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 :المقدمة  1

استخدام الخدمة اذا اردت  ھو الحل اآلمن الذي تسطیع استعمالھ (NemID)التعریف السھل عن الھویة 
عبر االنترنت او صفحات االنترنت العمة والخاصة. كما تستطیع استعمال ھذا النظام اذا اردت التوقیع  المصرفیة
 الكترونیا.

من اسم المستخدم، رقم سري وبطاقة رقمیة كمفتاح وھو عبارة  (NemID)التعریف السھل عن الھویة یتألف 
 یة مع اسم المستخدم والرقم السري.عن شیفرات تستخدم لمرة واحدة تسمى(مفاتیح) علیك استخدامھا سو

) سوف تحصل على  (IVR Interaktiv Voice Responseعبر نظام االستجابة الصوتیة التفاعلیة 
 (المفاتیح) عبر الھاتف.

 كما یمكنك الحصول على آلة رقمیة الظھار المفاتیح. ولكن یجب علیك في بعض الحاالت استخدام البطاقة ایضا.

) على جھاز جوال (على كودتطبیق الیشار إلیھ الحقا ب( NemID كودي خاص بـیمكنك أیًضا تثبیت تطبیق 
حاجة إلى سبیل المثال ، ھاتف ذكي أو جھاز لوحي) واستخدامھ كجھاز الكود الخاص بك. ومع ذلك ، ستظل ب

 أو الجھاز المحمول الخاص بك. كودفي حالة تعذر الوصول إلى تطبیق ال االحتفاظ ببطاقة الرمز للجوء إلیھا

للتوقیع الرقمي لدى السلطات العامة فإنھ علك باالضافة الى ذلك استصدار  (NemID)اذا اردت استعمال 
اي رخصة من السلطات  OCES Offentlig certifikat til Elektronisk Serviceرخصة 

 العامة للخدمات االلكترونیة.

 NemID. اذا اردت استعمال (NemID)بالتعریف السھل عن الھویة  سوف تجد القوانین الخاصة  ما یليفي 
ھي التي تخصك.  ان استعمال  3و  2فإن القوانین في الفقرة ، فقط الخدمة المصرفیة عبر االنترنت   من اجل

NemID لبنك. كما یتبین عبر االتفاق قد تم تعدیلھ مسبقا عبر افاقك مع االخدمة المصرفیة عبر االنترنت  من اجل
 مع البنك اي الصالحیات والتبعات  التي یبغي مراعاتھا وفقا لقانون خدمات الدفع. 

ھي التي تخصك. وبإمكانك ایجاد  4و3و 2من اجل التوقیع الرقمي فإن  القوانین    NemIDاذا اردت استعمال  
  www.nemid.nuھذه القوانین على صفحة االنترنت 

التي تحمل رقم السجل التجاري    Nets DanID شركة Nets DanID  A/Sو یفھم من عبارة  
30808460. 

من خاللھا مثل الحاسوب، الھاتف الخلیوي، او  NemIDكما یفھم من عبارة (وحدة) الوحدة التي یتم استخدام 
  tabletاللوح االلكتروني 

 

 اجراءات ملِزمة  2

المتلقّي بنفس الطریقة  باي اجراء، مثال عندما توقع رقمیا، فانك تكون ملَزما لدى او تقوم NemIDعندما تستخدم 
 كما لو انك وقعت بتوقیعك الشخصي.

 

 NemIDقوانین خاصة باستعمال  3
 

 NemID إنشاء التعریف السھل عن الھویة 3.1

 فإنك تكون ملَزما باعطاء معلومات صحیحة ودقیقة.  NemID عندما تتصل ب
 

االحتفاظ باسم المستخدم والرقم السري وبطاقة المفاتیح / او آلة اظھار المفاتیح  3.2
 / أو تطبیق الكود  االلكترونیة

 علیك االنتباه الى انك:

یجب ان تحفظ اسم المستخدم خاصتك، ورقمك السري، وبطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح  •
بشكل آمن بحیث ال یتوصل الى استخدامھا  د،/ ورقم الشفرة الخاص بتطبیق الكو االلكترونیة

 غیرك.
وال تسلِّم بطاقة أو ورقم الشفرة الخاص بتطبیق الكود، ال تخبر غیرك عن المفاتیح او الرقم السري  •

 الى احد غیرك.االلكترونیة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح 
ا رسالھوال تقم بنسخھا او ااقة المفاتیح  وال تستعمل مفاتیحك في وسط خارجي ال تقم بنسح بط •

