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ــات  ــم خدم ــات بتقدی ــا المعلوم ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــل ھیئ ــن قب ــا م ــن الشــركات المرخــص لھ ــث أن الطــرف األول م حی
التوقیــع اإللكترونــي المتفــق علیھــا والتــي تشــملھا خدمــة تقدیــم الختــم اإللكترونــي ( ترخیــص رقــم 3 لســنة 2022 ) ، 
وحیث حصل الطرف األول/الشركة مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 2016/8/29 ، وذلك وفقاً ألحكام القانون 
رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیا المعلومــات والئحتھ التنفیذیــة الُمعدلة 

، والمرفقة بقرار وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 بتاریخ 2020/4/19 .
وحیث إن الطرف الثاني ( مستخدم الخدمة ) یرغب في الحصول على خدمة الختم اإللكتروني .

فقــد التقــت إرادة طرفــي ھــذا العقــد ، وبعــد أن أقرممثــل كل طــرف بصحــة تمثیلــھ قانونــاً للطــرف الــذي یمثلــھ ، وبكامــل أھلیتھمــا 
القانونیة للتعاقد ، فقد اتفقا على إبرام ھذا العقد لتنظیم العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة: 

تمھید

ــر  ــات غی ــا المعلوم ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــة وھیئ ــدم الخدم ــإن مق ــد ، ف ــذا العق ــي ھ ــة ف ــا ورد صراح ــدا م ــا ع فیم
مســئولین عــن أیــة بیانــات أو معلومــات غیــر ســلیمة یقدمھــا مســتخدم الخدمــة إلــى مقــدم الخدمــة لتضمینھــا فــي طلــب 
الخدمــة ، أو أیــة ضمانــات أو إلتزامــات أیــاً كان نوعھــا ، وكذلــك فإنھمــا غیــر مســئولین عــن األضــرار والخســائر التــي 

تنتج عن اإلھمال أو التقصیر الذي یقع من مستخدم الخدمة أو عند تجاوز حجم التعامالت المحددة .

البند الرابع ــ اإلعفاء من المسئولیة

ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي بتســدید الرســوم المقــررة نظیــر الخدمــات محــل ھــذا العقــد ، فــور التوقیــع علیــھ ، وذلــك وفقــاً 
لجدول الرسوم المعتمد من قبل ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات.

ــــ وال تنطبــق الزیــادة فــي رســوم الخدمــات محــل ھــذا العقــد إال بأثــر فــوري ، بنــاًء علــى إخطــار الطــرف األول للطــرف 
ــب  ــوم والضرائ ــداد الرس ــرف بس ــوم كل ط ــات ، ویق ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــة ھیئ ــد موافق ــي ، وبع الثان

المستحقة علیھ قانوناً .

 البند الخامس ــ رسوم الخدمة

مدة صالحیة شھادة الختم اإللكتروني المصـدرة للطـــرف الثـانـــي ھـــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ تبـــدأ من تاریـــخ اإلصـــدار ،
وتنتھي في       /       /          .

البند السادس ــ مدة الشھادة

تكــون مــدة حفــظ بیانــات إنشــاء الختــم اإللكترونــي وشــھادات الختــم اإللكترونــي بحــد أدنى (7) ســبع ســنوات ، ویمكن 
مــد ھــذه المــدة بنــاًء علــى طلــب رســمي مــن الطــرف الثانــي وذلــك مقابــل الرســوم المقــررة مــن ھیئــة تنمیــة صناعــة 

تكنولوجیا المعلومات .

البند السابع ــ مدة حفظ بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني

ـ یلتــزم الطــرف األول بالقیــام بإلغــاء الشــھادة الخاصــة بمســتخدم الخدمــة ونشــرھا فــي قوائــم الشــھادات الموقوفــة 
أو الملغاة CRL في خالل فترة ال تتجاوز ســتون دقیقة من میعاد التحقق من شــخص المســتخدم ( طالب اإلیقاف أو 
اإللغــاء ) طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة 

تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة ، وتعدیالتھا .

