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 تعتبر حيث. المستقبل في األمان متطلبات مستوى  إلى ترقى أن يمكنها رقمية هوية إلى نحتاج ألننا هذا

 الرقمية الهوية معّرف أن إل  الحالي، الوقت في وآمنًا مناسبًا حًل  NemID الوطنية الرقمية الهوية

MitID المستقبل في أمانًا أكثر حًل  يقدم. 

 

 الهويات استخدام إساءة الصعب من تجعل أمنية تحسينات يصاحبه MitID الرقمية الهوية معّرف تطبيق

 MitID الرقمية الهوية معّرف تطبيق عبر إشعاًرا  ستتلقى المثال، سبيل فعلى. آخرين ألشخاص  الرقمية

 ويمكنك. جديد جهاز على التطبيق تفعيل تم ما إذا اإللكتروني البريد عبر رسالة في أو نصية رسالة في أو

 الهوية لمعّرف الشخصية اعتمادك بيانات استخدام فيه يتم وقت أي في إشعاًرا تتلقى أن اختيار أيًضا

 .بك الخاص  MitID الرقمية

 

 الوطنية الرقمية الهوية تستخدم كنت التي األمور لجميع MitID الرقمية الهوية معّرف استخدام يمكنك

NemID على أو اإلنترنت عبر المصرفية الخدمة إلى الدخول تسجيل مثل أجلها، من borger.dk . 

 

  مجاني واستخدامه MitID الرقمية الهوية معّرف على الحصول



سيتم إشعارك عندما يحين دورك للحصول على  

 MitIDمعّرف الهوية الرقمية  

 

 ، سيتم إشعارك مباشرة. MitIDعندما يحين وقت حصولك على معّرف الهوية الرقمية  

 

إذا كان لديك حساب مصرفي دانمركي أو جرينلندي، ستحصل على معّرف الهوية الرقمية   

MitID   من خلل الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف

آليًا عندما يحين دورك. حيث ستتلقى اإلشعار في مرحلة ما عند  المحمول. وستتلقى إشعاًرا 

تسجيل الدخول إلى الخدمة المصرفية الخاصة بك عبر اإلنترنت أو تطبيق الخدمات المصرفية  

 عبر الهاتف المحمول.

 

إذا لم يكن لديك حساب مصرفي دانمركي أو جرينلندي، ستتلقى خطابًا من البريد الرقمي   

Digital Postبعد ذلك يمكنك الحصول على معّرف الهوية الرقمية  ، وMitID   من خلل

 . MitID.dkموقع 

  

 في الوقت الحالي  NemIDاستمر في استخدام الهوية الرقمية الوطنية 

 

، فأنت  MitIDعلى الرغم من حصولك على معّرف الهوية الرقمية 

في الوقت الحالي.   NemIDبحاجة إلى الحتفاظ بالهوية الرقمية الوطنية  

حيث ستكون هناك فترة انتقالية، وستتطلب منك منصات محددة استخدام  

حتى يتم الستغناء عنها تدريجيًا.   NemIDالهوية الرقمية الوطنية 

مية الوطنية  وستتلقى إشعاًرا عندما ل تعُد بحاجة إلى استخدام الهوية الرق

NemID .إما عن طريق البنك الذي تتعامل معه أو عبر البريد الرقمي ، 



 MitIDكيفية استخدام معّرف الهوية الرقمية 

 

 MitIDتطبيق معّرف الهوية الرقمية 

هو أوًل وقبل كل شيء تطبيق مخصص للهواتف الذكية واألجهزة   MitIDتطبيق معّرف الهوية الرقمية 

 .  اللوحية

 

بالطريقة نفسها التي كنت تستخدم بها تطبيق كود    MitIDويمكنك استخدام تطبيق معّرف الهوية الرقمية  

في الوقت الحالي. حيث يمكنك الموافقة على اإلجراءات بتمرير   NemIDالهوية الرقمية الوطنية 

 المثبّت على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.  MitIDإصبعك من خلل تطبيق معّرف الهوية الرقمية  

 

، سيتعين عليك فتح تطبيق معّرف الهوية  NemIDعلى عكس تطبيق كود الهوية الرقمية الوطنية 

فقة على اإلجراءات. لذا نوصي بوضع التطبيق في مكان يسهل العثور عليه  يدويًا للموا  MitIDالرقمية  

 في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. 

 

كما إنها أيًضا فكرة جيدة أن تقوم بإنشاء نسخة  

احتياطية من تطبيق معّرف الهوية الرقمية  

MitID   في حالة فقدان هاتفك. ويمكنك القيام

بذلك من خلل تثبيت تطبيق معّرف الهوية  

على عدة أجهزة، على سبيل   MitIDالرقمية  

المثال، تثبيت التطبيق على هاتفك والجهاز  

  اللوحي الخاصين بك.



