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The Electronic Online Banking Agreement  for 
Companies and Corporations 

الخدمة البنكیة االلكترونیة  عقد
  للشركات والمؤسسات

The Company: 

Commercial Registry No: 

Company ID: 

Branch: 

الشركة: 

رقم السجل التجاري: 

تعریف الشركة بالبنك:رقم 

الفرع :

PREAMBLE دــــــــــالتمھی
WHEREAS, Credit Agricole Egypt (the “Bank”) SAE (the Bank) Commercial Registration 
Number 20051 at the Investment Commercial Registration Bureau 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. 

م  أن كریدى اجریكول مصر(" البن.ك")  حیث اهرة  ٢٠٠٥١ش.م.م  سجل تجارى رق تثمار الق اس
دیم  ى تق ب ف ة اليرغ ة خدم رض البنكي ه بغ ة لعمالئ ھیل االلكتروني ركة تس دار الش إص

ام") وذلك من خالل الخدمات "التى ترغب فى تنفیذھا (المصرفیة العملیات /للتعلیمات ل بشكج برن
على  صفحة البنك االلكترونیة. مؤمن  (آمن) 

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

یة تیة األساسوطریقة التشغیل والبنیة التحاو المعرفة الالزمة یمتلك البنك المواصفات الفنیة  وحیث
  لتقدیم الخدمات لعمالئھ من الشركات. 

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

ة حصل البنك عل كافة التراخیص والموافقات من كافة الجھات المعنیة  وحیث ك لالمختلف ديم وذل تق
  الخدمات لعمالئھ من الشركات. 

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

لشروط لالبنك وفقاً التى یقدمھا  أن عمالء البنك من الشركات یرغبون فى استخدام الخدمات وحیث
    .ا العقد واألحكام المنصوص علیھا بھذ

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 نح.ن ك كری نق ع بن د م ذا العق ى ھ ركة عل ن الش ع ع ق التوقی ك ح ا نمل اه بأنن ون أدن دي الموقع
ول  م ب أجريك ك")  بموج ر ("البن ة ---------------------------------------ص ذ كاف وتنفي

  التعلیمات 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  دیق كم ة التص ى جھ ركة إل ة بالش دیم األوراق الخاص ات وتق ن البيان ف ع ك بالكش رح للبن نص
  االلكتروني ویسرى ھذا التصریح في حق الخلف 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 official 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.  

ذلكما  د وك ذا العق ى ھ ا ف ار إلیھ ام المش ة الشروط واألحك ا ك التزامننقر ونوافق على التزامنا بكاف
 بنك ویخضعبكافة الشروط واألحكام المتعلقة بالخدمات والمعلنة على الموقع االلكترونى الرسمى لل
ام والشروط  د لألحك تج عن هذا العق ات  تن ى السائداستخدام ھذه الخدمات وأیة تعلیمات/عملي ة الت

  تحكم فتح وتشغیل الحسابات لدى البنك. 

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

ر طبق ت ألخ ن وق ا م ار إلیھ ام المش روط واألحك ك الش ن تل تبدال اى م ديل واس ك تع ق للبن اً ویح
  لمنفردة.إلرادتھ ا

Definitions التعریفات  
1-1  The Bank: means Crédit Agricole  Egypt. كریدي أجریكول  مصر. یعنىالبنك:  -١-١
1-2-The Services E-Mail: means the e-mail published on the Bank’s Website. ك.ترونى للبنالموقع االلك : یعنى  البرید االلكترونى المعلن علىالبرید االلكترونى للخدمة ٢-١
1-3-The Company: means The Bank’s customer mentioned above and the beneficiary of
the Electronic Services. 

ركة: -٣-١ ي صدر  الش ة ف ك والمبین ل البن ى عمی ذا التعن دھ دمات ال عق ن الخ تفیدة م ة والمس بنكی
االلكترونیة.

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. 

ةم -٤-١ تخدم الخدم ع  س دمات و/أو المراج تخدام الخ ركة الس ن الش وض م خص المف ى الش : یعن
وحة لھ.لصالحیات المالیة الممناو لطاتللسندات القانونیة  وللمستالبنكیة االلكترونیة وفقاً 

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. 

