
 
 

 توقيع العميل

 

 خدمات التوقيع االلكترونيإتفاقية بشأن 

 

On D D M M Y Y Y Y في يوم 

 

 الى بنك اإلمارات دبي الوطني:

بن ية  يذ الملياتمؤمل لتنفاليقدم بنك االمارات دبي الوطني خدمة استتتتتتتتقبال التعليمات المرستتتتتتتلة الل طرين بريد االل تروني 

العميل رغبت  في الحصتتتتتول اللى تلك الخدمة وبناه اللي  يصتتتتتر  ويتع د ، وحيث أبدى حستتتتتابات  طرن البنكتتعلن بالعميل و

 ويقر للبنك بما يلي:

 م مل األشخاص المصر  ليقصد بخدمة التعليمات المرسلة بالبريد االل تروني المؤمل: التعليمات المرسلة مل العميل أو  .1

وبوابة التحقن وإنشتتاه توقيع ال تروني مشتتفر ويتم الل طرين استتتخدام الشتت ادات المدماة داخل بطاقة ال وية قبل العميل 

ب ذه الطريقة إرفان توقيع ال تروني مل قبل  و/أو مل خالل أي مل الناويل البريد االل تروني التي أقر ب ا العميل ووفقا 

 لقائمة األشخاص المصر  ل م الواردة أدناه.

اصة بالتعامل مع الخدمات اإلل ترونية الواردة اللى الموقع يقر العميل ان  قد اطلع ووافن اللى  افة الشروط واألح ام الخ .2

اإلل تروني الرسمي للبنك والتي ياوز للبنك تعديل ا مل وقت ألخر وفّقا لتقديره المطلن والتي ال ياوز للعميل االالتراض 

 اللي ا في المستقبل.
ع د تصدر مل البنك ويوافن العميل اللي االطاليتع د العميل بااللتزام ب افة معايير األمال باإلضافة ألي تعليمات أخري ق .3

ومرااعة هذه المعايير بشتتت ل دوري ويقر العميل بال مستتتئولية التحقن مل مستتتتوي األمال الخاص باألا زة المستتتتخدمة 

 و/او الخاصة ب  دول ادني مسئولية اللى البنك.

ول الحااة ألخطار العميل مستتتتبّقا اللي ال يحن للبنك تعديل أي مل الشتتتتروط واالح ام المنلمة للخدمة محل هذا الطل  د .4

يقوم البنك بأخطار العميل الحّقا بالطريقة التي يراها البنك مناستتتتبة وتعتبر التعديالت الاديدة ملزم  وستتتتارية في مواا ة 

لم  الالعميل، وفي حالة الدم قبول العميل ألي مل تلك التعديالت يتعيل اللية في خالل مدة أقصتتتاها يالييل يوما مل تاري  

او مل تاري  اخطاره اي ما اقر  برغبت  في أن اه الخدمة وال يتوقن فوّرا الل ااراه أي المليات ويميل استتتتتتتتخدام  

 للخدمة بعد تاري  سريال أي تعديل قبوال مل العميل لذلك التعديل دول اية تحفلات اللية.
لما يصتتدره مل قرارات في هذا الشتتأل ووفقا يحتفل البنك بحقة في تعديل اية رستتوم و/أو مصتتروفات مل وقت ألخر وفّقا  .5

لتقديره المطلن ويعتبر اإلالالل الل الرستتتوم و/أو المصتتتروفات بالرستتتائل التي يراها البنك مناستتتبة إشتتتعارا للعميل ويميل 

 استخدام العميل للخدمة بعد تعديل الرسوم و/أو المصروفات قبوال مل العميل لذلك التعديل دول اية تحفلات اللية.

وم البنك بخصتتم أو إضتتافة مبالى اللى حستتا  / حستتابات العميل وينفذ المليات بن ية وفقا للتعليمات المحددة والمتفن أل يق .6

 (.3اللي ا الواردة )ص

المصتتتر  ل م وفقا لما هو وارد أدناه ل م حن في االطاه تعليمات للبنك يل بال اميع االشتتتخاص المفوضتتتييل ويوافن العم .7

الشخص  ة مل املة صادرات تعتبر بميابة مستندات أصلية ودقيقة ولمؤمل وال هذه المستندالل طرين البريد االل تروني ا

 .المفوض مل قبل العميل

البنك بأي  ىال ياوز للعميل الراوع اللم ناشتتع الل تنفيذ هذه التعليمات وخاله مستتؤولية البنك مل اي التزاأيلتزم العميل ب .8

