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The Electronic Online Banking Agreement  for 
Companies and Corporations 

 الخدمة البنكية االلكترونية  عقد
  للشركات والمؤسسات

  
The Company : 
 
Commercial Registry No: 
 
Company ID:  
 
Branch: 
  

  الشركة: 
  

 رقم السجل التجاري: 
 

 تعريف الشركة بالبنك:رقم 
 

لفرع :  ا

PREAMBLE ــالتمھي ــ ــ دــــ  

 
 WHEREAS, Credit Agricole Egypt  
 (the “Bank”) desires to provide Online Banking method to its 
clients in order to facilitate issuance of the Company’s 
instructions/banking transactions  
(the “Services”) through a secured application on the Bank’s Web 
Site. 

ث   ر  حي ول مص دى اجريك  أن كري
ديم  ة خدمة ال(" البنك") يرغب فى تق ه بغرض تسھيل البنكي االلكترونية لعمالئ

ركة  دار الش اتإص ات /للتعليم رفية العملي ذھا (المص ى تنفي ب ف ى ترغ  "الت
دمات ن خالل الخ كبرنامج ") وذلك م ؤمن  (آمن) بش ى  صفحة الل م ك عل بن

  االلكترونية. 

 WHEREAS, the Bank has the technical capabilities, 
knowhow, and the required infrastructure to provide the Services 
to its Corporate Clients. 

ث   ة  وحي فات الفني ك المواص ك البن ة الالزمة يمتل ة او المعرف وطريق
  تقديم الخدمات لعمالئه من الشركات. التشغيل والبنية التحتية األساسية ل

 WHEREAS, the Bank has secured and obtained all 
required licenses and approvals from different authorities to 
provide the Services to its Corporate Clients. 

ث   ة  وحي ن كاف ات م راخيص والموافق ة الت ل كاف ك ع ل البن حص
  وذلك لتقديم الخدمات لعمالئه من الشركات. المختلفة نية الجھات المع

 WHEREAS, the Corporate Client accepted to utilize the 
Services by accepting the terms and conditions of this Agreement.  

 أن عمالء البنك من الشركات يرغبون فى استخدام الخدمات وحيث  
ً للشروط واألحكام المنصوص عليھا بھذالبنك وفقالتى يقدمھا      .ا العقد ا

 We, the undersigned hereby declare that we possess the 
power to sign this    Agreement   on behalf of the Company with  
Crédit Agricole  Egypt  (“the Bank”) by virtue of -------------------------
---------- and execute all related instructions thereto. 

ر نحن   ى  نق ركة عل ن الش ع ع ك حق التوقي ا نمل اه بأنن ون أدن الموقع
ب  ك")  بموج ع بنك كريدي أجريكول  مصر ("البن ------------- ھذا العقد م

ات  ---------------------------------------------  ة التعليم ذ كاف نفي وت
  المتعلقة بھا.

 We,  also authorise the Bank to disclose our data and 
submit our Corporate documents to the Electronic Authentication 
Entity and this authorisation shall apply to the Company’s general 
and particular successors in title. 

ا    ات كم ن البيان ف ع ك بالكش رح للبن ة نص ديم األوراق الخاص وتق
ي حق الخلف  بالشركة إلى جھة التصديق االلكتروني ويسرى ھذا التصريح ف

  العام والخاص للشركة.

 We, accept and agree to comply with the terms & 
conditions stated herein. together with the terms and conditions 
related to the services published on the Bank offic ial Website. The 
use of the Bank’s Electronic Banking service (“Crédit Agricole 
Egypt Online Banking Service”) and any instructions, transactions 
performed hereunder are also subject to the prevailing terms and 
conditions relating to the opening and operating of accounts at the 
Bank.  

ا كما    ة الشروط واألحكام المشار إليھ ى التزامنا بكاف ر ونوافق عل نق
دمات  ة بالخ ام المتعلق روط واألحك ة الش ا بكاف ذلك التزامن د وك ذا العق ى ھ ف
ذه  تخدام ھ ع اس ك ويخض مى للبن ى الرس ع االلكترون ى الموق ة عل والمعلن

ھذا العقد لألحكام والشروط  السائدة الخدمات وأية تعليمات/عمليات  تنتج عن 
  التى تحكم فتح وتشغيل الحسابات لدى البنك. 

  
  
 
  

 The Bank may amend, substitute any of these terms and 
conditions from time to time based on its sole discretion. 

ن تلك الشروط واألحكام المشار   ك تعديل واستبدال اى م ويحق للبن
  ادته المنفردة.إليھا من وقت ألخر طبقاً إلر

 
 
Authorized Persons Signature    ……………………………………………………………………………………………………………   الشركة مفوضيتوقيع  



Page 2 of 9 

 
 

Definitions التعريفات  

1-1  The Bank: means Crédit Agricole  Egypt. كريدي أجريكول  مصر. يعنىك: البن -١-١ 

   
1-2- The Services E-Mail: means the e-mail published on the 

Bank’s Website.  
ة ٢-١ ى للخدم د االلكترون ى البري ن عل ى المعل د االلكترون ري ى  الب : يعن

 الموقع االلكترونى للبنك.

1-3-The Company: means The Bank’s customer mentioned above 
and the beneficiary of the Electronic Services. 

ركة: -٣-١ ة في صدر تعنى عم الش ل البنك والمبين تفيدة  عقدھذا الي والمس
 من الخدمات البنكية االلكترونية.

1-4- The User/ Checker: means The person authorised by the 
Company to use the E- Services according to the legal 
documents and financial powers granted to the User. 

تخدم م -٤-١ ةس ع  الخدم ن و/أو المراج وض م خص المف ى الش : يعن
اً  ة وفق ة االلكتروني دمات البنكي تخدام الخ ركة الس تندات الش للمس

 لصالحيات المالية الممنوحة له.او لطاتللسالقانونية  و
At the same time, the User is consider a Checker to review the 

correctness of any instructions/banking transaction  prepared 
by the Maker  and to be authorized  in order to be executed 
by the Bank. 

ع لصحة وسالمة التعليمات  ى ذات الوقت مراج ويعتبر مستخدم الخدمة ف
ديق  د والتص ة المع دادھا بمعرف تم اع ى ي رفية الت ات المص /العملي

  عليھا للتنفيذ من قبل البنك. 

1-5- Maker:  means  a company’s official determined by the 
Company to prepare  the instructions/banking transactions.  It 
is an option for the Company. 

ل الشركة إلعداد التعليمات معد الخدمة  -٥-١ :  يعنى موظف معين من قب
  ./العمليات المصرفية. حسب اختيار الشركة 

1-6- The Electronic Authentication Entity: means the entity 
licensed to issue electronic authentication certificates and 
offer services related to electronic signature. 

ي -٦-١ ديق االلكترون ة التص دار جھ ا بإص رخص لھ ة الم ى الجھ : تعن
ديم خ ي وتق ديق االلكترون ھادات التص التوقيع ش ق ب دمات تتعل

 االلكتروني .
1-7- The Electronic Signature (E-Signature): means The letters, 

figures, symbols, signs or other items that are fixed on an E-
Instrument and has a distinctive nature that allows identifying 
the signatory and distinguishing a person from others. 

ع االلكتروني -٧-١ : يعنى ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ التوقي
ه  ون ل ا ويك غيرھ و  وز أو إشارات أ ام أو رم شكل حروف أو أرق

  طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
 

1-8- The Electronic Writing: means any letter, figure, symbol or 
any other sign that is fixed on an electronic digital 
photographic support or any other similar means that provides 
evidence of identification. 

ة -٨-١ ة االلكتروني وز أو أي الكتاب ام أو رم روف أو أرق ى ح : تعن
ي ة أو ضوئ ة أو رقمي ة أو عالمات أخرى تثبت على دعامة الكتروني

  أية وسيلة أخرى مشابھة وتعطى داللة قابلة لإلدراك.
 

1-9- The  Smart Token(s): means the secured electronic 
intermediate  used in creating and fixing the E-Signature on 
the  Electronic Instrument containing an electronic chip with 
an electronic processor, storage elements and operation 
programs; and this definition also includes Tokens and 
separate electronic chips   or other similar items that achieve 
the required functions with the technical standards.   

طاقة الذكية    -٩-١ ي : تعنى الوسيط االلكترونى المالب ؤمن الذى يستخدم ف
عملية إنشاء وتثبيت التوقيع االلكتروني على المحرر االلكتروني ، 
ر  وعناص ي  الج الكترون ا مع ة بھ ريحة الكتروني ى ش وى عل ويحت
ة  روت الذكي تخزين وبرمجيات للتشغيل، ويشمل ھذا التعريف الك

ة المنفصلة رائح االلكتروني ا (Smart Tokens) والش و م ، أ
 يق الوظائف المطلوبة بالمعايير التقنية والفنية.يماثلھا في تحق

1-10- The Online Banking Service: means the Online Services 
provided by the Bank through its website for its customers 
hereinafter and  shall be referred to as E-Service.   

ة -١٠-١ ة االلكتروني ة البنكي ة ت :الخدم ة االلكتروني دمات البنكي ى الخ عن
ى الرسمى  الموقع االلكترون ه والمبينة ب ك لعمالئ ن البن ة م المقدم

  .للبنك ويشار إليھا فيما بعد بالخدمة االلكترونية
1-11 Electronic Banking Format: means the form  attached to the 

Online Banking Services published on the Bank’s Official 
Website and shall be referred  to as "E-Banking”. 

ى:  -١١-١ ون ى االلكتر وذج البنك دمات النم ق بالخ وذج المرف ى النم يعن
ة االلكترونية ع الرسمى للبنك ويشار   البنكي والمبينة على الموق

  إليه فيما بعد "بالنموذج االلكترونى"

1-12- Any term or phrase mentioned in this Agreement that has not 
been defined shall have the same meaning and 
understanding appearing in Law Number 15 of 2004, its 
Executive Regulations  and Resolutions into force and 
Central Bank of Egypt concerning the regulations of the 
Electronic Signature.   

ي  -١٢-١ ذكور ف ل مصطلح م ذا الك دھ ات   عق ي التعريف ره ف رد ذك م ي ول
م  انون رق ي الق واردة ف اھيم ال اني والمف س المع ه نف ون ل  ١٥يك

نة  ة  ٢٠٠٤لس ه التنفيذي ذوالئحت رارات المنف هوالق ذلك  ة ل وك
رى  زى المص ك المرك ات البن ع تعليم يم التوقي أن تنظ بش

 االلكتروني. 
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2.  Service User مستخدم الخدمة - ٢ 

2-1- The access rights and associated functionality provided to 
the Maker/  User  is the Company’s responsibility and the 
Bank shall  not be responsible for any instruction 
submitted by the Service  User and performed by the 
Bank .    

ر حق الدخول  -١-٢ ة لمعد و/أو يعتب ة االلكتروني ى الخدم مستخدم الخدمة عل
ن التعليمات المرسلة  ك مسئوالً ع ر البن ن يعتب ئولية الشركة ول و مس ھ

  ا بواسطة البنك. من مستخدم الخدمة والتى تم تنفيذھ
 

 The Company shall provide the Bank with names of the 
Service’ s Maker/  User(s) and copy of their identification. 

وتلتزم الشركة بان تقدم للبنك أسماء معد و/أو مستخدم الخدمة وصور 
  من تحقيق الشخصية الخاصة بھم.

2-2-  In the Event of changes or amendments that occur to the 
names or functionality of the Service   Maker/ User,  the 
Company shall provide the Bank with the Service  Maker 
/User  Amendment Form for the Corporate Online 
Banking Service together with a copy of their 
identifications.  

م -٢-٢ ديل اس ر أو تع ة تغيي ى حال ة أو  معد و/أو ف ة االلكتروني تخدم الخدم مس
وذج  تيفاء نم ركة بإس لطاته أو صالحياته ، تلتزم الش تغيير أو تعديل س

ديل  د و/أو تع ع مع ركات م ة للش اللكتروني ة ا ة البنكي تخدم الخدم مس
ل صورة تحقيق الشخصية الخاصة به أو/بھم.   إرسا

 

2-3 -  The Service  Maker / User /shall protect the Tokens from 
loss, disclosure, alteration or unauthorised use beyond 
the scope of the E- Services,  provided by  the Bank or 
illegitimate use of the Tokens and the -Service User must 
at all times take all measures of protection as required by 
the  security system. The Company and the Service  
Maker / User shall be responsible for the above and 
hereby release the Bank completely from any liability 
related to any banking transaction carried out by a third 
party using the Password and the Token. 

زم  -٣-٢ د و/أو يلت ة مع ة الذكي ى البطاق اظ عل ة بالحف تخدم الخدم ة مس الخاص
ل  ه بك ر المصرح ب تخدام غي ديل أو االس د أو الكشف أو التع ن الفق م

تخدام  ك أو االس ن البن ة م ة والمقدم دمات االلكتروني اق الخ ارج نط خ
ع األوقات ات ة طرق غير المشروع للبطاقة الذكية و له في جمي خاذ كاف

ئولية ذلك على الشركة  الحماية طبقاً لمتطلبات النظام األمني. ع مس وتق
عملية معد و/أو مو ئوليته تماماً عن أي  ستخدم الخدمة ويخلى البنك مس

 مصرفية تتم باستخدام الكود السري والبطاقة الذكية عن طريق الغير.
   

