توافقنامه سطح ارائه خدمات
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

شماره فرم:
...........................

OP:

RA:

تاریخ تکمیل................................................ :

توافق نامه سطح ارائه خدمات ،بین مركز میاني دولتي بازار سرمایه (كه دربرگیرنده مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه و دفاتر ثبتناام وابتاته مايباشاد و
متقاضي گواهي الکترونیکي ،طبق مفاد زیر منعقد ميگردد.
ماده يك -موضوع توافقنامه:
موضوع توافقنامه عبارت است از تعهدات و متئولیتهایي كه متقاضي باید قبل از ارائه درخواست گواهي ،پذیرش گواهي ،یا استفاده از گاواهي انااام

هاا را

بپذیرد و همچنین تعهدات و متئولیتهایي كه مركز در قبال متقاضي دارد.
ماده دو -تعهدات متقاضي:
متقاضي گواهي كه درخواست گواهي الکترونیکي را به یکي از دفاتر ثبتنام متعلق به مركز میاني دولتي باازار سارمایه ارائاه مايدهاد ،ماوارد زیار را تنامین
مينماید:
1-2

گاهي كامل از مفاد و مندرجات این توافقنامه و سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛

2-2

پایبندي به تمام شرایط و مفاد این توافقنامه و سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛

3-2

اجازه غیر انحصاري انتشار و ابطال گواهي به مركز میاني دولتي بازار سارمایه ،مطاابق باا ایان توافاقناماه و ساند «دساتورالعمل اجرایاي گاواهي
الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛

4-2

تولید زوجكلید به روش امن مطابق با سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه» و تحویال  CSRمتناارر
به دفتر ثبتنام به روشي كه در سند مذكور بیا شده است؛

5-2

ارائه كلیه اطالعات مرتبط با درخواست به صورت صحیح و دقیق هنگام ایااد درخواست (از جمله  CSRو اعاالم تيییار ایان اطالعاات در طاول
دوره اعتبار گواهي؛

6-2

امناي درخواست صدور گواهي توسط متقاضي به منزله پذیرش گواهي توسط مالك گواهي؛

7-2

استفاده از گواهي فقط در كاربردهاي مااز و قانوني مطابق با كاربردهاي مندرج در گواهي و سند «دستورالعمل اجرایي گاواهي الکترونیکاي مركاز
میاني دولتي بازار سرمایه»؛

8-2

به كارگیري گواهي در سطح اطمینا متناسب با سطوح اطمینا تعریفشده در سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میااني دولتاي
بازار سرمایه»؛

9-2

اطالعرساني سریع به دفتر ثبتنام در صورت تيییر اطالعات موجود در گواهي و یا در خطر افشا قرار گرفتن كلید خصوصي؛

11-2

عدم استفاده از گواهي در صورت تيییر هر یك از مشخصات درجشده در گواهي (به عنوا نمونه سمت سازماني ؛

11-2

درخواست ابطال گواهي در صورت تيییر هر یك از مشخصات درجشده در گواهي؛

12-2

ارائه درخواست ابطال گواهي مطابق با سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛
؛

13-2

عدم استفاده از گواهي به محض باطلشد گواهي یا پایا اعتبار

14-2

عدم استفاده از گواهي در كاربردهاي غیرمااز و به قصد ضرر رساند به دیگرا مثل فعالیتهاي غیرقانوني ،امناي كدها و برناماههااي مخار  ،و
غیره؛

15-2

عدم استفاده از گواهي در سیتتمهایي كه از كار افتاد

ها منار به جراحت یا مرگ انتااني ،یاا سایبهااي محیطاي مايشاود .باراي مثاال

سیتتمهاي كنترل ترافیك هوایي ،سیتتم كنترل تتلیحات ،و غیره.
ماده سه -تعهدات مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمايه:
مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه موارد زیر را تنمین مينماید:
1-3

اجازه غیر انحصاري انتشار گواهي هاي صادره توساط ایان مركاز باه متقاضایا و طار هااي اعتمادكنناده ،مطاابق باا ایان توافاقناماه و ساند
«دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛

Year:

توافقنامه سطح ارائه خدمات
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

شماره فرم:
...........................

