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 .1مقدّمة
الرقميّة
الرقمي وشهادات المصادقة ّ
 .1.1التّعريف بمفهوم التّوقيع ّ
عنَّجملةَّبياناتَّتدرجَّعلىَّوثيقةَّ َّإلكترونيةَّ َّوترتبطَّبهاَّ،ويتمَّذلكَّمنَّخاللَّإجراءَّ
َّ
الرقميَّهو َّعبارةَّ
إنَّ َّالتّوقيع َّ ّ
الشراءَّأوَّالمراسالتَّ
االتفاقياتَّوأوامرَّالبيعَّو َّّ
َّّ
علىَّوثيقةَّإلكترونيةَّ،كالعقودَّو
َّّ
الشخص َّالذيَّيريدَّالتّوقيع َّ
يقومَّبهَّ ّ

الشخص َّاَّلّذي َّيقومَّ
َّّ
َّاإللكترونيةَّ ،بحيث َّيتم َّمن َّخالل َّهذه
َّّ
َّوغيرها َّمن َّالمعامالت
الخاصة َّ
َّّ
هوية َّ ّ
َّالعملية َّربط َّ ّ

منَّصحةَّالتّوقيع َّالمدرجَّعليهاَّ
َّّ
قمياً َّالتّحقق َّ
بالتّوقيع َّبالوثيقةَّالمَّوَّقّعَّعليهاَّ،بحيثَّيمكن َّلمستلمَّالوثيقةَّالموَّقّعةَّر َّّ

بشكلَّقاطعَّوفوريَّ َّ.

المستنداتَّاإللكترونيةَّوتشفيرهاَّوتبادلهاَّبطريقةََّّآمنةَّبحيثَّالَّيسمحَّ
َّّ
الرقميَّيضمنَّتوقيعَّالوثائقَّو
كماَّأنَّالتّوقيعَّ ّ

العَّعلىَّمحتوىَّالرسالةَّ َّ.
َّّ
هذاَّالتّشفيرَّواال َّ
َّ
حَّلهمَّبفكَّ
َّّ
صر
إالَّلألشخاصَّالمَّ َّ
طّ
الرقميَّهي:
وأهمَّمجاالتَّاستخدامَّالتّوقيعَّ ّ
 التوقيع الرقمي
 عدم اإلنكار
 سالمة ودقة المعلومات
 الخصوصية
 التشفير

قميةَّفهيَّتَّمثلَّإثباتَّارتباطَّتوقيعَّرقميَّإلىَّشخصََّّطبيعيَّأوَّاعتباريَّ،ويتمَّبواسطتهاَّ
الر َّّ
َّّ
أماَّشهادةَّالمصادقةَّ ّ
قمية.
الر َّّ
الحصولَّعلىَّتوقيعَّرقميَّواستخدامهَّ،وتصدرَّعنَّجهةََّّمرخصَّلهاَّبمنحَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
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 .1.2مسرد المصطلحات:
فيما يلي مسرد ألهم المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة:
المصطلح

االختصار

الترجمة

Public Key Infrastructure

PKI

البنية التحتية للمفتاح العام

Digital Signature

DS

التوقيع الرقمي

Digital Certificate

-

شهادة المصادقة الرقمية

Public Key

-

المفتاح العام

Private Key

-

المفتاح الخاص

Certification Authority

CA

مركز التصديق الرقمي

Registration Authority

RA

مركز تسجيل الشهادات الرقمية

Root Certification Authority

Root-CA

مركز التصديق الرقمي الجذري

Online Certificate Status Protocol

OCSP

بروتوكول التحقق المباشر من الشهادة

Simple Certificate Enrollment Protocol

SCEP

بروتوكول منح الشهادة البسيط

Lightweight Directory Access Protocol

LDAP

برتوكول إدارة الدخول

Certificate Revocation List

CRL

قائمة الشهادات الملغية

certification practice statement

CPS

إجراءات التصديق الرقمي

Certificate Policy

CP
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 .1.3مكونات البنية التّحتيّة للمفتاح العام في الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة
الرقمي:
 مركز التّصديق ّ
الرئيسليَّلكامللَّالمنووملةَّ،ويقلومَّ
حتيلةَّللمفتلاحَّالعلامَّ،ومصلدرَّالثّقلةَّ َّّ
يمَّثّلََّّأعلىَّسللطةَّفليَّالبنيلةَّالتّ ّ

الرقميلةَّوالغائهللاَّأوَّتعليللقَّالعملللَّبهللاَّ،كمللاَّأنللهَّالمسل ولَّعللنَّسل ّلنَّ
بلإدار َّ
ةَّواصللدارَّوتوقيللعَّ ّ
الشللهاداتَّ ّ

ةَّ،واَّجل لراءاتَّ
الرقميل ل َّ
السياس ل
َّّ
الرقميل لةَّعب للرَّوثيقت لليَّسياس للةَّ ّ
لاتَّالعامل لةَّالس للتخدامَّ ّ
الش للهادةَّ ّ
الش للهاداتَّ ّ
ّ
قميةَّ .
الر َّّ
الرقميَّ،واإلشرافَّعلىَّتخزينَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
التّصديقَّ ّ
الرقميّة:
 مركز تسجيل شهادات المصادقة ّ
ويتّصللَّ
قميلةَّ َّ
الر ّ
الراغبينَّبالحصولَّعلىَّشهاداتَّالمصلادقةَّ ّ
وهوَّالمركزَّالذيَّيقومَّبمعالجةَّطلباتَّ َّّ

