طلب الحصول Nعلى شهادة التحقق الموسع ( ) EVلطبقة االتصال اآلمنة ( ) SSL

انظر التعليمات في الملحق .1
* تشير إلى حقل إلزامي (يجب إكمال جميع التفاصيل في هذا القسم)
الجزء األول :معلومات مقدم الطلب (تُضاف هذه المعلومات إلى الشهادة)
اسم المؤسسة (االسم القانوني) (*):

.1

 .2اسم النطاق (عنوان  URLالذي سيُؤمن) (*):
 .3تفاصيل عنوان مقدم الطلب (*):
عنوان الشارع (اختياري):
المدينة (مطلوب):
الوالية/المقاطعة (مطلوب):
الرمز البريدي (اختياري):
البلد (مطلوب):
 .4الوالية القضائية للشركة (*):
المدينة (إن وجدت):
الوالية/المقاطعة (إن وجدت):
البلد:
 .5رقم التسجيل (*):

الجزء الثاني :معلومات مقدم الطلب (لن تُضاف هذه المعلومات إلى الشهادة)
1
جديد

2
تجديد

 .6صالحية الشهادة المطلوبة (*) :سنة أو سنتان (قياسي)
 .7شهادة جديدة أو تجديد الشهادة (*):
 .8رقم هاتف المكتب الرئيسي للمؤسسة:)*( :
 .9هيئة التأسيس أو التسجيل:

 .10الشخص المؤكد (*):
االسم الكامل:
المسمى الوظيفي:
عنوان البريد اإللكتروني:
هاتف المكتب:
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الجزء الثالث :جهات االتصال المعتَمِ دة (لن تُضاف هذه المعلومات إلى الشهادة)
 .11طالب الشهادة (*)
االسم الكامل:
المؤسسة
المنصب/الوظيفة:
عنوان البريد اإللكتروني:
هاتف المكتب:
مثله مثل طالب الشهادة

 .12معتَمِ د الشهادة (*)
االسم الكامل:
المنصب/الوظيفة:
عنوان البريد اإللكتروني:
هاتف المكتب:

مثله مثل معتَمِ د الشهادة

 .13الشخص الموقع على العقد (*)
االسم الكامل:
المنصب/الوظيفة:
عنوان البريد اإللكتروني:
هاتف المكتب:

بالتوقيع على طلب الشهادة هذا ،نؤكد ما يلي:
•
•
•
•

جميع اإلفادات المقدمة بخصوص المعلومات الواردة في الشهادة صحيحة ودقيقة؛
سيتم اتخاذ تدابير معقولة للحفاظ على السرية والحماية المناسبة والتحكم المنفرد طوال الوقت في مفتاح التشفير السري الخاص بمفتاح التشفير العمومي الذي سيُضاف إلى شهادة (شهادات) طبقة االتصال اآلمن SSL
المطلوبة؛
سيتم استخدام الشهادة مع االلتزام التام بسياسة الشهادة ( )CP/CPSواتفاقية المشترك ذات الصلة؛
تعتبر هذه الشهادة باطلة على الفور إذا لم تعد التفاصيل الخاصة بها صحيحة أو عند فقد مفتاح التشفير السري ،أو سرقته ،أو تعرضه لالختراق؛

•

نفوض شركة  DarkMatterللتحقق من صحة هذه المعلومات وفقا "للمبادئ التوجيهية إلصدار وإدارة
شهادات التحقق الموسع ("حسب توجيهات التحقق الموسع " )"EVالمنشورة على ;http://www.cabforum.org

•

نفوض شركة  DarkMatterبتخزين المعلومات التي تم جمعها بغرض التدقيق والتحقق من صحتها في المستقبل؛

•

نوافق على اتفاقية حامل شهادة .DarkMatter

طالب الشهادة  -بالنيابة عن مقدم الطلب
التاريخ

(* في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى تقديم السجل التجاري وتوكيل رسمي للمفوض بالتوقيع ،وختم الشركة على صفحة التوقيع)
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الملحق  ،1التعليمات والتوضيحات
يتم التحقق من صحة المعلومات المقدمة في طلب الشهادة (في الصفحة  )1وتظهر في شهادة  .EV SSLيوافق الترقيم أدناه الترقيم المستخدم في نموذج طلب الشهادة.
الجزء األول :معلومات مقدم الطلب (تُضاف هذه المعلومات إلى الشهادة)
.1

