنبّيةِق  هادُة الّتصدييِق االكترونيِّي 

ئم زاللل تمدِد:الُمستخدم أ  ال امر ٍّ  خٍصطادعنٍّ تزّ دإ  دديٍأ ُّ تنأ ِّي .ال ر لنٍّ

فن عمتل ه اال ر لّدحِ:الُمتعامل  خٍصدس لُدإال تمدِد  ددٍيإال ر لنٍّ .أ ُّ

 

 ااتماُد ألهاتِق الّتصدييِق االكترونيِّي األألنبّيةِق : الفصُل اللّانيْي 

 ااتماُد ألهاتِق الّتصدييِق االكترونيِّي األألنبّيةِق : اللاللةُ الماّدُة 

.تن المل نِ(30 29 19/5) ات  دُّ: اترألي

 اّ  دديِألتمٍاأأللاّدٍح فلًماسدمسِحالن اّ مدرِددِ تمد ِا اّ  ددِي اال ر لنّامال تمدِ ل ُم اتد ُح -أ
 . اتد حِالن ات امدل اّ مدرد

ألر ء ُاااأندألُب -ب ألر ء ِاادى  ال تمدِ  فَيق  الُد     األتِح األلاّدِح اُت دردال تمدِد،تي ر ط   
 .فن األتت رّدِح اعراّدِح اس رّدحِ ائ  ِلاللل رخدص لددِمخدتمِا اّ  دديِ

النتتثّلتمفن األتت رّدِح اعراّدِحدل ُن ال تمُد لك اأّلتما األلاّدحالمًءالللطلٍبُتلّدٍمتلتمأ  -ا
 دل ُنذاك ال تمُد لك األتمِاتن للمِءلفستمدتلُنالتد حِلتم،ُ عدُّ م اتد حُ ّا ن اّلتمذِج اس رّدِح فيَ

 .الر ٍرتنتأللِسإد رِ تم

.فهِ ائيُّفنإاممِء  ال تمِدأ  ي-ُتعّللٍالر ٍر-التد ِحد  تًم -ث
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  فمقدمٍاد ادٍحلمفذٍد، دؤّثُرد،أ أ ّ اّل ئحِتيتر المِدأ ل  اطأ  ر ط  رددفن المل ِنأ  ذذ -ج
 اّ مدرِدتن األتِح األلاّدِحالللئل ِي ال تمدُ ،أ اللل اُتس خدتدن تمد ِا اّ  ددِي اال ر لنِّي
. اُت عمتلدنئل ِي

، د مُّ ئددُث ذذ الم تِحا لٍلاددتم اُتع تددِ َل ُر اتد ُح فَي ا سم ِل ات مئِحقم تًحاماألتمِا األلاّدِح -ح
.تس ترٍ

 اّ مدرِدالنألتٍحأأللاّدٍحُتع تدداددتم،ئساتمَ ل لدِه -خ دئيُّالتد ِحرفض تمد ِا اّ  ددِي اال ر لنِّي
. ات لئُح اعمّتحُ

 

 أحكاٌم اامةٌ : الفصُل اللّالثُ 

 اّ مدرِدالنألتمٍاأأللاّدحٍ   اُتع تدِد، سر أئلمُم ذذ اّل ئِحاللللمّفِح تمد ِا اّ  ددِي اال ر لنِّي
 .تئلدمً

 

 

 