 .الكترونیا
 تطبیق الكود.أو ورقم الشفرة الخاص ب وال تقم بتسجیل رقمك السري •
جھازك مع أو  االلكترونیةوال تحتفظ برقمك السري مع بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح  •

لمفاتیح/ او آلة وال تكتب رقمك السري على بطاقة ا المحمول الذي تم تثبیت تطبیق الكود علیھ،
 .االلكترونیةاظھار المفاتیح 

 یمكنك فقط تثبیت تطبیق الكود الخاص بك على جھازك المحمول الخاص بك. •
 

 اجراءات االمان عند االستخدام 3.3

 یجب علیك التأكد من أن:

ال  االلكترونیةاسم المستخدم خاصتك ورقمك السري و بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح  •
 یستعملھا احد غیرك وال یتم استعمالھا اال وفقا للقوانین

 على رقمك السري عندما تقوم باستخدامھاالخرون التجسس  ال یستطیع •
انك تستخدم وحدة( جھازا) یكون في نظام التشغیل ومشغّل االنترنت وكافة البرامج االخرى فیھ قد  •

 تم تحدیثھا باستمرار بآخر تحدیثات االمان.
، االلكترونیةان تقوم بشكل مستمر التأكد من انك لم تفقد بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح علیك 

لم یتم اساءة استخدامھ.  NemIDوان  أو جھازك المحمول الذي تم تثبیت تطبیق الكود علیھ،
 من خالل خدمة سجل االحداث في الخدمة الذاتیة NemIDبامكانك مثال ان تسّجل این استخدمت 

قد تم  NemIDان  وھنا یمكنك باستمرار مراقبة  www.nemid.nuعلى العنوان التالي: 
 بنفسك.  استخدامھ فقط من خالل مقدمي الخدمات الذین قمت بزیارتھم

 

 الرقم السري المؤقت 3.4

 فانك ستستلم رقما سریا مؤقتا تستطیع بواسطتھالول مرة   NemIDعند انشاء التعریف السھل عن الھویة 
 حول اقفال الرقم السري. 3.5الدخول. وكذلك اذا قمت باقفال رقمك السري، انظر الفقرة  تسجیل

ان یرسلوا لك رقما سریا مؤقتا جدیدا اذا اعتقدت او البنك خاصتك    Nets DanIDعلیك وبسرعة الطلب من 
م السري غیر مقفلة بشكل ان احدا اخر قد عرف رقمك السري المؤقت، مثال اذا كانت الرسالة التي فیھا الرق

 صحیح.
 

 اإلقفال  3.5
 

 واجبك لإلقفال فورا 3.5.1
 علیك القیام فورا باقفال:

مفاتیحك، مثال اذا كانت  بطاقة بطاقة المفاتیح، اذا كنت تعتقد ان احدا اخر عرف او قد یكون توصل الى •
 الرسالة التي فیھا المفاتیح غیر مغلقة بشكل صحیح عند استالمك لھا،

 إلظھار المفاتیح غیر سلیمة عند استالمھا. االلكترونیةآالتك  •
، اذا فقدتھا او اذا وجدتھا بعد ان كانت مفقودة، وعلیك االلكترونیةبطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح  •

 ایضا اتالفھا.
یكون لدى  نأ تطبیق الكود ، إذا كنت قد فقدت الجھاز المحمول الذي تم تثبیتھ علیھ أو كنت تشتبھ في •

الخاص بك ، أو أن اآلخرین قد قاموا بتثبیت تطبیق الكود  صول إلى تطبیق الكوداآلخرین إمكانیة الو
 الخاص بك. NemIDباستخدام 

رقمك السري، اذا كنت تعتقد ان احدا اخر عرف او قد یكون توصل الیھ، اال اذا كنت تستطیع  تغییره  •
   www.nemid.nuبسرعة عبر 

 

 االتصال عند االقفال 3.5.2
أو تطبیق الكود الخاص  /االلكترونیةبطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح او  عندما تقوم باقفال رقمك السري و/

 فانھ علیك اعطاء اسمك وعنوانك والرقم الشخصي او اسم المستخدم او رقم بطاقة المفاتیح/ بك،
 .االلكترونیةاو آلة اظھار المفاتیح  أو رقم تطبیق الكود الخاص بك،

