


موبایل

ا�لكتروني



ــم  ــات بتقدی ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــل ھیئ ــن قب ــا م ــن الشــركات المرخــص لھ ــث أن الطــرف األول م حی
خدمــات التوقیــع اإللكترونــي المتفــق علیھــا ( ترخیــص رقــم 3 لســنة 2022 ) ، وحیــث حصــل الطــرف األول/ الشــركة 
مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 2016/8/29 ، وذلك وفقاً ألحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظیم 
التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات والئحتــھ التنفیذیــة الُمعدلــة ، والمرفقــة بقــرار 

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

فقــد التقــت إرادة طرفــي ھــذا العقــد ، وھــم بكامــل أھلیتھمــا القانونیــة للتعاقــد ، فقــد اتفقــا علــى إبــرام ھــذا العقــد لتنظیــم 
العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة : 

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 : السید(ة)/                                                               رقم قومي/جواز سفر :
وعنوانھ/                                              الھاتف/                         البرید اإللكتروني/

( ویشار إلیھ فیما بعد بمستخدم الخدمة أو الطرف الثاني )
تمھید

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

ــر  ــا المعلومــات غی ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــدم الخدمــة وھیئ ــإن مق ــد ، ف فیمــا عــدا مــا ورد صراحــة فــي ھــذا العق
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 
تنتــج عــن اإلھمــال أو التقصیــر الــذي یقــع مــن مســتخدم الخدمــة أو عنــد تجــاوز الحــدود المســموح بھــا للتعامــل أو عنــد 

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 
لجــدول الخدمــات والرســوم المعتمــد مــن قبــل ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات ، والتــي تتوافــق مــع نــوع 

وفئة الخدمة المقدمة بواسطة الطرف األول .
ــــ وال تنطبــق الزیــادة فــي رســوم الخدمــات محــل ھــذا العقــد إال بأثــر فــوري ، بنــاًء علــى إخطــار الطــرف األول للطــرف 
الثانــي بذلــك وبعــد موافقــة ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات ، ویقــوم كل طــرف بســداد الرســوم والضرائــب 

المستحقة علیھ قانوناً .

البند الخامس ــ رسوم الخدمة

مــدة صالحیــة شــھادة التصدیــق اإللكترونــي المصــدرة لمســتخدم الخدمــة ھــي --------------------- تبــدأ مــن تاریــخ 
اإلصدار ، وتنتھي في       /       /          .

تكــون مــدة حفــظ بیانــات إنشــاء التوقیــع اإللكترونــي وشــھادات التصدیــق اإللكترونــي بحــد أدنــى (7) ســبع ســنوات ، 
ویمكــن مــد ھــذه المــدة بنــاًء علــى طلــب رســمي مــن الطــرف الثانــي وذلــك مقابــل الرســوم المقــررة مــن ھیئــة تنمیــة 

صناعة تكنولوجیا المعلومات .

 CRL ــ یلتزم مقدم الخدمة بالقیام بإلغاء الشھادة الخاصة بمستخدم الخدمة ونشرھا في قوائم الشھادات الموقوفة أوالملغاة
ــاً  فــي خــالل فتــرة ال تتجــاوز ســتون دقیقــة مــن میعــاد التحقــق مــن شــخص المســتخدم ( طالــب اإلیقــاف أو اإللغــاء ) طبق
ــا المعلومــات  ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــي وإنشــاء ھیئ ــع اإللكترون ــم التوقی ــم 15 لســنة 2004 بتنظی ــون رق ألحــكام القان

والئحتھ التنفیذیة ، وتعدیالتھا .

البند السادس ــ مدة الشھادة

ــ یلـتـزم مقـدم الخدمـة بتقـدیم الدعم الفني واستقبال استفسارات و شكاوى مستخدمي الخدمة ( الطرف الثاني )
طوال 24 ساعـة یومـیــاً 7 أیــام فــي األسـبــوع وذلــك علـى أرقــام التلیفونــات 19877 للــرد الـفــوري ،

والبرید اإللكتروني : customerservice@egypttrust.com ، الستقبـــال الرسـائـل ،
والموقع اإللكتروني : www.egypttrust.com ، والقیام بكافة اإلجراءات الالزمة في صدد حلول مشاكل مستخدمي الخدمة.

