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ما ھو حق الدخول للقراءة؟
یمكنك أن تمنح أشخاص آخرین حق الوصول لقراءة البرید الخاص بك فى البرید الرقمى، إذا كنت تحتاج مساعدة لقراءة البرید الرقمى الخاص بك، وإذا كنت ترغب فقط 

فى منح شخص آخر حق الدخول إلى البرید الرقمى الخاص بك من السلطات العامة.

یمكنك منح شخص او شركة ما حق الدخول للقراءة. قد یكون ذلك الشخص ھو زوجتك/زوجك، أو طفلك، أو صدیقك مستشار مھني. حق الدخول للقراءة لیس محدد بوقت 
معین، وربما یستمر حتى تقوم بحذف إمكانیة الدخول مرة أخرى. یمكنك أن تمنح حق الدخول إلى أشخاص أو شركات متعددین، ولكن لیس أكثر من عشرة.

 إعداد إمكانیة الدخول للقراءة بنفسك 
یمكنك إعداد حق الدخول للقراءة ألشخاص آخرین بنفسك. قم بتسجیل الدخول على البرید الرقمى الخاص بك باستخدام التوقیع الرقمي العام (NemID) ، ثم قم بإدخال رقم 
التسجیل المدنى (CPR-nummer) للشخص الذى تم منحھ حق الدخول. مالحظة للمترجم: اترك(CPR-nummer). إذا تم إعداد حق الدخول للقراءة لشركة ما، فعلیك 

إدخال رقم تسجیل األعمال (CVR-nummer) الخاص بالشركة التى تم منحھا حق الدخول للقراءة.

یمكن لمركز خدمة المواطن (borgerservice) التابع للمجلس البلدي الذي تتبعھ إنشاء حق الدخول للقراءة
إذا لم تكن قادر على إعداد حق الدخول للقراءة بنفسك، فإن مركز خدمة المواطن (borgerservice) یمكن أن یساعدك من خالل:

یمكنك الحضور بصفة شخصیة فى مركز خدمة المواطن (borgerservice) التابع للمجلس البلدي الذي تتبعھ وتحصل على مساعدة لمنح حق الدخول للقراءة. قم بإحضار 
إثبات الشخصیة (أنظر إلى القسم إثبات الھویة الساري). یجب علیك أیضاً إحضار االسم ورقم التسجیل المدنى (CPR-nummer) للشخص الذى سیتم منحھ حق الدخول 

للقراءة، أو االسم ورقم تسجیل األعمال (CVR-nummer) ، إذا كانت شركة ھي ما سیتم منحھا حق الدخول للقراءة.

إذا لم تكن قادر على الحضور إلى مركز خدمة المواطن (borgerservice) فى المجلس البلدي الذي تتبعھ، فیمكنك منح سند توكیل للشخص الذى ستمنحھ حق الدخول 
للقراءة، لذلك فإن ھذا الشخص یمكنھ الحضور لمركز خدمة المواطن (borgerservice) والقیام بعمل اإلعدادات الخاصة بإمكانیة الدخول للقراءة. ینبغى على حامل 

سند التوكیل – الشخص الذى تم منحھ حق الدخول للقراءة- أن یحضر بنفسھ إلى مركز خدمة المواطن (borgerservice) التابع للمجلس البلدي الذي تتبعھ بسند التوكیل 
إحضار إثبات ھویتھ/ھویتھا (أنظر القسم الخاص بإثبات الھویة الساري). إذا تم منح سند التوكیل لشركة، فیجب على ممثل الشركة إظھار الوثائق التي تثبت تبعیتھ/تبعیتھا 

للشركة. لن تستقبل رسالة من البرید الرقمى بخصوص كیفیة وموعد إعداد حق الدخول للقراءة. ومع ذلك، فیمكنك االطالع على من لھ حق الدخول لقراءة فى البرید الرقمى.

كیف یمكن أن أتأثر بمنح شخص آخر حق الدخول للقراءة؟
-1 على الرغم من أنك قد منحت شخص ما إمكانیة الدخول للقراءة، فإنك ستكون مخول ومسئول عن البرید الذى تستقبلھ فى البرید الرقمى. وینطبق ھذا بصرف النظر 

عما إذا كنت قد قرأت البرید بنفسك، أو الشخص الذى منحتھ إمكانیة الدخول للقراءة، أو حتى إذا لم ُییقم أیا منكما بقراءة البرید. ال یحق للمجلس البلدي أو أى سلطات عامة 
ولیست ملزمة بمراجعة ما إذا كان البرید الخاص بك فى البرید الرقمى قد تمت قراءتھ. وھذا ھو الموقف ذاتھ عندما یصلك البرید الخاص بك فى صندوق الرسائل الحقیقي 

الخاص بك.

-2 ولھذا، فعلیك أن تقوم بالترتیب مع الشخص الذى منحتھ إمكانیة الدخول للقراءة، فیما یتعلق بكیف سیتم إبالغك عن محتوى البرید الذى أرسلتھ السلطات العامة لك، إذا لم 
تقرأ البرید الخاص بك بانتظام. وعلیك أن تنتبھ بأنك إذا منحت إمكانیة الدخول للقراءة إلى شركة، فإن الشركة یمكنھا أن تقرر من فى الشركة سیقرأ البرید الخاص بك.

حذف حق الدخول للقراءة
-1 یمكنك تسجیل الدخول بنفسك إلى البرید الرقمى وحذف إمكانیة الدخول للقراءة بصورة رقمیة.

-2 یمكنك أن تطلب من الشخص/الشركة حذف حق الدخول للقراءة بصورة رقمیة.

-3 یمكنك الحضور بصفة شخصیة إلى مركز خدمة المواطن (borgerservice)  التابع للمجلس البلدي الذي تتبعھ وتحصل على المساعدة بشأن حذف حق الدخول 
للقراءة. قم بإحضار إثبات الشخصیة (أنظر إلى القسم إثبات الھویة الساري).

یرجى العلم بأن األشخاص الذین لدیھم حق الدخول للقراءة یمكنھم حذف حق الدخول للقراءة الخاص بھم بغض النظر عما إذا كنت طلبت منھم القیام بذلك أم ال. لن تستقبل 
رسالة من البرید الرقمى إذا و عندما یتم حذف حق الدخول للقراءة، ولكن  یمكنك معرفة من لدیھ إمكانیة الدخول لقراءة صندوق الرسائل الرقمیة الخاصة بك فى البرید 

الرقمى.

المزید من المعلومات عن البرید الرقمى
للمزید من المعلومات حول البرید الرقمي والخیارات المتحة لك یرجى زیارة موقع: www.borger.dk أو االتصال بمركز خدمة المواطن (borgerservice)  التابع 

للمجلس البلدي الذي تتبعھ.

إثبات الھویة الساري
عندما تحضر بنفسك إلى مركز خدمة المواطن (borgerservice) إلعداد او حذف حق الدخول للقراءة إلى البرید الرقمى، فإنھ ینبغى علیك بیان ما یثبت ھویتك من 
خالل صورة ورقم التسجیل المدني (CPR-nummer). یمكن أن یكون ذلك بمثابة جواز السفر أو رخصة القیادة. وإذا لم یكن لدیك جواز سفر أو رخصة قیادة، فإنھ 
یمكنك إحضار مجموعة أخرى من االوراق التى تثبت شخصیتك، مثلما حدث عندما تقوم بالتسجیل ألجل التوقیع الرقمى العام السم المستخدم فى مركز خدمة المواطن 

(borgerservice) ، یرجى االطالع على الموقع اإللكترونى: www.NemId.nu حول إثبات الھویة الساري. في حالة حدوث لبس معین لدیك، قم باالتصال بمركز 
.(borgerservice) خدمة المواطن

یمكن لمركز خدمة المواطن (borgerservice) فى المجلس المحلى الذى تتبعھ أن یقوم بإعداد حق الدخول للقراءة إلى 
أشخاص آخرین فى صندوق الرسائل الرقمى الخاص بك - البرید الرقمى.

(ھذا النموذج عبارة عن ترجمة إلى العربیة من FD 011. یجب إكمال FD 011 وتسلیمھ في مركز خدمة المواطنین)
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تاریخ االستالم

فحص بطاقة الھویة

یترك لیتم إكمالھ من قبل المجلس البلدي
مركز خدمة المواطن (borgerservice) فى المجلس البلدي الذي تتبعھ.