OP:

RA:

تاریخ تکمیل................................................ :

2-3

ارائه خدمات مدیریت گواهي شامل صدور ،ابطال ،تمدید ،و انتشار گواهي و لیتت گواهيهاي باطلشاده مطاابق باا ساند «دساتورالعمل اجرایاي
گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛

3-3

صدور مادد گواهي در صورتي كه گواهي صادرشده با ارائه دالیل منطقي كه نشا دهنده قصور مركز میاني دولتي بازار سرمایه باشد ،ماورد قباول
متقاضي گواهي نباشد؛

4-3

انتشار لیتت گواهيهاي باطلشده در دورههاي تناو ذكر شده در سند « دساتورالعمل اجرایاي گاواهي الکترونیکاي مركاز میااني دولتاي باازار
سرمایه»؛

5-3
6-3

قابل دسترس بود مخز طبق سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه»؛
ها ،مگر با حکم مراجع قنایي ذيصالح .الزم به ذكار اسات اطالعااتي كاه در

عدم انتشار اطالعات خصوصي مالکا گواهي بدو اجازه رسمي

گواهي الکترونیکي درج ميگردند و ه مچنین اطالعاتي كه براي عموم قابل دسترسي هتاتند ،جازا اطالعاات خصوصاي مالاك گاواهي محتاو
نميشوند.
ماده چهار -تعهدات دفتر ثبتنام به مالك گواهي:
1-4

اناام عملیات تولید درخواست امناي گواهي ( CSRو زوجكلید فقط با اساتفاده از تاوكن ساختافازاري متقاضاي (در صاورت تولیاد  CSRو
زوجكلید به نمایندگي از متقاضي  .الزم به ذكر است توكن متقاضي باید مورد تأیید مركز دولتي صدور گواهي الکترونیکي ریشه باشد؛

2-4

عدم انتشار اطالعات خصوصي مالکا گواهي بدو اجازه رسمي ایشا  ،مگر با حکم مراجع قنایي ذيصالح.

ماده پنج -مواردي كه مركز مياني دولتي بازار سرمايه در قبال آنها تعهدي ندارد:
حل اختال میا مالکا و متقاضیا گواهي در مورد نامها؛
حل مشکالت پیش مده براي كلید خصوصي مالکا گواهي (مثالً افشاي كلید خصوصي ،عدم دسترسي به كلید پس از تحویل توكن یا كارت
هوشمند حاوي كلید ،و غیره ؛
حل مشکالت ناشي از عدم توجه مالکا گواهي و طر هاي اعتمادكننده به مواردي كه در مخز اعالم شده است؛
ارائه خدمات تعلیق ،تادید ،و بهروزرساني گواهي و انتشار اطالعاتي در مورد این خدمات؛
ارائه راهنمایي جهت نصب و بهكارگیري گواهي و پشتیباني از

؛

فراهم كرد تاهیزات ،نرمافزارها ،و متتندات راهنما براي متقاضي جهت بهكارگیري گواهي؛
ارائه دلیل براي رد درخواست متقاضي گواهي.
ماده شش -مالكيت معنوي
مركز میاني دولتي بازار سرمایه در موارد زیر مالکیت انحصاري دارد:
1-6

كلیه گواهيهاي صادر شده توسط مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه؛

2-6

كلیه اسناد تنظیمشده در مركز میاني دولتي بازار سرمایه؛

3-6

كلیه اطالعات منتشر شده در مخز مركز میاني دولتي بازار سرمایه؛

مالك گواهي در موارد زیر مالکیت انحصاري دارد:
4-6

عالمت تااري ،نام سرویس ،یا نام تااري در هر درخواست گواهي؛

5-6

زوجكلید متنارر با گواهي.

ماده هفت -خسارت
مركز میاني دولتي بازار سرمایه در مورد ختارتهایي كه در شرایط ذیل ایااد شده باشند ،هیچگونه تعهدي ندارد:
1-7

ختارات متتقیم ،غیرمتتقیم ،تصادفي ،استنتاجي ،خاص یا كیفري در مورد گواهيهایي كه توسط این مركاز و مطاابق باا سیاساتهااي گاواهي
الکترونیکي مركز دولتي صدور گواهي ریشه و دستورالعمل اجرایي مركز صادر شده است؛

Year:

توافقنامه سطح ارائه خدمات

شماره فرم:
...........................

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

OP:

RA:

تاریخ تکمیل................................................ :

2-7

ختارات ناشي از ابطال گواهي مركز صدور گواهي الکترونیکي دولتي بازار سرمایه به مالکا گواهي كه از این مركز گواهي دریافت نمودهاند؛

3-7

ارائه اطالعات اشتباه توسط متقاضي هنگام تنظیم درخواست گواهي؛

4-7

تکمیل اشتباه اطالعات درخواست گواهي الکترونیکي ( CSRتوسط متقاضي و عدم تطابق

5-7

استفاده از گواهيهاي باطلشده یا گواهيهاي منقنيشده توسط مالك گواهي؛

6-7

استفاده از گواهي در كاربردهاي ممنوع و غیرمااز توسط مالك گواهي؛

7-7

عدم پذیرش گواهي توسط متقاضي در مواردي كه دلیل
باشد و یا دلیل منطقي براي

با سیاستهاي زیرساخت كلید عمومي كشور؛

ارائه اطالعات اشتباه هنگام درخواست گواهي از سوي متقاضي و مواردي از این قبیال

نباشد (در صورتي كه عدم پذیرش گواهي از سوي متقاضي به دلیل قصور در اناام متائولیتهاا در مركاز میااني