 

 MitIDطرق أخرى لستخدام معّرف الهوية الرقمية 

 ، فيوجد بديلين آخرين: MitIDهوية الرقمية إذا لم تتمكن من استخدام تطبيق معّرف ال

 

 MitIDجهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية  

عبارة عن جهاز إلكتروني صغير   MitIDجهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية  

ينشئ كود يُستخدم لمرة واحدة تحتاج إلى إدخاله عند استخدام نظام معّرف الهوية  

صغير للغاية   MitID. جهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية  MitIDالرقمية  

 بحيث يمكنك الحتفاظ به في سلسلة المفاتيح الخاصة بك أو داخل جيبك. 

 

 MitIDمعّرف الهوية الرقمية  قارئ الكود الصوتي ل

بشاشة كبيرة تعرض كود   MitIDيتميز قارئ الكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية  

.  MitIDيُستخدم لمرة واحدة عليك إدخاله عند استخدام نظام معّرف الهوية الرقمية 

مخصص لألشخاص   MitIDحيث إن قارئ الكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية 

الذين يعانون من ضعف في اإلبصار، كما يمكن للجهاز قراءة الكود الذي سيتم  

 وت عاٍل.  استخدامه لمرة واحدة بص

 

 

  

 أين تذهب  للحصول على مساعدة 

، فسيكون البنك الذي تتعامل معه  MitIDإذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن تطبيق معّرف الهوية الرقمية 

 على استعداد دائًما لمساعدتك. 

 

 عبر الهاتف على الرقم   MitIDأو اتصل بدعم  MitID.dkوبدًل من ذلك، تفضل بزيارة موقع 

 . support@MitID.dkأو من خلل البريد اإللكتروني   33  98 00 10 

 

 يمكنك أيًضا طلب المساعدة من شخص تثق به، مثل أحد أفراد األسرة أو صديق مقرب. 

 

 فقط تذكر عدم مشاركة أي مما يلي: 

 األكواد الخاصة بك  

الخاص بك، أو جهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية   MitIDتطبيق معّرف الهوية الرقمية  

MitID  أو قارئ الكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية ،MitID 

في حال   MitIDفيما عدا خدمة دعم تطبيق معّرف الهوية الرقمية  – معّرف هوية المستخدم  

 تواصلت معهم شخصيًا. 

 

 



 MitIDكيفية الحصول على معّرف الهوية الرقمية 

 ، ستحتاج إلى ما يلي: MitIDللحصول على معّرف الهوية الرقمية  

 كمبيوتر، أو جهاز لوحي، أو هاتف ذكي  

 تطبيق الكود  -بطاقة الكود   – NemIDهويتك الرقمية الوطنية   

 اإللكتروني لستلم الرسائل اإللكترونية رقم هاتف لستلم رسائل نصية، أو عنوان البريد   

 

الخاص بك، هناك العديد من الخطوات   MitIDعندما يحين دورك إلعداد تطبيق معّرف الهوية الرقمية  

 التي سيتعين عليك اتباعها. لذلك يجب أن تخصص 

 .MitIDمتسعًا من الوقت إلعداد تطبيق معّرف الهوية الرقمية 

 

 

 من الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت  MitID: احصل على معّرف الهوية الرقمية 1الخطوة 

 

. حيث ستتلقى  MitIDستتلقى إشعاًرا آليًا عندما يحين دورك للحصول على معّرف الهوية الرقمية 

اإلشعار في مرحلة ما عند تسجيل الدخول إلى الخدمة المصرفية الخاصة بك عبر اإلنترنت أو تطبيق  

لخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. يُرجى التأكد من تخصيص متسع من الوقت لعملية اإلعداد،  ا

 يوًما من تلقي اإلشعار.  30 ولكن تذكر أنك يجب النتهاء من العملية في غضون

 

 

 : قبول الشروط واألحكام 2الخطوة 

 

 وقبولها.  MitIDيجب عليك قراءة الشروط واألحكام ذات الصلة باستخدام معّرف الهوية الرقمية 

 

 

أو أّي من البدائل  MitID: يُرجى اختيار خيار تطبيق معّرف الهوية الرقمية 3الخطوة 

 األخرى 

 

. حيث يُعد تطبيق  MitIDلستخدام معّرف الهوية الرقمية عليك اآلن اختيار الطريقة التي تفضلها 

في معظم األحوال هو الخيار األفضل واألبسط. أما بالنسبة لألفراد غير   MitIDمعّرف الهوية الرقمية 

بديًل مناسبًا،   MitIDالتطبيق، سيكون جهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية القادرين على استخدام  

مخصص لألفراد الذين يعانون   MitIDالكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية  في حين أن جهاز قارئ 

  من ضعف في اإلبصار.



