
 

 
 

 

 إلصدار الختم اإللكتروني  لمستندات المطلوبةا

  (  بيانات رئيس مجلس اإلدارة + توقيع رئيس مجلس اإلدارة نسختين )حسب المدة من  عقد خدمة الختم اإللكتروني  •
 (. الصفة: رئيس مجلس اإلدارة  - الشخص المفوض: اسم رئيس مجلس اإلدارة   - )االسم: اسم الشركة 

  ) رئيس مجلس اإلدارة + توقيع رئيس مجلس اإلدارة  بيانات  (واحدة من نسخة   إصدار خدمة الختم اإللكتروني طلب  •
السجل    في الشخص طالب االصدار موجود  -ركة(  ش للاإليميل: اإليميل العام    - )االسم: اسم رئيس مجلس اإلدارة ورقمه القومي  

 التجاري. 
 سبق. ختم الشركة على كل ما  •
 سارية. صورة بطاقة رئيس مجلس اإلدارة   •
، وفي معظم  وتوقيع العقودالحكومية وغير الحكومية  تمثيل الشركات أمام الجهات  يجب أن يكون له صالحية    :الشخص الموقع •

 . اإلدارة إال إذا نص السجل التجاري على غير ذلك الشركات يكون هذا الشخص هو رئيس مجلس 
ويستلم    بموجب التفويض المرفق  األوراق  و يوقع  الذي سيسلم  تفويض الختم اإللكتروني من نسخة واحدة ببيانات الشخص •

 .التوكن

 بنفسه ال يلزم التفويض السابق(  هشركحالة حضور صاحب   في)

 التفويض السابق. صحة توقيع البنك على  •

 : إلى  ةباإلضاف سبق ما كل ومعه  اورنجالمفوض يزور مركز خدمة  •
 السجل والبطاقة الضريبية والقيمة المضافة )لالطالع مع احضار صور(  أصل  •
ضمن األوراق    أو الغير مسجلة قيمة مضافة ال يلزم تقديم شهادة القيمة المضافة   القيمة المضافة   المعفاة من )في حالة الشركات   •

 (. المطلوبة
 (. كامال حديث )مستخرج  التجاري يكون  السجل •
 من البطاقة الضريبية شاملة رقم الملف الضريبي صورة  •
 رسوم الخدمة كاش  •

 سارية.  وصورة بطاقة المفوض صل أ •
ونفس المصاريف )في حالة  في حالة إصدار شهادة ختم على توكن إضافية لنفس الشركة فإنها تتطلب نفس األوراق السابقة  •

 . التجديد على نفس التوكن تخصم قيمة التوكن فقط من اجمالي رسوم الخدمة( 

 

 :لمعرفة الفروع المقدمة للخدمة أضغط هنا  •
signature-Digital-and-Seal-solutions/Digital-https://www.orange.eg/ar/business/business 

tel:19877
mailto:info@egypttrust.com
https://www.egypttrust.com
https://www.orange.eg/ar/business/business-solutions/Digital-Seal-and-Digital-signature


 
 

 

 :الشركةاسم 
 :الضریبي التسجیلرقم 

 :التجاريرقم السجل 
 ):(الشخص المسئول الرباعياالسم 

 :السفرالرقم القومي / جواز 

 :إلكتروني  بربد

 :محمول/  تلیفون
 :العنوان
 :الوظیفة
 جھاز/  توكین/  ذكیةبطاقة                                :  التركیب طریقة

 :الصالحیةمدة 

 
 طلب إصدار / تجدید شھادة الختم اإللكتروني

Issue/Renewal of Digital Seal Certificate Request 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سداد  إیصال المضافة، یمةالق تسجیل شھادة وساري،  حدیث  تجاري سجل  صورة ،الضریبیة البطاقة صورة ،الشخصیة تحقیق  صورة: المرفقات
Attachments: ID photocopy, Tax Card photocopy, Recent & Valid Commercial Registry photocopy, VAT Registration 
Certificate, Payment Receipt 

 
  

 .تغیرھا حال الشركة بإبالغ وأتعھد الشخصیة، مسؤولتي  وتحت تماما صحیحة أعاله المذكورة البیانات جمیع بأن أقر
I declare & agree that all above data are true & correct under my full responsibility, will notify your 
company in case of any change. 

