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حملة عن البنية األساسية للتصديق االلكرتوين 

 اهليكل التنظيمي ومكونات البنية االساسية للتصديق االلكرتوين 

 باهلاتف املتنقل التصديق اإللكرتوين 

التحديات 

 الفرص 
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إعداد قانون املعامالت االلكرتونية: 
 السلطنة يف االلكرتونية املعامالت وضع عن دراسة اعداد–
 االلكرتونية املعامالت قانون مسودة إعداد يف متخصص حملي خربة ببيت االستعانة–
  بالسلطنة املختصة اجلهات قبل من املسودة مراجعة–
 69/2008 السلطاين املرسوم االلكرتونية املعامالت قانون إصدار–

 متخصصدراسة إنشاء مشروع التصديق االلكرتوين من قبل إستشاري عاملي إعداد 

 الدوليةمن التجارب العديد على اإلطالع 

 نظمة التصديق االلكرتوينأنشاء مع احدى الشركات العاملية املتخصصة إلالتعاقد 
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اهم حماور التنفيذ: 

 االلكرتويناحللول الفنية للبنية االساسية للتصديق 

 الشبكاتالبنية االساسية لالجهزة و 

 االلكرتوينجتهيز املبىن ليتناسب مع املتطلبات الفنية للتصديق تطوير و 

 املدنيةالربط مع انظمة االحوال 

 اإللكرتونيةاهلوية بوابة 

 واحلاويات االلكرتونيةاحللول الفنية إلدارة البطاقات 

 المتنقلالحلول الفنية للتصديق االلكتروني بالهاتف 

 االلكرتويناحللول الفنية للتحقق من التوقيع 
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 سلطة الجذر  

 الحكومي التجاري

 شخصي

 وظيفي المدنية البطاقة وظيفي إجهزة 

 المحمولة الهواتف

 SSL IPSec/VPN توقيع الربيد التشفري الهوية التوقيع

 منفصل :  المستوى االول 

 منفصل :  المستوى الثاني

 متصل :  المستوى الثالث

 لجنة التصديق االلكتروني
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 إجهزة

 الهوية التوقيع توقيع الربيد التشفري الهوية التوقيع

 الهوية التوقيع التشفري الهوية التوقيع

SSL IPSec/VPN 
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استخدام تقنيات التصديق االلكرتوين يف شرحية داعمةة : التصديق االلكرتوين بإستخدام اهلواتف املتنقلة
تةةتم عمليةةة التواصةةل مةةا بةةا األنظمةةة والشةةرحية عةةن طريةةق املتنقلةةة ثيةة  للتصةةديق االلكةةرتوين بةةاهلواتف 

 .الرسائل القصرية املشفرة

ملاذا التصديق االلكرتوين بواسطة اهلاتف احملمول: 
( برامج، انرتنت، هاتف ذكي) الحيتاج اىل وسائط: سهولة االستخدام 

اكثر درجات االمان واخلصوصية اذا ما ُقورنت مع التقنيات األخرى بواسطة اهلاتف احملمول 

ال تعتمد على نوعية ومواصفات اهلاتف إمنا تعتمد على الشرحية الداعمة. 

 لخدمات االلكرتونيةلسهولة الربط و التكامل مع األنظمة املقدمة. 

 (.طة واحدةحم)متماشي مع انتقال اخلدمات اىل تطبيقات اهلواتف احملمولة 

االستفادة من إنتشار اهلواتف بشكل أكثر فعالية للخدمات االلكرتونية . 
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 البنية األساسية للتصديق االلكتروني

10 

 مقدمي الخدمات

 خدمات التوقيع 
 والتحقق من الهوية

MSS 

 خدمات 
 الرسائل القصيرة

MMS 

 خدمات 
 التسجيل
MRS  خدمات إصدار

 المستخدم الشهادات

 مقدمي خدمات االتصاالت
SMSC 

 رسالة مشفرة
 رسالة مشفرة



 بطاقة جديدة•
 إستبدال•
 مدفوعة مسبقا او•
 اجلة الدفع  

https://oman.om/tam 

الشريحة جاهزة إلستخدامات 
 التصديق االلكتروني
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 بداية التفعيل من خالل الهاتف (الخيار االول)مرحلة التفعيل  إختيار رقم التعريف الشخصي
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التالية احلاالت يف الشهادات إلغاء : 

