اتفاقية حامل الشهادة

هام :اقرأ بعناية
أبرمت اتفاقية حامل شهادة  DARKMATTERهذه ( المشار إليها فيما يلي باسم "االتفاقية") بين:
•

حامل الشهادة (المشار إليه فيما يلي باسم "أنت" أو "حامل الشهادة")؛
o

كما هو ُمحدد في حقول اسم الموضوع لشهادة المستخدم النهائي؛ أو

o

الكيان الفردي أو القانوني المسؤول عن طلب وتثبيت وصيانة األنظمة التي يتم تثبيت شهادة  SSLعليها أو شهادة التحقق الموسع من الصحة (" )"EVلشهادة SSL؛

•

المؤسسة التي تعاقدت معها  DARKMATTERلتكليفها بطلب إصدار شهادة ،و

•

( DARK MATTER L.L.Cالمشار إليها فيما يلي باسم ".)"DarkMatter

يجب على جميع حاملي الشهادات قراءة هذه االتفاقية أو ً
ال والموافقة عليها وقبولها وااللتزام بما ورد بها من شروط .في حالة عدم الموافقة على شروط هذه االتفاقية ،فغير مصرح لك الحصول على شهادة  DARKMATTERويتعين عليك أن
تنهي طلبك أو أن تلغي طلب هذه الشهادة .تندرج في هذه االتفاقية بحسب المرجع أية سياسات للشهادة متضمنة في شهادة  DARKMATTERوالشروط الخاصة بالسياسات المطبقة للشهادة/بيان ممارسة الشهادة المعمول به (")"CP/CPS
الموجود على الموقع /https://ca.darkmatter.ae/CPS
استخدام شهادة رقمية يدل على قبول هذه الشهادة الرقمية .بالموافقة على الشهادة ،يقر حامل الشهادة بأنه يوافق على الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية حامل الشهادة و .CP/CPSتنطوي المصطلحات غير المعرفة والمكتوبة بحروف
إنجليزية كبيرة في هذه االتفاقية على المعنى المحدد لها في .CP/CPS

يوافق كل من شركة  DarkMatterوحامل الشهادة ،اللذين ينويان االلتزام قانونًا ،على ما يلي:
.1

اإلصدار؛ والرسوم :عند تقديم حامل الشهادة لطلب مكتمل وقبول شركة  DarkMatterلهذا الطلب ،وبعد الدفع للسعر الذي تم نشره في ذلك الوقت لهذه الشهادة (الشهادات) من قبل حامل الشهادة ،تصدر DarkMatter
عدد الشهادات التي يطلبها حامل الشهادة.

.2

االستخدام والغرض والقيود :يتعين على حامل شهادة  DarkMatterاستخدامها وفقًا لشروط وأحكام .CP/CPS

.3

دور  DarkMatterوالتزاماتها :تعتبر  DarkMatterبمثابة سلطة التصديق لشهادة  DarkMatterوتنفذ التزاماتها كما هو محدد في هذه االتفاقية و .CP/CPSال تعتبر  DarkMatterملزمة أو مسؤولة عن طرق
التشفير المستخدمة في االتصال بشهادة  .DarkMatterتتعهد  DarkMatterوتضمن أنها قد اتبعت متطلبات  CP/CPSفي إصدار الشهادة والتحقق من دقة المعلومات الواردة بها .تنطبق الضمانات اإلضافية المحددة في
 CP/CPSعلى شهادات .DarkMatter EV SSL

.4

دور حامل الشهادة والتزاماته :قبل قبول شهادة  DarkMatterواستخدامها ،يجب على حامل الشهادة ما يلي:
( )1عند االقتضاء ،إنشاء زوج المفاتيح الخاص به؛ ( )2تقديم الطلب و( )3قبول شروط هذه االتفاقية والموافقة عليها .يعتبر
حامل الشهادة المسؤول الوحيد عن إنشاء "المفتاح المزدوج" الذي ترتبط به شهادة  DarkMatterوعن الحماية األمنية للمفتاح السري الذي يستند إلى شهادة .DarkMatter
يتعهد حامل الشهادة ويضمن  -ما دامت الشهادة صالحة  -بأن:
أ)