أو رقم تطبیق  /االلكترونیةباالضافة الى التبلیغ اذا ما كان رقمك السري او بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح 
تأكیدا   Nets DanIDیجب اقفالھ. عندما تقوم باقفال رقمك السري فسوف ترسل لك شركة  الكود الخاص بك،

 الذي تم من اجلھ االقفال. حول الوقت والسبب
من  أو تطبیق الكود الخاص بك، /االلكترونیةبامكانك اقفال رقمك السري او بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح 

 خالل:

 على مدار الساعة  www.nemid.nuالدخول الى صفحة  •
 على مدار الساعة 72247010 االتصال على الرقم  •
توقیع رقمي من و NemID( اذا كان لدیك  خدمة المواطنین في بلدیتكاالتصال بالبنك او بمركز  •

 .السلطات العامة)

یمكنك باستمرار    www.nemid.nuصفحة االنترنت االحداث" في الخدمة الذاتیة على في " سجل 
أو  /االلكترونیةمراقبة الوقت والسبب القفال رقمك السري  و او بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح 

 .تطبیق الكود الخاص بك
 

  لالقفال  Nets DanIDإمكانیات   3.5.3

 اقفال؛  Nets DanIDبإمكان 

ان احدا غیرك یستعمل   Nets DanIDاذاحصل شّك  او معرفة لدى شركة  ،رقمك السري •
 رقمك السري.

 رقمك السري، اذا تم استعمال الرقم السري عدة مرات بشكل خاطئ. •
 Nets، اذا حصل شّك او معرفة لدى شركة  االلكترونیةبطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح  •

DanID   ان احدا غیرك توصل الى معرفة مفاتیحك من خالل بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار
 أو تطبیق الكود الخاص بك. /خاصتك االلكترونیةالمفاتیح 

أو اكتشفت أن الجھاز المحمول الذي  Nets DanIDتطبیق الكود الخاص بك إذا اشتبھت  •
 بھ. تستخدمھ قد تم اختراقھ أو وجود ثغرات أمنیة خطیرة

• NemID  اذا عرفت شركةNets DanID  3انك لم تلتزم بالقوانین حسب الفقرة  
• NemID علومات خاطئة عند اتصالك ب اذا قمت بإعطاء مNemID  
• NemID  اذا تم ابالغNets DanID موتك.ب 

 

 بعد االقفال NemIDاستعمال  3.5.4

. واذا كانت بطاقة المفاتیح/ او آلة اظھار المفاتیح ، اذا تم اقفالھ او اقفال الرقم السريNemIDال یمكنك استعمال 
دخول ل بإعطائك إذنا محدوداالتي تم اقفالھا فإن بعض البنوك تقوم  فقط ھي أو تطبیق الكود الخاص بك /االلكترونیة

 حسابك لدیھم. المعلومات حولمراقبة ب كأن تستطیع القیام البنك عبر االنترنت، 
 

 NemIDالغاء استعمال  3.6

، راجع الفقرة NemIDباستعمال  اذا كنت ال ترغب بعدُ NemIDبامكانك وفي اي وقت اقفال دخولك الى 
 .NemID. انتبھ الى انك لن تستطیع بعد ذلك استخدام الخدمات التي تستخدم حول موضوع االقفال 3.5.2

 

 معالجة المعلومات الشخصیة  3.7
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تقوم بمعالجة معلوماتك الشخصیة نیابة عن   Nets DanIDعبر البنك فان شركة   NemIDاذا قمت بانشاء 
و الرقم  ومات مثل االسم و العنوانتقوم بمعالجة معلوماتك، ھذا یعني المعل  Nets DanIDالبنك. ان شركة 

الشخصي، وذلك حتى یتم التعرف علیك، كما تستخدم البرید االلكتروني من اجل المراسالت مثال من اجل ابالغك 
 باإلقفال.