البند الثامن ــ وقف أو إلغاء الخدمة

ــــ یلتــزم الطــرف األول بتقدیــم الدعــم الفنــي واســتقبال استفســارات و شــكاوى مســتخدمي الخدمــة ( الطــرف الثانــي) 
طــوال 24 سـاعـــة یومــیاً 7 أیـــام في األسـبـــوع، وذلـــك عــلـى أرقـــام الـتـلـیفونـــات 19877 لــلـرد الـفــــوري ،
والــبــریـــــد اإللـكــتــــرونــــي: customerservice@egypttrust.com ، الســتــقـــبــــال الــرســـائــــــل

والموقــع اإللكترونــي: www.egypttrust.com ، والقیــام بكافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي صــدد حلــول مشــاكل 
مستخدمي الخدمة.

ــــ كمــا یلتــزم مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) بتقدیم خدمات الطــوارئ، وذلك على التلیفونات أرقام 19877 ولمســتخدم 
الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) الرجــوع إلــى ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات علــى أرقــام التلیفــون أو البریــد 

www.itida.gov.eg : اإللكتروني المنشور على موقع الھیئة
وذلــك فــي حالــة عــدم قیــام مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) باإلجــراءات الكافیــة لرضــاء مســتخدم الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) 
، ویتعــرض مقــدم الخدمــة للغرامــات المالیــة المقــررة مــن الھیئــة عنــد قیامــھ باإلخــالل بشــرط حســن التعامــل مــع مســتخدمي 

الخدمة .

 البند التاسع ــ الدعم الفني والشكاوى

ــــ یحــق لمقــدم الخدمــة القیــام بإلغــاء الخدمــات محــل التعاقــد عنــد قیــام مســتخدم الخدمــة باإلخــالل بــأي بنــد مــن بنــود 
العقد الواجبة في ھذا العقد على األخص التالي :

* انتھاك عناصر األمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب اإلھمال او التعمد .
* تراكم المطالبات المالیة على مستخدم الخدمة مقابل الخدمات محل التعاقد .

* ســوء اســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد علــى نحــو یخالــف القانــون والنظــام واآلداب العامــة أو دواعــي األمــن القومــي 
لجمھوریة مصر العربیة .

* إفالس أو تصفیة الشركة مستخدم الخدمة .

البند العاشر ــ إلغاء التعاقد

ــــ یســري علــى مالــم یــرد بشــأنھ نــص خــاص فــي ھــذا العقــد أحــكام القانــون رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع 
اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا .
وینعقد االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ ھذا العقد للجھة القضائیة المختصة . 

البند الحادي عشر ــ القانون واجب التطبیق وفض المنازعات

ــ حرر ھذا العقد من نسختین أصلیة باللغة العربیة احتفظ كل طرف بنسخة.
البند الثاني عشر ــ نُسخ العقد

ــأن  ــذا الش ــي ھ ــة الصــادرة ف ــات المختلف ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــرارات ھیئ ــابق وق ــد الس ــر التمھی یعتب
والترخیص الصادر للطرف األول المشار إلیھ في التمھید جزًء ال یتجزأ من ھذا العقد .

البند األول ــ مكمالت العقد

ــــ یقــوم الطــرف األول بتقدیــم خدمــات الختــم اإللكترونــي ، بنــاء علــى طلــب یقــدم مــن الطــرف الثانــي علــى النمــوذج 
المعــد لھــذا الغــرض ، ویتضمــن ذلــك إصــدار شــھادة الختــم اإللكترونــي للطــرف الثانــي ، وكذلــك أداة التوقیــع اإللكترونــي 
ــع  ــون التوقی ــواردة بقان ــكام ال ــات واألح ــاً للشــروط والمواصف ــك وفق ــاً ، وذل ــم إلكترونی ــام بالخت ــن القی ــھ م ــي تمكن الت
مــن  الممنــوح  الترخیــص  وكذلــك  وتعدیالتھــا  التنفیذیــة  والئحتــھ   2004 لســنة   15 رقــم  اإللكترونــي 

ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات للطرف األول .
ــــ یلتــزم الطــرف األول بالحفــاظ علــى ســریة المعلومــات الخاصــة بالطــرف الثانــي ، وعــدم اإلفصــاح عنھــا للغیر ، ســواء 
خــالل فتــرة ســریان ھــذا العقــد أو بعــد انتھائــھ ، وأال یتــم اســتخدام ھــذه المعلومــات ألي غــرض إال فــي إطــار تنفیــذ ھــذا 

العقد ، وأن یتوخى الحرص الالزم في ذلك .

البند الثاني ــ موضوع التعاقد

ــــ یقــر الطــرف الثانــي بمجــرد توقیعــھ علــى ھــذا العقــد بــأن جمیــع المعلومــات التــي أوردھــا بنمــوذج طلــب الخدمــة ، معلومــات 
صحیحــة ودقیقــة یمكــن االعتمــاد علیھــا ، وأنــھ یتحمــل كافــة التبعــات والمســئولیات القانونیــة فــي حــال عــدم صحــة تلــك البیانــات 

، كما یقر الطرف الثاني بعلمھ بأن تلك البیانات سیتم استخدامھا إلصدار شھادة ختم إلكتروني لھ.
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باتخــاذ كافــة االحتیاطــات الضروریــة لمنــع تعریــض أدوات إنشــاء الختــم اإللكترونــي للضیــاع أو الفقــد أو 

الكشف أو التعدیل أو االستخدام غیر المصرح بھ للمفتاح الخاص بھ .
ــــ یقــر الطــرف الثانــي بأنــھ مســئول وحــده ، مســئولیة مطلقــة عــن حمایــة مفتاحــھ الخــاص بــھ وكلمــة الســر ضــد أي ضــرر قــد 

یتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح بھ .
ــــ ال یحــق للطــرف الثانــي التدخــل فــي األمــور الفنیــة لتطبیقــات خدمــات الختــم اإللكترونــي بالتعدیــل أو اإلضافــة أو التغییــر إال بعــد 

الحصول على موافقة مكتوبة من المرخص لھ ( الطرف األول ) وذلك في حالة الخدمات المقدمة من الطرف األول .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد فــي المعامــالت التــي ال تخــل بالقوانیــن المصریــة وال تضــر بمصالــح 

الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر العربیة .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي بإخطــار الطــرف األول فــي حــال تغییــر الممثــل القانونــي / المدیــر المســئول أو أي تعدیــل بموجــب الســجل 

التجاري وذلك للحفاظ على حقوق الطرف الثاني لدى مقدم الخدمة من حیث طلب إلغاء الشھادة.

البند الثالث ــ إلتزامات مستخدم الخدمة ( الطرف الثاني )

ا�لكتروني

أنھ في یوم               الموافق       /      /               بمدینة                بجمھوریة مصر العربیة .
أبرم ھذا العقد بین كل من :-

، (EGYPT TRUST) أوالً : الشركة المصریة لخدمات التوقیع اإللكتروني وتأمین المعلومات
ومقرھا أو عنوانھا:

سجل تجاري رقم : 18147
ویمثلھا في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                                                            بصفتھ 

( ویشار إلیھا فیما بعد بمقدم الخدمة أو الطرف األول )

ثانیاً : شركة/                                                               منشأة وفقاً للقانون رقم/ 
بطاقة ضریبیة/                         سجل تجاري رقم/                         صادر من/                              

ومقرھا/
ویمثلھا قانوناً في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                             رقم قومي/                  

بصفتھ/                               الھاتف/                              البرید اإللكتروني/
( ویشار إلیھا فیما بعد بمستخدم الخدمة أو الطرف الثاني )
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info@egypttrust.com