 :Name                                                                                                                                                 : االسم
 :Signature                                                                                                                                        : التوقیع

To be Filled by Egypt Trust المعلومات  وتأمین اإللكتروني للتوقیع المصریة الشركة بواسطة البیانات ھذه مأل یتم  

الحسابات إدارة  
 :أخري                         : ائتمان بطاقة                        :  نقد                                                 :  السداد طریقة
 : الحسابات)  موظف( بواسطة روجع                                                      :  رقم إیصال/  سداد إشعار

العمالء  خدمة    
 : الوقت                    /      /        بتاریخ                                                               :  مراجعة و استالم
 الوقت:                     /      /        بتاریخ                                                        :  الشھادة وتسلیم إصدار
 : أعتمد

 
Received By المستلم بیانات  

 :Name                                                                                                                                                     : االسم
 :Signature                                                                                                                                                  : التوقیع

التسلیم بیانات  

العمالء خدمة إداري      الوقت–التسلیم   تاریخ           البرید شركة – البولیصة رقم  اإلرسال                تاریخ                                    
 توكین 

 السري  الرقم

  

Taxpayer Name: 
Tax Registration no.: 
Commercial Register no.: 
Full Name (Authorized): 
NID / Passport: 
Email: 
Tel/Mobile: 
Address: 
Job Title: 
Installation:                                 Smart Card\Token\HSM  
Validity: 



 

  

 

 

 اإللكترونى الختمتقدیم خدمات  عقد

 
 اإلعفاء من المسئولیة  – الرابعالبند 

ھذا      - في  صراحة  ورد  ما  عدا  تكنولوجیا   العقد،فیما  صناعة  تنمیة  وھیئة  الخدمة  مقدم  فإن 
المعلومات غیر مسئولین عن أیة بیانات أو معلومات غیر سلیمة یقدمھا مستخدم الخدمة إلى مقدم 

في طلب   لتضمینھا  أو    الخدمة،الخدمة  أیة ضمانات  كان    التزاماتأو  فإنھما   نوعھا،أیاً  وكذلك 
التي ت التقصیر الذي یقع من مستخدم غیر مسئولین عن األضرار والخسائر  نتج عن اإلھمال أو 

 المحددة.الخدمة أو عند تجاوز حجم التعامالت 
 رسوم الخدمة – خامسالالبند 

الخدمات محل ھذا      - نظیر  المقررة  الرسوم  بتسدید  الثاني  الطرف  التوقیع    العقد،یلتزم    علیھ،فور 
 .وذلك وفقاً لجدول الرسوم المعتمد من قبل ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات

بناًء على إخطار الطرف    فوري،وال تنطبق الزیادة في رسوم الخدمات محل ھذا العقد إال بأثر      -
للطرف   تكنولوجیا    الثاني،األول  صناعة  تنمیة  ھیئة  موافقة  طرف   المعلومات،وبعد  كل  ویقوم 

 قانوناً. بسداد الرسوم والضرائب المستحقة علیھ 
 الشھادة مدة – سادسالالبند 

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

 بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني مدة حفظ – سابعالالبند 
-    ) أدنى  بحد  اإللكتروني  الختم  وشھادات  اإللكتروني  الختم  إنشاء  بیانات  حفظ  ) سبع  ۷تكون مدة 

الرسوم    سنوات، مقابل  وذلك  الثاني  الطرف  من  رسمي  طلب  على  بناًء  المدة  ھذه  مد  ویمكن 
 المعلومات.المقررة من ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا 

 وقف أو إلغاء الخدمة  –  الثامنالبند 
ـ یلتزم الطرف األول بالقیام بإلغاء الشھادة الخاصة بمستخدم الخدمة ونشرھا في قوائم الشھادات      -

الملغاة   أو  التحقق من شخص   CRLالموقوفة  میعاد  دقیقة من  تتجاوز ستون  فترة ال  في خالل 
أو    (طالبالمستخدم   رقم    اإللغاء)اإلیقاف  القانون  ألحكام  التوقیع    ۲۰۰٤لسنة    ۱٥طبقاً  بتنظیم 

 وتعدیالتھا.   التنفیذیة،اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ 
 وى االشكالدعم الفني و – تاسعالالبند 

مستخدمي الخدمة (الطرف   وشكاوىیلـتـزم مقـدم الخدمـة بتقـدیم الدعم الفني واستقبال استفسارات    -
یومـیــاً    ۲٤طوال   الثاني) التلیفونــات   ۷ساعـة  أرقــام  علـى  وذلــك  األسـبــوع  فــي  أیــام 

 للـرد الـفــوري،  ۱۹۸۷۷
 الرسـائـل،الستقبـــال   ،customerservice@egypttrust.com اإللكتروني:والبرید 

صدد   ،www.egypttrust.com  اإللكتروني:والموقع   في  الالزمة  اإلجراءات  بكافة  والقیام 
 حلول مشاكل مستخدمي الخدمة.

الخدمة     - مقدم  یلتزم  أرقام   األول)   (الطرف كما  التلیفونات  على  وذلك  الطوارئ  خدمات  بتقدیم 
الرجوع إلى ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات   الثاني)  (الطرفتخدم الخدمة  ولمس ۱۹۸۷۷

موقع   على  المنشور  اإللكتروني  البرید  أو  التلیفون  أرقام   www.itida.gov.eg الھیئة:على 
باإلجراءات الكافیة لرضاء مستخدم الخدمة   األول)  (الطرفوذلك في حالة عدم قیام مقدم الخدمة  

ویتعرض مقدم الخدمة للغرامات المالیة المقررة من الھیئة عند قیامھ باإلخالل   )،الثاني   (الطرف
 الخدمة. بشرط حسن التعامل مع مستخدمي 

 البند العاشر ــ إلغاء التعاقد
یحق لمقدم الخدمة القیام بإلغاء الخدمات محل التعاقد عند قیام مستخدم الخدمة باإلخالل بأي بند         -

 التالي:من بنود العقد الواجبة في ھذا العقد على األخص 
 التعمد. انتھاك عناصر األمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب اإلھمال او  •
 التعاقد.ل الخدمات محل تراكم المطالبات المالیة على مستخدم الخدمة مقاب  •
سوء استخدام الخدمات محل التعاقد على نحو یخالف القانون والنظام واآلداب العامة أو  •

 العربیة. دواعي األمن القومي لجمھوریة مصر 
 الخدمة. إفالس أو تصفیة الشركة مستخدم   •

 
 المنازعات  فضالقانون واجب التطبیق و – الحادي عشر البند

بتنظیم    ۲۰۰٤لسنة    ۱٥یسري على مالم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا العقد أحكام القانون رقم       -
والئحتھ   المعلومات  تكنولوجیا  صناعة  تنمیة  ھیئة  وإنشاء  اإللكتروني  وینعقد   التنفیذیة،التوقیع 

 المختصة. االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ ھذا العقد للجھة القضائیة 
 نسخ العقد  – عشر الثانيالبند 

 بنسخة.حرر ھذا العقد من نسختین أصلیة باللغة العربیة احتفظ كل طرف    -
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 مستخدم الخدمة:  –الطرف الثاني 
 : اسم الشركة

 سجل تجاري رقم:
 العنوان: 

 الممثل القانوني/المدیر المسئول: 
 الصفة: 

 :رقم القومي/ جواز سفر
 البرید اإللكتروني: 

                    الھاتف:
 التوقیع: 

 
 .العربیةأنھ في یوم               الموافق       /      /               بمدینة                بجمھوریة مصر 

 :منأبرم ھذا العقد بین كل 
 

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

 ۱۸۱٤۷ رقم:سجل تجاري 
  ویمثلھا في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                                                            بصفتھ

 )األولالطرف   الخدمة أوویشار إلیھا فیما بعد بمقدم (
 

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

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

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

 تمھید 
خدمات  بتقدیم  المعلومات  تكنولوجیا  صناعة  تنمیة  ھیئة  قبل  من  لھا  المرخص  الشركات  من  األول  الطرف  أن  حیث 