ــــ كمــا یلتــزم مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) بتقدیم خدمــات الطوارئ وذلك علــى التلیفونات أرقام 19877ولمســتخدم الخدمة 
ــي  ــد اإللكترون ــام التلیفــون أو البری ــى أرق ــا المعلومــات عل ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــى ھیئ ــي ) الرجــوع إل ( الطــرف الثان
المنشور على موقع الھیئة :www.itida.gov.eg وذلك في حالة عدم قیام مقدم الخدمة ( الطرف األول ) باإلجراءات الكافیة 
لرضــاء مســتخدم الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) ، ویتعــرض مقــدم الخدمــة للغرامــات المالیــة المقــررة مــن الھیئــة عنــد قیامــھ 

باإلخالل بشرط حسن التعامل مع مستخدمي الخدمة .

البند السابع ــ مدة حفظ بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني

البند الثامن ــ وقف أو إلغاء الخدمة

ــــ یحــق لمقــدم الخدمــة القیــام بإلغــاء الخدمــات محــل التعاقــد عنــد قیــام مســتخدم الخدمــة باإلخــالل بــأي بنــد مــن بنــود العقــد 
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 .

البند العاشر ــ إلغاء التعاقد

البند التاسع ــ الدعم الفني والشكاوى

ــــ یســري علــى مالــم یــرد بشــأنھ نــص خاص فــي ھذا العقــد أحكام القانــون رقم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكتروني 
وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات والئحتــھ التنفیذیــة ، وینعقــد االختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلقــة 

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

ــــ یقــوم الطــرف األول بتقدیــم خدمــات التوقیــع اإللكترونــي ، بنــاًء علــى طلــب مــن الطــرف الثانــي علــى النمــوذج المعــد 
لھــذا الغــرض ، ویتضمــن ذلــك إصــدار شــھادة التصدیــق اإللكترونــي للطــرف الثانــي ، وكذلــك تســلیمھ أدوات التوقیــع 
اإللكترونــي التــي تمكنــھ مــن القیــام بالتوقیــع إلكترونیــاً ، وذلــك وفقــا للشــروط والمواصفــات واألحــكام الــواردة بقانــون 
الممنــوح  الترخیــص  وكذلــك   ، وتعدیالتھــا  التنفیذیــة  والئحتــھ   2004 لســنة   15 رقــم  اإللكترونــي  التوقیــع 

من 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 إال إذا كان ذلك بناًء على قرار من الجھات القضائیة المختصة ، 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 ، كمــا یقــر الطــرف الثانــي بعلمــھ بــأن تلــك البیانــات ســیتم اســتخدامھا إلصــدار شــھادة تصدیــق 

إلكتروني لھ .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باتخــاذ كافــة االحتیاطــات الضروریــة لمنــع تعریــض أدوات إنشــاء التوقیــع اإللكترونــي للضیــاع 

أو الفقد 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 

ضرر قد یتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح بھ .
ــــ ال یحــق للطــرف الثانــي التدخــل فــي األمــور الفنیــة لتطبیقــات خدمــات التوقیــع اإللكترونــي بالتعدیــل أو اإلضافــة أو 

التغییر إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المرخص لھ ( الطرف األول ) .
ــام باإلجــراءات  ــك للقی ــة بالشــھادة وذل ــات متعلق ــر أي بیان ــور تغیی ــة ف ــدم الخدم ــي بإخطــار مق ــزم الطــرف الثان ــــ یلت
الواجبــة مثــل تعدیــل البیانــات أو إیقــاف الشــھادة ، كمــا یلتــزم بإخطــار مقــدم الخدمــة فــور فقــده ألداة التوقیــع اإللكترونــي 

الخاصة بھ إلیقاف الشھادة .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد فــي المعامــالت التــي ال تخــل بالقوانیــن المصریــة وال تضــر 

بمصالح الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر العربیة .

