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مدة الصالحية:
عام واحد

الغرض من الشهادة:
☐ توقيع

☐ عامين

 توقيع & تشفير

نوع الطلب:
☐ جديد

☐ تعليق

☐ تجديد

أوالً :اسم مقدم الطلب – كافة الحقول ضرورية
عربي

☐ إلغاء

English

االسم األول* :
H

عـ ـرب ـ ـ ــي

S

I

L

G

N

صورة

E

شخصية

اسم األب* :
H

عـ ـرب ـ ـ ــي

S

I

L

G

N

E

الكنية* :
H

عـ ـرب ـ ـ ــي

S

I

L

G

N

E

الجنس* :
تاريخ الوالدة(:يوم ،شهر ،سنة) *

الرقم الوطني* :

D

البريد اإللكتروني* :

M

D

M

Y

Y

الجهة التي يتبع لها* :
عـ ـرب ـ ـ ــي

الصفة الوظيفية:

عنوان السكن* :

English

القسم /المديرية /الدائرة:

عـ ـرب ـ ـ ــي

عنوان مقر العمل*:

Y

English

عـ ـرب ـ ـ ــي

عـ ـرب ـ ـ ــي

الهاتف األرضي* :

English

الهاتف الجوال:

English
عـ ـرب ـ ـ ــي
English

الهاتف األرضي:

الهاتف الجوال* :

Y
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ثانياً :تصريح مقدم الطلب




أصرح أني:
امتثل للشروط والقواعد المتعلقة بإصدار هذه الشهادة على النحو المنصوص عليه في سياسة استخدام الشهادة Certification
) Practice Statement (CPSالخاصة بمركزالتصديق اإللكتروني.
على اطالع أن مركز التصديق اإللكتروني يصدر ويقدم هوية إلكترونية ،مؤلفة من شهادات رقمية ومفاتيح ،وذلك لالستفادة من الخدمات
المختلفة للبنية التحتية للمفتاح العام  .PKIكذلك أعرف انه يجب استخدام الشهادة الرقمية وفقاً لمسؤوليات المشترك المبينة أدناه.
مدرك أن عدم االلتزام بسياسات االستخدام ) Certification Practice Statement (CPSالخاصة بمركز التصديق اإللكتروني
سوف يؤدي إلى إلغاء الشهادات الممنوحة لي.

مسؤوليات صاحب الشهادة:
-

كافة المعلومات المقدمة لمركز التصديق اإللكتروني بخصوص طلب الشهادة الرقمية صالحة وكاملة وصحيحة ،وسأقوم بإعالم مركز
التصديق اإللكتروني عند أي تعديل عليها.
سأقوم بحماية المفتاح الخاص والحامل اإللكتروني  Tokenوالقيام بكل ما من شأنه منع فقدانها أو افشاءها أو تعديلها أو استخدامها من
قبل الغير.
سأقوم مباشرةً بإعالم مركزالتصديق اإللكتروني في حال وجود أي شبهة بأي طريقة كانت بكشف المفتاح الخاص.
سأقوم بضبط الوصول ألجهزة الحاسب أو أي تجهيزات أخرى تحوي المفتاح الخاص.
سأقوم بحماية كلمة المرور الخاصة باستخدام المفتاح الخاص.

أصرح بأن كافة البيانات أعاله صحيحة ،وأنني قد اطلعت وفهمت وأوافق على المسؤوليات المذكورة أعاله.

توقيع مقدم الطلب:

الوقت:

التاريخ:
5102/...... /......

الثبوتيات المرفقة:

☐ صورة الهوية

☐ صورة شخصية

......:......
☐ صورة جواز السفر
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ثالثاً :خاص بمركز التصديق اإللكتروني – إجراءات اإلصدار
اإلجراء

المكلف باإلجراء

التوقيع

التاريخ & التوقيت

استالم ملف الزبون والتأكد من صحة
البيانات ومطابقة الصورة:

......:...... 5102/...... /......

إدخال بيانات الزبون:

......:...... 5102/...... /......

الموافقة على اإلصدار:

......:...... 5102/...... /......

إصدار الشهادة وطبع الرقم السري:

......:...... 5102/...... /......

رابعاً :خاص بمركز التصديق اإللكتروني – إجراءات التسليم
اإلجراء

التحقق من شخصية الزبون:

تسليم الشهادة الرقمية/الحامل الرقمي
):(USB Token

المكلف باإلجراء

التوقيع

التاريخ & التوقيت
......:...... 5102/...... /......

......:...... 5102/...... /......
......:...... 5102/...... /......
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خامساً :إشعار استالم:
أنا الموقع أدناه

االسم والكنية

الجهة الحكومية

العامل لدى:

الرقم التسلسلي للشهادة

قمت باستالم المواد التالية:

نوع الحامل اإللكتروني
الرقم التسلسلي للحامل اإللكتروني

مالحظة :تكفل الهيئة ولمدة عام من تاريخ التسليم ،كافة األعطال الناتجة عن سوء التصنيع ،وال تغطي الكفالة األعطال الناتجة
عن سوء االستخدام أو الناتجة عن التيار الكهربائي.

توقيع المستلم:

التاريخ:
5102/...... /......

الوقت:
......:......