سوف تقوم   Nets DanIDفإن شركة   Nets DanIDاذا قمت بتسجیل رقم ھاتفك الخلیوي لدى شركة 
 الرسائل حول االرقام السریة المؤقتة. ، مثالNemIDحول  باستخدامھ من اجل المراسالت

حداث على جھاز المستخدم. ھذه الملفات یمكن محوھا من قبل لال سجالتیمكن انشاء  NemIDبواسطة استخدام 
بتسجیل االوقات التي قام   Nets DanIDالمستخدم نفسھ اذا رغب بذلك. و كجزء من الحمایة تقوم شركة 

، العنوان االلكتروني ومعلومات اخرى حول الجھاز الذي تم استخدام NemIDستخدام المستخدم فیھا با
NemID .من خاللھ 

 :بإمكانك قراءة المزید حول سجالت االحداث واالمان على العنوان التالي
https://www.nemid.nu/dk-da/om_nemid/ 

    sikkerheden bag nemid    العنوان الفرعي:
  www.nemid.nuمن خالل حل الخدمة الذاتیة على الصفحة  NemIDاذا اردت ان تسجل این استعملت 

من خاللھ. بامكانك دائما  NemIDتقوم ایضا بتسجیل اي مقدم خدمة استعملت   Nets DanIDفان شركة 
  NemIDبتسجل این استخدمت   Nets DanID. وبعد ذلك لن تقوم شركة الغاء ھذا االختیار

ولمدة خمسة سنوات اضافیة وبعدھا یتم  الجاريتقوم بحفظ المعلومات خالل العام   Nets DanIDان شركة 
 شطب تلك المعلومات.

 

   NemID       الشروط بخصوص  3.8

في مجال الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت، یجب أن تقدم إلى  NemIDالمطالبات الناشئة نتیجة الستخدام ان 
على الصفحات االخرى، ویجب أن  NemIDالبنك الذي تتعامل معھ. بینما المطالبات الناشئة نتیجة الستخدام 

 . Nets DanIDاو الى  تقدم إلى مقدم الخدمة الذي تتعامل معھ
 

 IVRخاص بالنظام الصوتي التفاعلي  3.9
النظام الصوتي التفاعلي ھو بالدرجة االولى خصیصا من اجل فاقدي وضعفاء البصر. فاذا حصلت على    ان حل

المفاتیح من خالل ھذا البرنامج الصوتي التفاعلي، ینبغي علیك الحصول على اجراءات االمان المناسبة للھاتف 
حول بطاقة المفاتیح/ او آلة  ھذه انینالقو نشرة الذي حصلت على المفاتیح من خاللھ والتي تم االشارة الیھا في

 .االلكترونیةاظھار المفاتیح 
 وھذا یعني انھ:

 ان الھاتف الذي حصلت على المفاتیح من خاللھ مستقل عن جھاز الحاسوب/ اوعلیك التأكد من  •
 .اللھالھاتف الذي تستخدم المفتاح من خ

المفتاح من خاللھ او اذا شعرت  علیك فورا اغالق الرقم السري اذا فقدت الھاتف الذي تحصل على •
 بان ھاتفك یتم اساءة استخدامھ.

 

  NemIDتغییر قوانین استخدام  3.10

لدیھا الحق بتغییر القوانین من غیر انذار مسبق اذا تم ذلك بسبب تغیرات في    Nets DanIDان شركة 
. ھذه التغییرات تصبح ساریة المفعول عند االعالن عنھا على صفحة   NemIDمتطلبات االمان الستخدام 

 .   www.nemid.nuاالنترنت 

 قبل ثالثة اشھر من سریانھا على االقل.  www.nemid.nu التغییرات االضافیة یتم االعالن عنھا على 
 

 قوانین خاصة بالتوقیع الرقمي لدى السلطات العامة  4

من اجل التوقیع االلكتروني لدى السلطات العامة، فان القوانین في   NemIDاذا اخترت استخدام  •
  3و 2تضاف الى القوانین في الفقرتین  4الفقرة 

مختلفة وكذلك عدة   NemIDعدة ھویات تعریف اذا كنت ترغب في ذلك، فانھ یمكنك طلب  •
ل استعمالھا بطاقات مفاتیح او آالت رقمیة الظھار المفاتیح وكذلك عدة اسماء استخدام من اج

 للخدمات المصرفیة عبر االنترنت او التوقیع االلكتروني لدى السلطات العامة.
 

 معالجة المعلومات الشخصیة  4.1
 فانك  NemIDوتصبح متصال ب  OCESعندما تحصل على ترخیص السلطات العامة للخدمات االلكترونیة 

 بما یلي: اضیتفو تعطي
تقوم باالطالع على رقمك الشخصي من اجل الحصول    Nets DanIDان شركة   •

 اسمك وعنوانك.
تقوم بایصال الترابط بین توقیعك االلكتروني ورقمك    Nets DanIDان شركة   •

 لرقمنة االشخصي الى الخدمة العامة للتعریف عن االرقام الشخصیة لدى وكالة 
(Digitaliseringsstyrelsen) االرقام الشخصیة تستخدم . ان الخدمة العامة للتعریف عن

من قبل مقدمي الخدمات العامة من اجل التعرف علیك. اما مقدمي الخدمات الخاصة 
فانھا تحصل فقط على رقمك الشخصي اذا قمت باعطائھا تفویضا بذلك عندما تقوم 

 بالتسجیل لدى مقدم الخدمة.
تقوم باالطالع لدى الخدمة العامة للتعریف عن االرقام    Nets DanIDان شركة  •

 PID- nummerالشخصیة من اجل التعرف على ھویة  التعریف برقمك الشخصي  
 من خالل توقیعك االلكتروني.

 

وكذلك ترید ان تستعملھ   netbankمن اجل الخدمة المصرفیة عبر االنترنت   NemIDعندما تحصل على 
لدى السلطات العامة، فانك تعطي ایضا التفویض الى البنك العطاء معلوماتك الشخصیة(  من التوقیع االلكتروني

والتي    Nets DanIDاالسم والعنوان والرقم الشخصي وبریدك االلكتروني ورقم ھاتفك الخلیوي) الى شركة 
 لسلطات العامة.دار وادارة توقیعك االلكتروني لدى اتعمال معلوماتك الشخصیة من اجل اصبدورھا تستطیع اس

، وترید ان تستعمل من اجل الخدمة المصرفیة من اجل اصدار التوقیع االلكتروني NemIDعندما تحصل على 
في البنك الذي تتعامل معھ فانك تعطي ایضا ،وبناء على طلب البنك، تفویضا لشركة  NemID عبر االنترنت

Nets DanID  العطاء المعلومات عن NemID .بحیث تستطیع استعمالھ في البنك الذي تتعامل معھ ایضا 
اذا كنت ال ترغب في االستمرار بمعالجة معلوماتك الشخصیة كما مّر سابقا أعاله ، فانك تستطیع اما ان 

او احد مراكز   Nets DanIDتلغي توقیعك االلكتروني لدى السلطات العامة بواسطة االتصال بشركة 
من خالل اتصالك بالبنك الذي  دخولك الى الخدمة المصرفیة عبر االنترنتاو تلغي خدمات المواطنین و / 

في البنك الذي تتعامل معھ؛  NemIDتتعامل معھ. اذا قمت بالغاء توقیعك االلكتروني، یمكنك استعمال 
من   NemIDواذا الغیت دخولك الى الخدمة المصرفیة عبر االنترنت سوف یكون بامكانك فقط استخدام 

 جل التوقیع االلكتروني لدى السلطات العامة.ا
 

واجباتك ومسؤولیاتك كمستخدم للتوقیع االلكتروني والترخیص من السلطات العامة للخدمات  4.2
 OCESااللكترونیة 

علیك التأكد من ان المعلومات حول االسم والبرید االلكتروني على الترخیص من السلطات العامة للخدمات 
 حة.صحی OCESااللكترونیة 

اذا حصل تغییر في المعلومات الموجودة على الترخیص لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة 
OCES –  یوما تجدید الترخیص لدى  30فعلیك وخالل مدة اقصاھا  –مثال اذا قمت بتغییر اسمك

یوما ومن ثم تحصل  30. اذا لم یتم تجدید الترخیص خالل OCESالسلطات العامة للخدمات االلكترونیة 
 Nets DanIDعلى العلم بان المعلومات غیر صحیحة عندھا تقوم شركة    Nets DanIDشركة 

 .OCESبالغاء ترخیصك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة   

من اجل اعطاء الرخص  OCESال ییمكنك الستخدام الترخیص من السلطات العامة للخدمات االلكترونیة 
 لالخرین.

 

 OCESالغاء ترخیصك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة   4.3

 اذا: OCESبالغاء ترخیصك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة    Nets DanIDتقوم شركة 

 ان تقوم بذلك  Nets DanIDطلبت من شركة  •
  NemIDانك ال تلتزم بقوانین   Nets DanIDعلمت شركة  •

، ترسل لك OCESعندما تقوم بنفسك بالغاء ترخیصك لدة السلطات العامة للخدمات االلكترونیة 
تأكیدا بان االلغاء قد حصل اما عن طریق برید الكتروني ممضي او    Nets DanIDشركة 

الى عنوانك البریدي اذا كان ھذا العنوان بحوزة الشركة. واذا لم یكن العنوان بحوزة الشركة فانھا 
. واذا قامت شركة  Nets DanIDھ الى شركة باعطائ قمتي ذترسل التأكید الى العنوان ال

Nets DanID  ك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة فانھا تعلمك بالسبب بالغاء ترخیص
 بواسطة برید الكتروني ممضي و رسالة  خطیة اذا امكن ذلك.