دولتي بازار سرمایه باشد ،مركز براي صدور مادد گواهي براي متقاضي هزینهاي را دریافت نميكند .
ماده هشت -شرايط استرداد
پس از امناي فرم درخواست گواهي ،امکا استرداد هزینه هاي مرتبط با گواهي وجود نخواهد داشت.
ماده نه -دوره اعتبار اين توافقنامه
این توافقنامه از زما پذیرش

توسط متقاضي گواهي تا زما انقناي گواهي وي معتبر است مگر زماني كه توسط یاك مرجاع ماااز كاه مايتواناد مركاز

دولتي صدور گواهي الکترونیکي ریشه یا مراجع قنایي ذيصالح باشد ،فتخ شود .به محض فتاخ توافاق ناماه ،مركاز میااني دولتاي باازار سارمایه ،مايتواناد
گواهيهایي كه با پذیرش این توافقنامه صادرشدهاند را باطل كند.
ماده ده -تعرفهها
مبناي تعرفه ها براي صدور و یا تمدید انواع گواهي اعالم شده در سند سیاستهاي زیرساخت كلید عمومي كشور ،مطابق با تعرفههاي اعالمشاده توساط مركاز
دولتي صدور گواهي الکترونیکي ریشه ميباشد.
ماده يازده -ساير موارد
1-11

مركز میاني دولتي بازار سرمایه ميتواند بدو اطالعرساني ،به دالیل زیر ،گواهي مالك گواهي را باطل كند:


در خطر افشا قرار گرفتن كلید خصوصي مركز صدور گواهي ریشه یا كلید خصوصي مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه؛



نقض قوانین ذكر شده در سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه» و یا این توافقناماه از ساوي مالاك
گواهي؛



هرگونه تيییر در اطالعات گواهي مالك گواهي؛



تشخیص این كه گواهي بر اساس قوانین ذكر شده در سند «دستورالعمل اجرایي گواهي الکترونیکي مركز میاني دولتي بازار سرمایه» یا ایان
توافقنامه صادر نشده است؛

2-11



استفاده از گواهي در كاربردهایي متفاوت با كاربردهاي در نظر گرفته شده براي



خدشه دار شد تمامیت ،امنیت ،و اعتماد به گواهي مالکا گواهي یا گواهي مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه؛



دریافت درخواست ابطال گواهي توسط سازما نارر بر مالك گواهي یا مراجع قانوني ذيصالح؛



پایا یافتن فعالیت مركز دولتي صدور گواهي ریشه یا مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه؛



نیاز به ابطال گواهي براي حفظ حقوق ،اطالعات محرمانه ،عملیات ،یا شهرت مركز میاني دولتي بازار سرمایه.

گواهي؛

كتاني كه ميتوانند تقاضاي ابطال گواهي نمایند عبارتند از:


مركز ریشه؛



مراجع قانوني ذيصالح؛



مالك گواهي یا نماینده قانوني وي؛



هااار ذینفاااع كاااه از عملکااارد گاااواهي متنااارر شاااده و ایااان ادعاااا را در محااااكم قناااایي باااه اثباااات رساااانده اسااات؛

Year:

توافقنامه سطح ارائه خدمات
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

شماره فرم:
...........................

OP:

RA:

تاریخ تکمیل................................................ :


3-11

سازما نارر بر مالك گواهي ،در صورتي كه گواهي مورد درخواست ابطال به منظور استفاده در

سازما صادر شده باشد.

مالکا گواهي كه درخواست گواهي جدید ميكنند ،باید پس از ابطال گواهي فعلي ،عملیات مربوط به ثباتناام را ماادداً باه شاکل كامال انااام
دهند؛

4-11

پذیرش شرایط و مفاد این توافقنامه از سوي متقاضي كه به نمایندگي از یك سازما یا شخص دیگري درخواست گواهي الکترونیکي ميدهاد ،باه
منزله پذیرش این شرایط ا

5-11

ز سوي مالك اصلي گواهي ميباشد؛

6-11

هرگونه اختال بین مركز صدور گواهي دولتي بازار سرمایه و مالکا گواهي از طریق هیئا ت حال اخاتال در مركاز میااني دولتاي باازار سارمایه
برطر مي شود .اختالفي كه از این طریق حل نشود و به تشخیص مركز دولتي صدور گواهي ریشه قابلیت حل و فصال در ایان مركاز نیاز وجاود
نداشته باشد ،از طریق مراجع قنایي پیگیري خواهد شد.
اين توافقنامه در ( 11يازده) ماده و ( 47چهل و هفت) بند تنظيم گرديده است و كليه مواد آن توسط متقاضي گواهي (ياا ناايناده وي) و
متصدي دفتر ثبتنام با مشخصات زير مورد موافقت قرار ميگيرد.

Year:

