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جواز سفر

باستالم بيانات الحساب ( اسم المستخدم  /كلمة المرور األولية ) الخاصه بحساب الشركة على الموقع اإللكتروني لمنظومة نافذة ،وأن
الشركة مسؤولة وحدها عن آيه خسائر تلحق بها نتيجة استالم بيانات الحساب للشخص المذكور أعاله ،و إننا نوافق على الشروط واألحكام
المعلنة على الموقع اإللكتروني  www.nafeza.gov.egوهذا تعهد و إقرار منا بذلك.
ُ

كما يُرجى العلم أنه يتم إلغاء كلمة المرور الحالية للحساب و إنشاء كلمة مرور مؤقتة يمكن للعميل أن يُعيد تعيينها بعد التمكن
من تسجيل الدخول على الحساب.
يراعى االلتزام بالتعليمات التالية بعد استالم بيانات الحساب:
 ال تكشف اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ألي شخص. قم بتسجيل الدخول عن طريق آلية “الدخول الذكى“ من خالل وحدة التوقيع اإللكتروني.المسجل على الحساب.
 يفضل تغيير عنوان البريد اإللكتروني ُ التأكد من تسجيل الخروج من الخدمة اإللكترونية التفاعلية عند االنتهاء. ال تترك جهاز الحاسوب الخاص بك متاح لالخرين قبل تسجيل الخروج من الخدمة. قم بحماية جهاز الحاسوب الخاص بك بكلمة مرور.العامة.
 تج ّنب الدخول إلى الخدمات اإللكترونية على اإلنترنت من مقاهي اإلنترنت أو األماكنّ

قم بإبالغ مركز خدمة عمالء “نافذة” ( )١٥٤٦٠على الفور في حاله فقد بيانات الحساب أو َ
شك في وجود خلل في حسابك.
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الستخدام موظفي إدارة البوابة اإللكترونية فقط
تمت مراجعة البيانات و التحقق من شخصية مقدم الطلب و صفته
اسم الموظف رباعي
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