الرقميَّ،حيثَّيقومَّبكافةَّإجَّلراءاتَّالتّسلجيلَّملنَّاسلتقبالَّواسلتالمَّالطّلبلاتَّ،
مباشرةَّبمركزَّالتّصديقَّ ّ

لنَّهويلاتَّالمتق ّلدمينََّّ،واسلتكمالَّكافلةَّالبيانلاتَّالمتعلّقلةَّبطلل َّالتّسلجيلَّ َّ،وقبلولَّ
َّوتدقيقهاََّّ،والتّحققَّم
ّ

الرقميةَّللمستفيدَّ .
الرقميَّ َّ،وتسليمَّشهادةَّالمصادقةَّ ّ
الطّلباتََّّ،ورفعهاَّإلىَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
الرقميّة وإدارتها:
 تخزين شهادات المصادقة ّ

الرقمي للةَّوأرش للفتهاَّ
الرقم لليَّه للوَّالجه للةَّالمسل ل ولةَّع للنَّإص للدارَّش للهاداتَّالمص للادقةَّ ّ
َّمرك للزَّالتّص للديقَّ ّ
الشهادةَّوذلكَّعبلرَّبروتوكلولََّّ،OCSPوهلوَّمللزمَّ
وتخزينهاَّ َّ،ويقدمَّخدمةَّالتّحققَّالمباشرَّمنَّحالةَّ ّ

علىَّموقعهَّاإللكترونيَّبالحدَّاألدنىَّ،لتمكينَّالمستخدمينَّ
َّّ
الشهاداتَّالمنتهيةَّأوَّالملغاةَّ
بنشرَّقائمةَّ ّ

قميةَّ .
الر َّّ
منَّمعرفةَّحالةَّشهادةَّالمصادقةَّ ّ
 المستفيدون:

العامة َّمنَّ
الرقمية َّللعاملينَّفيَّالجهاتَّ َّّ
الرقميَّ
ّ
الحكوميَّيقدمَّشهادات َّالمصادقة َّ ّ
َّمركزَّالتّصديق َّ ّ

مزودات َّالتّصديقَّ
َّالوويفيةَّ ،أما َّ َّّ
َّّ
و ازرات َّأو َّم سسات َّأو َّهيئات َّأو َّشركات َّحكومية َّبصفاتهم

الرقميةَّلألفرادَّأوَّ
الخاصةَّالحاصلةَّعلىَّترخيصَّمنَّالهيئةَّفإنهاَّ َّّ
َّّ
قمية َّ
الر َّّ
تقدمَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
ّ
شركاتَّالقطاعَّالخاصَّ .

قمية َّبتقديم َّطل َّتسجيل َّلدى َّمركز َّتسجيلَّ
يقوم َّمن َّيرغ َّبالحصول َّعلى َّشهادة َّمصادقة َّر َّّ

تثبتَّهويتهَّ،باإلضافةَّاللتزامه َّبحفوَّ
الدقيقةَّالتي َّ
قميةَّ،وتزويدهَّبالمعلوماتَّالكاملةَّو َّّ
الر َّّ
ّ
ّ
الشهادات َّ ّ

عندَّحدوثَّأيةَّ
َّّ
الرقميَّ
قمية َّوالمفتاحَّالخاصَّبشكلَّآمنَّ،معَّ َّّ
الر َّّ
ّ
الرجوعَّلمركزَّالتّصديق َّ ّ
الشهادة َّ ّ

مشكلةَّ .
سياسة الشهادة الرقمية
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 .1.4الخدمات المقدّمة:
قميةَّمنها:
الر َّّ
الرقميَّخدماتَّ َّّ
عدةَّلنشرَّوادارةَّواستخدامَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
يقدمَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
الخاصة.
الجهاتَّالعامةَّو َّّ
َّّ
قميةَّلألفرادَّو
الر َّّ
 منحَّأوَّتصديقَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
التّشفير.
الرقميَّو َّ
 خدمةَّالتّوقيعَّ ّ
خدمةَّالختمَّالزمني.
َّّ

الرقمي.
تقديمَّالدعمَّ،و َّّ
َّّ

النصحَّلمنَّيرغ َّبتقديمَّخدماتَّالتّوقيعَّ ّ
األجنبية.
َّّ
الشهاداتَّ
 االعترافَّب ّ
الرقمي :
 .1.5الخدمات المتاحة باستخدام التّوقيع ّ
التّاليةَّ :
الرقميَّتقديمَّالخدماتَّ َّ
يتيحَّالتّوقيعَّ ّ
سريةَّالمعلوماتَّ:والتيَّتم ّكنَّالمتعاملينَّمنَّتبادلَّالمعلوماتَّفيماَّبينهمَّ،بماَّيضمنَّعدمَّ
َّّ 
معرفةَّاآلخرينَّبطبيعةَّتلكَّالمعلوماتَّ .
هويةَّ
َّ 
الرقميَّمنَّمعرفةَّ ّ
التّثبتَّمنَّ ّ
الهويةَّ:وتعنيَّتمكينَّالمتعاملينَّباستخدامَّالتّوقيعَّ ّ
بعضهمَّالبعضَّبشكلَّقاطعَّ .
المعلوماتَّومحتواهاَّ،أوَّ
َّ
 سالمةَّالبياناتَّ:وتعنيَّاكتشافَّأيَّتغييرَّفيَّشكلَّالبياناتَّأوَّ
القيامَّبحذفَّجزءَّمنهاَّأوَّاإلضافةَّإليهاَّأوَّتعديلهاَّبعدَّاإلرسالَّ .
لكترونيةَّوقدرةَّ
َّّ
اءَّعمليةَّالتّوقيعَّبصيغةَّإ
َّّ
الرقميََّّ:ويعنيَّقدرةَّالمستخدمَّعلىَّإجر
 التّوقيعَّ ّ
المستلمَّعلىَّالتّحققَّمنَّصحةَّالتّوقيعَّ .
الحيةَّالممنوحةَّللشخصَّالمفوضَّبعملَّماَّ،
َّّ
ةَّ:وتعنيَّتحديدَّنطاقَّالص
منحَّالص َّّ
الحي
َّّ