ى  عتبر مستخدم الخدمة فى ذات الوقت مراجع لصحة وسالمة التعلیمات /العملیات المصرفیةوی الت
  یتم اعدادھا بمعرفة المعد والتصدیق علیھا للتنفیذ 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. 

ات المصمعد الخدمة  -٥-١ ات /العملی ل الشركة إلعداد التعليم رفیة. :  یعنى موظف معین من قب
  .حسب اختیار الشركة 

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

ي : تعنى الجھة المرخص لھا بإصدار شھادات التصدیق االلجھة التصدیق االلكتروني -٦-١ كترون
 وتقدیم خدمات تتعلق بالتوقیع 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. 

االتوقیع االلكتروني -٧-١ أو  م: یعنى ما یوضع على محرر الكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرق
  ه.رموز أو إشارات أو غیرھا ویكون لھ طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیر

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. 

ى دعامة : تعنى حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت علالكتابة االلكترونیة -٨-١
  الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة 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.

ت البطاقة الذكیة   -٩-١ ة إنشاء وتثبی : تعنى الوسیط االلكترونى المؤمن الذى یستخدم في عملی
لكتروني االتوقیع االلكتروني على المحرر االلكتروني ، ویحتوى على شریحة الكترونیة بھا معالج 

ة والشرائح االلكترو روت الذكي ف الك ة نیوعناصر تخزین وبرمجیات للتشغیل، ویشمل ھذا التعری
ايير التقن(Smart Tokens) المنفصلة ة بالمع ق الوظائف المطلوب ي تحقی ا ف ا یماثلھ ة ، أو م ی

 والفنیة.
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 م الخدمة البنكیة االلكترونیة: -١٠-١ ك لتعنى الخدمات البنكیة االلكترونیة المقدم ه ن البن عمالئ
  .ةوالمبینة بالموقع االلكترونى الرسمى للبنك ویشار إلیھا فیما بعد بالخدمة االلكترونی

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”. 

ة االلكترالنموذج البنكى االلكترونى:  -١١-١ ةیعنى النموذج المرفق بالخدمات البنكی ة والم  ونی بین
  نى"على الموقع الرسمى للبنك ویشار إلیھ فیما بعد "بالنموذج االلكترو

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.

اني -١٢-١ س المع ه نف ون ل ات یك ي التعریف ره ف رد ذك م ی د  ول ذا العق ي ه ذكور ف  كل مصطلح م
ذ ٢٠٠٤لسنة  ١٥والمفاھیم الواردة في القانون رقم  رارات المنف ة والق ه التنفیذي هوالئحت ذلك  ة ل وك

یم التوقیع االلكتروني. تعلیمات البنك المركزى المصرى بشأن تنظ
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. 

ة هو مسئولیة المعد و/أو یعتبر حق الدخول  -١-٢ ة االلكترونی لشركة مستخدم الخدمة على الخدم
نك. واسطة البولن یعتبر البنك مسئوالً عن التعلیمات المرسلة من مستخدم الخدمة والتى تم تنفیذھا ب

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

یة  ق الشخص ن تحقي ور م ة وص تخدم الخدم د و/أو مس ماء مع ك أس دم للبن ان تق ركة ب زم الش وتلت
  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. 

تھ عدیل سلطانیة أو تغییر أو تمستخدم الخدمة االلكترو معد و/أو فى حالة تغییر أو تعدیل اسم -٢-٢
د و/أو أو صالحیاتھ ، تلتزم الشركة بإستیفاء نموذج تعدیل  ة امع ة البنكی ة مستخدم الخدم اللكترونی

 للشركات مع إرسال صورة تحقیق الشخصیة الخاصة بھ أو/بھم. 
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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. 

و الكشف أمن الفقد الخاصة بكل مستخدم الخدمة بالحفاظ على البطاقة الذكیة معد و/أو یلتزم  -٣-٢
ك أو اأو التعدیل أو االستخدام غیر المصرح بھ خارج نطاق الخدمات االلكترونیة والمقدمة من  لبن

ة ة طرق الحماي ات اتخاذ كاف ع األوق ي جمي ه ف ة و ل ة الذكی اً  االستخدام غیر المشروع للبطاق طبق
ك ستخدم الخدمة ویخلمعد و/أو موتقع مسئولیة ذلك على الشركة و لمتطلبات النظام األمني. ى البن

ة عن ط ة الذكی ود السري والبطاق تخدام الك تم باس ة مصرفیة ت اً عن أي عملي ئولیتھ تمام قمس  ری
الغیر.