 

 الخطوة 4 :أدخل معلومات االتصال الخاصة بك 

 

يجب إدخال معلومات التصال الخاصة بك )عنوان البريد اإللكتروني، أو رقم الهاتف( حتى تتمكن من  

 . MitIDتلقي اإلشعارات المتعلقة بمعّرف الهوية الرقمية  

 

 

 : اختر معّرف هوية المستخدم الخاص بك 5الخطوة 
 

عليك اآلن التفكير في معّرف هوية المستخدم الذي سيتعين عليك إدخاله في كل مرة تستخدم فيها تطبيق  

. ضع في اعتبارك أنه ل يمكنك استخدام رقم التسجيل المدني الخاص بك  MitIDمعّرف الهوية الرقمية  

موز الخاصة التي  في معّرف هوية المستخدم. فيُرجى التفكير في مجموعة من األرقام والحروف والر
يصعب على أي شخص آخر تخمينها بينما يسهل عليك تذكرها. ويمكنك دائًما تغيير معّرف هوية  

 .MitID.dkالمستخدم الخاص بك على الموقع اإللكتروني 

 

محفوظ لك بالفعل في معّرف   NemIDمعّرف هوية المستخدم الخاص بك للهوية الرقمية الوطنية  

 ا لم يكن هو رقم التسجيل المدني الخاص بك. ، مMitIDالهوية الرقمية  

 
 

 MitID: قم بتنزيل أو طلب تطبيق معّرف الهوية الرقمية 6الخطوة 
 

، يجب عليك تنزيله اآلن. أما إذا اخترت  MitIDإذا اخترت استخدام تطبيق معّرف الهوية الرقمية  

، أو جهاز قارئ الكود الصوتي لمعّرف MitIDاستخدام جهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية 

، فيمكنك طلبه عن طريق البريد اإللكتروني أو الحصول عليه من الدائرة المحلية  MitIDالهوية الرقمية  

 المعنية بخدمة المواطنين. 
 

 

 MitID: يُرجى تفعيل تطبيق معّرف الهوية الرقمية 7الخطوة 
 

. يمكنك تفعيل تطبيق معّرف الهوية الرقمية  MitIDيجب عليك اآلن تفعيل تطبيق معّرف الهوية الرقمية 

MitID   عن طريق اتباع الخطوات الواردة في الخدمة المصرفية الخاصة بك عبر اإلنترنت، أو تطبيق

ر الهاتف المحمول. كما يمكنك تفعيل جهاز عرض كود معّرف الهوية الرقمية  الخدمات المصرفية عب

MitID أو جهاز قارئ الكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية ،MitID   عن طريق اتباع الخطوات

  الواردة في الخطاب المرفق. 



 
 

يُرجى المحافظة على بيانات التسجيل ذات الصلة بمعّرف  

 الخاص بك آمنة MitIDالهوية الرقمية 

 

 ل تسمح لآلخرين بالطلع على األكواد الخاصة بك.  .1
 

* الخاص بك، أو جهاز عرض كود  MitIDل تشارك مطلقًا تطبيق معّرف الهوية الرقمية  .2

  MitID، أو جهاز قارئ الكود الصوتي لمعّرف الهوية الرقمية  MitIDمعّرف الهوية الرقمية 

 مع أي شخص آخر. 
 

فيما عدا خدمة دعم تطبيق   –ل تشارك معّرف هوية المستخدم الخاص بك مع أي شخص آخر  .3
 . في حال تواصلت معهم شخصيًا MitIDمعّرف الهوية الرقمية 

 

بناًء على مكالمة   MitIDل توافق أبًدا على أي شيء من خلل تطبيق معّرف الهوية الرقمية  .4

هاتفية، أو بريد إلكتروني، أو زيارة من شخص يدعي أنه من المصرف الذي تتعامل معه، أو  
، وما إلى ذلك. فلن يتم التواصل معك بهذه  MitIDخدمة دعم تطبيق معّرف الهوية الرقمية 

 أبًدا.  الطريقة 
 

اقرأ دائًما اإلجراءات التي توشك على الموافقة عليها ذات الصلة بتطبيق معّرف الهوية الرقمية   .5

MitID  وإذا كان اإلجراء المذكور ل يتوافق مع ما تريد القيام به، أو إذا لم تكن قد بدأت .

 اإلجراء بنفسك، فل توافق على القيام بهذا اإلجراء. 
 
 

 هل توافق على ما يلي؟ 

 9978  000123456كرونة دنماركية إلى حساب رقم   2,300تحويل مبلغ 

 
 
 

 
 * يمكنك مشاركة التطبيق مع اآلخرين في منزلك طالما أن كل واحد منكم لديه معّرف هوية المستخدم الخاص به وكود رقم التعريف الشخصي. 

 
 

 