ّ
الشخصَّ .
بحيثَّتختلفَّهذهَّالص َّّ
َّّ
هويةَّ ّ
الحيةَّحس َّ ّ
امجَّالحاسوبيةَّ .
َّّ
 التّوقيعَّعلىَّالبر
وضعَّالختمَّالزمنيَّللمراسالتَّوالوثائقَّبهدفَّاإلثباتَّالقانونيَّلزمنَّإنشاءَّالوثيقةَّ .
َّّ

لجهةَّمعينةَّ .
 تصديقَّالكت َّوالخطاباتَّوالمعامالتَّاإللكترونيةَّ
ّ
التراسلَّالموثوقَّواآلمنَّبينَّاألجهزة.
َّ 
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الرقمية :
 .2مسؤوليّات نشر وحفظ شهادات المصادقة ّ
الشهاداتَّ
الرقميَّهوَّالمس ولَّعنَّنشرَّالوثائقَّالمتعلّقةَّبسياساتَّاستخدامَّ ّ
كماَّذَّكرَّسابقَّاًَّ،فإنَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

الملغيةَّوحفوهاَّ
الشهاداتَّ َّّ
الر َّّ
الرقميةَّوقوائمَّ ّ
قميةَّعبرَّموقعهَّالرسميَّ،وهوَّمس ولَّعنَّنشرَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
ّ
الرقميَّالمتعلّقةَّبنشرَّ
وادارتهاَّعبرَّبروتوكوالتَّ(َّ،)OCSP - LDAPيمكنَّتلخيصَّواجباتَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

الشهاداتَّبماَّيليَّ :
ّ






تقديم خدمة معرفة حالة الشهادة بشكل مباشر.
إصدار وتحديث قوائم الشهادات الملغية.
تضمين مسار  /العنوان اإللكتروني الخاص بتحميل قائمة الشهادات الملغية في أي شهادة رقمية.
نشر شهادة المصادقة الرقمية الخاصة بمركز التصديق الرقمي.
تأمين الوصول السهل والمباشر للموقع اإللكتروني الخاص بحالة الشهادات وقوائم الشهادات
الملغاة ،لذلك يجب نشر الشهادات فور إصدارها أو إلغائها أو تعليقها.

لاتَّالناقصلةَّملنَّقبللَّمركلزَّالتّسلجيلَّ،ثلمَّرفعهلاَّ
َّّ
الشلهاداتَّواسلتكمالَّالبيان
غالباًَّتحتاجَّعمليةَّتلدقيقَّطلل َّتسلجيلَّ ّ
الشللهاداتَّ،وتسللليمهاَّللمسللتفيدَّخللاللَّمللدةََّّ
الرقملليَّ،ثللمَّإعادتهللاَّلمركللزَّتسللجيلَّ ّ
وتصللديقهاَّمللنَّقبلللَّمركللزَّالتّصللديقَّ ّ

أقصاهاََّّ/9/أيامَّ .

الرقمليَّبعلدَّسلاعتينَّعللىَّاألكثلرَّملنَّ
أماَّبالنسبةَّلقوائمَّ ّ
الشلهاداتَّ ّ
الملغيلةَّ،فيجل َّنشلرهاَّملنَّقبللَّمركلزَّالتّصلديقَّ ّ
توليدهاَّوتصديقهاَّ،كماَّيتمَّتجديدَّالقائمةَّبشكلَّدوريَّيومَّّيَّاًَّ .

الرقملليَّبغرفللةَّمحكمللةَّللحمايللةَّ،وتللتمَّ
وتل
لتمَّعملي لةَّإدارةَّ ّ
ّ
الشللهاداتَّوالق لوائمَّوحفوهللاَّعبللرَّمخل ّلدماتَّمركللزَّالتّصللديقَّ ّ

الرقميََّّ .
اإلدارةَّواإلشرافَّعليهاَّمنَّقبلَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

 .3مسؤوليّات التّوثيق وتحديد الهويّة:
الرقميّة:
 .3.1طرق وآليات التّسمية عند توليد الشّهادة ّ
هويةَّالمستفيد/التّسميةَّ،وتحديدَّالبياناتَّ
الرقميََّّعلىَّالمعيارَََّّّX.509منَّأجلَّتحديدَّ ّ
يعتمدَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

َّ،وذلكَّبالحصولَّعلىَّاالسمَّالكاملَّ،اسمَّالهيئةَّأوَّالمنومةَّ،البلدَّ،المدينةَّ،الشارعَّ،وغيرهاََّّ...وفقَّ
َّّ
الخاصةَّبه
َّّ

َّأنَّيكونَّللتسميةَّمعنىَّواضحَّوغيرَّمتكررَّبماَّ
َّ
بالتّاليَّيج
قميةَّ َّ،و َّ
ماَّهوَّواردَّفيَّاستمارةَّطل َّتسجيلَّشهادةَّر َّّ
الرقميةَّدونَّسواهَّ .
هويةَّ ّ
يميزَّ ّ
ّ
الشخصَّالحاملَّللشهادةَّ ّ
سياسة الشهادة الرقمية
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َّ
 .3.2إثبات هويّة حامل الشّهادة:
هويةَّالمستفيدَّ،
عندَّتسجيلَّالمستفيدَّلدىَّمركزَّالتّسجيلَّ،يتمَّالحصولَّعلىَّمستنداتَّوأوراقَّثبوتيةَّللتحققَّمنَّ ّ