يقدم/سيقدم صاحب الشهادة معلومات دقيقة وكاملة ،سوا ًء في طلب الشهادة أو وفقا لما تطلبه  .DarkMatterيوافق حامل الشهادة على أن تحتفظ  DarkMatterبمعلومات التسجيل هذه وفقًا لسياسة االحتفاظ
بالبيانات في DarkMatter؛

ب)

سيتخذ حامل الشهادة جميع التدابير المعقولة الالزمة للحفاظ على السيطرة بشكل منفرد ،واالحتفاظ بالسرية والحماية الالئقة طوال الوق ت للمفتاح السري الخاص الذي يتطابق مع مفتاح التشفير العمومي وذلك ليتم تضمينه في
الشهادة (الشهادات) المطلوبة (وأي وصول مرتبط بالمعلومات أو الجهاز  -مثل ،كلمة المرور أو الرمز المميز)؛

ج) لن يقوم حامل الشهادة بتثبيت واستخدام الشهادة (الشهادات) حتى يقوم بمراجعة البيانات والتحقق من دقتها في كل
شهادة؛
د)

يقوم حامل الشهادة بتثبيت الشهادة فقط على الخادم (الخوادم) الذي يمكن الوصول إليه من اسم (األسماء) النطاق المدرج في الشهادة ،و/أو استخدام الشهادة فقط وفقًا لجميع القوانين المعمول بها ،ووفقًا التفاقية حامل الشهادة
فحسب؛

ه)

إذا كانت الشهادة تتطلب استخدام جهاز إنشاء التوقيع اآلمن ( ،)SSCDفلن يستخدم حامل الشهادة سوى الشهادة باستخدام هذا الجهاز الذي تم تزويده أو اعتماده من قِبل DarkMatter؛

و)

إذا كان حامل الشهادة ينتج مفاتيحه ،فسيقوم بإنتاجها بطريقة آمنة وفقا ً للممارسات الرائدة في الصناعة؛

ز)

فورا عن استخدام الشهادة والمفتاح السري المرتبط بها ،ويطلب على الفور من  DarkMatterأن تلغي الشهادة ،في الحاالت التالية( :أ) إذا كانت أي معلومات في الشهادة أو أصبحت غير
سيتوقف حامل الشهادة ً
صحيحة أو أصبحت اتفاقية حامل شهادة  DarkMatterغير دقيقة ،أو (ب) إذا حدث أي إساءة أو سوء استخدام فعلي أو محتمل للمفتاح السري الخاص بصاحب الشهادة المرتبط بمفتاح التشفير العمومي المدرج في
الشهادة؛

ح)

سيتوقف حامل الشهادة على الفور عن استخدام مفتاح التشفير السري المطابق للمفتاح العمومي المدرج في الشهادة عند انتهاء أو إلغاء تلك الشهادة .يجب على حامل الشهادة تعويض  DarkMatterوإعفاؤها من أي وجميع
استخدام شهادة  DarkMatterبطريقة غير مصرح بها من قبل DarkMatter؛ ( )2العبث بشهادة DarkMatter؛ أو (ج) أي معلومات مغلوطة تم تقديمها أثناء
األضرار والخسائر الناجمة عن)1( :
استخدام شهادة  .DarkMatterباإلضافة إلى ذلك ،يجب على حامل الشهادة تعويض  DarkMatterوإعفائها من أي وجميع األضرار (بما في ذلك الرسوم القانونية) للدعاوى القضائية أو المطالبات أو اإلجراءات من
قبل أطراف ثالثة باالعتماد على أو استخدام شهادة  DarkMatterالمتعلقة بما يلي )1( :خرق حامل الشهادة اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية أو CP/CPS؛ ( )2فشل حامل الشهادة في حماية مفتاحه الخاص؛ أو
(ثالثًا) المطالبات (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر دعاوى االنتهاك) المتعلقة بالمحتوى أو المعلومات أو البيانات األخرى التي يقدمها حامل الشهادة.
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.5