2-4-  The Service  User/ Maker  shall not remove or alter any 
trademark or any copyright advices that appear on any of 
the Bank’s or the E-Authentication Entity’s material or 
document. 

د و/أو يلتزم  -٤-٢ ة مع ة أو طمس أي عالمة تجاري ة بعدم إزال تخدم الخدم مس
واد أو  ن م ى أي م ودة عل ر الموج وق النش عارات حق تندات أو إش مس

  البنك أو جھة التصديق االلكتروني.

3.  Service User Password ةلمستخدم الخدمالكود السرى  - ٣ 
   
3-1- The Bank shall provide the Service  Maker/ User  with an 

initial password. The Service  Maker/  User afterwards 
shall change the password upon accessing the E-Services.  

ى -١-٣ رى أول ود س اء ك ك باعط وم البن وم  معد و/أو  يق ة ويق تخدم الخدم مس
  مستخدم الخدمة بتغييره عند أول دخول على الخدمة.معد و/أو 

 

3-2-  Access to the Crédit  Agricole Egypt  E-  Services is 
protected.  Each Service  Maker /User  must establish 
his/her own unique password which is exclusive to his/her 
use on behalf of the Company. The Service  User / Maker  
must maintain his/her password in accordance with the 
Bank’s system security requirements.  Service  Maker/  
User  is  responsible for  not disclosing  his/her password 
to third party.    

ك  -٢-٣ ة للبن ة اإللكتروني ام الخدم ى نظ دخول عل رى لل ود الس تخدام الك اس
ل  ى ك ين عل ث يتع ؤمن حي د و/أو م ن مع وم م ة أن يق تخدم للخدم مس

ه الستخدامه الشخصى فقط  نيابة  بنفسه بتكوين الكود السرى الخاص ب
الكودمعد و/أو عن الشركة ويجب على كل   مستخدم للخدمة االحتفاظ ب

ه كما السرى طبقا لمتطل بات النظام االمنى تحت المسئولية الشخصية ل
ود السرى الخاص معد و/أو يتعين على  مستخدم للخدمة عدم إفشاء الك

  به للغير.
 

3-3-  If a password becomes accidentally known to others, it is 
the responsibility of the Service  User / Maker  to change it 
immediately; failure to do so automatically imply 
authorizing other persons to use the E- Service in his/her 
name as if the activities were performed by the original 
Service  User.  The Bank is not responsible for any such 
unauthorized instructions and will deem the original 
Service  User as being responsible for all instructions 
performed hereunder by using the password by third party. 

 

اص -٣-٣ رى الخ الكود الس ر ب م الغي ادف عل د و/أو    إذا تص تخدم  مع مس
ى  ه وف ك علي ئولية ذل ع مس ورا وتق ره ف ه تغيي ين علي ه يتع الخدمة، فأن
ود  تخدام الك تم  باس ات ت ان اى تعليم رى ف ود الس ر الك دم تغيي ة ع حال
ه  ة نفس تخدم الخدم ن مس ادرة م تعتبر ص ر س ق الغي ن طري رى ع الس

ئولي ك مس ى  البن ود ويخل تخدام الك تم باس ات ت ن اى  تعليم ا ع ته تمام
 السرى عن طريق الغير.
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4- The Company’s Obligations لتزامات الشركةا-  ٤  
 
4-1- The Company and  the User/ Maker   of the E-Service shall 

use the tools (Tokens – PIN Code) received from the  
Bank,the User/ Maker  shall bear full responsibility for the 
consequences of non-compliance with the provisions of 
this Agreement   or the Law. 

ركة -١-٤ ن الش ال م زم ك د يلت ة تخدم مسو/أو  المع تخدام األدوات (البطاق باس
ة  لمة لھ –الذكي ري) والمس ود الس ك   مالك ن البن ون م د و/أو ويك المع

ام  زام بأحك ة عن تبعات عدم االلت ئولية كامل ستخدم الخدمة مسئوالً مس
 أو القانون. عقدالھذا 

4-2-  The Company hereby declares that it has reviewed and 
accepted the terms and conditions appearing in this 
Agreement , it also declares that it is in compliance  with 
the terms and conditions related to the E-Services 
published on the Bank's Official Website, the signature of 
the authorized signatory to this Agreement shall be 
considered as an explicit consent to all terms and 
conditions above mentioned,  , and further declares that 
all the data and information contained herein is true, 
accurate, and can be relied on it. The Company shall bear 
all legal consequences if the said data or information is 
incorrect. 

ذا  -٢-٤ ي ھ ة ف ة األحكام والشروط المبين ت على كاف ركة بأنھا أطلع تقر الش
ى  ة عل ة والمعلن اللكتروني ة ا ة بالخدم ام المتعلق العقد والشروط واألحك
امال وان  اً ك ا التزام زم بھ ركة تلت ك وان الش ى للبن ع االلكترون الموق
ة  ى كاف ة عل ة موافق ر بمثاب ذا العقد يعتب ى ھ ركة عل وض الش توقيع مف

ذا  شروط واألحكام المشار إليھاال واردة بھ وان كافة بيانات الشركة ال
ة  ركة كاف ل الش ا وتتحم اد عليھ ن االعتم ة يمك حيحة ودقيق د ص العق

 التبعات القانونية الناتجة عن عدم صحة تلك البيانات.
 
 

4-3-  The Company authorized person and the signatory to this 
Agreement shall provide the Bank with the application 
form for  Corporate Online Banking Service User showing 
the Maker name and the User name , their authorities and 
financial limits, in accordance with the official documents 
presented by the Company and kept at the Bank, in 
addition to a copy of their identifications. 

ب  -٣-٤ ك بطل د البن د بتزوي ذا العق ى ھ ع عل ركة الموق وض الش وم مف يق
ة  تخدم الخدم م  -مس ه اس حاً ب د موض ة و/أوالمع تخدم الخدم  مس

ة وا دود المالي الحيات والح ة لص تخدم الخدم تندات لمس اً للمس طبق
المقدمة من الشركة والمحتفظ بھا لدى البنك باإلضافة إلى صورة من 

  إثبات الشخصية لكل منھم.

4-4-  The Bank shall notify the E-Authentication Entity of the 
Maker/User data for the issuance of a Smart Token. 

ة التصديق االلكتروني ببيانات  -٤-٤ ار جھ ك بإخط ركة البن معد تفوض الش
  .وذلك إلنشاء البطاقة الذكية لكل منھمامستخدم الخدمة و/أو 

4-5- The Company, the User/ Maker shall protect the Tokens 
from loss, disclosure, alteration or unauthorised use 
beyond the scope of the Services provided by  the Bank 
or illegitimate use of the Tokens and both the Company, 
the User/ Maker  - must at all times take all measures of 
protection as required by the  security system.  The 
Company, the User/ Maker  shall be responsible for the 
above and hereby release the Bank completely from any 
liability related to any banking transaction carried out by a 
third party using the PIN Code and the Token. 

 

زم الشركة ومستخدم الخدمة  -٥-٤ بالحفاظ على البطاقة والمراجع والمعد تلت
ه  ر المصرح ب غي خدام  ديل أو االست ن الفقد أو الكشف او التع ة م الذكي
روع  ن البنك أو االستخدام غير المش خارج نطاق الخدمات المقدمة م
اً  ة طبق رق للحماي ة الط اذ كاف ك اتخ ي ذل ا ف ة ولھم ة الذكي للبطاق

ئولية ذلك على لمتطلبات ا ع مس ع األوقات. وتق ي جمي لنظام األمني ف
ن  المعدو/أو الشركة ومستخدم الخدمة ئوليته تماماً ع ك مس ى البن ويخل

ن  ة ع ة الذكي ري والبطاق ود الس تخدام الك تم باس رفية ت ة مص أي عملي
  طريق الغير.

 

4-6- The Company or the User shall forthwith notify promptly  the 
Bank  by calling the Bank Call Centre within 24 hours 
upon the loss or destruction of the Token or where the 
Company, Maker/ User suspect that the Token security 
system has been penetrated.  In turn, the  Bank will 
suspend the Token within a maximum time limit of one 
hour from the notification time.  The banking transactions 
that are carried out after the notification time shall be 
annulled. 

 

الخدمة  بإخطار البنك   عن طريق االتصال  تلتزم الشركة أو مستخدم -٦-٤
ز الخدمة الصوتية للعمالء الخاص بالبنك وراً  بمرك حالة فقد أو في  ف

رقة د و/أو  س ركة مع ة ارتياب الش ي حال ة الذكية أو ف ف البطاق او تل
ك  وم  البن ة . ويق ة الذكي ي للبطاق راق األمن ي االخت ة ف تخدم الخدم مس

ن بدوره  ر م ة في خالل ساعة واحدة على األكث ة الذكي اف البطاق بإيق
اريخ  د ت أ بع ي تنش رفية الت ات المص ون العملي الغ. وتك ت اإلب وق

 اإلخطار الغية.
  

4-7-  The Company shall notify the Bank forthwith in writing 
where any change occurs to its legal status or the lack of 
the Service  User/ Maker   capacity. In the event of non-
notification to the Bank of the above change, the 
Company shall bear the full legal liability and damages 
and the Banking transactions that are concluded without 
the Bank being notified in writing of the lack of the Service  
User's capacity shall be valid and the Company shall bear 
the responsibility therefore.      

   

ى  -٧-٤ ر ف دوث اى تغيي ور ح ك ف ة وذل ك كتاب ار البن ركة بإخط زم الش تلت
تخدم  د و/أو مس ء صفة مع ا انونى أو انتف البيانات الخاصة بمركزھا الق
ة  ئولية القانوني ل الشركة المس ار، تتحم ة عدم اإلخط ى حال الخدمة. وف
ون العمليات المصرفية  ك كما تك الكاملة والتعويضات المترتبة على ذل

ركة بمفردھا التى تمت  بدون إخطار البنك كتابة صحيحة وتتحمل الش
ولية الكاملة عن ھذه العمليات.     المسئ
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4-8- The Company, User/ Maker   shall use the E- Services for 

legal transactions that do not violate Egyptian Law, do 
not affect the State’s interests and Egypt’s National 
Security. 

زم الشركة  -٨-٤ ل التعاقد  مستخدم الخدمةمعد و/أو تلت باستخدام الخدمات مح
رية وال  وانين المص ع الق ارض م ي ال تتع ة والت امالت القانوني ي المع ف

 الدولة أو األمن القومي بجمھورية مصر العربية.تضر بمصالح 

4-9-  The Company, - User / Maker   hereby declare and 
guarantee that the use of E- Services shall not threaten 
or violate the rights of any third party. 

ر  -٩-٤ ركة ويق من الش د و/أو تض تخدامع أن اس ة ب تخدم الخدم مھما مس
 للخدمات محل التعاقد ال يتعدى أو يخل  بالحقوق القانونية  للغير.

4-10- The Company, the Maker/  User shall bear  legal 
responsibilities and shall be liable for misuse of the E- 
Services or any gross or deliberate negligence.  The 
Company, Maker/ User shall bear the damages resulting 
from the foregoing vis-à-vis the Bank and other third 
parties.   

ركة و -١٠-٤ د و/أو تتحمل الش ة الناتجة مع ئولية القانوني ة المس تخدم الخدم مس
ل  ا تتحم ال. كم د أو أي إھم تعاق ل ال دمات مح تخدام الخ وء اس ن س ع

ك  ةمستخدم الخدممعد و/أو الشركة و ن ذل ة ع ة التعويضات الناجم كاف
  قبل البنك أو الغير. 

 
  

 The Company or  the Maker/ User  shall not be entitled in 
any way to dispose of the Token either by sale, pledge or 
otherwise. 

ورة  أي ص د و/أو لمستخدم الخدمة التصرف ب ركة أو مع وال يحق للش
رھن وما إلى  من صور التصرف البيع أو ال ء ب وا ة الذكية س في البطاق

  ذلك.
4-11- The Maker / User shall not remove or alter any trademark 

or any copyright advices that appear on any of the 
Bank’s or the E-Authentication Entity’s material or 
document. 

د و/أو مس ١١-٤ زم المع ة يلت س أي  تخدم الخدم ة أو طم دم إزال بع
واد  ن م ودة على أي م وق النشر الموج ة أو إشعارات حق عالمة تجاري

  أو مستندات البنك أو جھة التصديق االلكتروني.

4-12-  The Company shall utilize the service of Crédit Agricole  
Egypt Online Banking Service according to Users'  
responsibilities and powers granted to them. The 
Company shall be fully responsible for their utilization of 
the services and shall not hold the Bank responsible for 
any excesses made by the  Service  Users. 