ز باي ال ياوفن اللى ال هذه التعليمات صحيحة ومنتاة ل افة ايارها ويواالعميل ويصادن و يتفنمطالبة في هذا الصدد و

 .ل اللي ا باي نوع مل انواع الطعولش ل مل االش ال الطع

يتع د العميل تع دا غير قابل لاللغاه بتعويض البنك الل اي دالاوي اضتترار او خستتائر او مصتتروفات )والتي تشتتمل اللى  .9

والتي قد يتحمل ا أو يت بدها البنك نتياة ألي مطالبة او ( قضتتتتتائية والنفقاتليس الحصتتتتتر المصتتتتتروفات الستتتتتبيل الميال و

ميل يتع د العااراهات قانونية يتم اتخاذها ضتتتد البنك فيما يخص هذا التصتتتري  ستتتواه بطريقة مباشتتترة أو غير مباشتتترة و
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أخرة دة او مت، معاقصة او معيوبةالل ورود تعليمات ناتع دا الير قابل لاللغاه باخاله مسؤولية البنك مل اي التزام ناشع 

 .ألي سب  مل األسبا 

( أيام 5يتع د العميل بأل يقوم بتسليم أصل التعليمات المرسلة بالبريد االل تروني المؤمل وذلك خالل فترة حدها األقصى ) .10

فيذ( وفي ت رار التنالمل مل تاري  ارستتتال ا بالبريد االل تروني )مؤشتتتّرا اللي ا ستتتبن إرستتتال ا بالبريد اإلل تروني لتفادي 

حالة الدم قيام العميل بتستتتليم أصتتتل التعليمات في خالل خمستتتة أيام مل تاري  ارستتتال ا فأل التعليمات الصتتتادرة والواردة 

 للبنك بالبريد االل تروني تعتبر أصال ويلتزم العميل بما ورد ب ا ويقر العميل بان  ال يحن ل  االحتااج بعدم صدورها.

لة اختالن األ .11 ّقا بالبريد 10صتتتتتتتل المذ ور بالفقرة )في حا ( مل هذا الطل  والمقدم للبنك الل التعليمات الواردة مستتتتتتتب

اإلل تروني فال ما ورد بالبريد اإلل تروني وقام البنك بتنفيذه هو الذي يعتد ب  في اميع الحاالت ويلتزم العميل بما يترت  

يات التي ياري ا البنك  ما يتحمل العميل مستتتتتتتئولية  افة اللية التزامات وال يحن للعميل االالتراض اللى أي مل العمل

المعامالت التي تتم الل طرين البريد اإلل تروني بما في ا المعامالت الغير صتتتتتتتحيح  أو محاوالت االحتيال نلّرا لطبيعة 

 البريد اإلل تروني.

لية البنك  ما يخلي العميل مستتتتتتتئو يراه يحتفل البنك بحقة في رفض أي مل التعليمات الواردة بالبريد اإلل تروني وفّقا لما .12

 الل الدم تنفيذ التعليمات نتياة لخلل في النلام سواه الخاص بالبنك او ألي سب  اخر.
 (.3 ما يقر العميل بالتزام  بأرسال فقط التعليمات المحددة والمتفن اللي ا )وفقا للادول المرفن ص  .13

 واللوائ  السارية لدى البنك.يقر ويوافن العميل اللى خضوع هذه االتفاقية للقواالد  .14

يوافن ويقر العميل بأال يقوم البنك بقبول وتنفيذ اي تعليمات ترستتتتتتتل مل أي بريد ال تروني غير العناويل المذ ورة أدناه  .15

 لألشخاص المصر  ل م.

 األشخاص المصرح لهم:

 

 بريدبال تعليمات بإرستتتتتتال للقيام يلالعم قبل مل ل م المصتتتتتتر  األشتتتتتتخاص فقط هم ادناه المدراة اإلل تروني البريد الناويل -

 .العميل قبل نافذةالمؤمل وت ول ملزمة و اإلل تروني

الناويل  وأ البيانات في تغييرات أيالعميل يإبالغ البنك  تابة بأي إزالة أو إضتتافة ألي مل األشتتخاص المصتتر  ل م أو  يتع د -

و/أو اإلضافة اال بعد استالم البنك  باإلزالةألي مل  األشخاص المصر  ل م وال تسري أي تعديالت سواه   اإلل ترونيالبريد 

 .البنك اان  مل وقبول  ال تابي اإلبالغ

ارستتتتتتال التعليمات ا از التأميل الخاص بالتوقيع بالعميل بإبالغ البنك في حالة فقد اي مل االشتتتتتتخاص المصتتتتتتر  ل م  يتع د -