اسم المؤسسة (االسم القانوني) :تقديم االسم القانوني الرسمي لمقدم الطلب كما هو مسجل لدى سلطة التأسيس (للمؤسسات الخاصة) أو كما هو محدد وفقا ً الختصاص السلطة التي يخضع لها ُمق ِدِّم الطلب فيما يخص التأسيس
(للكيانات الحكومية).
مالحظة :يجب أن يتطابق هذا االسم تما ًما مع اسم الموضوع في  CSRالمقدم إلى .DarkMatter

 .2اسم النطاق (عنوان  URLالذي سيُؤمن) :تقديم اسم النطاق المؤهل بالكامل الذي سيُضاف إلى شهادة التحقق الموسع (( )EVعلى سبيل المثال www.darkmatter.ae ,أو  .)secure.darkmatter.aeيجب
أن تحدد عملية الفحص المسبقة  EVأن مقدم الطلب هو إما المالك المسجل للنطاق ،أو تم منحه االستخدام الحصري للنطاق من قبل المالك المسجِّل السم النطاق.
 .3تفاصيل عنوان مقدم الطلب :تقديم عنوان الشارع لمكان عمل مقدم الطلب .يجب أن يكون العنوان حقيقيا ً (وليس صندوق
بريد أو وكالة استالم البريد أو مكتب وكيل) حيث يمارس مقدم الطلب في هذا العنوان أعماله ويمكن التحقق من ذلك في السجالت العامة و/أو قواعد بيانات الطرف الثالث.
.4

االختصاص القضائي للتأسيس :يُقدم االختصاص القضائي للتأسيس الخاص بالمؤسسة إلضافته إلى شهادة  ،EVويتألف من
المدينة أو البلدة (إن وجدت) والوالية أو المقاطعة (إن وجدت) والبلد.

.5

رقم التسجيل (للمؤسسات الخاصة فقط) :يُقدم رقم التسجيل الفريد ال ُمخصص لمقدم الطلب من قِبل هيئة التأسيس في االختصاص القضائي للتأسيس الخاص بمقدم الطلب وسيُضاف إلى شهادة  .EVستتحقق DarkMatter
من صحة هذه المعلومات.

الجزء الثاني :معلومات إضافية مطلوبة (لن تُضاف هذه المعلومات إلى الشهادة)
 .6هيئة التأسيس (للمؤسسات الخاصة فقط) :أدخل اسم هيئة التأسيس لمقدم الطلب.
.7

مستشارا قانونيًا لدى الجهة مقدمة الطلب ويمكن التحقق من منصبه من
مديرا تنفيذيًا في الشركة أو
الشخص المؤكد :يجب أن يكون
ً
ً
السجالت الرسمية .وال يُقبل التحقق من ذلك بالرجوع إلى المواقع اإللكترونية للجهة مقدمة الطلب أو من المواد الدعائية .ويجب أن يوقع الشخص المؤكد على خطاب تفويض مكتمل لتحديد هوية وسلطة جهات االتصال التي
تمثل مقدم الطلب.

الجزء الثالث :الموافقة على جهات االتصال
تشارك ثالثة أدوار في طلب شهادة التحقق الموسع ( ، )EVويجب أن يشغل هذه األدوار األشخاص المذكورة أسماؤهم .ويجوز لمقدم الطلب تخويل شخص واحد لشغل جميع األدوار الثالثة ،أو أكثر من شخص واحد لشغل كل دور.
.8

طالب الشهادة :يرسل طلب الشهادة ويكون جهة االتصال األساسية لتثبيت الشهادة.
ويجب أن يكمل طلب شهادة ( )EVطالب الشهادة المعتمد .ويمكن أن يكون طالب الشهادة موظفًا لدى مقدم الطلب أو طرفًا ثالثًا يعمل نيابة عن مقدم الطلب (مثل خبير استشاري أو مزود خدمة اإلنترنت).