ركة بمتابعة  التعليمات/ العمليات ال -١٢-٤ مصرفية التى تنفذ تلتزم الش
ددة  الحيات المح ا للص ة وفق ة االلكتروني ة البنكي ق الخدم ن طري ع
ات /  ركة للتعليم ة الش ع متابع م وتق ة لھ ة والممنوح تخدمى الخدم لمس
وع  ئوليتھا بالكامل وال يحق للشركة الرج العمليات المصرفية تحت مس

  م.على البنك فى حالة تجاوز مستخدمى الخدمة للسلطات الممنوحة لھ
  

4-13- The Company agrees that any instructions/ banking 
transactions  performed through the instructions issued 
by the Maker/  User are deemed correct. Such banking 
transactions have been recorded at the Bank's audit 
logs. 

ركة بصحة التع -١٣-٤ ر الش ت تق ى تم ليمات/ العمليات المصرفية الت
جل  دھا بس م قي ى ت ة والت تخدم الخدم د و/أو مس ات مع ى تعليم اء عل بن

  المراقبة االلكترونى الخاص بالبنك. 

 The Company also declares to waive any right to claim 
that what is recorded on the Banks audit log is different 
than what is recorded by the Maker/  User on his/ her 
Personal computer. 

ى    ده عل م قي ا ت ان م اء ب ا فى االدع ن حقھ ركة بتنازلھا ع ر الش كما تق
ة معد و/أو مستخدم  ى بالبنك بخالف ما تم تسجيله بمعرف الحاسب اآلل
تخدم  د و/أو لمس ى مع ب الشخص اتيح الحاس ة مف ى لوح ة عل الخدم

  الخدمة.
  

4-14- The Company declares by virtue of this Agreement that all 
Bank data file extracts are conclusive evidence for the 
instructions issued by the Maker  User/on behalf of the 
Company and execute  the banking transactions through 
the E- Service. 

 

رك   -١٤-٤ ر الش ة تق د بالحجي ة  ة صراحة بموجب ھذا العق القانوني
تخدم   ه معد و/أو مس ام ب ة لما  ق ك اآللية المثبت ة لمستخرجات البن الكامل
ات   ذ  العملي ات  وتنفي دار التعليم ركة باص ن الش ة ع ة نياب الخدم

 المصرفية عن طريق الخدمة  البنكية اإللكترونية.

4-15-  The Company authorizes the Bank to execute any 
instructions/Banking transactions  transmitted by the 
Company’s Users,  and Checker  - through the Crédit 
Agricole Egypt Online Banking Service. 

 

ذ -١٥-٤ ھ ى  ع عل ب التوقي ك بموج ركة البن وض الش دالا تف ذ  عق ى تنفي ف
رفية المبلغ ات المص ات / العملي ة  ةالتعليم تخدمى الخدم طة مس بواس

ھذه الخدمة البنكية االلكترونية.  الي البنك من خالل 

4-16- The signature of the Company’s delegates in this 
Agreement being the officials of the Company is 
considered as an  legal valid signature  for all 
instructions/banking transactions, executed  through 
Crédit Agricole Egypt Online Banking Service during the 
validity of this Agreement  via the Service User and the 
Company will hold full responsibility on behalf of its 
signatories.   

 

توقيعا  عقدھذا ال الشركة  على مفوضى المفوضين من توقيع  يعتبر  -١٦-٤ 
ل تعليمات / عمليات المصرفية التى  ن ك ركة ع ب الش ن جان دا م معتم
ھذ ريان  رة س وال فت ة اإللكترونية  ط ة  البنكي ق الخدم ن طري ذ ع  ا تنف

دال طة  عق ذة بواس ئولية والمنف ركة المس ل الش ة وتتحم تخدمى الخدم مس
 الكاملة عنھم.
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5-  The Bank’s Obligations            التزامات البنك    - ٥ 
   
5-1- The Bank shall provide the E- Service published on the 

Bank’s Offic ial website in accordance with the powers and 
limits of the Service  User. 

ى   -١-٥ ع االلكترون ى الموق ة عل ديم الخدمة االلكترونية المبين ك بتق يلتزم البن
 الرسمى للبنك طبقاً لصالحيات مستخدم الخدمة .

5-2-  The Bank shall record on its system the Maker/  
User/names and powers according to the legal documents 
and financial powers granted to the User. 

اً  -٢-٥ ة  وفق تخدم الخدم و مس د و/أ لطات مع ماء وس جيل أس ك بتس زم البن يلت
   للمستندات القانونية  وللسلطات والصالحيات المالية الممنوحة له.

5-3-  The Bank shall execute the User’s instructions concerning 
the E-Services subject-matter of this Agreement . 

 

دمات   -٣-٥ ق  بالخ ا يتعل ة فيم تخدم الخدم ات مس ذ تعليم ك بتنفي زم البن يلت
   .االلكترونية موضوع ھذا  العقد

5-4-  The Bank shall notify the Service User with any financial or 
high-risk activities executed on the account – unless the 
company or the Service User requests otherwise. Such 
notification shall be made through short text messages or 
e-mails. 

طة ذات  ٤-٥ ة أو انش اى معامالت مالي ة ب ار مستخدم الخدم ك باخط زم البن يلت
اب  ى الحس تم عل ة ت اطر مرتفع ركة أو  –مخ ب الش ة طل ى حال اال ف

ائل على ا –مستخدم الخدمة غير ذلك  ار من خالل الرس تم االخط ن ي
  .النصية القصيرة أو رسائل البريد اإللكتروني 

5-5-  The Bank will not be responsible for any unauthorized 
access by third parties made through the communications 
network. 

 

ر مصرح  -٥-٥ ر غي ن الغي دخل م ن اى ت ئوال ع ك مس ون البن ن يك ن ل ه ع ل
 طريق شبكة االتصاالت.

5-6-  The Bank will not be responsible for the inaccuracy of any 
request issued by the Company's User/ Maker.  

 

ن  -٦-٥ ئوال عن عدم دقة اى تعليمات / عمليات صادره م ون البنك مس ن يك ل
  الشركة بواسطة معد و/أو مستخدمي الخدمة. 

 
5-7-  The Bank shall have the right to add, amend the existing 

E- Services or cancel any of them based on its sole 
discretion. 

ة   -٧-٥ دة أو تعديل الخدمات القائم ة جدي افة خدمات الكتروني ك إض يحق للبن
 أو إلغائھا طبقاً لما يتراى له وحده.

 
5-8-  In case of change of the User /Maker, the Bank shall 

update its system with the new Business User, Maker and 
Checker  name and powers as it is described on the 
Service  User Amendment form for Corporate Online 
Banking Service. 

 
 

تخدم الخ     -٨ -٥ د و/ أو مس ر مع ديل أو تغيي ة تع ي حال زم ف ة يلت ك  دم البن
د  ة والمع تخدم الخدم لطات مس وس م  ة باس ام الخدم ديث نظ بتح
ة  تخدم الخدم ديل مس وذج تع ح بنم و موض ھ ا  د كم ع الجدي والمراج
ركة  ن الش ة م تندات المقدم ركات والمس ة للش ة االلكتروني البنكي

  والموقعة من الشخص المفوض عن الشركة .

6- Using the Electronic Online Banking Service  
(E-Service) 

ة -٦ تخدام الخدم ة اس ة االلكتروني   البنكي
  االلكترونية)  (الخدمة   

   
To use the E- Services, the Company shall provide the following 

documents to the Bank:- 
تندات  الستخدام الخدمات  البنكية االلكترونية تلتزم الشركة بأن تقدم للبنك المس

 التالية:

6-1-   A recent and authentic extract of the Company’s 
 commercial registry. 

  للشركة. مستخرج حديث ومعتمد من السجل التجاري -١-٦
  

6-2-   A recent and authentic copy of the minutes of the 
Company’s Board of Directors as per the latest Board 
Formation determining  the authorities  and powers of 
those who have the right to sign on behalf of the Company. 

ر  -٢-٦ ألخ اً  ركة طبق س إدارة الش ر مجل ن محض دة م ة ومعتم ورة حديث ص
عن تش ع  كيل للمجلس مبيًن به حدود وصالحيات من لھم حق التوقي

  الشركة.
  

6-3-  The phone calls from the User/Maker  to the Bank’s Call 
Centre shall be recorded and the recordings shall be 
considered as conclusive evidence and recognized as true 
by the Company. The Bank shall be entitled to use the 
recordings at its own discretion at any time. 

ن  -٣-٦ ة م ات التليفوني ون  المكالم د و/ أو تك ز مع ة لمرك تخدم الخدم مس
يالً الصوتية لخدمة ال جيالت دل ك التس ر تل ك مسجلة وتعتب الء البن عم

ت ك باس وم البن ركة. ويق ن الش حته م اً بص اً معترف اً ثابت خدامھا وفق
 .لمطلق إرادته في أي وقت يشاء

6-4- The Bank shall take the necessary internal procedures for 
the issuance of the PIN Code and the User /Maker names  
which shall be activated. 

ود -٤-٦ ن الك ل م اء ك ة إلنش ة الالزم راءات الداخلي اذ اإلج ك باتخ وم البن  يق
م  ري واس د و/ أو الس ومالمع تخدم ويق د و/ أو المس تخدم  المع المس

  .بتفعيله 
6-5- The Maker/User shall contact the Bank’s Customers Call 

Centre to activate their   secret PIN Codes for the first 
time.   

وم   -٥-٦ د و/ أو يق ة المع ز الخدم ال بمرك ة باالتص تخدم الخدم وتية مس ص
 .ول مرةأل البنك لتفعيل الكود السري  لعمالء

6-6-  The Bank shall coordinate with the E-Authentication Entity 
to issue a Token for each Maker/ User according to the 
financial limits and authorities to access Bank’s security 
system and activate the E-Signature Service. 

يقوم البنك بالتنسيق مع جھة التصديق االلكتروني إلنشاء البطاقة الذكية  -٦-٦
ل ن لك د و/ أو ال م ة المع ة بالحدود والصالحيات المالي مستخدم للخدم

ام  ى النظ دخول عل ة ال تخدم الخدم ز لمس اص يجي ود خ مناً ك متض
 اآلمن للبنك وتفعيل خدمة التوقيع االلكتروني.
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 Service Availability -7  توافر الخدمة  - ٧

   

ة لتقديم الخدمة و ال يعتبر مسئوال عن أى  -١-٧ يقوم البنك ببذل العناية الواجب
يطرة  ارج نطاق س ا ألى سبب خ ا أو كلي ديم الخدمة جزئي اخفاق في تق

اتج  –البنك  اف للخدمة ن ه الخصوص أى ايق ى وج و يتضمن ھذا عل
يانة أو  ن الص ديث  ع ستخدمھا تح ة ي ن أى جھ ك او ع دى البن نظم ل ال

  البنك لتقديم الخدمة.  

7-1- The Bank shall make reasonable effort to provide the 
service. However, the Bank shall not be liable for any 
failure to provide all or part of the Bank Online Banking 
Service for any reason beyond its control including in 
particular any suspension for maintenance or   upgrades to 
the Bank’s systems or any party the Bank uses to provide 
the Service. 

ددة  -٢-٧ ة للصيانة المح ة انقطاع الخدم ي حال ركة ف ك  بأخطار الش وم البن يق
ع الرسم د اإللكتروني مسبقا من خالل الموق ي للبنك او من خالل البري

  .SMSأو رسائل 
  

7-2- In case of service interruption due to pre-scheduled 
maintenance works, the Bank shall inform the Company  
accordingly on the Bank’s Official Website, via SMS or 
email. 

ة و ان -٣-٧ وفير الخدم ت ت الت ان وق الل عط بوعيا أو خ ا أو اس ا يومي تھائھ
ك  مي للبن ع الرس ى الموق وفر عل مية مت الت الرس ك أو العط البن

egypt.com-www.ca  .التى اطلع عليھا مستخدم الخدمة 
 

7-3- The service providing hours (daily, weekly, or during the 
Bank’s  holidays or official holidays) shall be available on 
the Bank’s Official Website (www.ca-egypt.com), which 
were notified to the  Service User) . 

 
  Company’s  Complaint -8  الشركة شكوى  - ٨
   

بشأن عمليات مالية أو غير مالية ،  أذا تقدمت الشركة بشكوى إلى البنك -١-٨
ك  تخرجات البن ى مس وع إل والرج وراً بمراجعة الشكوى  ك ف وم البن يق

ن د و/ أو للتأكد م ك المع ا البن ى تلقاھ ات الت تخدم والتعليم وم المس م يق ث
ة ع ة  طريق ة ومراقب ك بمراجع د ذل ك بع ام البن ل النظ ى  م دور حت ص

    التعليمات/ العمليات المصرفية. 

8-1- In the event the Company sends to the Bank a complaint of  
a non-financial or a financial banking transaction, the 
Bank will immediately review and examine the complaint 
by reverting back to the Bank’ s log to identify the Maker/  
User and the received instructions, afterwards the Bank 
will review and examine the process of the cycle until the 
instructions/banking transactions are issued. 

المة اداء  ٢-٨ ركة وس ن الش ادرة م ات الص حة التعليم وت ص ة ثب ى حال  وف
ذه ل ة البنك وتنفي ك بمخاطب وم البن دد، يق ت المح اً للوق ات وفق ك التعليم تل

  وصحة التعليمات. سالمة  الشخص المفوض من الشركة بشأن

8-2- In case the Company’s instructions/banking transaction 
are correct and the Bank complied correctly in a timely 
manner to these instructions/banking transaction , the 
Bank will contact the Company’s offic ials to inform them 
of the correctness of the instructions/banking 
transactions. 

 In all cases, the Company’s complaint must be replied  in a -3-8  عمل بما يفيد تلقي الشكوى لبحثھا.يومين يتم أخطار الشركة خالل    ٣-٨
maximum time of  2 (Two) days. 

   

 General Provisions -9  أحكام عامة - ٩

ريان    -١-٩ ركة بس ر الش ا   تق ه كم ع علي رد التوقي ا بمج ى مواجھتھ ذا العقد ف ھ
ى  ارية ف ة والس ام المبين ة الشروط واألحك ركة كاف ق الش ى ح تسرى ف
ده  ك وح ق البن ن ح ون م ى يك ة والت دمات البنكي ة بالخ ك والمتعلق البن

ن آن ألخر ويعتبر في ھذا العقد تلك الشروط واألحكام المبينة   تعديل م
 افقة على تلك الشروط واألحكام وتعديالتھا.توقيع الشركة بمثابة  مو

 
ا  ركة كم ع الش ر توقي الل  يعتب ن خ ةم ة االلكتروني ة البنكي ول   الخدم ى قب عل

ونيا عليھا  لشركةابمثابة  موافقة التعديالت     .عليھا والتزاما قان
 

ال أو  ي الح ا ف انونيين لھ ين الق ركة والممثل اء الش ه خلف ي مواجھ رى ف ا يس كم
تقبال.  ا  االس ى عاتقھ ع عل زام يق أي الت اء ب ركة بالوف د الش ا تتعھ كم

ن أي  ى الرغم م عل ا  ي مواجھتھ ول ف والً به وساري المفع وسيظل معم
 .تعديل قد ينشأ على ھيكل المساھمين بالشركة

9-1- The Company hereby declares that this Agreement shall be 
effective upon its signature and that all terms and 
conditions shall be applicable on the Company and that the 
Bank shall have the sole right to amend these terms and 
conditions  of this agreement from time to time.  The 
signature of the Company on this Agreement shall be 
considered as an approval to all the terms and conditions 
and its amendments,  

        Also the signature of the Company via the Online Banking 
Service on the amendments shall be considered as an 
approval to the amendments and shall be a legal obligation 
on the company. 

 
       And shall also apply vis-à-vis  its successors and legal 

representatives now and in the future.  The Company also 
undertakes  to fulfil its obligations which shall be valid and 
enforceable vis-à-vis the Bank despite of any change that 
may occur to the Company’s shareholders structure. 

ك -٢-٩ ة للبن ة المبلغ ات  االلكتروني ذ التعليم ون تنفي د  -يك ذا العق ب ھ   -بموج
ل أخر موعد محدد  ب مستخدم الخدمة قب مرھونة بوقت استالم البنك لطل

ى  اً عل تخدم وطبق ب المس ول طل ك لقب مى للبن ى الرس ع االلكترون الموق
 إلجراءات البنك الداخلية.  

9-2-  The execution of the Service  User Instructions under this 
Agreement  shall be made with reference to the time the 
Bank receives the request from the Business User before 
the cut-off time mentioned in the Bank's Official Website 
and according to the Bank's internal procedures.  

يتم  ذكر، س الفة ال د س ة بعد المواعي تخدم الخدم ب مس ة ورود طل ى حال وف
ب  تالم طل اريخ اس الي لت ل ت وم عم ي أول ي ات  ف ذ التعليم ى تنفي دء ف الب

 مستخدم الخدمة.
  

 In case the Service  User’s request  was received after 
the cut-off time,  it shall be executed on the first working 
day following the receipt of the Service  User's request. 
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9-3-  All E- Services executed by the Bank pursuant to the 

Service  User’s  request shall be deemed  instructions 
issued by the Company and the Bank shall bear no legal or 
criminal liability in this regard. 

اًء على     -٣-٩ ذھا بن وم البنك بتنفي اللكترونية التي يق تكون كافة الخدمات ا
تخدم الخ ات مس ن تعليم ركة ول ن الش ات صادرة م ي تعليم ة ھ دم

  يتحمل البنك أية مسئولية قانونية أو جنائية في ھذا الشأن.
 

9-4-  The Company hereby declares that the Bank shall not be 
liable for any civil or criminal damages  and its 
consequences that may arise as a result of performing  the 
E-Services favour the Company and on its behalf.  The 
Company hereby waives the right of recourse against the 
Bank in this matter upon signing this Agreement. 

 

ة     -٤-٩ رار المدني ة األض ن كاف ك ع ئولية البن دم مس ركة بع ر الش تق
ة  دمات البنكي ذ الخ ة تنفي أ نتيج د تنش ي ق ا والت ة وتوابعھ والجنائي
ي  ن حقھا ف ع ركة مسبقاً  ة عنھا وتتنازل الش ح الشركة ونياب لصال

العقد.    الرجوع على البنك في ھذا الشأن بمجرد التوقيع على ھذا
 

9-5-  In the event the Company or the Service  User extracts a 
copy of the E-Banking form for any related E-Services or 
sign the standard bank format and presents it to the Bank 
in order to accelerate or facilitate the E-Service request 
which was already signed and delivered by the Company 
on the E- Service, the presentation of the said extract or 
the standard bank format will be considered as a new 
request for the Service with disregard to the similarity of 
the data and information of the extracted E-Form or the 
Bank’s standard format and the E-Form submitted by the 
Service  User to the Bank on the E- Service.  

 

ن  -٥-٩ ورة م تخراج   ص تخدم الخدمة  باس ركة أو مس ام الش ة قي ي حال ف
ك  وذج البن ع نم دمات أو توقي دى الخ ي إلح وذج االلكترون النم

را ة  وتقديمه للبنك لإلس ابي لھذه الخدم ول الكت ع أو لتسھيل الحص
اً  ديمھا إلكتروني ا و تق بق توقيعھ ى س ة الت ة االلكتروني ى الخدم عل
داً للخدمة  جاً جدي وذج نموذ ھذا المستخرج أو  النم ك، يعد  إلى البن
ى  ات الت ين المعلوم ابه ب ن تش د م ا يوج داد بم دم االعت ع ع م
ك  وذج البن اً أو نم تخرج الكتروني وذج المس ورة النم تتضمنھا ص

عن طريق مستخدم الكتا اً  بى وتلك التى تم إرسالھا للبنك الكتروني
 الخدمة. 