َّويتطل َّذلكَّالحضورَّوالَّتّواجدَّالفعليَّأثناءَّتقديمَّالطّل َّأوَّمنَّينو َّعنهَّبتفويضَّأوَّتوكيلَّرسميَّ .
الرقميّة أو إلغائها:
 .3.3تجديد شهادات المصادقة ّ
يتم تجديد الشهادة وفق إحدى الحالتين التاليتين:

 الحالة األولى هي تجديد الشهادة :وهنا يكتفي المستفيد بتقديم طلب لتجديد الشهادة مع الحضور
الشخصي ،فيقوم مركز التسجيل بتصديق شهادة المصادقة الرقمية السابقة مع االحتفاظ بنفس
زوج المفاتيح ،أو توليد جديد للمفاتيح.
 الحالة الثانية هي توليد شهادة جديدة :ويكون ذلك بسبب تغيير في البياناات الشخصاية أو أي مان
األوراق الثبوتيااة ،أو ألي ساابب آخاار ،ويتطل اب ذلااك الحضااور الشخص اي وتقااديم كافااة الوثااائق
الرسمية وتتم بإجراءات مماثلة إلجراءات الحصول على شهادة رقمية أول مرة.
ليَّعملي لةَّ
الشللهادةَّفيكللونَّبتقللديمَّطل ل َّإلللىَّمركللزَّالتّسللجيلَّمللنَّقبلللَّالمسللتفيدَّمللعَّذكللرَّالسللب َّ،وهل
بالنسللبةَّإللغللاءَّ ّ
ّ
الشللهادةَّ،أوَّأنَّيقللومَّ
الرقمليَّومعرفللةَّال َّّلرقمَّالتّعريفليَّالخلاصَّب ّ
تحتلاجَّلتسللجيلَّدخلولَّإلللىَّمنووملةَّمركللزَّالتّصللديقَّ ّ

الضوابطَّ .
النواومَّو َّّ
الشهادةَّوفقَّماَّهوَّواردَّفيَّالقانونَّو َّّ
مركزَّالتّسجيلَّبإلغاءَّ ّ
 .4دورة حياة الشّهادة والمتطلّبات التّشغيليّة:

الرقميةَّدونَّانقطاعَّمعَّضلمانَّعمليلاتَّ
الرقميََّّتأمينَّخدمةَّعملَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
يج َّعلىَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

الملغي لةَّبسللهولةَّ،
الشللهاداتََّّوالَّتّعللديالتَّالحاصلللةَّعليهللاَّوتمكللينَّالمسللتفيدينَّمللنَّالوصللولَّلق لوائمَّ ّ
نشللرَّ ّ
الشللهاداتَّ ّ
الشهادةَّبدقةَّمتناهيةَّ .
الر َّّ
ابتداءَّمنَّتسجيلَّالطّل َّوحتىَّاستالمَّ ّ
وعليهَّيج َّإدارةَّعمليةَّمنحَّ ّ
الشهاداتَّ ّ
قميةَّ ً
َّ
َّ
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الرقميّة:
 .4.1تقديم طلب الحصول على شهادة المصادقة ّ
قمي لةَّلهللاَّأوَّ
يمكللنَّأليَّجهللةَّعامللةَّفلليَّالجمهورّي لةَّالعر ّبيللةَّ ّ
الس لَّورّيةَّتقللديمَّطل ل َّللحصللولَّعلللىَّشللهادةَّمصللادقةَّر ّ

منَّاألمورَّالتّاليةَّ :
َّ
للعاملينَّفيهاَّ،ويج َّعلىَّمركزَّالتّسجيلَّالتّأكدَّ

 إن كاال طلااب يحتااوي البيانااات الدقيقااة التااي تثباات  -بمااا ال ياادا مجااال للشااك  -هويااة الشااخص،
والتأكد من األوراق الثبوتية للوكيل في حالة وجود وكيل عن جهة ما.
 التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة من قبل المستفيد ،وتوقيع المستفيد أو الوكيل المفوض على
االستمارة الخاصة بالشهادة.
 .4.2معالجة ال ّ
طلب:
اتَّالتّاليةَّ :
بعدَّتسجيلَّالطّل َّفيَّمركزَّالتّسجيلَّ،يتمَّاالنتقالَّللخطو َّ
 تدقيق الطلب :ويتم بالتحقق من أن البيانات المقدمة في الطلب حقيقية وصحيحة وخالية من
التزوير.
 قبول أو رفض الطلب :نتيجة عملية التدقيق السابقة ،يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض.
 المدة الزمنية لمعالجة الطلب :يجب أال تتجاوز المدة  /9/أيام عمل ،ريثما تستكمل النواقص
والمستندات وعملية التدقيق.

