
528031-001AR تاقاطب تاعباط نامض2020 سطسغأأ رادصلا Sigma DS

دودحملا Entrust Corporation نامض
ةيلاتلا تاجتنملا كلذ يف امب
Sigma DS3 Directو Sigma DS2و Entrust™ Sigma DS1و تاقاطبلا تاعباط
هملتسا دنع جتنملا صحف
.("ةعباطلا") كب ةصاخلا Entrust نم تاقاطبلا ةعباط ىلع يلاتلا نامضلا قبطي
غلبإ كيلع نيعتي ،ةحضاو بويع هب وأ ًافلات وأ اًدوقفم نوكم يأ ناك اذإ .اهملتسا روف كب ةصاخلا ةعباطلا تانوكم عيمج صحف كيلع بجي

Entrust نم دمتعملا ةمدخلا مدقم وأ Entrust وه امك اًراطخإ مدقت مل اذإ .جتنملا ملتسا خيرات نم اًموي 30 نوضغ يف ،جتنملا كل عاب يذلا
ررضلاب قلعتي اميف Entrust نم دمتعملا ةمدخلا مدقم وأ/و Entrust دض كيدل نوكت دق ةبلاطم يأ نع تلزانتو جتنملا تلبق كنأ ربتعتسف ،بولطم
.ميلستلا دنع اهفاشتكا نكمي يتلا بويعلا وأ

جتنُملا نامض
لولا نحشلا خيرات (ًلوأ) نيب نم دعبلا نم اًرهش 36 ةدمل عينصتلا وأ داوملا يف بويعلا نم ةيلاخ ةديدجلا ةعباطلا نوكت نأ Entrust ةكرش نمضت
.اًموي 90 وه عنصملا يف ددجُملا ةعباطلا نامض .يئاهنلا مدختسملا ليمع لِبق نم ءارشلا خيرات ،ءارشلا تابثإ ليلد عم (اًيناث) وأ Entrust نم
نمث ةداعإ وأ ةعباطلا لادبتسا وأ حلصإب اهرايتخا بسح Entrust موقت فوسف ،نامضلا ةرتف للخ عينصتلا وأ داوملا يف ةبيعم ةعباطلا نأ تبث اذإ
نامضلا ةرتف نم ةيقبتملا ةدملا نيب نم لوطلا ةرتفلل نامضلاب ةلومشم نوكتس نامضلا بجومب اهلادبتسا وأ اهحلصإ مت ةديدج ةعباط يأ .ءارشلا
.ةيلصلا نامضلا ةرتف نم ةيقبتملا ةدملل نامضلا بجومب اهلادبتسا وأ اهحلصإ مت يتلاو عنصملا يف ةددجملا ةعباطلا نامض متيس .اًموي 90 وأ ةيلصلا

ةعابطلا سأر نامض
اًرهش 36 ةدمل عينصتلا وأ داوملا يف بويعلا نم ةيلاخ كب ةصاخلا ("ةعابطلا سأر") عم ةقفرملا ةيرارحلا ةعابطلا سأر نوكت نأ Entrust نمضت
.يئاهنلا مدختسملا ليمعلا لِبق نم ةعباطلا ءارش خيرات نم ءارشلا تابثإ ليلد عم (اًيناث) وأ Entrust نم نحشلا خيرات (ًلوأ) نيب نم دعبلا نم
وأ ةعابطلا سأر حلصإب امإ اهرايتخا بسح Entrust موقت فوسف ،نامضلا ةرتف للخ عينصتلا وأ داوملا يف ةبيعم ةعابطلا سأر نأ تبث اذإ
ةرتفلل نامضلاب ةلومشم نوكتس نامضلا بجومب اهلادبتسا وأ اهحلصإ مت يتلا ةعابطلا سأر .يلعفلا مادختسلا ةرتف بسحب ءارشلا نمث در وأ اهلادبتسا
Entrust ةكرشل اًكلم نامضلا بجومب اهلادبتسا مت يتلا ةعابطلا سوؤر حبصتس .اًموي 90 وأ ةيلصلا نامضلا ةرتف نم ةيقبتملا ةدملا نيب نم لوطلا
.اهلادبتسا متي ام درجمب
تاءانثتسلا
مادختسلا وأ مادختسلا ءوس وأ ةرهاقلا ةوقلا وأ ثداوحلا نع ةجتانلا رايغلا عطق وأ تليدعتلا وأ تاحلصلا وأ ةعابطلا سأر وأ ةعباطلا تلادبتسا
ريغ Entrust ةكرش اهرفوت ل يتلا جماربلا وأ مزاوللا وأ ةقحلملا ةزهجلا مادختسا وأ اهب حرصم ريغ ةنايص وأ ليدعت وأ ةبسانم ريغ ليغشت ةئيب يف
ةكرشل اًكلم نامضلا بجومب اهلادبتسا متي يتلا ءازجلا عيمج حبصتس .ةيلاحلا Entrust راعسأ مادختساب ةبساحملا متيسو ،نامضلاب ةلومشم