ــات  ــم خدم ــات بتقدی ــا المعلوم ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــل ھیئ ــن قب ــا م ــن الشــركات المرخــص لھ ــث أن الطــرف األول م حی
التوقیــع اإللكترونــي المتفــق علیھــا والتــي تشــملھا خدمــة تقدیــم الختــم اإللكترونــي ( ترخیــص رقــم 3 لســنة 2022 ) ، 
وحیث حصل الطرف األول/الشركة مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 2016/8/29 ، وذلك وفقاً ألحكام القانون 
رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیا المعلومــات والئحتھ التنفیذیــة الُمعدلة 

، والمرفقة بقرار وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 بتاریخ 2020/4/19 .
وحیث إن الطرف الثاني ( مستخدم الخدمة ) یرغب في الحصول على خدمة الختم اإللكتروني .

فقــد التقــت إرادة طرفــي ھــذا العقــد ، وبعــد أن أقرممثــل كل طــرف بصحــة تمثیلــھ قانونــاً للطــرف الــذي یمثلــھ ، وبكامــل أھلیتھمــا 
القانونیة للتعاقد ، فقد اتفقا على إبرام ھذا العقد لتنظیم العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة: 

تمھید

ــر  ــات غی ــا المعلوم ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــة وھیئ ــدم الخدم ــإن مق ــد ، ف ــذا العق ــي ھ ــة ف ــا ورد صراح ــدا م ــا ع فیم
مســئولین عــن أیــة بیانــات أو معلومــات غیــر ســلیمة یقدمھــا مســتخدم الخدمــة إلــى مقــدم الخدمــة لتضمینھــا فــي طلــب 
الخدمــة ، أو أیــة ضمانــات أو إلتزامــات أیــاً كان نوعھــا ، وكذلــك فإنھمــا غیــر مســئولین عــن األضــرار والخســائر التــي 

تنتج عن اإلھمال أو التقصیر الذي یقع من مستخدم الخدمة أو عند تجاوز حجم التعامالت المحددة .

البند الرابع ــ اإلعفاء من المسئولیة

ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي بتســدید الرســوم المقــررة نظیــر الخدمــات محــل ھــذا العقــد ، فــور التوقیــع علیــھ ، وذلــك وفقــاً 
لجدول الرسوم المعتمد من قبل ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات.

ــــ وال تنطبــق الزیــادة فــي رســوم الخدمــات محــل ھــذا العقــد إال بأثــر فــوري ، بنــاًء علــى إخطــار الطــرف األول للطــرف 
ــب  ــوم والضرائ ــداد الرس ــرف بس ــوم كل ط ــات ، ویق ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــة ھیئ ــد موافق ــي ، وبع الثان

المستحقة علیھ قانوناً .

 البند الخامس ــ رسوم الخدمة

مدة صالحیة شھادة الختم اإللكتروني المصـدرة للطـــرف الثـانـــي ھـــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ تبـــدأ من تاریـــخ اإلصـــدار ،
وتنتھي في       /       /          .

البند السادس ــ مدة الشھادة

تكــون مــدة حفــظ بیانــات إنشــاء الختــم اإللكترونــي وشــھادات الختــم اإللكترونــي بحــد أدنى (7) ســبع ســنوات ، ویمكن 
مــد ھــذه المــدة بنــاًء علــى طلــب رســمي مــن الطــرف الثانــي وذلــك مقابــل الرســوم المقــررة مــن ھیئــة تنمیــة صناعــة 

تكنولوجیا المعلومات .

البند السابع ــ مدة حفظ بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني

ـ یلتــزم الطــرف األول بالقیــام بإلغــاء الشــھادة الخاصــة بمســتخدم الخدمــة ونشــرھا فــي قوائــم الشــھادات الموقوفــة 
أو الملغاة CRL في خالل فترة ال تتجاوز ســتون دقیقة من میعاد التحقق من شــخص المســتخدم ( طالب اإلیقاف أو 
اإللغــاء ) طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة 

تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة ، وتعدیالتھا .