البند الثالث ــ إلتزامات مستخدم الخدمة ( الطرف الثاني )

ا�لكتروني



ــم  ــات بتقدی ــا المعلوم ــة تكنولوجی ــة صناع ــة تنمی ــل ھیئ ــن قب ــا م ــن الشــركات المرخــص لھ ــث أن الطــرف األول م حی
خدمــات التوقیــع اإللكترونــي المتفــق علیھــا ( ترخیــص رقــم 3 لســنة 2022 ) ، وحیــث حصــل الطــرف األول/ الشــركة 
مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 2016/8/29 ، وذلك وفقاً ألحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظیم 
التوقیــع اإللكترونــي وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات والئحتــھ التنفیذیــة الُمعدلــة ، والمرفقــة بقــرار 

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

فقــد التقــت إرادة طرفــي ھــذا العقــد ، وھــم بكامــل أھلیتھمــا القانونیــة للتعاقــد ، فقــد اتفقــا علــى إبــرام ھــذا العقــد لتنظیــم 
العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة : 

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 : السید(ة)/                                                               رقم قومي/جواز سفر :
وعنوانھ/                                              الھاتف/                         البرید اإللكتروني/

( ویشار إلیھ فیما بعد بمستخدم الخدمة أو الطرف الثاني )
تمھید

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

ــر  ــا المعلومــات غی ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــدم الخدمــة وھیئ ــإن مق ــد ، ف فیمــا عــدا مــا ورد صراحــة فــي ھــذا العق
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 
تنتــج عــن اإلھمــال أو التقصیــر الــذي یقــع مــن مســتخدم الخدمــة أو عنــد تجــاوز الحــدود المســموح بھــا للتعامــل أو عنــد 

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 
لجــدول الخدمــات والرســوم المعتمــد مــن قبــل ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات ، والتــي تتوافــق مــع نــوع 

وفئة الخدمة المقدمة بواسطة الطرف األول .
ــــ وال تنطبــق الزیــادة فــي رســوم الخدمــات محــل ھــذا العقــد إال بأثــر فــوري ، بنــاًء علــى إخطــار الطــرف األول للطــرف 
الثانــي بذلــك وبعــد موافقــة ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات ، ویقــوم كل طــرف بســداد الرســوم والضرائــب 

المستحقة علیھ قانوناً .

البند الخامس ــ رسوم الخدمة

مــدة صالحیــة شــھادة التصدیــق اإللكترونــي المصــدرة لمســتخدم الخدمــة ھــي --------------------- تبــدأ مــن تاریــخ 
اإلصدار ، وتنتھي في       /       /          .

تكــون مــدة حفــظ بیانــات إنشــاء التوقیــع اإللكترونــي وشــھادات التصدیــق اإللكترونــي بحــد أدنــى (7) ســبع ســنوات ، 
ویمكــن مــد ھــذه المــدة بنــاًء علــى طلــب رســمي مــن الطــرف الثانــي وذلــك مقابــل الرســوم المقــررة مــن ھیئــة تنمیــة 

صناعة تكنولوجیا المعلومات .

 CRL ــ یلتزم مقدم الخدمة بالقیام بإلغاء الشھادة الخاصة بمستخدم الخدمة ونشرھا في قوائم الشھادات الموقوفة أوالملغاة
ــاً  فــي خــالل فتــرة ال تتجــاوز ســتون دقیقــة مــن میعــاد التحقــق مــن شــخص المســتخدم ( طالــب اإلیقــاف أو اإللغــاء ) طبق
ــا المعلومــات  ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــي وإنشــاء ھیئ ــع اإللكترون ــم التوقی ــم 15 لســنة 2004 بتنظی ــون رق ألحــكام القان

والئحتھ التنفیذیة ، وتعدیالتھا .

البند السادس ــ مدة الشھادة

ــ یلـتـزم مقـدم الخدمـة بتقـدیم الدعم الفني واستقبال استفسارات و شكاوى مستخدمي الخدمة ( الطرف الثاني )
طوال 24 ساعـة یومـیــاً 7 أیــام فــي األسـبــوع وذلــك علـى أرقــام التلیفونــات 19877 للــرد الـفــوري ،

والبرید اإللكتروني : customerservice@egypttrust.com ، الستقبـــال الرسـائـل ،
والموقع اإللكتروني : www.egypttrust.com ، والقیام بكافة اإلجراءات الالزمة في صدد حلول مشاكل مستخدمي الخدمة.