اإللغاء :سيتم إلغاء الشهادات الصادرة عن  DarkMatterعند وقوع أي من األحداث التالية:
أ) يطلب حامل أو مالك الشهادة إلغاء شهادته؛
صا بأثر رجعي؛
ب) يشير صاحب الشهادة إلى أن طلب الشهادة األصلي غير مصرح به وال يمنح ترخي ً
ج)

تحصل  DarkMatterعلى دليل معقول على أن المفتاح السري الخاص لحامل الشهادة (المطابق للمفتاح العمومي للشهادة) قد تم اختراقه أو أن الشهادة قد أسيء استخدامها؛

إشعارا أو تدرك بطريقة أخرى أن صاحب الشهادة ينتهك أيًا من التزاماتها المادية بموجب االتفاقية
د) تتلقى DarkMatter
ً
اتفاقية حامل الشهادة؛
ه) رفض حامل الشهادة أو فشله في االمتثال ،أو تصحيح المعلومات غير الدقيقة أو الكاذبة أو المضللة على الفور بعد علمه بعدم الدقة أو التزييف أو عدم صحة المعلومات؛
و) تحدد  ،DarkMatterوفقًا لتقديرها الخاص ،أن المفتاح السري الخاص المطابق للشهادة قد تم استخدامه للتوقيع على أو نشر أو توزيع برامج تجسس أو فيروسات حصان طروادة أو فيروسات أو الجذور الخفية أو برامج خطف
المتصفح أو التصيّد االحتيالي أو أي محتوى آخر أو ضار أو خبيث أو عدائي أو تم تنزيله على نظام المستخدم دون موافقتهم؛
ز)

إشعارا أو تدرك بطريقة أخرى أن محكمة أو محكما ً قد ألغى حق حامل الشهادة في استخدام اسم النطاق أو المعلومات األخرى المدرجة في الشهادة.
تتلقى DarkMatter
ً

إشعارا أو يصل إلى علمها أي تغيير جوهري في المعلومات الواردة في الشهادة أو إذا
ح) تتلقى DarkMatter
ً
حددت  DarkMatterأن أي من المعلومات التي تظهر في الشهادة غير دقيقة
ط) تقرير  -وفقًا لتقدير شركة  - DartMatterبأن الشهادة لم يتم إصدارها وفقًا لشروط وأحكام
CP/CPS؛
ي) ينتهي حق  DarkMatterفي إصدار الشهادات بموجب القانون أو اللوائح أو السياسة أو يتم إلغاؤه أو إنهاؤه؛
ك) تم اختراق المفتاح السري الخاص بـ  DarkMatterلتلك الشهادة؛
ل) أحداث اإلبطال اإلضافية التي تنشرها  DarkMatterفي  CP/CPSأو ما تراه مناسبا ً استنادا ً إلى الظروف المحيطة بالحدث؛
أو
م)

إشعارا أو يصل إلى علمها بطريقة ما أنه تم إضافة حامل الشهادة كطرف محظور أو شخص محظور إلى قائمة سوداء ،أو يعمل من وجهة محظورة بموجب قوانين والية  DarkMatterللتشغيل.
تتلقى DarkMatter
ً

 .6إخالء المسؤولية من الضمانات .باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في  ،CP/CPSفإن  DARKMATTERال تقدم أي تعهدات أو ضمانات ،صريحة أو ضمنية أو غير ذلك ،تتعلق بأي من شهادات  DARKMATTERأو أي
خدمات ذات صلة تقدمها  ، DAKKATTERبما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر أي ضمان بعدم االمتثال أو قابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين.
.7

تحديد المسؤولية واألضرار :على الرغم من عدم وجود أي حكم مخالف في هذه االتفاقية أو  ،CP/CPSفإن الحد األقصى لمسؤولية شركة  DARKMATTERعن أي أضرار تنشأ بموجب هذه االتفاقية لن يتجاوز 000،250
دوالر أمريكي.
لن تكون شركة  DARKMATTERمسؤولة تجاه حامل الشهادة أو أي طرف ثالث  -بأي حال من األحوال  -عن االعتماد أو غير ذلك على استخدام شهادة  DARKMATTERفيما يخص أية أضرار غير مباشرة أو خاصة أو
عقابية أو عرضية أو تبعية ،حتى إذا تم إبالغ  DARKMATTERعن احتمالية وقوع هذه األضرار مقد ًما.
إن استخدام حامل الشهادة لشهادة  DARKMATTERفي صفقة تكون المسؤولية القانونية المحتملة بها أكبر من الحد االعتمادي لمسؤولية الشركة المحددة في البند  7يعتبر مسؤولية خاصة لحامل الشهادة.