 االل تروني  

 

 أسم الشخص المصرح له:.......................................... -1

 رقم التليفون:.......................................... -

 .......................................................................... عنوان البريد اإللكتروني:

 .................................................................رقم البطاقة القومية :  -

 

 أسم الشخص المصرح له:.......................................... -2

 رقم التليفون:.......................................... -

 ................................................................. عنوان البريد اإللكتروني: -

 ..........................................................................رقم البطاقة القومية -

 

 أسم الشخص المصرح له:.......................................... -3

 رقم التليفون:.......................................... -

 .................................................... ني:عنوان البريد اإللكترو -

 ..........................................................................رقم البطاقة القومية :  -
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 أسم الشخص المصرح له:.......................................... -4

 ................رقم التليفون:.......................... -

 .....................................................عنوان البريد اإللكتروني: -

 ..........................................................................رقم البطاقة القومية :  -

 

 أسم الشخص المصرح له:.......................................... -5

 رقم التليفون:.......................................... -

 ......................................... عنوان البريد اإللكتروني: -

 رقم البطاقة القومية : ............................................................. -

 

والدم اساهة استخدام ا بأي  باستخدام ا ل م المصر  غير الخدمة هذه استخدام شخص ألي ياوز ال أن  العميل يتع د -

 ذلك.ش ل مل األش ال سواه مل الشخص المصر  ل  أو غير 

 يحن للعميل ان اه هذه الخدمة بناه اللى اخطار  تابي سابن للبنك -

 يحن للبنك ان اه هذه الخدمة في أي وقت ودول ابداه أسبا  واخطار العميل بذلك.  -

 لقانول ام ورية مصتتر العربية، وي ول االختصتتاص بنلر أي نزاع ينشتتأ بخصتتوص هذا الطل  ل الطيخضتتع هذا 
 لمحا م القاهرة

Checklist for instructions received via E-mail 

Customer information  

Date:  

Client Name: 

CIF Number:                                                                       Branch (Sol) code:  

Request Due Diligence  

Existence of valid /signed agreement on the acceptance of instructions send via e-mail  

Customer is within the pre-approved list of customers eligible for sending instructions via e-mail  

Signature on received instructions has been verified – as per bank procedures  

E-mail address /authorized persons – as per list stated in the agreement on the acceptance of the 

instructions send via e-mail  

Requested transaction(s) within pre-defined list of accepted transaction  

 

1. outgoing transfer , internal transfer , payment order & related supporting documents 
2. Cheques confirmation  
3. Placing or breaking TDs/TBs 
4. LCs & LGs issuance request , related amendments and LCs waiver of discrepancies  
5. Bank drafts & certified Cheque issuance request  
6. Confirmation for corrective entries erroneously executed on clients account  
7. IDCs settlement request  
8. Cheque books issuance request  
9. Certificate of balance request  
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10. Payroll transfer request  
11. Request for E-Finance payments  
12. Any miscellaneous letters request concerning daily operations  
13. IDCs application ( form 4 request ) 
14. Declaration & undertaking ( sight or deferred ) 
15. Declaration & undertaking under import by direct transfer 

 

Choose the type of service: 

Type of service  Authenticate Documents & E-mail    

  Authenticate E-mail    

 

 

Customer Name  إسم العميل 

CIF Number                   رقم الحساب 

 

 Applicant Signature(s)  من لة حق تفويض الغير :  توقيع العميل

  Date D D M M Y Y Y Y التاريخ  
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 تقديم خدمات التوقيع اإللكترونى  عقد
 العربية.جمهورية مصر  -  القاهرة بمدينة            /    /     الموافق                       يوم  فيأنه 

 من: أبرم هذا العقد بين كلا 

 (.EGYPT TRUST)وتأمين المعلومات  اإللكترونيلتوقيع خدمات الالشركة المصرية  أوالا:

 بطاقة ضريبية رقم:     سجل تجارى رقم:

 :ويمثلها في هذا العقدالقاهرة  –مصر الجديدة  - شارع العروبة 177العنوان: 

 أول(الخدمة / طـرف  مقدم)                                                  /  بصفته                                                          /السيد 

  :ثانياا 

 بطاقة ضريبية رقم:     سجل تجارى رقم:

 هذا العقد:ويمثلها في                                                                                                                     العنوان:

          )مستخدم الخدمة / طرف ثان(                                        بصفته /                                       السيد/

 يدـتمه

يص رقم المتفق عليها ) ترخ اإللكترونيحيث أن الطرف األول من الشركات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات التوقيع 