) ، وحیث   ۲۰۲۲لسنة    ۳المتفق علیھا والتي تشملھا خدمة تقدیم الختم اإللكتروني ( ترخیص رقم  التوقیع اإللكتروني  
، وذلك وفقاً ألحكام القانون   ۲۰۱٦/۸/۲۹حصل الطرف األول/الشركة مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 

ناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة الُمعدلة بتنظیم التوقیع اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة ص  ۲۰۰٤لسنة    ۱٥رقم  
 . ٤/۱۹/ ۲۰۲۰بتاریخ  ۲۰۲۰لسنة  ۳٦۱، والمرفقة بقرار وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات رقم 

 .اإللكترونيیرغب في الحصول على خدمة الختم  الخدمة) (مستخدموحیث إن الطرف الثاني 
وبكامل أھلیتھما   یمثلھ، كل طرف بصحة تمثیلھ قانوناً للطرف الذي    لأقر ممثد أن  وبع  العقد،فقد التقت إرادة طرفي ھذا  

 فقد اتفقا على إبرام ھذا العقد لتنظیم العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة: للتعاقد،القانونیة 
 مكمالت العقد – البند األول

یعتبر التمھید السابق وقرارات ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات المختلفة الصادرة في ھذا الشأن والترخیص     -
 العقد.الصادر للطرف األول المشار إلیھ في التمھید جزًء ال یتجزأ من ھذا 

 موضوع التعاقد  –البند الثاني 
بناء على طلب یقدم من الطرف الثاني على النموذج المعد لھذا    اإللكتروني،یقوم الطرف األول بتقدیم خدمات الختم       -

وكذلك أداة التوقیع اإللكتروني التي تمكنھ من    الثاني،ویتضمن ذلك إصدار شھادة الختم اإللكتروني للطرف    الغرض،
بالختم   للشروط وا  إلكترونیاً،القیام  التوقیع اإللكتروني رقم  وذلك وفقاً  بقانون  الواردة  لسنة   ۱٥لمواصفات واألحكام 

والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا وكذلك الترخیص الممنوح من ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات للطرف   ۲۰۰٤
 .األول

سواء خالل    للغیر،وعدم اإلفصاح عنھا    الثاني،یلتزم الطرف األول بالحفاظ على سریة المعلومات الخاصة بالطرف       -
وأن   العقد،وأال یتم استخدام ھذه المعلومات ألي غرض إال في إطار تنفیذ ھذا    انتھائھ،فترة سریان ھذا العقد أو بعد  

 ذلك.یتوخى الحرص الالزم في 
 

 (الطرف الثاني)  التزامات مستخدم الخدمة –الثالث  البند
معلومات    الخدمة،یقر الطرف الثاني بمجرد توقیعھ على ھذا العقد بأن جمیع المعلومات التي أوردھا بنموذج طلب         -

االعتماد   یمكن  ودقیقة  تلك    علیھا،صحیحة  صحة  عدم  حال  في  القانونیة  والمسئولیات  التبعات  كافة  یتحمل  وأنھ 
 .كما یقر الطرف الثاني بعلمھ بأن تلك البیانات سیتم استخدامھا إلصدار شھادة ختم إلكتروني لھ البیانات،

الختم اإللكت        - إنشاء  أدوات  تعریض  لمنع  باتخاذ كافة االحتیاطات الضروریة  الثاني  الطرف  أو  یلتزم  للضیاع  روني 
 .بھالفقد أو الكشف أو التعدیل أو االستخدام غیر المصرح بھ للمفتاح الخاص 

مسئولیة مطلقة عن حمایة مفتاحھ الخاص بھ وكلمة السر ضد أي ضرر قد    وحده،یقر الطرف الثاني بأنھ مسئول         -
 .بھیتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح 

األمور الفنیة لتطبیقات خدمات الختم اإللكتروني بالتعدیل أو اإلضافة أو التغییر إال  ال یحق للطرف الثاني التدخل في       -
لھ   المرخص  من  مكتوبة  موافقة  على  الحصول  الطرف    األول)   (الطرفبعد  من  المقدمة  الخدمات  حالة  في  وذلك 