9-6-  The charges and expenses related to the E- Services shall 
be applied  as appearing in the Bank’s announced tariffs 
which may be changed from time to time at the Bank’s 
absolute discretion.  These charges and expenses shall be 
debited from the Company’s account on the date the E- 
Service is provided. 

 

اً للتعريفة  -٦ -٩ تسري الرسوم والمصاريف الخاصة بالخدمات البنكية طبق
ر  ى أخ ت إل ن وق ر م ة للتغيي ة قابل ھذه التعريف ك و ن البن ة م المعلن

ة ال ب رغب وم حس ذه الرس ھ م  تم خص ى أن ي ة عل ك المطلق بن
  والمصاريف من حساب الشركة  لدى البنك في تاريخ تقديم الخدمة.

9-7-  The Company hereby irrevocably and unconditionally 
recognizes that the Bank shall be entitled to debit the 
commissions, fees and expenses related to the E-Services 
from the Company’s account upon completion and without 
any obligation on the Bank to notify the Company in 
advance.  

اء أو     -٧-٩ ل لإللغ ر قاب ريحا غي ن اآلن تص ركة م ق الش رح وتواف تص
وم  والت، الرس ة العم م كاف ي خص ك ف ق البن ه بح وع في الرج

بھذه الخدمات فور إتمامھا من حساب الشركة  والمصاريف الخاصة
م  ذا الخص دماً بھ ركة مق ار الش ك بإخط زام البن ك دون الت دى البن ل

 مقابل أداء الخدمة .
 

9-8- This Online Banking Service  Agreement shall be valid 
from the date of its signature  for a period of one year and 
shall be renewed for similar period unless one  of the 
Parties wishes not to renew this Agreement  at least one 
month notice is served prior the termination date of this 
Agreement or any renewal thereto. 

ه ولمدة سنة    -٨-٩ ع علي اريخ التوقي ن ت ة م ة االلكتروني د الخدم  يسرى عق
د  دم رغبته فى التجدي د أى من الطرفين ع م يب ويتم تجديده تلقائياً ما ل
ة أو  د الخدمة االلكتروني ريان عق اء س ى انتھ خالل الشھر السابق عل

 اى تجديد تالي  له.

9-9-  The Company will waive its right of recourse on the Bank 
for any claims as a result of accidental failure in the E-
Service; i.e. electricity or technical failure or any other 
failure which results in the delay of the receipt or execute 
the instructions issued by the Service  User to the E-
Service.  

حدوث عطل ال يحق للشركة الرجوع على البنك بأى مطالبات فى حالة    -٩-٩
فنى  أو أى عطل  مفاجىء بالخدمة  اإللكترونية للبنك مثل انقطاع الكھرباء 
لتعليمات الصادرة عن طريق نظام  قد ينتج عنه تأخير فى استالم أو تنفيذ ا

اللكترونية. لخدمة ا   ا
 
 

9-10- The Bank shall have the sole right to cease or withdraw the 
E-Services at any point of time provided that the Company 
is notified prior to the cease or withdrawal of the E-Service.  

لخدمة  اإللكترونية    -١٠-٩ اى يحتفظ البنك بحقه فى وقف أو سحب نظام  ا فى 
أو سحب الخدمة.   وقت يراه بعد إخطار الشركة بذلك وقبل وقف 

 

9-11- In the event the Service was ceased or withdrawn due to the 
non-compliance of the Company to the terms and 
conditions of the Credit Agricole Egypt Online Banking 
Service, and after providing evidence and signing the 
required documentation that proves the compliance of the 
Company to the  Credit Agricole Egypt Online Banking 
Service and after obtaining the internal approvals of the 
Bank that enables the Company to resume the activation of 
the Services provided that the Company signs new set of 
documentation evidencing the powers and financial limits 
of its officials as per the Company’s legal Documents.  

 

فى حالة ايقاف نظام الخدمة البنكية االلكترونية بسبب عدم التزام الشركة  -١١-٩
الخدمة البنكية االلكترونية للبنك فانه يحق للبنك اعادة  لشروط واحكام

لة على  تفعيل الخدمة وذلك بعد قيام الشركة بموافاة البنك بالمستندات الدا
لتزامھا بشروط واحكام الخدمة البنكية االلكترونية وذلك بعد استيفاء  ا
لموافقات الداخلية بالبنك إلعادة تفعيل الخدمة ؛ فان الشركة تلتزم  ا
بالتوقيع وموافاة البنك بالمستندات القانونية الدالة على السلطات 

لشركة      والصالحيات المالية لمن لھم حق التوقيع عن ا
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9-12- The Bank shall not be responsible for any unauthorized 

access by third party through the internet connection or 
the un-accuracy of instructions issued by the Company 
through the Service  User. 

 

ن الغير غير مصرح له عن  -١٢-٩ لن يكون البنك مسئوال عن اى تدخل م
ن  ادرة م ات ص ة تعليم ة أي دم دق االت أو ع بكة االتص ق ش طري

 الشركة بواسطة مستخدم الخدمة.

9-13- This Agreement shall be governed by the Egyptian law, 
any  dispute that might arise related to it shall be settled 
through the Cairo Economic Court. 

 

أ ١٣-٩ زاع ينش انون المصري وأي ن ذه أو    يخضع ھذا العقد للق ن تنفي ع
 تسويته عن طريق محكمة القاھرة االقتصادية .تفسيره يتم 

 

9.14  The Arabic version of this Agreement shall apply in case 
of any discrepancies between the English and Arabic 
Versions.  

 

رت    ١٤-٩ ا ظھ د إذا م ذا العق ي لھ نص العرب ري ال ين اى يس ات ب اختالف
 النص اإلنجليزي والنص العربي.

  
  

 

Company’s ID Number at the Bank: 
_____________________________________ 

  رقم تعريف الشركة بالبنك : 
_____________________________________  

Account Number: ____________________ 
 

  رقم الحساب : ____________________

 
Branch: ____________________  
 

لفرع : ____________________   ا

Name of the authorised signatory:  
 
 
 
 
_____________________________________ 

 : اسم المفوض بالتوقيع
 
 
 
  

_____________________________________  
Capacity of the Authorised Signatory:  
 
 
 
 
_____________________________________ 

وقيع: ص  فة المفوض بالت
 
 
 
  

_____________________________________  
Signature of the Company’s Authorized Signatory  :توقيع المفوض عن الشركة 

 
 
 
  
  

Crédit Agricole  Egypt أجريكول  مصر يكريد  

 
Signature of the Bank’s Authorized Signatory 

  
  توقيع المفوض عن البنك
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