الخاص و 2004لسنة  15، وذلك وفقاً ألحكام القانون رقم  30/8/2010حيث حصلت الشركة مقدمة الخدمة على أذن التشغيل من الهيئة بتاريخ  ( 2006لسنة  102

وحيث أن الطرف ،   2005لسنة  109رقم  الوزاريقرار التنفيذية الصادرة بالتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والئحته وإنشاء هيئة  اإللكترونيبتنظيم التوقيع 

 هذا العقد ، وهم بكامل أهليتهما القانونية  للتعاقد على إبرام طرفيفقد ألتقت إرادة ،  اإللكترونيمة التوقيع الحصول على خد في) مستخدم الخدمة ( يرغب  الثاني

 للبنود التالية :وفقاً  هذا العقد لتنظيم العالقة فيما بينهما

 البند األول 

رف الترخيص الصادر للطبشأن قرارات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كذلك ووالئحته التنفيذية  2004لسنة  15القانون رقم وأحكام مهيد السابق التيعتبر 

 العقد.التمهيد جزءاً ال يتجزأ من هذا  فياألول المشار إليه 

 التعاقد  موضوع - الثانيالبند 

موظفين العاملين لل اإللكترونيالتصديق  ويتضمن ذلك إصدار شهادات الثاني،بناء على طلب من الطرف  اإللكتروني،قيام الطرف األول بتقديم خدمات التوقيع  -

تمكنه من القيام بالتوقيع إلكترونياً وذلك وفقاً للشروط والمواصفات  التي ((Smart Token or Smart Card وكذلك تسليمه األدوات الثانيلطرف لدى ا

وكذلك الترخيص الممنوح من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  التنفيذية والئحته 2004لسنة  15رقم  اإللكترونيواألحكام الواردة بقانون التوقيع 

 وجميع بنود عقد التوقيع اإللكترونى كما وردت فى الالئحة التنفيذية للقانون. للطرف األول

 أليت وأال يتم استخدام هذه المعلوما انتهائه،أو بعد  العقد،للغير خالل فترة سريان هذا  الثانييلتزم الطرف األول بأال يكشف عن المعلومات الخاصة بالطرف   -

 المعلومات.ن يتوخى الحرص الالزم لعدم كشف تلك وأ العقد،إطار تنفيذ هذا  فيغرض إال 

 مستخدم الخدمة التزامات –البند الثالث 

معلومات صحيحة ودقيقة يمكن  ،إلصدار شهادات التصديق اإللكتروني أوردها  التيبمجرد توقيعه على هذا العقد بأن جميع المعلومات  الثانيالطرف  يقر -

 كما يقر بعلمه بان تلك البيانات سيتم استخدامها إلصدار شهادة تصديق الكترونيعليها وأنه يتحمل كافة التبعات القانونية عن عدم صحة تلك البيانات  االعتماد

 للطرف الثاني.

غير  الستخدامالفقد أو الكشف أو التعديل أو للضياع أو ا اإللكترونيكافة االحتياطات الضرورية لمنع تعريض أدوات إنشاء التوقيع  باتخاذ الثانييقوم الطرف  -

 .للمفتاح الخاص به بهالمصرح 

 ه.بغير مصرح  استخدامضرر قد يتعرض له أو  أيمسئولية مطلقة عن حماية مفتاحه الخاص به وكلمة السر ضد  وحدهبأنه مسئول  الثانييقر الطرف  -

 ة منبالتعديل أو اإلضافة أو التغيير إال بعد الحصول على موافقة مكتوب اإللكترونياألمور الفنية لتطبيقات خدمات التوقيع  فيالتدخل  الثانيللطرف  قال يح -

 .(الطرف األول) المرخص له

الطرف  يتحملو جبة وإيقاف الشهادةيلتزم الطرف الثاني بإخطار مقدم الخدمة فور فقد التوكن أو تغيير أي بيانات متعلقة بالشهادة وذلك للقيام باإلجراءات الوا -

 فى حالة إستخدام شهادة التصديق اإللكترونى عند زوال صفة المتعاقد مع الشركة.ذلك المسئولية القانونية والتعويضات المترتبة عليها و الثاني

بالقوانين المصرية وال تضر بمصالح الدولة وال باألمن القومي لجمهورية مصر  ليلتزم الطرف الثاني باستخدام الخدمات محل التعاقد في المعامالت التي ال تخ -

  العربية.