 .األول
تضر        - وال  المصریة  بالقوانین  تخل  ال  التي  المعامالت  في  التعاقد  محل  الخدمات  باستخدام  الثاني  الطرف  یلتزم 

 .العربیةبمصالح الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر 
جب  ــ یلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف األول في حال تغییر الممثل القانوني / المدیر المسئول أو أي تعدیل بمو 

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

 : المرخص لھ  –الطرف األول 
 .مین المعلوماتأاإللكتروني وتلتوقیع خدمات ااالسم: الشركة المصریة ل

 info@egypttrust.comالبرید اإللكتروني: 
 ۱۹۸۷۷الھاتف: 

 الصفة: مقدم الخدمة 
 خص المفوض: الش

 : التوقیع

 

tel:19877
mailto:info@egypttrust.com
https://www.egypttrust.com


 

  

 

 

 اإللكترونى الختمتقدیم خدمات  عقد

 
 اإلعفاء من المسئولیة  – الرابعالبند 

ھذا      - في  صراحة  ورد  ما  عدا  تكنولوجیا   العقد،فیما  صناعة  تنمیة  وھیئة  الخدمة  مقدم  فإن 
المعلومات غیر مسئولین عن أیة بیانات أو معلومات غیر سلیمة یقدمھا مستخدم الخدمة إلى مقدم 

في طلب   لتضمینھا  أو    الخدمة،الخدمة  أیة ضمانات  كان    التزاماتأو  فإنھما   نوعھا،أیاً  وكذلك 
التي ت التقصیر الذي یقع من مستخدم غیر مسئولین عن األضرار والخسائر  نتج عن اإلھمال أو 

 المحددة.الخدمة أو عند تجاوز حجم التعامالت 
 رسوم الخدمة – خامسالالبند 

الخدمات محل ھذا      - نظیر  المقررة  الرسوم  بتسدید  الثاني  الطرف  التوقیع    العقد،یلتزم    علیھ،فور 
 .وذلك وفقاً لجدول الرسوم المعتمد من قبل ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات

بناًء على إخطار الطرف    فوري،وال تنطبق الزیادة في رسوم الخدمات محل ھذا العقد إال بأثر      -
للطرف   تكنولوجیا    الثاني،األول  صناعة  تنمیة  ھیئة  موافقة  طرف   المعلومات،وبعد  كل  ویقوم 

 قانوناً. بسداد الرسوم والضرائب المستحقة علیھ 
 الشھادة مدة – سادسالالبند 

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

 بیانات إنشاء التوقیع اإللكتروني مدة حفظ – سابعالالبند 
-    ) أدنى  بحد  اإللكتروني  الختم  وشھادات  اإللكتروني  الختم  إنشاء  بیانات  حفظ  ) سبع  ۷تكون مدة 

الرسوم    سنوات، مقابل  وذلك  الثاني  الطرف  من  رسمي  طلب  على  بناًء  المدة  ھذه  مد  ویمكن 
 المعلومات.المقررة من ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا 

 وقف أو إلغاء الخدمة  –  الثامنالبند 
ـ یلتزم الطرف األول بالقیام بإلغاء الشھادة الخاصة بمستخدم الخدمة ونشرھا في قوائم الشھادات      -

الملغاة   أو  التحقق من شخص   CRLالموقوفة  میعاد  دقیقة من  تتجاوز ستون  فترة ال  في خالل 
أو    (طالبالمستخدم   رقم    اإللغاء)اإلیقاف  القانون  ألحكام  التوقیع    ۲۰۰٤لسنة    ۱٥طبقاً  بتنظیم 

 وتعدیالتھا.   التنفیذیة،اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ 
 وى االشكالدعم الفني و – تاسعالالبند 

مستخدمي الخدمة (الطرف   وشكاوىیلـتـزم مقـدم الخدمـة بتقـدیم الدعم الفني واستقبال استفسارات    -
یومـیــاً    ۲٤طوال   الثاني) التلیفونــات   ۷ساعـة  أرقــام  علـى  وذلــك  األسـبــوع  فــي  أیــام 

 للـرد الـفــوري،  ۱۹۸۷۷
 الرسـائـل،الستقبـــال   ،customerservice@egypttrust.com اإللكتروني:والبرید 

صدد   ،www.egypttrust.com  اإللكتروني:والموقع   في  الالزمة  اإلجراءات  بكافة  والقیام 
 حلول مشاكل مستخدمي الخدمة.