Entrust. 
نامضلا عاجرإ تاءارجإ
.ةئبعتلا لاصيإ ىلع نوّدملا Entrust نم دمتعملا ةمدخلا مدقم وأ (هاندأ رظنا) Entrust ةكرشب امإ لاصتلاً لوأ كيلع بجي ،نامضلاب ةبلاطم ميدقتل

ةكرش لمحتتس .دمتعملا ةمدخلا مدقم عقوم وأ نيعملا Entrust ىلإ هنحشل نيمأتلاو نحشلا ةفلكتو نومضملا جتنملا فيلغتو ةئبعت ةيلوؤسم لمحتتس
Entrust كيلإ جتنملا عاجرل نيمأتلاو نحشلا ةفلكت دمتعملا ةمدخلا مدقم وأ.

ةيلوؤسملا ديدحت
ةيحلصل نامض يأ ,رصحلا ل لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةينمض وأ ةحيرص تناك ءاوس ،ىرخأ تانامض يأ نع اًضوع ةقباسلا تانامضلا ربتعت
.يدعتلا مدع وأ/و نيعم ضرغل ةمئلملا وأ/و قوسلا يف ,ضرعلا
يأ جتنملا عئاب لو ENTRUST ةكرش لمحتت ل .هلعأ ةحارص هيلع صوصنم وه امك دودحملا نامضلا اذه كاهتنا نع ديحولا كضيوعت نوكي
وأ حابرلا رئاسخ كلذ يف امب ةلثامملا تابلاطملا وأ رارضلا نم كلذ ريغ وأ ةرشابملا ريغ وأ ةصاخلا وأ ةيعبتلا وأ ةيضرعلا رارضلا نع ةيلوؤسم
ل لاوحلا نم لاح يأ يفو ،رارضلا هذه لثم ثودح ةيناكمإ نع ENTRUST غلبإ مت اذإ ىتح ىرخأ ةيراجت رارضأ يأ وأ مادختسلا رئاسخ
نع رظنلا ضغب جتنملل عوفدملا نمثلا زواجتي امب ثلاث فرط يأب وأ كب تقحل رارضأ يأ نع نيدروملل ةيلامجلا ةيلوؤسملا ENTRUST لمحتت

.اهلكش وأ ةبلاطملا ةعيبط

3996-328-800-1 :ةدحتملا تايلولا فتاه مقر

north.america.cust.serv@entrust.com     :ينورتكللا ديربلاةيلامشلا اكيرمأ

americas@entrust.com   :ينورتكللا ديربلايبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتللا اكيرمأ

emea.customer.service@entrust.com     :ينورتكللا ديربلاايقيرفأو طسولا قرشلاو ابوروأ

dcap.admin@entrust.com    :ينورتكللا ديربلائداهلا طيحملاو ايسآ
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