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. 

ة أو إشعارات حمعد و/أو یلتزم  -٤-٢ ة تجاری وق مستخدم الخدمة بعدم إزالة أو طمس أي عالم ق
  یق االلكتروني.النشر الموجودة على أي من مواد أو مستندات البنك أو جھة التصد

3. Service User Password الكود السرى لمستخدم الخدمة -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.

وم الب -١-٣ تخدیق د و/أو مس وم مع ة ویق تخدم الخدم د و/أو  مس ى مع رى أول ود س اء ك ك باعط م ن
  الخدمة بتغییره عند أول دخول على الخدمة.

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.

ين -٢-٣ ث يتع ؤمن حی ك م ة للبن ة اإللكترونی ى  استخدام الكود السرى للدخول على نظام الخدم عل
تخدامھ ه الس اص ب رى الخ ود الس وین الك ه بتك وم بنفس ة أن یق تخدم للخدم د و/أو مس ن مع ل م  ك

لسرى الشخصى فقط  نیابة عن الشركة ویجب على كل معد و/أو مستخدم للخدمة االحتفاظ بالكود ا
ا لمتطل تخطبق د و/أو مس ى مع ین عل ا یتع ه كم یة ل ئولیة الشخص ت المس ى تح ام االمن ات النظ دم ب

 للخدمة عدم إفشاء الكود السرى الخاص بھ للغیر.
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. 

ي -٣-٣ ھ یتع ة، فأن ھ إذا تصادف علم الغیر بالكود السرى الخاص  معد و/أو  مستخدم  الخدم ن علی
ات  ان اى تعلیم رى ف ود الس ر الك دم تغیی ة ع ى حال ه وف ك علي ئولية ذل ع مس ورا وتق ره ف تم  تتغيي
ى  الب ة نفسھ ویخل ن مستخدم الخدم ك باستخدام الكود السرى عن طریق الغیر ستعتبر صادرة م ن

 تھ تماما عن اى  تعلیمات تتم باستخدام الكود السرى عن طریق الغیر.مسئولی

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. 

ود السري) الك –باستخدام األدوات (البطاقة الذكیة تخدم مسو/أو  المعد یلتزم كال من الشركة -١-٤
ة عن ت ستخدم الخدمةمالمعد و/أو ویكون من البنك   موالمسلمة لھ دم مسئوالً مسئولیة كامل ات ع بع

أو القانون. عقدالھذا االلتزام بأحكام 
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. 

رو -٢-٤ د والش ذا العق ي ھ ة ف روط المبین ام والش ة األحك ى كاف ت عل ا أطلع ركة بأنھ ر الش ط تق
زم بھا لشركة تلتواألحكام المتعلقة بالخدمة االلكترونیة والمعلنة على الموقع االلكترونى للبنك وان ا

ى كاف ة عل ة موافق ر بمثاب د یعتب ذا العق ى ھ وض الشركة عل ع مف امال وان توقی لشروط ة االتزاماً ك
ة یمك واألحكام المشار إلیھا د صحیحة ودقيق ذا العق واردة به اد وان كافة بیانات الشركة ال ن االعتم

علیھا وتتحمل الشركة كافة التبعات القانونیة الناتجة عن عدم صحة تلك البیانات.
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. 

اً بھ موضح -یقوم مفوض الشركة الموقع على ھذا العقد بتزوید البنك بطلب مستخدم الخدمة  -٣-٤
اً للم ة طبق تخدم الخدم ة لمس الحیات والحدود المالی ة والص د و/أو مستخدم الخدم تندات اسم المع س
  نھم.مالمقدمة من الشركة والمحتفظ بھا لدى البنك باإلضافة إلى صورة من إثبات الشخصیة لكل 

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

د و/أو مستخدم الخ -٤-٤ ات مع ي ببیان ة التصديق االلكترون ة تفوض الشركة البنك بإخطار جھ دم
  وذلك إلنشاء البطاقة الذكیة لكل منھما.

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. 