الخدمة     - مقدم  یلتزم  أرقام   األول)   (الطرف كما  التلیفونات  على  وذلك  الطوارئ  خدمات  بتقدیم 
الرجوع إلى ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات   الثاني)  (الطرفتخدم الخدمة  ولمس ۱۹۸۷۷

موقع   على  المنشور  اإللكتروني  البرید  أو  التلیفون  أرقام   www.itida.gov.eg الھیئة:على 
باإلجراءات الكافیة لرضاء مستخدم الخدمة   األول)  (الطرفوذلك في حالة عدم قیام مقدم الخدمة  

ویتعرض مقدم الخدمة للغرامات المالیة المقررة من الھیئة عند قیامھ باإلخالل   )،الثاني   (الطرف
 الخدمة. بشرط حسن التعامل مع مستخدمي 

 البند العاشر ــ إلغاء التعاقد
یحق لمقدم الخدمة القیام بإلغاء الخدمات محل التعاقد عند قیام مستخدم الخدمة باإلخالل بأي بند         -

 التالي:من بنود العقد الواجبة في ھذا العقد على األخص 
 التعمد. انتھاك عناصر األمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب اإلھمال او  •
 التعاقد.ل الخدمات محل تراكم المطالبات المالیة على مستخدم الخدمة مقاب  •
سوء استخدام الخدمات محل التعاقد على نحو یخالف القانون والنظام واآلداب العامة أو  •

 العربیة. دواعي األمن القومي لجمھوریة مصر 
 الخدمة. إفالس أو تصفیة الشركة مستخدم   •

 
 المنازعات  فضالقانون واجب التطبیق و – الحادي عشر البند

بتنظیم    ۲۰۰٤لسنة    ۱٥یسري على مالم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا العقد أحكام القانون رقم       -
والئحتھ   المعلومات  تكنولوجیا  صناعة  تنمیة  ھیئة  وإنشاء  اإللكتروني  وینعقد   التنفیذیة،التوقیع 

 المختصة. االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ ھذا العقد للجھة القضائیة 
 نسخ العقد  – عشر الثانيالبند 

 بنسخة.حرر ھذا العقد من نسختین أصلیة باللغة العربیة احتفظ كل طرف    -
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 مستخدم الخدمة:  –الطرف الثاني 
 : اسم الشركة

 سجل تجاري رقم:
 العنوان: 

 الممثل القانوني/المدیر المسئول: 
 الصفة: 

 :رقم القومي/ جواز سفر
 البرید اإللكتروني: 

                    الھاتف:
 التوقیع: 

 
 .العربیةأنھ في یوم               الموافق       /      /               بمدینة                بجمھوریة مصر 

 :منأبرم ھذا العقد بین كل 
 

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

 ۱۸۱٤۷ رقم:سجل تجاري 
  ویمثلھا في التوقیع على ھذا العقد السید(ة)/                                                            بصفتھ

 )األولالطرف   الخدمة أوویشار إلیھا فیما بعد بمقدم (
 

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

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

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

 تمھید 
خدمات  بتقدیم  المعلومات  تكنولوجیا  صناعة  تنمیة  ھیئة  قبل  من  لھا  المرخص  الشركات  من  األول  الطرف  أن  حیث 

) ، وحیث   ۲۰۲۲لسنة    ۳المتفق علیھا والتي تشملھا خدمة تقدیم الختم اإللكتروني ( ترخیص رقم  التوقیع اإللكتروني  
، وذلك وفقاً ألحكام القانون   ۲۰۱٦/۸/۲۹حصل الطرف األول/الشركة مقدمة الخدمة على إذن التشغیل من الھیئة بتاریخ 

ناعة تكنولوجیا المعلومات والئحتھ التنفیذیة الُمعدلة بتنظیم التوقیع اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة ص  ۲۰۰٤لسنة    ۱٥رقم  
 . ٤/۱۹/ ۲۰۲۰بتاریخ  ۲۰۲۰لسنة  ۳٦۱، والمرفقة بقرار وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات رقم 

