
 ارشادات وتعليمات 
خدمات التوقيع االلكتروني



     
 

        شهادات التحقق من الصحة الموسعة للمؤسسة – اسم نطاق واحد: 
Extended Validation - EV TLS/SSL        

            شهادات التحقق من الصحة الموسعة للمؤسسة – عدة نطاقات لغاية اربع نطاقات مختلفة:
Extended Validation - EV TLS /SSL          

 
         شهادات التحقق من صحة المؤسسة – اسم نطاق واحد: 

Organization Validation - OV TLS /SSL       

            شهادة التحقق من صحة المؤسسة – عدة نطاقات لغاية اربع نطاقات مختلفة:
Organization Validation - OV TLS /SSL       

   
        شهادات التحقق من صحة المؤسسة – اسم نطاق واحد (تثبيت عل جميع الخوادم التابعة له):

Wildcard OV TLS /SSL         

       الشهادات الرقمية الخاصة بتوقيع وتشفير البريد اإللكتروني 
 Microsoft Word الشهادات الرقمية الخاصة بتوقيع ملفات    
 Adobe  PDF   الشهادات الرقمية الخاصة بتوقيع ملفات     

Authentication الشهادات الرقمية الخاصة بالمصادقة اآلمنة لألفراد         
     E-Token جهاز الـ   • 

          

الئحة الشهادات الرقمية

جودة وكفاءة الخدمة واألجهزة والمعدات

حسم الخالفات والمنازعات

يتضمن هذا الدليل اإلرشادات والتعليمات الخاصة بطلب الحصول على
 تجديد أو إلغاء الشهادة الرقمية وكيفية التعامل مع المشتركين من

حيث الشكاوى والمنازعات وكفاءة الخدمة واألسعار وجميع األمور األخرى

TLS/SSL (اسم نطاق تابع لمؤسسة)  الشهادات الرقمية الخاصة بالموقع االلكتروني 

آلية طلب شهادة رقمية – مشترك جديد

S/MIME •

•

•
•
•

١ - التواصل مع مركز خدمة الزبائن المذكور أدناه ( معلومات مركز خدمة الزبائن )

       مجاالت االستعمال
       آلية الدفع

       المستندات واالوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على الشهادة الرقمية

٢ - أسعار المنتج                                                                                                                   
٣ - يتم ابالغ الزبون عن الموقع االلكتروني الخاص الذي يمّكنه من تحميل كافة المستندات                

       الواجب تعبئتها وتقديمها

                                                                                                                   



١-  التواصل مع مركز خدمة الزبائن المذكور أدناه (معلومات مركز خدمة الزبائن)
٢- يساعد موظف مركز خدمة الزبائن الزبون في اجراءات تجديد الشهادة الرقمية    

      ويعلمه بالنقاط التالية:
 

          أسعار تجديد الشهادة الرقمية
          آلية الدفع

          المستندات واالوراق الثبوتية المطلوبة لتجديد الشهادة الرقمية

 آلية طلب تجديد الشهادة الرقمية

 آلية إلغاء الشهادة الرقمية

جودة وكفاءة الخدمة واألجهزة والمعدات

حسم الخالفات والمنازعات

ان حسم الخالفات والمنازعات يخضع ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات في العراق،
وال سيما قانون التوقيع االلكتروني رقم 78 لسنة 2012.

 ان جميع الخدمات المقدمة تخضع ألعلى معايير السالمة األمنية العالمية بما فيها معايير
ISO و WebTrust. كذلك يتم استخدام تقنيات تشفير بطول Bit 2048  لتعزيز الحماية.

•

•

•

      في حال كان طلب الغاء الشهادة من قبل الزبون، يتم التدقيق بالطلب ومن ثم الغاء    
      الشهادة الرقمية

      في حال كان طلب الغاء الشهادة من قبل الSCIS ألسباب مذكورة في سياسة
      الشهادة / بيان ممارسة الشهادة (CP/CPS)، يتم التدقيق بالطلب ومن ثم الغاء

      الشهادة الرقمية   
      يتم اعالم الزبون عن عملية االلغاء ونهاية اجراءات االلغاء في جميع األحوال



      االستفسار عن اجراءات طلب أو تجديد أو الغاء الشهادات

    خدمة االستعالم عن مدة صالحية الشهادة الرقمية وجميع معلومات الشهادة  بشكل
                  مباشر  عبر الموقع االلكتروني

     االستجابة الى شكاوى الزبائن وحل المشاكل المتعلقة بالشهادات الصادرة وآلية 
    الصيانة وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك

   

                07801777700 00964 أو 17762414 00964 أو 760046191 00964
           
             

 يتم التواصل على الرقم الهاتفي لخدمة الزبائن خالل فترات الدوام من الساعة 9:00 صباحًا
 وحتى الساعة 4:00 من بعد الظهر، وذلك من يوم األحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع

 

https://www.vanrise.com.iq/en/ssl-checker

ان مركز خدمة الزبائن يؤمن للزبائن االستعالم عن كافة خدمات التوقيع االلكتروني بما فيها:

للتواصل مع مركز خدمة الزبائن :

معلومات مركز خدمة الزبائن

info@vanrise.com.iq

www.vanrise.com.iq

Vanrise Solutions Iraq   
   بغداد الجادرية شارع الوزراء قرب مسجد الزوية - محلة 913 زقاق 26 دار 6

•

•

•
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