وزارة االتصاالت والتقانة

نموذج طلب شهادة رقمية/شخصية

الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مركز التصديق اإللكتروني

صفحة | 1

مدة الصالحية:
عام واحد

الغرض من الشهادة:
عامين

توقيع & تشفير

توقيع

نوع الطلب:
تجديد

جديد

إلغاء

أوالً :اسم مقدم الطلب – كافة الحقول ضرورية

أدﺧل اﻻﺳم اﻷول

االسم األول*:
اسم األب*:

أدﺧﻞ اﺳﻢ اﻷب
أدﺧل اﻟﻛﻧﯾﺔ

الكنية*:
ذكر

الجنس*:

أنثى
تاريخ الوالدة(:يوم ،شهر ،سنة)*

الرقم الوطني*:

٢٠١٧-٠٥-٣٠
الجهة التي يتبع لها*:

البريد اإللكتروني*:

example@domain.com

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ

اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ

اﻟﻘﺳم اﻟذي ﺗﻌﻣل ﺑﮫ

القسم /المديرية /الدائرة:

الصفة الوظيفية:

عنوان مقر العمل*:
عنوان السكن الموقت*:

ﻣﻘر اﻟﻌﻣل

الهاتف األرضي*:

الهاتف الجوال:

ﻋﻧوان اﻟﺳﻛن

الهاتف األرضي:

الهاتف الجوال*:
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ثانياً :تصريح مقدم الطلب
▪
▪
▪
▪

أصرح أني:
امتثل للشروط والقواعد المتعلقة بإصدار هذه الشهادة على النحو المنصوص عليه في سياسة استخدام الشهادة Certification
) Practice Statement (CPSالخاصة بمزود خدمة التصديق الرقمي والموجودة على الرابط التاليhttp://nans.gov.sy :
على اطالع أن مزود خدمة التصديق الرقمي يصدر ويقدم هوية إلكترونية ،مؤلفة من شهادات رقمية ومفاتيح ،وذلك لالستفادة من
الخدمات المختلفة للبنية التحتية للمفتاح العام  .PKIكذلك أعرف انه يجب استخدام الشهادة الرقمية وفقا ً لمسؤوليات المشترك المبينة
أدناه
مدرك أن عدم االلتزام بسياسات االستخدام ) Certification Practice Statement (CPSالخاصة بمزود خدمة التصديق الرقمي
سوف يؤدي إلى إلغاء الشهادات الممنوحة لي
اطلعت على نظام خدمات مركز التصديق والموجود على الرابط التاليhttp://nans.gov.sy/images/stories/doc/digital- :
signature/elec-cer-gov.pdf

مسؤوليات صاحب الشهادة:
-

كافة المعلومات المقدمة لمزود خدمة التصديق الرقمي بخصوص طلب الشهادة الرقمية صالحة وكاملة وصحيحة ،وسأقوم بإعالم مركز
التصديق عند أي تعديل عليها.
سأقوم بحماية المفتاح الخاص والحامل اإللكتروني  Tokenوالقيام بكل ما من شأنه منع فقدانها أو افشاءها أو تعديلها أو استخدامها من
قبل الغير.
سأقوم مباشرة ً بإعالم مزود خدمة التصديق الرقمي في حال وجود أي شبهة بأي طريقة كانت بكشف المفتاح الخاص.
سأقوم بضبط الوصول ألجهزة الحاسب أو أي تجهيزات أخرى تحوي المفتاح الخاص.
سأقوم بحماية كلمة المرور الخاصة باستخدام المفتاح الخاص.

أصرح بأن كافة البيانات أعاله صحيحة ،وأنني قد اطلعت وفهمت وأوافق على المسؤوليات المذكورة أعاله.

توقيع مقدم الطلب:

الوقت:

التاريخ:

--:-الثبوتيات المرفقة:

صورة الهوية

صورة شخصية

صورة جواز السفر

