طلب شهادة التحقق من صحة المؤسسة SSL

* تشير إلى حقل إلزامي (يجب إكمال جميع التفاصيل في هذا القسم)
الجزء األول :معلومات مقدم الطلب (سيتم إدراج هذه المعلومات في الشهادة)
 .1االسم/العنوان  URLالشائع*
اسم المؤسسة (االسم القانوني):

.2
 .3تفاصيل عنوان المؤسسة*
المدينة:

الوالية/المقاطعة:
البلد:
 .4حقول اسمية بديلة للموضوع اإلضافي () IP،DNS

الجزء الثاني :معلومات مقدم الطلب (لن يتم إدراج هذه المعلومات في الشهادة)
 .5صالحية الشهادة المرغوبة* (سنة أو سنتان أو  3سنوات)
 .6رقم هاتف المكتب الرئيسي للمؤسسة* :
 .7جهة االتصال الفني*
االسم الكامل:
المنصب أو الوظيفة:
هاتف االتصال:
عنوان البريد اإللكتروني:
المفوض بالتوقيع*
االسم الكامل:
المنصب أو الوظيفة:
هاتف االتصال:
عنوان البريد اإللكتروني:
بالتوقيع على طلب الشهادة هذا ،نؤكد ما يلي:
•
•
•
•
•

جميع اإلفادات المقدمة فيما يتعلق بالمعلومات 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 سيتم تضمينه في شهادة (شهادات) طبقة االتصال اآلمن SSL
المطلوبة؛
سيتم استخدام الشهادة بشكل صارم وفقًا لسياسة شهادة  Darkmatterذات الصلة ( )CP/CPSوحامل الشهادة
االتفاقية؛
تعتبر هذه الشهادة باطلة على الفور إذا لم تعد التفاصيل الخاصة بها صحيحة أو عند فقد مفتاح التشفير السري ،أو سرقته ،أو تعرضه لالختراق؛ و
أوافق على اتفاقية حامل شهادة .DarkMatter

المفوض بالتوقيع
DATE

(* في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى تقديم السجل التجاري وتوكيل رسمي للمفوض بالتوقيع ،وختم الشركة على صفحة التوقيع)
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طلب شهادة التحقق من صحة المؤسسة SSL

الملحق  ،1التعليمات والتوضيحات
يتم التحقق من صحة المعلومات المقدمة في طلب الشهادة (في الصفحة  )1وتظهر في شهادة .OV SSL
الجزء األول :معلومات مقدم الطلب (سيتم إدراج هذه المعلومات في الشهادة)
 .1االسم/العنوان  URLالشائع :تقديم اسم النطاق المؤهل بالكامل ليتم تضمينه في شهادة ( OVعلى سبيل المثال www.darkmatter.ae ,أو  .)secure.darkmatter.aeيجب أن تحدد عملية الفحص المسبقة
 OVأن مقدم الطلب هو إما المالك المسجل للنطاق ،أو تم منحه االستخدام الحصري للنطاق من قبل المالك المسجّل السم النطاق.
.2

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 ُمقدّم الطلب فيما يخص
التأسيس (للكيانات الحكومية).

 .3تفاصيل عنوان المؤسسة :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.
جهة االتصال الفني*
وهو الشخص الذي له حق الوصول إلى الخادم .يقدم الشخص المحدد هنا طلب توقيع الشهادة ( )CSRويحصل على شهادة للتثبيت.
المفوض بالتوقيع*
مديرا تنفيذيًا أو ما شابه ذلك .يجب على هذا الشخص توقيع الطلب المكتمل.
مديرا أو رئيسًا لقسم أو
هو الشخص داخل المؤسسة الذي لديه سلطة اعتماد الطلب نيابة عن تلك المؤسسة .يجب أن يكون هذا الشخص
ً
ً

اإلصدار  ،1أبريل 2017