 .اإللكترونيیرغب في الحصول على خدمة الختم  الخدمة) (مستخدموحیث إن الطرف الثاني 
وبكامل أھلیتھما   یمثلھ، كل طرف بصحة تمثیلھ قانوناً للطرف الذي    لأقر ممثد أن  وبع  العقد،فقد التقت إرادة طرفي ھذا  

 فقد اتفقا على إبرام ھذا العقد لتنظیم العالقة فیما بینھما وفقاً للبنود التالیة: للتعاقد،القانونیة 
 مكمالت العقد – البند األول

یعتبر التمھید السابق وقرارات ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات المختلفة الصادرة في ھذا الشأن والترخیص     -
 العقد.الصادر للطرف األول المشار إلیھ في التمھید جزًء ال یتجزأ من ھذا 

 موضوع التعاقد  –البند الثاني 
بناء على طلب یقدم من الطرف الثاني على النموذج المعد لھذا    اإللكتروني،یقوم الطرف األول بتقدیم خدمات الختم       -

وكذلك أداة التوقیع اإللكتروني التي تمكنھ من    الثاني،ویتضمن ذلك إصدار شھادة الختم اإللكتروني للطرف    الغرض،
بالختم   للشروط وا  إلكترونیاً،القیام  التوقیع اإللكتروني رقم  وذلك وفقاً  بقانون  الواردة  لسنة   ۱٥لمواصفات واألحكام 

والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا وكذلك الترخیص الممنوح من ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات للطرف   ۲۰۰٤
 .األول

سواء خالل    للغیر،وعدم اإلفصاح عنھا    الثاني،یلتزم الطرف األول بالحفاظ على سریة المعلومات الخاصة بالطرف       -
وأن   العقد،وأال یتم استخدام ھذه المعلومات ألي غرض إال في إطار تنفیذ ھذا    انتھائھ،فترة سریان ھذا العقد أو بعد  

 ذلك.یتوخى الحرص الالزم في 
 

 (الطرف الثاني)  التزامات مستخدم الخدمة –الثالث  البند
معلومات    الخدمة،یقر الطرف الثاني بمجرد توقیعھ على ھذا العقد بأن جمیع المعلومات التي أوردھا بنموذج طلب         -

االعتماد   یمكن  ودقیقة  تلك    علیھا،صحیحة  صحة  عدم  حال  في  القانونیة  والمسئولیات  التبعات  كافة  یتحمل  وأنھ 
 .كما یقر الطرف الثاني بعلمھ بأن تلك البیانات سیتم استخدامھا إلصدار شھادة ختم إلكتروني لھ البیانات،

الختم اإللكت        - إنشاء  أدوات  تعریض  لمنع  باتخاذ كافة االحتیاطات الضروریة  الثاني  الطرف  أو  یلتزم  للضیاع  روني 
 .بھالفقد أو الكشف أو التعدیل أو االستخدام غیر المصرح بھ للمفتاح الخاص 

مسئولیة مطلقة عن حمایة مفتاحھ الخاص بھ وكلمة السر ضد أي ضرر قد    وحده،یقر الطرف الثاني بأنھ مسئول         -
 .بھیتعرض لھ أو استخدام غیر مصرح 

األمور الفنیة لتطبیقات خدمات الختم اإللكتروني بالتعدیل أو اإلضافة أو التغییر إال  ال یحق للطرف الثاني التدخل في       -
لھ   المرخص  من  مكتوبة  موافقة  على  الحصول  الطرف    األول)   (الطرفبعد  من  المقدمة  الخدمات  حالة  في  وذلك 

 .األول
تضر        - وال  المصریة  بالقوانین  تخل  ال  التي  المعامالت  في  التعاقد  محل  الخدمات  باستخدام  الثاني  الطرف  یلتزم 

 .العربیةبمصالح الدولة وال باألمن القومي لجمھوریة مصر 
جب  ــ یلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف األول في حال تغییر الممثل القانوني / المدیر المسئول أو أي تعدیل بمو 
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