ة من ا -٥-٤ ة الذكي ى البطاق اظ عل د والمراجع بالحف ة والمع د أو تلتزم الشركة ومستخدم الخدم لفق
ك أ ن البن ة م دمات المقدم اق الخ ارج نط ه خ رح ب ر المص تخدام غی ديل أو االس ف او التع و الكش

ة الطرق للحم ك اتخاذ كاف اً االستخدام غیر المشروع للبطاقة الذكیة ولھما في ذل ة طبق ات لای متطلب
ة و/أوال تخدم الخدم ركة ومس ى الش ك عل ئولیة ذل ع مس ات. وتق ع األوق ي جمی ي ف ام األمن د النظ مع

ن الذكیة ع ویخلى البنك مسئولیتھ تماماً عن أي عملیة مصرفیة تتم باستخدام الكود السري والبطاقة
  طریق الغیر.

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. 

تخدم -٦-٤ ركة أو مس زم الش ة  تلت ز الخدم ال بمرك ق االتص ن طری ك   ع ار البن ة  بإخط الخدم
ك د أو سرقة الصوتیة للعمالء الخاص بالبن ة فق ي حال وراً  ف ة أو ف ة الذكی ف البطاق ة  او تل ي حال ف

دورهاارتیاب الشركة معد و/أو مستخدم الخدمة في االختراق األمني للبطاقة الذكیة . ویقوم    لبنك ب
ون العملی الغ. وتك ت اإلب ن وق ر م ى األكث دة عل اعة واح الل س ي خ ة ف ة الذكي اف البطاق ات بإيق

  المصرفیة التي تنشأ بعد تاریخ اإلخطار الغیة.
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.

ا تلتزم الشركة بإخطار البنك كتابة وذلك فور حدوث اى تغییر فى البیانات الخاصة ب -٧-٤ مركزھ
رك ل الش ار، تتحم دم اإلخط ة ع ى حال ة. وف تخدم الخدم د و/أو مس فة مع اء ص انونى أو انتف ة الق

مت یة التى تالمسئولیة القانونیة الكاملة والتعویضات المترتبة على ذلك كما تكون العملیات المصرف
 لیات.   بدون إخطار البنك كتابة صحیحة وتتحمل الشركة بمفردھا المسئولیة الكاملة عن ھذه العم

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. 

ركة  -٨-٤ زم الش د و/أو تلت ةمع تخدم الخدم امال مس ي المع د ف ل التعاق دمات مح تخدام الخ ت باس
ن الق ة أو األم الحالدول ر بمص ریة وال تض وانين المص ع الق ارض م ي ال تتع ة والت ومي القانونی

 بجمھوریة مصر العربیة.
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 د مع ل التعاق دمات مح تخدامھما للخ أن اس ة ب تخدم الخدم  المس
یتعدى أو یخل  بالحقوق القانونیة  للغیر.

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.

د و/أو الشركة وتتحمل  -١٠-٤ ة الناتجة عن سوء اسمع ة المسئولیة القانونی تخدم الخدم تخدام مس
ركة و ل الش ا تتحم ال. كم د أو أي إھم ل التعاق دمات مح د و/أو الخ ةمع تخدم الخدم ة  مس كاف

 التعویضات الناجمة عن ذلك قبل البنك أو الغیر. 
The Company or  the Maker/ User  shall not be entitled in any way to dispose of the Token 
either by sale, pledge or otherwise. 

ي  رف ف ور التص ن ص ورة م أي ص رف ب ة التص تخدم الخدم د و/أو لمس ركة أو مع ق للش وال یح
  البطاقة الذكیة سواء بالبیع أو الرھن وما إلى 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. 

ت حقوق بعدم إزالة أو طمس أي عالمة تجاریة أو إشعارا یلتزم المعد و/أو مستخدم الخدمة  ١١-٤
  التصدیق االلكتروني.النشر الموجودة على أي من مواد أو مستندات البنك أو جھة 

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. 

ق الخدم -١٢-٤ ذ عن طری ةتلتزم الشركة بمتابعة  التعلیمات/ العملیات المصرفیة التى تنف  ة البنكي
ة الش ع متابع م وتق ة لھ ة والممنوح تخدمى الخدم ددة لمس الحيات المح ا للص ة وفق كة رااللكترونی

ى ال ى للتعلیمات / العملیات المصرفیة تحت مسئولیتھا بالكامل وال یحق للشركة الرجوع عل ك ف بن
  .حالة تجاوز مستخدمى الخدمة للسلطات الممنوحة لھم

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. 