.9

معتَمِ د الشهادة :يوافق على جميع طلبات الشهادة ويتم االتصال به عند الحاجة إلى مزيد من المعلومات إلجراء طلب
الشهادة .ويجب أن يكون موظفًا لدى مقدم الطلب.

 .10موقع العقد :يوافق على اتفاقية المشترك وااللتزامات التعاقدية األخرى نيابةً عن مقدم الطلب .ويجب أن يكون موظفًا مخوالً حسب األصول من مقدم الطلب.
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الملحق  ،2خطاب التخويل
السادة مسؤولي شركة :DarkMatter
نيابة عن مقدم الطلب ،يقر الموقع أدناه أنه [ المدير التنفيذي ،الرئيس ،أو سكرتير الشركة ،أو أمين الصندوق ،أو نائب الرئيس ،أو مدير العمليات ،أو رئيس قسم المعلومات ،أو المدير المالي ،أو الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية ،أو المدير ،أو
رئيس القسم ،أو المدير األول] .و يرغب مقدم الطلب في الحصول على شهادة أو أكثر من شهادات التحقق الموسع ( )EVمن طبقة االتصال اآلمنة ( )SSLمن  ،DarkMatterويقر بموجبه باستالم اتفاقية حامل شهادة
( DarkMatterمتوفرة على .)/https://ca.darkmatter.ae/CPS
ويمنح مقدم الطلب بموجبه السلطة لألفراد المذكو رين أدناه للعمل نيابة عن مقدم الطلب فقط في أغراض الحصول على خدمات الشهادات من  DarkMatterفي األدوار التالية:
موقع العقد :يمثل "موقع (موقعو) العقد" مقدم الطلب ويلزمه بشراء الشهادة الخاصة به فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقيات المشترك نيابة عن مقدم الطلب ،مما يؤكد أن مقدم الطلب له الحق الحصري في استخدام اسم النطاق ويلزم مقدم الطلب
بجميع اتفاقيات المشترك هذه والوثائق ذات الصلة .يسري هذا التفويض على التوقيعات الكتابية واإللكترونية.
معتمد الشهادة :يمثل "معتمد (معتمدو) الشهادة" مقدم الطلب ويلزمه بعملية شراء شهاد ة الخاصة به عن طريق التأكيد على أن مقدم الطلب لديه الحق الحصري في استخدام اسم النطاق والموافقة على طلبات الشهادة المقدمة من اآلخرين
الذين خولهم موقع العقد .وقد تكون هذه الموافقات مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية.
طالب الشهادة :يمثل "طالب (طالبو) الشهادة" مقد م الطلب ويلزمه بعملية شراء الشهادة الخاصة به فيما يتعلق باستيفاء وتقديم طلبات الشهادة نيابة عن مقدم الطلب.

المنصب

االسم والمسمى الوظيفي

عنوان البريد اإللكتروني
موقع العقد:
معتمد الشهادة:
طالب الشهادة:

يوافق مقدم الطلب بموجبه على االلتزام بجميع طلبات الحصول على الشهادة واتفاقيات المشترك والمستندات ذات الصلة المقدمة إلى  Darkmatterمن قِبل صاحب العقد المعتمد والموافقة على الشهادة المذكورة أعاله لمدة  5سنوات أو
حتى يتم إلغاؤها .يجب على مقدم الطلب االتصال بـ  DarkMatterإللغاء حقوق أي من الممثلين المعينين هنا.
الشخص المؤكد  -التفاصيل والتأكيد
أقر بأنني قد عينت الممثلين المذكورين أعاله وأؤكد أن لدي السلطة المناسبة لتأكيد التفاصيل الواردة في خطاب التفويض هذا:

اسم الكيان القانوني لمقدم الطلب:
االسم الكامل للشخص المؤكد:
المسمى الوظيفي للشخص المؤكد:
عنوان البريد اإللكتروني للشخص المؤكد:
هاتف المكتب للشخص المؤكد:
التاريخ:
توقيع الشخص المؤكد:

(* في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى تقديم السجل التجاري وتوكيل رسمي للمفوض بالتوقيع ،وختم الشركة على صفحة التوقيع)
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