 ( من قبل املستفيد أو شركة اإلتصاالت)الغاء العقد 

  فقدان البطاقة 

 (رقم هاتف جديد أو الرقم احلايل)تغري شرحية اهلاتف 

 شخصياختيار 

 االتصاالتالتحول ما با مزودي خدمات 

 الشخصيرقم التعريف إدارة: 
إعادة إجراءات التفعيةل بعةد ايقةال الشةهادات القد ةة : يف حالة النسيانCertificate revocation ( بةدون

 (.طلب البيانات من شركة االتصاالت احلاجة ملرحلة التسجيل او

يف حالة التغري فقط: 
 (مع طلب رقم التعريف الشخصي السابق)من خالل اهلاتف 

 



 يةةتم الةةربط مةةع انظمةةة التحقةةق مةةن اهلويةةة و التوقيةةع اخلاصةةة للتصةةديق االلكةةرتوين بواسةةطة اهلةةاتف احملمةةول عةةن طريةةق ادوات
 (.SOAP)او من خالل الربتوكالت املستخدمة لنقل البيانات ( SDK)برجمية 

 الكرتوين مع شركات االتصاالتربط ال يتطلب. 

كن ملقدمي اخلدمات تقدمي خدماته من خالل تطبيقات اهلواتف الذكية او من خالل االنظمة التقليدية . 

تتم من خالل اخلطوات التالية: 
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 إدراج رقم الهاتف



  الشخصيةالبيانات إرسال 
 .من التصديق اإللكتروني
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 بلدية مسقط

 وزارة الصحة

وزارة القوى 

 العاملة

المركز الوطني 

لإلحصاء 

 والمعلومات

شرطة عمان 

 السلطانية

وزارة البيئة 

والشؤون 

 المناخية

وزارة التجارة 

 والصناعة
 بنك ظفار

التصديق 

اإللكتروني 

بالهاتف 

 المتنقل
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  بطاقة مقيم/البطاقة الشخصيةاحلاصلا على واملقيما للعمانا الشرائح متنح 

اإلعتماد على مقدمي خدمات االتصاالت يف إرسال البيانات األساسية 

 يتم التسجيل بعد التأكد من هوية املستفيد من اخلدمة 

االعتماد على عقود الرسائل القصرية مع مقدمي خدمات االتصاالت 

 نظمة مقدمي خدمات االتصاالت مع أنظمة التسجيل وأنظمة إدارة الرسائل القصريةأربط 

ليس ملقدمي خدمات االتصاالت ربط مباشر مع مقدمي اخلدمات االلكرتونية بل مع مركز التصديق اإللكرتوين 

 تقوم خدمات االتصاالت بتوفري الشرائح الداعمة للتصةديق االلكةرتوين بةدون تكلفةة اضةافية مقارنةة مةع شةرائح االتصةاالت
 التقليدية



 15/11/2015االحصائيات بتاريخ   18

 البطاقات الفاعلة

 عدد المعامالت

 عامنتل

 2015نوفمبر  – 213مايو 

 البطاقات المسجلة

2213 

 أ وريدو

433 483 
243 

 أ وريدو عامنتل
 أ وريدو عامنتل

3752 

6976 

 المسجلة والمفعلة والملغية والمخزنة
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 املشةةةاركة الفعليةةةة لشةةةركات االتصةةةاالت بتةةةوفري الشةةةرائح وتسةةةجيلها وإرسةةةال البيانةةةات إىل
 البنية األساسية للتصديق اإللكرتوين

حمدودية مصنعي الشرائح الداعمة للتصديق االلكرتوين للهواتف احملمولة 
التوعية و التسويق خلدمات التصديق االلكرتوين 
التسةةجيل، التفعيةةل، حةةل املشةةكالت، اسةةتخدام : إدارة و تقةةدمي املسةةاعدة للمسةةتخدما

 التقنية
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 االلكرتونيةاالستفادة من التوقيع االلكرتوين كحماية قانونية للخدمات 
سهولة و يسر الربط مابا االنظمة وتقنية التصديق االلكرتوين للهواتف احملمولة 
 (التجوال احمللي او التجوال الدويل)سهولة الربط ما با شركات االتصاالت 
اجلاهزية ملتطلبات مجعية الفريق التخصصي للهواتف احملمولةGSMA  
محاية امنية اضافية حلماية اخلدمات االلكرتونية و السيماء املعامالت املالية 
تنوع خدمات جديدة للخدمات املالية 
إستفادة شركات االتصاالت كخدمة إضافية خلدمات االتصاالت 
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 ...جزيال   شكرا  