ــــ كمــا یلتــزم مقــدم الخدمــة ( الطــرف األول ) بتقدیم خدمــات الطوارئ وذلك علــى التلیفونات أرقام 19877ولمســتخدم الخدمة 
ــي  ــد اإللكترون ــام التلیفــون أو البری ــى أرق ــا المعلومــات عل ــة صناعــة تكنولوجی ــة تنمی ــى ھیئ ــي ) الرجــوع إل ( الطــرف الثان
المنشور على موقع الھیئة :www.itida.gov.eg وذلك في حالة عدم قیام مقدم الخدمة ( الطرف األول ) باإلجراءات الكافیة 
لرضــاء مســتخدم الخدمــة ( الطــرف الثانــي ) ، ویتعــرض مقــدم الخدمــة للغرامــات المالیــة المقــررة مــن الھیئــة عنــد قیامــھ 

باإلخالل بشرط حسن التعامل مع مستخدمي الخدمة .

البند السابع ــ مدة حفظ بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني

البند الثامن ــ وقف أو إلغاء الخدمة

ــــ یحــق لمقــدم الخدمــة القیــام بإلغــاء الخدمــات محــل التعاقــد عنــد قیــام مســتخدم الخدمــة باإلخــالل بــأي بنــد مــن بنــود العقــد 
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 .

البند العاشر ــ إلغاء التعاقد

البند التاسع ــ الدعم الفني والشكاوى

ــــ یســري علــى مالــم یــرد بشــأنھ نــص خاص فــي ھذا العقــد أحكام القانــون رقم 15 لســنة 2004 بتنظیــم التوقیــع اإللكتروني 
وإنشــاء ھیئــة تنمیــة صناعــة تكنولوجیــا المعلومــات والئحتــھ التنفیذیــة ، وینعقــد االختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلقــة 

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

ــــ یقــوم الطــرف األول بتقدیــم خدمــات التوقیــع اإللكترونــي ، بنــاًء علــى طلــب مــن الطــرف الثانــي علــى النمــوذج المعــد 
لھــذا الغــرض ، ویتضمــن ذلــك إصــدار شــھادة التصدیــق اإللكترونــي للطــرف الثانــي ، وكذلــك تســلیمھ أدوات التوقیــع 
اإللكترونــي التــي تمكنــھ مــن القیــام بالتوقیــع إلكترونیــاً ، وذلــك وفقــا للشــروط والمواصفــات واألحــكام الــواردة بقانــون 
الممنــوح  الترخیــص  وكذلــك   ، وتعدیالتھــا  التنفیذیــة  والئحتــھ   2004 لســنة   15 رقــم  اإللكترونــي  التوقیــع 

من 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 إال إذا كان ذلك بناًء على قرار من الجھات القضائیة المختصة ، 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 ، كمــا یقــر الطــرف الثانــي بعلمــھ بــأن تلــك البیانــات ســیتم اســتخدامھا إلصــدار شــھادة تصدیــق 

إلكتروني لھ .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باتخــاذ كافــة االحتیاطــات الضروریــة لمنــع تعریــض أدوات إنشــاء التوقیــع اإللكترونــي للضیــاع 

أو الفقد 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 

ضرر قد یتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح بھ .
ــــ ال یحــق للطــرف الثانــي التدخــل فــي األمــور الفنیــة لتطبیقــات خدمــات التوقیــع اإللكترونــي بالتعدیــل أو اإلضافــة أو 

التغییر إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المرخص لھ ( الطرف األول ) .
ــام باإلجــراءات  ــك للقی ــة بالشــھادة وذل ــات متعلق ــر أي بیان ــور تغیی ــة ف ــدم الخدم ــي بإخطــار مق ــزم الطــرف الثان ــــ یلت
الواجبــة مثــل تعدیــل البیانــات أو إیقــاف الشــھادة ، كمــا یلتــزم بإخطــار مقــدم الخدمــة فــور فقــده ألداة التوقیــع اإللكترونــي 

الخاصة بھ إلیقاف الشھادة .
ــــ یلتــزم الطــرف الثانــي باســتخدام الخدمــات محــل التعاقــد فــي المعامــالت التــي ال تخــل بالقوانیــن المصریــة وال تضــر 

بمصالح الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر العربیة .

البند الثالث ــ إلتزامات مستخدم الخدمة ( الطرف الثاني )

ا�لكتروني