 .4.3تصديق ال ّ
طلب:
القبولَّالنهائيَّلطل َّالتّسجيلَّ،حيثَّ
َّّ
الشهادة َّمنَّقبلَّمركزَّالتّسجيل َّتعتبرَّبمثابة َّ
عمليةَّتصديقَّ ّ
الشهاداتَّ
الرقمية َّبمفتاحهَّالخاصَّ ،ثمَّيقومَّبإعادةَّ ّ
يقومَّمركزَّالتّسجيل بتوقيعَّشهاداتَّالمصادقةَّ ّ
الرقميَّبإعالمَّالمستفيدَّ
الموقّعةَّإلىَّمركزَّالتّسجيلَّلتسليمهاَّللمستفيدينَّ،وهناَّيقومَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
شهادتهَّقدَّتم َّتصديقهاَّوبإمكانهَّالحصولَّعليهاَّ،
َّّ
ىَّبأن َّ
برسالةَّبريدَّإلكترونيَّأوَّب َّّأية َّطريقةَّأخر َّّ
مستفيدَّبأنهَّقدَّأصبحَّعلىَّعلمَّبذلكَّ.كماَّيج َّأنَّيحصلَّمزودَّ
َّّ
ويج َّالحصولَّعلىَّردَّمنَّال
الشهادةَّبعدَّالتجري َّ .
الرقميَّأيضاَّعلىَّموافقةَّمنَّالمستفي َّّ
دَّبأنهَّقدَّقبلَّ ّ
التّصديقَّ ّ
َّ
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َّ
 .4.4نشر الشّهادة:
الرقمي َّرسالة َّتأكيد َّمن َّالمستفيدَّ
بعد َّاستالم َّ ّ
الشهادة َّمن َّقبل َّالمستفيد َّواستالم َّمركز َّالتّصديق َّ ّ
الشهادة َّلتصبح َّالبيانات َّالمسموحَّ
الرقمي َّأن َّيقوم َّبنشر َّ ّ
بقبوله َّ ّ
الشهادةَّ ،على َّمركز َّالتّصديق َّ ّ
الرقميََّّ،وذلكَّعبرَّبروتوكولَّاللََّّ .LDAP
بنشرهاَّمتاحةَّفيَّقاعدةَّبياناتَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
 .4.5شروط استخدام الشّهادة مع زوج المفاتيح:
تحدد شروط استخدام الشهادة الرقمية وزوج المفاتيح ،المفتاح العام والخاص ،بالنقاط التالية:


معرفة عامة عن كيفية استخدام شهادة المصادقة الرقمية وعن آلية عمل البنية التحتية للمفتاح
العام.



تزويد مركز التصديق الرقمي ومركز التسجيل بالمعلومات الصحيحة والدقيقة أثناء المراسالة
معهم.



االطاااالا والموافقاااة علاااى كامااال الشاااروط والسياساااات والضاااوابط والناااواظم الموضاااوعة
والمنشورة من قبل مركز التصديق الرقمي .



استخدام الشهادة ألهداف قانونية ومشروعة حسب القانون والنواظم والضوابط الصاادرة عان
الهيئة.



إعالم مركز التصديق الرقمي بأية تغييرات تحصل على البيانات الخاصة بالشهادة.



التوقف عن العمل بشهادة المصادقة الرقمية في حال أصبحت البيانات المتضمنة فيهاا خاطئاة
أو غير صالحة ،أو عند انتهاء صالحية الشهادة.



عندما تنتهي صالحية الشهادة ،يجب إزالتها من أي جهااز أو مخادم أو تطبياق كانات تساتخدم
فيه.



اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع فقدان أو سرقة أو استخدام غير مشروا للمفتاح الخاص.



اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ المفتاح الخاص بشكل آمن.



الطلب من مركز التصديق الرقمي تعليق العمل بالشهادة أو إلغائها عند حدوث مشكلة ما.
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 .4.6تجديد الشّهادة:
َّشخصياًَّ ،حيث َّيقوم َّبتقديم َّطل َّلتجديدَّ
الشهادة َّتحتاج َّلوجود َّصاح َّالعالقة
إن َّ َّّ
َّّ
عملية َّتجديد َّ ّ
ّ
َّزوج َّالمفاتيحَّ ،أو َّمفاتيحَّ
الشهادة َّثالث َّمرات َّبنفس َّ
الر َّّ
قميةَّ ،ويمكن َّأن َّيتم َّتجديد َّنفس َّ ّ
شهادته َّ ّ

الشهادة َّمعَّ
جديدة َّولمدةَّثالثَّسنوات َّمتتاليةَّ،ولكنَّبعدَّانقضاءَّفترةَّالثالثَّسنواتَّيج َّتجديدَّ ّ
الشهادةَّماَّيليَّ :
توليدَّزوجَّجديدَّمنَّالمفاتيحَّ،وتتضمنَّعمليةَّتجديدَّ ّ
 حالة تجديد الشّهادة بنفس زوج المفاتيح في الشّهادة القديمة:
مفوضَّ ،ويتمَّالتّحقق َّمنَّبياناتَّالمستفيدََّّوالتّأكدَّ
يتطَّلّ َّالحضورَّ ّ
الشخصيَّللمستفيدَّأوَّالوكيلَّال ّ
من َّوجود َّأي َّتعديالت َّعلى َّبياناته َّالمَّسجلة َّمسبقاًَّ ،ومن َّثم َّتسير َّالعملية َّبنفس َّتراتبية َّطل َّ

الرقميََّّ َّ،واعالمَّالمستفيدَّبذلكَّ،
ّ
الشهادةَّ،أيَّيتمََّّتدقيقهاَّومنَّثمَّتصديقهاَّمنَّقبلَّمركزَّالتّصديق َّ ّ
الشهادةَّ .
َّّ
ثمَّإرسالهاَّإلىَّمركزَّالتّسجيلَّلتسليمهاَّللمستفيدَّوأخذَّمو
افقةَّمنهَّأنهَّقبلَّ ّ

 حالة شهادة جديدة مع توليد مفتاحين جديدين عام وخاص:

فيَّهذهَّالحالةَّيتوج َّوجودَّسب َّأوَّشرطَّيوج َّالحصولَّعلىَّشهادةَّجديدةَّبمفتاحينَّجديدينَّ،
َّّ
المحددة َّبثالث َّسنواتَّ ،أو َّ َّّأية َّتغييرات َّفي َّبياناتَّ
َّالروتينية َّ َّّ
َّالتّجديد َّّ
قد َّيكون َّانقضاء َّفترات َّ
الشخصيَّ
المستفيدَّأوَّأنَّالبياناتَّالقديمةَّغيرَّصالحةَّ...الخَّ،ويكونَّاإلجراءَّالمتبعَّهوَّالحضورَّ ّ

اءاتَّوكأنهَّيقدمَّطل َّللحصولَّعلىَّشهادةَّرقميةَّللمرةَّاألولىَّ .
للمستفيدَّ،والمتابعةَّفيَّاإلجر
ّ
 .4.7تعديل الشّهادة:
الشهادةَّوفقَّالبندَّ(.)4.6
أيَّتعديلَّفيَّبياناتَّ َّّ
مقدمةَّمنَّالمستفيدَّيتطَّلّ َّتجديدَّ ّ
الشهادةَّال ّ
الرقمية:
 .4.8إيقاف أو تعليق الشّهادة ّ
الشهادة َّمعلّقةَّأوَّملغاةَّإلىَّحينََََََّّّّّّ َّ
َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ
يمكنَّأنَّتتمَّهذهَّالعمليةَّبناء َّعلىَّطل َّالمستفيدَّ ،وقدَّتبقىَّ ّ
ً
َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّتقديمَّطل َّآخرَّمنَّقبلَّالمستفيدَّمبررَّبإعادةَّتفعيلهاَّ،أوَّيمكنَّأنَّيقومَّمركزَّالتّسجيلَّبتعليقَّأوَّ َّ
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّإلغاءَّشهادةَّماَّوفقَّماَّهوَّواردَّفيَّهذهَّالوثيقةَّ .
َّأية َّشهادة َّيتم َّتعليقها َّأو َّإلغا ها َّعبرَّ
وفي َّكلتا َّالحالتين َّعلى َّمركز َّالتّسجيل َّأن َّيَّعلم َّبقية َّالمستفيدين َّبوضع َّّ

قميةَّ َّ ،وذلكَّعبرَّ
الر َّّ
برتوكولَّاللَََّّّ LDAPواَّلّذيَّيتيحَّالوصولَّللمعلوماتَّال َّّ
عامةََّّوالمسموحَّنشرها َّعنَّ ّ
الشهادات َّ ّ

الشهاداتَّالملغاةَّ .
قوائمَّ ّ
َّ
َّ
سياسة الشهادة الرقمية
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الرقميةَّ :
َّّ
أماَّبالنسبةَّألهمَّأسبا َّإلغاءَّ ّ
الشهادةَّ ّ
 فقدان أو سرقة الشهادة ،أو الحصول على المفتاح الخاص من قبل طرف ثالث بطريقة غير
مشروعة.
 اإلخالل بالشروط واإلجراءات المدرجة في وثيقتي سياسات التصديق الرقمي وإجراءات
التصديق الرقمي ،أو اإلخالل بالقانون والنواظم والضوابط الملحقة به.
 اإلخالل بأحد بنود العقد.
بالنسبةَّللوقتَّالمطلو َّلهذهَّالعمليةَّ:عندَّتقديمَّطل َّتعليقَّأوَّإلغاءَّشهادةَّيج َّأالَّيستغرقَّأكثرَّ
الرقميَّخاللَّساعةَّواحدةَّعلىَّاألكثرَّ .
منَّساعةَّواحدةَّ،كماَّيج َّأنَّيستجي َّمركزَّالتّصديقَّ ّ
الرقمية:
 .4.9حالة الشّهادة ّ
وهيَّتزودَّمخدمَّاللََّّLDAP
الشهادة َّ
الشهادات َّ َّّ
الفعالةَّهيَّالمس ولةَّعنَّمعرفةَّحالةَّ ّ
تعتبرَّخدمةَّ ّ
ّ
هماَّيقدمانَّ
َّّ
الرقميةَّوهماَّبدور
الرقميَّ،بحالةَّ ّ
الشهاداتَّ ّ
واللموقعَّاإللكترونيَّالخاصَّبمركزَّالتّصديقَّ ّ
الرقميةَّعليهَّالتّحقق َّمنَّ
الخدمةَّللمستفيدينَّ.ذلكَّألنَّأيَّمستفيدَّقبلَّأنَّيباشرَّباستخدامَّشهادتهَّ ّ
ةَّعلىَّالتّرتي َّ َّ.
َّ
الشهاداتَّ َّّ
الملغي
الفع َّ
الةَّو ّ
ّ
الشهاداتَّ ّ
الرقميََّّ .7/24
الفعالةَّيج
الشهاداتَّ َّّ
َّّ
إنَّخدمةَّ ّ
ّ
َّأنَّتكونَّمتاحةَّعلىَّمخدماتَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
تهاَّالزمنيةَّأوَّعندماَّتلغىَّ،أوَّعندماَّ
َّّ
َّّ
يتهاَّعندماَّتنتهيَّمد
ةَّألي َّمستفيدَّصالح
َّّ
الر َّّ
قمي
تفقدَّ ّ
الشهادة َّ ّ
الرقمي.
تتوَّقّفَّخدمةَّالتّوقيعَّ ّ
 .4.10إجراءات حفظ المفاتيح:
قميةَّمعَّاالحتفاوَّ
الر َّّ
الرقميَّهيَّحفوَّالمفاتيحَّالمتعلقةَّب ّ
الشهاداتَّ ّ
منَّأهمَّواجباتَّمركزَّالتّصديقَّ ّ
سخةَّاالحتياطيةَّمشفّرةَّ،وأنَّالَّتكونَّفيَّمكانَّواحدَّ،كماَّ
َّّ
َّّ
أنَّتكونَّالن
ويفضلَّ
بنسخةَّاحتياطيةَّّ َّ ،
َّّ
َّ،معَّاألخذَّبعينَّاالعتبارَّمنَّهمَّاألشخاصَّالمخولَّ
يج َّمراعاةَّاألجهزةَّاَّلّتيَّسيتمَّالحفوَّعليها
ّ
لهمَّالدخولَّوالعملَّعلىَّهذاَّالمستوىَّمنَّالمنوومةَّ .
سياسة الشهادة الرقمية
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 .5اإلجراءات اإلداريّة والتّشغيليّة:
 .5.1األشخاص المعنيين ومهامهم:
الرقميََّّ :
ّ
مشغلَّمركزَّالتّصديقَّ ّ

 وضع السياسات األمنية واإلشراف عليها.
 نشر وثائق سياسات الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي .
 منح وتجديد وإلغاء الشهادات الرقمية.
 توليد ونشر قوائم الشهادات الملغية.
 تدقيق ومراقبة سجالت العمليات المنفذة على مخدم مركز التصديق الرقمي .
مسؤول ومشرف النظام :
 إدارة وصيانة التجهيزات البرمجية والعتاد الصلب.
 أخذ النسخ االحتياطية واستعادتها في حال حدوث مشاكل أو أخطاء معينة.
 تطوير البرمجيات وترقيتها.
 متابعة برامج الحماية والثغرات األمنية المكتشفة.
 تدقيق ومراقبة سجالت العمليات المنفذة على مخدم مركز التصديق الرقمي .
مسؤولي مركز التسجيل:
 استقبال طلبات الحصول على الشهادات الرقمية أو تجديدها أو تعليقها أو إلغائها.
 التحقق من هوية وبيانات المستفيد أثناء تقديم الطلبات.
 نقل الطلبات إلى مركز التصديق الرقمي .
 تدقيق ومراقبة سجالت العمليات المنفذة على مخدم مركز التسجيل.
بالنسبة لعدد األشخاص المقترحين وفق المهام:
الوظيفة

عدد األشخاص المقترح

مشغل مركز التصديق الرقمي

3

مسؤول ومشرف النظام

4

موظفو مركز التسجيل

4

موظفو الدعم وخدمات الزبائن

8

حتيةَّلمنوومةَّالمفتاحَّالعامَّ .
وسيتمَّوضعَّجدولَّلم هالتَّوخبراتَّالعاملينَّفيَّمنوومةَّالبنيةَّالتّ ّ
َّ

َّ
سياسة الشهادة الرقمية
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َّ
 .5.2نظام إدارة المخاطر:
الرقمي َّوضع َّخطة َّشاملة َّتضمن َّعمل َّمنوومة َّالبنية َّالتح َّّتيةَّ
يج َّعلى َّإدارة َّمركز َّالتّصديق َّ ّ
اتَّالالزمةَّالستعادةَّالمنوومةَّ
َّّ
الرقميَّباستمرارَّدونَّتوَّقّفَّ،وكذلكَّتوثيقَّالخطو
لمنوومةَّالتّوقيع َّ ّ
واعادتها َّللعمل َّبالسرعة َّالقصوى َّفي َّحالة َّحدوث َّأي َّخلل َّأو َّمشكلة َّسواء َّللتجهيزات َّأوَّ
للبرمجياتَّ .
 .6أدوات التّحكم الفنيّة والحمايات األمنيّة:
 .6.1توليد زوج المفاتيح /العام والخاص:
مية َّتقتضي َّتوليد َّزوج َّمن َّالمفاتيح َّوهما َّالمفتاح َّالعام ََّّوالمفتاحَّ
إن َّعملية َّتوليد َّأي َّشهادة َّرق َّّ
ةَّ،فإنَّالسريةَّيج َّأنَّتكونَّمنَّ
الخاصَّ،وبماَّأنَّالمفتاحَّالعامَّيتمَّنشرهَّوتداولهَّأليَّشهادةَّر َّّ
قمي
ّ
أالَّتحفوَّنسخةَّمنهَّ،وهذاَّينطبقَّعلىَّالجميعَّاعتبا اًرَّمنَّرأسَّ
نصي َّالمفتاحَّالخاصَّلذلكَّيج َّ َّّ
تهاءَّبالمستخدمَّالعاديَّ .
الهرمَّوهوَّسلطةَّالتّوقيعَّاإللكترونيَّالجذريةَّوان ً
إن َّعملية َّتوليد َّزوج َّالمفاتيح َّلسلطة َّالتّوقيع َّاإللكتروني َّالجذرَّّيةَّ ،تتم َّعبر َّتجهيزات َّوبرمجياتَّ
َّّ
دةَّ،وذلكَّلمنعَّتسربهَّوانتشارهَّللعمومَّ .
َّّ
ةَّمشد
َّّ
اءاتَّأمني
خاصةَّويتمَّحفوهَّوفقَّإجر
َّّ
ّ
أماَّتوليدَّزوجَّالمفاتيحَّللمستخدمينَّالعاديينَّفيتمَّبإحدىَّالطريقتينَّ :
 األولى عبر التسجيل أثناء تسجيل المستفيد لطلب الحصول على الشهادة الرقمية.
 والثانية أن يقوم المستخدم بتوليد زوج المفاتيح الخاص به.
ولكنَّبكلتاَّالحالتينَّيج َّاستخدامَّخوارزمياتَّتشفيرَّمقبولةَّوفقَّالمعيارَّالمذكورَّفيَّهذهَّالوثيقةَّ.
يعتبرَّمركزَّالتّسجيل َّهوَّالمس ولَّعنَّنشرَّالمفتاحَّالعامَّللمستفيدَّ ،كونَّالمفتاحَّالعامَّيج َّأنَّ
َّوزوج َّالمفاتيحَّ
قمية َّ
الر َّّ
يكون َّمتداوالًَّ َّ ،ويج َّبعد َّذلك َّأن َّيوقع َّالمستفيد َّعلى َّاستالمه َّللشهادة َّ ّ
ليصبحَّهوَّالمس ولَّعنَّحمايةَّالمفتاحَّالخاصَّ .
أنَّيتعهّدَّبتقديمَّالمفتاحَّ
َّ
فيَّالحالةَّاألخرىَّ،عندماَّيقومَّالمستفيدَّبتوليدَّزوجَّالمفاتيحَّ،علىَّالمستفيدَّ
العامَّدونَّتعديالتَّعليهَّإلىَّمركزَّالتّسجيلَّليتمَّنشره.
سياسة الشهادة الرقمية
16

ّة السورّ
الجمهورّ
ية
ية العربي
وزارة االّ
ّقانة
تصاالت والت
ّة لخدمات الشّبكة
الهيئة الوطني

 .6.2طول زوج المفاتيح:
يج َّأن َّيكون َّطول َّزوج َّالمفاتيح َّكافياً َّلمنع َّإمكانية َّالحصول َّعلى َّالمفتاح َّالخاص َّأثناء َّفترةَّ
االستخدامَّ،ولذلكَّيج َّمراعاةَّالشروطَّالتاليةَّبالحدَّاألدنىَّ :
 طول زوج المفاتيح الخاص بسلطة التوقيع اإللكتروني الجذرية يجب أن يكون 8192
.bits
 في حال وجود مركز تصديق رقمي فرعي يجب أن يكون طول زوج المفاتيح 4096
.bits
 طول زوج المفاتيح للمستخدمين العاديين.1024 bits :
 .6.3حفظ المفاتيح:
حتية َّللمفتاح َّالعام َّيتم َّحفوها َّوأرشفتهاَّ
كل َّالمفاتيح َّالخاصة َّالتي َّيتم َّتوليدها َّمن َّقبل َّالبنية َّالتّ َّّ
وحمايتهاَّمنَّقبلَّالمنوومةَّ .
 .6.4المخدّمات والشّبكة:
حتية َّللمفتاحَّالعامَّ،تتمتعَّبمواصفاتَّفنيةَّتم ّكنهاَّمنَّ
إن َّ َّ
َّّ
التّجهيزاتَّالمتواجدةَّفيَّمنوومةَّالبنيةَّالتّ ّ
الرقميَّ،وهناكَّإجراءاتَّأمنيةَّمشددةَّتمنعَّاختراقهاَّ،وهذاَّاألمرَّينطبقَّأيضاًَّ
توفيرَّخدماتَّالتّوقيعَّ ّ
الشبكةَّالخارجيةَّ .
حتيةَّللمفتاحَّالعامََّّوغيرَّالمتّصلةَّب ّ
علىَّ ّ
الشبكةَّالداخليةَّلمنوومةَّالبنيةَّالتّ ّ
 .6.5الختم ّ
الزمني:
َّوالتّاريخ َّواستخدامها َّفي َّعملياتَّ
َّالمزود َّلتحديد َّالوقت َّ
الخدمة َّاإللكترونية َّالموثوقة َّالتي َّيوفرها
ّ
المصادقةَّوالتّحقق.
َّ
 .7إدارة الشّهادات وقوائم الشّهادات الملغاة
مكونات الشّهادة:
 .7.1توصيف ّ
حتية َّللمفتاحَّالعامَّوماَّينتجَّعنهاَّمنَّوثائقَّوشهاداتَّومفاتيحَّ
جميعَّبرمجياتَّمنوومةَّاللبنيةَّالتّ ّ
العالمية َّمثلَّ،X.509 , RFC 3280َّ :
َّّ
َّملغية َّوغيرهاَّ ،متوافقة َّمع َّالمعايير َّ
وقَّوائم َّشهادات َّّ
سياسة الشهادة الرقمية
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حتية َّللمفتاح َّالعام َّيج َّأن َّتحتويَّ
َّ
بالتّالي َّجميع َّ ّ
الشهادات َّالتي َّيتم َّتوليدها َّمن َّقبل َّالبنية َّالتّ ّ
الحقولَّالتّاليةَّ :
َّ
 اإلصدار :رقم اإلصدار والمعيار العالمي المتوافق معه.
 رقم تسلسلي للشهادة :رقم فريد ووحيد وعنيد.
 المانح :اسم المؤسسة أو الهيئة أو االسم المميز لمركز التصديق الرقمي ..
 الصالحية :تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء.
 عنوان الشهادة :اسم حاملها مثالً.
 المفتاح العام.
 خوارزمية التشفير.
 باإلضافة لمعلومات أخرى.
 .7.2توصيف قائمة الشّهادات الملغية:
الحقولَّالتّاليةَّ :
َّ
الملغيةَّعلىَّ
الشهاداتَّ َّّ
يج َّأنَّتحتويَّقوائمَّ ّ
 اإلصدار :رقم اإلصدار والمعيار العالمي المتوافق معه.


المانح :اسم المؤسسة أو الهيئة أو االسم المميز لمركز التصديق الرقمي .

 خوارزمية التشفير.
 آخر تحديث.
 تاريخ التحديث التالي 30 :يوم مثالً.
 قائمة بالشهادات الملغية :تحتوي على األرقام التسلسلية للشهادات الملغية وتاريخ اإللغاء.
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