البند الثامن ــ وقف أو إلغاء الخدمة

ــــ یلتــزم الطــرف األول بتقدیــم الدعــم الفنــي واســتقبال استفســارات و شــكاوى مســتخدمي الخدمــة ( الطــرف الثانــي) 
طــوال 24 سـاعـــة یومــیاً 7 أیـــام في األسـبـــوع، وذلـــك عــلـى أرقـــام الـتـلـیفونـــات 19877 لــلـرد الـفــــوري ،
والــبــریـــــد اإللـكــتــــرونــــي: customerservice@egypttrust.com ، الســتــقـــبــــال الــرســـائــــــل

والموقــع اإللكترونــي: www.egypttrust.com ، والقیــام بكافــة اإلجــراءات الالزمــة فــي صــدد حلــول مشــاكل 
مستخدمي الخدمة.

ــــ كمــا یلتــزم مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) بتقدیم خدمات الطــوارئ، وذلك على التلیفونات أرقام 19877 ولمســتخدم 
الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) الرجــوع إلــى ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات علــى أرقــام التلیفــون أو البریــد 

www.itida.gov.eg : اإللكتروني المنشور على موقع الھیئة
وذلــك فــي حالــة عــدم قیــام مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) باإلجــراءات الكافیــة لرضــاء مســتخدم الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) 
، ویتعــرض مقــدم الخدمــة للغرامــات المالیــة المقــررة مــن الھیئــة عنــد قیامــھ باإلخــالل بشــرط حســن التعامــل مــع مســتخدمي 

الخدمة .

 البند التاسع ــ الدعم الفني والشكاوى

ــــ یحــق لمقــدم الخدمــة القیــام بإلغــاء الخدمــات محــل التعاقــد عنــد قیــام مســتخدم الخدمــة باإلخــالل بــأي بنــد مــن بنــود 
العقد الواجبة في ھذا العقد على األخص التالي :

* انتھاك عناصر األمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب اإلھمال او التعمد .
* تراكم المطالبات المالیة على مستخدم الخدمة مقابل الخدمات محل التعاقد .

* ســوء اســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد علــى نحــو یخالــف القانــون والنظــام واآلداب العامــة أو دواعــي األمــن القومــي 
لجمھوریة مصر العربیة .

* إفالس أو تصفیة الشركة مستخدم الخدمة .

البند العاشر ــ إلغاء التعاقد

ــــ یســري علــى مالــم یــرد بشــأنھ نــص خــاص فــي ھــذا العقــد أحــكام القانــون رقــم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع 
اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا .
وینعقد االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ ھذا العقد للجھة القضائیة المختصة . 

البند الحادي عشر ــ القانون واجب التطبیق وفض المنازعات

ــ حرر ھذا العقد من نسختین أصلیة باللغة العربیة احتفظ كل طرف بنسخة.
البند الثاني عشر ــ نُسخ العقد

ــأن  ــذا الش ــي ھ ــة الصــادرة ف ــات المختلف ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــرارات ھیئ ــابق وق ــد الس ــر التمھی یعتب
والترخیص الصادر للطرف األول المشار إلیھ في التمھید جزًء ال یتجزأ من ھذا العقد .

البند األول ــ مكمالت العقد

ــــ یقــوم الطــرف األول بتقدیــم خدمــات الختــم اإللكترونــي ، بنــاء علــى طلــب یقــدم مــن الطــرف الثانــي علــى النمــوذج 
المعــد لھــذا الغــرض ، ویتضمــن ذلــك إصــدار شــھادة الختــم اإللكترونــي للطــرف الثانــي ، وكذلــك أداة التوقیــع اإللكترونــي 
ــع  ــون التوقی ــواردة بقان ــكام ال ــات واألح ــاً للشــروط والمواصف ــك وفق ــاً ، وذل ــم إلكترونی ــام بالخت ــن القی ــھ م ــي تمكن الت
مــن  الممنــوح  الترخیــص  وكذلــك  وتعدیالتھــا  التنفیذیــة  والئحتــھ   2004 لســنة   15 رقــم  اإللكترونــي 

ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات للطرف األول .
ــــ یلتــزم الطــرف األول بالحفــاظ علــى ســریة المعلومــات الخاصــة بالطــرف الثانــي ، وعــدم اإلفصــاح عنھــا للغیر ، ســواء 
خــالل فتــرة ســریان ھــذا العقــد أو بعــد انتھائــھ ، وأال یتــم اســتخدام ھــذه المعلومــات ألي غــرض إال فــي إطــار تنفیــذ ھــذا 

العقد ، وأن یتوخى الحرص الالزم في ذلك .

البند الثاني ــ موضوع التعاقد

ــــ یقــر الطــرف الثانــي بمجــرد توقیعــھ علــى ھــذا العقــد بــأن جمیــع المعلومــات التــي أوردھــا بنمــوذج طلــب الخدمــة ، معلومــات 
صحیحــة ودقیقــة یمكــن االعتمــاد علیھــا ، وأنــھ یتحمــل كافــة التبعــات والمســئولیات القانونیــة فــي حــال عــدم صحــة تلــك البیانــات 

، كما یقر الطرف الثاني بعلمھ بأن تلك البیانات سیتم استخدامھا إلصدار شھادة ختم إلكتروني لھ.
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باتخــاذ كافــة االحتیاطــات الضروریــة لمنــع تعریــض أدوات إنشــاء الختــم اإللكترونــي للضیــاع أو الفقــد أو 

الكشف أو التعدیل أو االستخدام غیر المصرح بھ للمفتاح الخاص بھ .
ــــ یقــر الطــرف الثانــي بأنــھ مســئول وحــده ، مســئولیة مطلقــة عــن حمایــة مفتاحــھ الخــاص بــھ وكلمــة الســر ضــد أي ضــرر قــد 

یتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح بھ .
ــــ ال یحــق للطــرف الثانــي التدخــل فــي األمــور الفنیــة لتطبیقــات خدمــات الختــم اإللكترونــي بالتعدیــل أو اإلضافــة أو التغییــر إال بعــد 

الحصول على موافقة مكتوبة من المرخص لھ ( الطرف األول ) وذلك في حالة الخدمات المقدمة من الطرف األول .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد فــي المعامــالت التــي ال تخــل بالقوانیــن المصریــة وال تضــر بمصالــح 

الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر العربیة .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي بإخطــار الطــرف األول فــي حــال تغییــر الممثــل القانونــي / المدیــر المســئول أو أي تعدیــل بموجــب الســجل 

التجاري وذلك للحفاظ على حقوق الطرف الثاني لدى مقدم الخدمة من حیث طلب إلغاء الشھادة.

البند الثالث ــ إلتزامات مستخدم الخدمة ( الطرف الثاني )

ا�لكتروني

أنھ في یوم               الموافق       /      /               بمدینة                بجمھوریة مصر العربیة .
أبرم ھذا العقد بین كل من :-

، (EGYPT TRUST) أوالً : الشركة المصریة لخدمات التوقیع اإللكتروني وتأمین المعلومات
ومقرھا أو عنوانھا:

سجل تجاري رقم : 18147
ویمثلھا في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                                                            بصفتھ 

( ویشار إلیھا فیما بعد بمقدم الخدمة أو الطرف األول )

ثانیاً : شركة/                                                               منشأة وفقاً للقانون رقم/ 
بطاقة ضریبیة/                         سجل تجاري رقم/                         صادر من/                              

ومقرھا/
ویمثلھا قانوناً في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                             رقم قومي/                  

بصفتھ/                               الھاتف/                              البرید اإللكتروني/
( ویشار إلیھا فیما بعد بمستخدم الخدمة أو الطرف الثاني )