التوقیع باألحرف األولى

KLE 23.15.15G01 • تحدید الحالة

 سند توكیل إلنشاء حق الدخول لقراءة البرید الرقمى سواء لشخص أو لشركة
طبقاً للقانون الدنیماركي للبرید الرقمي العام

(ھذا النموذج عبارة عن ترجمة إلى العربیة من FD 011. یجب إكمال FD 011 وتسلیمھ في مركز خدمة المواطنین)

اإلقرار والتوقیع

االسم- الموكل/ صاحب صندوق الرسایل الرقمى.

التاریخ التوقیع

أقر بموجب ھذا، أننى قرأت وفھمت المعلومات عن البرید الرقمى وإمكانیة الدخول للقراءة على النحو المنصوص علیھ فى المادة /§ 13 من الالئحة التنفیذیة باألدنى 
والحددة فى المبادىء التوجیھیة لسند التوكیل ھذا فى الصفحة رقم 1. إننى على علم أننى ما زلت یحق لى، ومسؤول عن، البرید الرقمى الخاص بى بغض النظر عما إذا 
كنت قد منحت إمكانیة الدخول للقراءة ألى شخص آخر.

تقدیم بطاقة الھویة

أوكل بموجب سند التوكیل ھذا حق الدخول للقراءة إلى البرید الخاص بى فى البرید الرقمى إلى
األسم- صاحب التوكیل/ أو الشخص الذى تم منحھ حق الدخول للقراءة رقم التسجیل المدنى/ رقم تسجیل االعمال 

(CPR-nummer/ CVR-nummer)

 (CPR-nummer) رقم التسجیل المدنى

مستخرجات من القرار التنفیذى إلعفاء األشخاص الطبیعیین من التسجیل فى البرید الرقمى العام، إلخ
جزء رقم 5

منح إمكانیة الدخول إلى أطراف ثالثة

ینبغى على الشخص الذى یتم منحھ حق الدخول للقراءة من خالل سند التوكیل، أن یقوم بتقجیم سند التوكیل شخصیاً إلى مركز خدمة المواطن (borgerservice) فى 
المجلس البلدي الذي تتبعھ.

ینبغى على حامل سند التوكیل إحضار إثبات الھویة (انظر القسم الخاص عن إثبات الھویة الساري). إذا تم منح سند التوكیل لشركة، فیجب على ممثل الشركة إظھار 
الوثائق التي تثبت تبعیتھ/تبعیتھا للشركة.

المعلومات عن من لھ حق الدخول للقراءة إلى البرید الرقمى سیتم تسجیلھا فى المجلس البلدي الذي تتبعھ وفى البرید الرقمى. سوف یتم إعادة توجیھ المعلومات فقط 
للسلطات العامة، والشركات إلخ، والتي یحق لھا قانوناً االطالع على المعلومات أو تنفیذ مھام بالنیابة عن المجلس البلدي. یحق لك معرفة ماھي المعلومات التي قام 

المجلس البلدي بتسجیلھا بشأنك. یمكنك طلب تصحیح المعلومات غیر السلیمة.

إلى  شخصیة  بصفة  الحضور  الرقمى  البرید  فى  اشترك  الذى  للشخص  یمكن   .13  §
المجلس البلدي الذي یكون ألأو كان الشخص المذكور مسجالً فیھ منح شخص طبیعى آخر أو 
كیان قانونى إمكانیة الدخول للقراءة على البرید المرسل أو من الشخص المذكور فى البرید 
الرقمى. یجب على الشخص الطبیعى الذى یمنح إمكانیة الدخول للقراءة تقدیم إثبات الھویة 
كما ھو منصوص علیھ فى القسم الفرعي (9). وینبغى على الشخص المذكور أن یذكر اسم 
ورقم التسجیل المدنى (CPR-nummer) للشخص الطبیعى أو اسم ورقم تسجیل األعمال 

(CVR-nummer) للكیان القانونى الذى تم منحھ إمكانیة الدخول للقراءة.

بالدخول  أخر  لشخص  التوكیل  سند  بموجب  یسمح  أن  الطبیعى  للشخص  یجوز   Stk. 2
ھذا  إلى  للقراءة  الدخول  حق  منح  أجل  من  البلدي  المجلس  إلى  شخصیة  بصفة  للحضور 
الشخص أو إلى كیان قانونى. ینبغى على الشخص الحاضر تقدیم سند التوكیل وتقدیم إثبات 
الھویة كما ھو منصوص علیھ فى القسم الفرعي (9). إذا كان الشخص الحاضر یمثل كیان 
قانونى، فیجب على الشخص إظھار الوثائق التي تثبت تبعیتھ/تبعیتھا للكیان القانوني. ینبغى 
سند  منح  عند  للقراءة  الدخول  حق  إلنشاء  البلدي  المجلس  قبل  من  المحدد  النموذج  استخدام 
من  بدالً  أخرى  طرق  خالل  من  التوكیل  سند  بمنح  البلدیة  مجلس  یسمح  أن  یجوز  التوكیل. 