.8

مستفيدو الطرف الثالث :يعتبر جميع برامج التطبيقات وبائعي أنظمة التشغيل الذين أبرمت معهم شركة  DarkMatterعقدًا لتضمين شهادة  DarkMatter Rootشهادة جذر موثوق بها في برامجهم وجميع األطراف
المعتمدين الذين يعتمدون فعليًا على هذه الشهادة خالل الفترة التي تكون فيها الشهادة صالحة بمثابة الطرف الثالث المستفيد من هذه االتفاقية.

.9

آخر موعد النتهاء
المدة واإلنهاء :تسري هذه االتفاقية على قبول  DarkMatterلطلب صاحب الشهادة ،وستنتهي ،باستثناء تلك األحكام التي تنتهي بطبيعتها بعد انتهاء الصالحية ،في أقرب وقت من)1( :
الطلب المكتوب من حامل الشهادة؛ أو ()4
انتهاك التزامات حامل الشهادة بموجب هذه االتفاقية؛ (ج)
صالحية اتفاقية حامل شهادة  DarkMatterلشهادات  DarkMatterالصادرة لك بموجب هذه االتفاقية؛ ()2
إلغاء جميع شهادات  DarkMatterالصادرة لك بموجب هذه االتفاقية.

 .10القانون الحاكم :يتم التعامل مع العالقات بين المشاركين بموجب نظام القوانين المعمول به بموجب شروط العقود المبرمة .بشكل عام يمكن تلخيصها على النحو التالي؛
•

يتم حل أي نزاع بين الجهة المعتمدة بأخر السلسلة والجهة المعتمدة المصدرة للشهادة  CAوفقًا لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•

يتم حل أي نزاع بين الجهة المعتمدة المصدرة للشهادة  CAوسلطة التسجيل بموجب القانون المطبق للجهة المعتمدة المصدرة للشهادة .CA

•

يتم حل أي نزاع بين الجهة المعتمدة المصدرة للشهادة  CAوالطرف المعتمد المرخص بموجب القانون المطبق للجهة المعتمدة المصدرة للشهادة .CA

 .11مالحظات :يتم اعتبار جميع اإلشعارات التي يقدمها حامل الشهادة مستلمة عند تقديمها كتابيًا وتسليمها يدويًا بواسطة جهة نقل مستقلة ،ويتم تسليمها بإيصال مسجل أو المرسل إلى البريد المرخّص المطلوب ،أو يتم إرسالها بالفاكس مع
إيصال مؤكد عبر الهاتف أو وسائل أخرى يمكن التحقق منها ،إلى:
 ,DarkMatter L.L.Cص .ب ,27655 :أبوظبي ,اإلمارات العربية المتحدة
الموقع اإللكتروني ;http://www.darkmatter.ae :البريد اإللكترونيcompliance@darkmatter.ae :

اإلصدار  ،0أبريل 2017

اتفاقية حامل الشهادة

أنت تتعهد وتضمن أن:
أ)

يكون األفراد الذين يوافقون على هذه االتفاقية معتمدين بموجب االتفاقية لقبول هذه الشهادة نيابة عن حامل الشهادة وبإلزام حامل الشهادة بشروط هذه االتفاقية؛

ب)

يكون حامل الشهادة الكيان القانوني أو الطبيعي الذي يُطالب به في طلب الحصول على شهادة DARKMATTER؛

ج)

أن يكون لدى حامل الشهادة السلطة الكاملة أو الشركة أو غير ذلك ،إلبرام هذه االتفاقية وأداء التزاماتها ؛ و

د)

ال تتعارض هذه االتفاقية وأداء التزامات حامل الشهادة بموجب هذه االتفاقية مع أي اتفاق مع طرف ثالث يكون حامل الشهادة طرفًا فيه.

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