 

 

 المسئوليات القانونية –البند الرابع 

 خدمة.الطلب  ال يتحمل مقدم الخدمة أو الهيئة أي مسئولية عن أية معلومات غير سليمة قدمها مستخدم الخدمة الى جهة التوقيع اإللكترونى لتضمينها فى -

( فى خالل فترة التتجاوز ستون دقيقة CRL) يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بإلغاءالشهادة الخاصة بمستخدم الخدمة ونشرها فى قوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاه -

بتنظيم التوقيع اإللكتروني وإنشاء هيئة والخاص  2004لسنة  15ألحكام القانون رقم من ميعاد التحقق من شخص المستخدم )طالب اإليقاف أواإللغاء( طبفاً 

 .تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والئحته التنفيذية

 رسوم الخدمة  -البند الخامس 

وفئة الخدمة  نوع تتوافق مع يقوم مستخدم الخدمة بتسديد رسوم الخدمة المعمول بها في حينه، والمعتمدة مسبقاً من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي

على إخطار سابق بذلك وبعد موافقة الهيئة، وال تكون بناء المقدمة المنتقاة بواسطة مستخدم الخدمة وتكون زيادة رسوم الخدمة في حالة زيادة تكاليف تقديم الخدمة

 بأثر رجعى، ويقوم كل طرف بسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليه قانوناً.

 ة مدة الشهاد -البند السادس 

 تبدأ من تاريخ اإلصدار.                 مدة صالحية شهادة التصديق اإللكترونــــــــــــي المصدرة لمستخدم الخدمة هي 

 مدة حفظ بيانات انشاء التوقيع اإللكتروني –البند السابع 
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عاما، ويمكن مد هذه المدة بناء على طلب رسمي من الطرف الثاني  15نشاء التوقيع اإللكتروني وشهادات التصديق اإللكتروني بحد أدنى إتكون مدة حفظ بيانات 

 وذلك مقابل رسوم محدده من الهيئة.

 الشكاوى –البند الثامن 

 22665855 - 22668856 الخدمة )الطرف الثاني( وذلك على أرقام التليفونات استقبال استفسارات وشكاوى مستخدميلتزم مقدم الخدمة بتقديم الدعم الفني و -

والقيام بكافة  www.egypttrust.comالستقبال الرسائل، والموقع اإللكتروني:  customerservice@egypttrust.comالفوري والبريد اإللكتروني  دللر

 اإلجراءات الالزمة في صدد حلول مشاكل مستخدمي الخدمة.

 22665855 - 22680313ارقام يلتزم مقدم الخدمة )الطرف األول( بتقديم خدمات الطوارئ وذلك على تليفونات  -

، وذلك في حالة عدم قيام مقدم  www.itida.gov.egولمستخدم الخدمة الرجوع إلى الهيئة على أرقام التليفون أو البريد اإللكتروني المنشور على موقع الهيئة 

سن ح  من الهيئة عند قيامه باإلخالل بشرط  ةالمقرر ةيتعرض مقدم الخدمة للغرامات الماليف الثاني( و)الطر الخدمة باإلجراءات الكافية لرضاء مستخدمي الخدمه

 الخدمة.التعامل مع مستخدمي 

 إلغاء التعاقد –البند التاسع 

 -قد الواجبة فى هذا العقد على األخص التالى:يحق لمقدم الخدمة القيام بإلغاءالخدمات محل التعاقد عند قيام مستخدم الخدمة باإلخالل بأى بند من بنود الع

 قيام مستخدم الخدمة بتجاوز حدود إستخدام الخدمات محل التعاقد. -

 إنتهاك عناصر األمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب اإلهمال او التعمد. -

 تراكم المطالبات المالية على مستخدم الخدمة مقابل الخدمات محل التعاقد. -

 .داب العامة او دواعى األمن القومى لجمهورية مصر العربيةى نحو يخالف القانون والنظام واآلمحل التعاقد عل سوء إستخدام الخدمات -

 المنازعات -البند العاشر 

أحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ولوائحه التنفيذية و 2002لسنة  82يسرى على مالم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ألحكام القانون رقم  -

 مختصة.ختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد للجهة القضائية الوالخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني ولوائحه التنفيذية وينعقد اإل 2004لسنة  15رقم 

 البند الحادى عشر

 من نسختين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة أصلية. حرر هذا العقد -

 : مستخدم الخدمة –الطرف الثاني  : مقدم الخدمة –الطرف األول 

 االسم: الشركة المصرية للتوقيع اإللكتروني وتأمين المعلومات

 : الشخص المفوض

 الصفة :
   التوقيع :

 : االسم

  : الشخص المفوض

  الصفة :

 : التوقيع
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