 

  OCESتجدید الترخیص لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة  4.4

ھر لك من خالل تظ OCESان مدة صالحیة الترخیص لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة 
ترخیصك. ان ھذا الترخیص تستمر صالحیتھ الى مدة اقصاھا اربع سنوات. وفي مدة اقصاھا اربع اسابیع 

بابالغك بذلك بواسطة برید الكتروني   Nets DanIDقبل امتھاء صالحیة الترخیص تقوم شركة 
ل الیھ. یمكنك تجدید ممضي او رسالة خطیة الى عنوانك البریدي اذا كان لدى الشركة امكانیة الوص

ترخیصك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة بواسطة استخدام الترخیص السابق قبل انتھاء مدة 
 صالحیة الترخیص . واذا انتھت مدة صالحیة ھذا  الترخیص او تم الغاؤه، علیك استصدار ترخیص جدید.

 

 الكترونیا  ةالواجبات والمسؤولیات عندما تحصل على معلومات موقع 4.5
ترونیا، النك تقوم بتبادل الرسائل االلكترونیة الموقعة او الوثائق، علیك اذا حصلت على معلومات موقعة الك

 الترخیص من السلطات العامة للخدمات االلكترونیة التأكد من ان ترخیص المرِسل:وقبل مغادرة 

 صالح لالستخدام، یعني ان مدة صالحیة الترخیص لم تنتھي بعد. •
 Nets DanIDشركة على صفحة الئحة ال منیعني انھ لم یتم الغاؤه  –م الغاؤه م یتانھ ل •

  . 
الیھا في الترخیص لدى السلطات العامة  تم استعمالھ وفقا للقوانین المشاران الترخیص ی •

 .OCES للخدمات االلكترونیة
 

تجاھك كمستخدم للترخیص من السلطات العامة   Nets DanIDمسؤولیة شركة  4.6
 OCESللخدمات االلكترونیة 

في حال اساءة االستخدام تتبع القوانین العامة لحقوق   Nets DanIDمسؤولیة التعویض من قبل شركة 
غیر مسؤولة عن الخسارة اذا لم تلتزم انت بالقوانین الخاصة    Nets DanIDاالستخدام. ولكن شركة

  NemIDب 
ا انھ علیك القیام بالتعویض المتعلق بترخیصك لدى السلطات العامة للخدمات االلكترونیة تجاه شركة كم

Nets DanID  . 
 Netsتخضع لقانون الحوق الدانماركي. في حال حصول خالفات بینك وبین شركة  NemIDان قوانین 
DanID  ة.المدنیّا الى محكمة كوبنھاغن ھوالتي ال یمكن حلھا بالتفاوض، یتم رفع 
 

 موقعة الكترونیا تجاھك، عندما تحصل على معلومات  Nets DanIDمسؤولیة شركة  4.7
 

https://www.nemid.nu/om_nemid/sikkerhed/logning/
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 و التوقیع الرقمي لدى السلطات العامة (Netbank)للنظام البنكي عبراالنترنت  (NemID)قوانین التعریف السھل عن الھویة 
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، معقولتتحمل مسؤولیة خسارتك اذا وثقت بترخیص احد المرِسلین بشكل    Nets DanIDان شركة 
الترخیص.  حول تسجیل او اصدار او الغاء  Nets DanIDاذا كانت الخسارة بسبب خطأ ارتكبتھ شركة 

 غیر مسؤولة عن الخسارة اذا اثبتت الشركة انھا لم تتصرف باھمال او عمدا.  Nets DanIDان شركة 
 

    معلومات اضافیة 5

والتوقیع االلكتروني، بامكانك االتصال  بالبنك الذي  NemIDاذا كنت بحاجة الى معلومات اضافیة حول 
. كما انھ بامكانك قراءة المزید   Nets DanIDتتعامل معھ او باحد مراكز خدمة المواطنین او بشركة 

قراءة حیث ان التعابیر االساسیة قد تم شرحھا ھناك، كما تستطیع  www.nemid.nu على صفحة 
 المزید حول تقنیة التراخیص.

 

http://www.nemid.nu/
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