استخدام سند التوكیل المحدد.

Stk. 3 یجوز منح العدید من األشخاص الطبیعیین والكیانات القانونیة حق الدخول للقراءة 
۱۰ ممن لدیھم حق  بموجب القسم الفرعي (1) بالرغم من ذلك، ال یمكن تسجیل أكثر من 

الدخول للقراءة.

Stk. 4 ینبغى تسجیل حق الدخول للقراءة إلكترونیاً حل البرید ویسرى حتى یتم إلغائھ او 
حذفھ، راجع القسم الفرعي (5).

Stk. 5 یجوز للشخص الذى یمنح حق الدخول للقراءة لشخص آخر بحذف ھذه اإلمكانیة 
للدخول فى أى وقت – راجع األقسام الفرعیة (1) و (2) - إلغاء حق الدخول للقراءة ھذا في 
إلى المجلس البلدي و عن طریق تقدیم بطاقة التأمین  أي وقت عن طریق الحضور شخصیاً 
تسجیل  خالل  من  أو  المطلوبة،  األخرى  الھویة  إثباتات  أو    (sundhedskort) الصحى 
الدخول  إمكانیة  وحذف  الحل  إلى  الدخول  إلمكانیة  الرقمى  بالتوقیع  البرید  حل  إلى  الدخول 

للقراءة. یجوز لألطراف الثالثة حذف إمكانیة الدخول للقراءة من خالل الحضور الشخصى 
  (sundhedskort) أو تقدیم سند التوكیل وكذلك االمر بالنسبة إلى بطاقة التأمین الصحى

أو إثبات الھویة األخر المطلوب. ینبغى تسجیل اإللغاء إلكترونیاً فى حل البرید الرقمى.

أن  البلدي،  المجلس  خالل  من  للقراءة  الدخول  حق  منحھ  تم  شخص  ألى  یحق   Stk. 6
یقوم بقراءة وتنظیم البرید الرقمى، بما فى ذلك إنشاء مجلدات رقمیة، راجع األقسام الفرعیة 

(1) و(2).

Stk.7 یجوز ألى شخص تم منحھ حق الدخول للقراءة حذف ھذه اإلمكانیة.

على  یجب  أنھ  قانونى،  كیان  إلى  منحھ  یتم  الذى  للقراءة  الدخول  بحق  ویقصد   Stk.8
الكیان القانونى إقرار ما إذا كان حق الدخول ینبغى منحھ إلى شخص أو جمیع األشخاص 
المخًول لھم من قبل الكیان القانونى كمستخدمین فى صندوق الرسائل الرقمى للكیان القانونى 

فى البرید الرقمى.

Stk. 9  وفى حالة، إذا ما تم منح حق الدخول للقراءة من خالل المجلس البلدي على 
النحو المنصوص علیھ فى األقسام الفرعیة (1) و(2)، فإنھ ینبغى على الشخص الطبیعى 
أو ممثلھ/ ممثلتھ تقدیم إثبات الھویة الذي یتوافق مع إثبات الھویة المطلوب إلصدار التوقیع 
سلطة  بمثابة  تعتبر  التى  العامة  السلطة  إلى  الشخصى  الحضور  خالل  من  العام  الرقمى 

التسجیل فیما یتعلق بإصدار التوقیع الرقمى العام.

Stk. 10 وبصرف النظر عن قیام الشخص الطبیعى ب منح حق الدخول للقراءة لشخص 
آخر،فیعتبر أنھ قد تم تسلیم البرید الرقمى إلى الشخص الذى قام بمنح حق الدخول للقراءة. 

یتحمل على الشخص الطبیعى المذكور مسؤولیة الشخص/شركة ممن تم منحھ حق الدخول إلى 
صندوق الرسائل الرقمیة.

تم التطویر من قبل الوكالة الدنماركیة للرقمیات (الرقمنة) صفحة 2 من 2
FD 011_ARA (09/2014) 