د -١٣-٤ ات مع ى تعلیم اء عل و/أو  تقر الشركة بصحة التعلیمات/ العملیات المصرفیة التى تمت بن
. مستخدم الخدمة والتى تم قیدھا بسجل 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. 

ا ك بخالف مب اآللى بالبنكما تقر الشركة بتنازلھا عن حقھا فى االدعاء بان ما تم قیده على الحاس
د و/أو  ى مع ب الشخص اتیحالحاس ة مف ى لوح ة عل تخدم الخدم د و/أو مس ة مع جیلھ بمعرف م تس ت

  لمستخدم الخدمة.
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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. 

ك -١٤-٤ ة لمستخرجات البن ة الكامل ة  تقر الشركة صراحة بموجب ھذا العقد بالحجیة القانونی اآللی
ات وتن ابة عن الشركةالمثبتة لما  قام بھ معد و/أو مستخدم  الخدمة نی ذ  العمباصدار التعلیم ات في لي

 البنكیة اإللكترونیة. المصرفیة عن طریق الخدمة
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. 

ذا العق -١٥-٤ ى ھ ع عل ب التوقي ك بموج ركة البن وض الش اتف ات / العملي ذ التعلیم ى تنفي تد ف
 كترونیة.المصرفیة المبلغة بواسطة مستخدمى الخدمة الي البنك من خالل ھذه الخدمة البنكیة االل

4-16-The signature of the Company’s delegates in this Agreement being the officials of the 
Company is considered as a 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.

دا من جا -١٦-٤  ا معتم د توقیع ذا العق ى  ه ن مفوضى الشركة  عل ب یعتبر توقیع  المفوضین م ن
ة اإللكتر ة  البنكی ق الخدم ذ عن طری ى تنف ات المصرفیة الت ات / عملي ل تعليم ة  الشركة عن ك ونی

 ةة الكاملطوال فترة سریان ھذا  العقد والمنفذة بواسطة مستخدمى الخدمة وتتحمل الشركة المسئولی
  عنھم.

5- The Bank’s Obligations التزامات البنك  -٥
5-1-The Bank shall provide the E- Service published on the Bank’s Official website in 
accordance with the powers and limits of the Service User. 

ى الرسمىیلتزم البنك بتقدیم الخدمة االلكترو  -١-٥ ع االلكترون ى الموق ة عل ة المبین ك طبق نی اً للبن
 لصالحیات 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. 

م -٢-٥ جیل أس ك بتس زم البن تندات القیلت اً للمس ة  وفق تخدم الخدم د و/أو مس لطات مع ة  اء وس انونی
 وللسلطات والصالحیات المالیة الممنوحة لھ.

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

ق  بالخدماتخدم ایلتزم البنك بتنفیذ تعلیمات مست -٣-٥ ا يتعل ة م لخدمة فیم ذا االلكترونی وضوع ه
.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. 

ة أو انشطة ذات مخاطر مرتفع -٤-٥ تم یلتزم البنك باخطار مستخدم الخدمة باى معامالت مالی ة ت
ر من على ان یتم االخطا –اال فى حالة طلب الشركة أو مستخدم الخدمة غیر ذلك  –على الحساب 

  .لبرید اإللكتروني خالل الرسائل النصیة القصیرة أو رسائل ا
5-5-The Bank will not be responsible for any unauthorized access by third parties made 
through the communications network. لن یكون البنك مسئوال عن اى تدخل من الغیر غیر مصرح لھ عن طریق شبكة االتصاالت -٥-٥.

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

د ملن یكون البنك مسئوال عن عدم دقة اى تعلیمات / عملیات صادره من الشركة بواسطة  -٦-٥ ع
 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. 

ا   -٧-٥ ة أو إلغائھ ديل الخدمات القائم دة أو تع ة جدی ا طیحق للبنك إضافة خدمات الكترونی اً لم بق
یتراى لھ 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. 

ة باسم البنك بتحدیث نظام ال في حالة تعدیل أو تغییر معد و/ أو مستخدم الخدمة یلتزم  -٨ -٥ خدم
دیل مستخدم الخدوسلطات مستخدم الخدمة والمع وذج تع ة د والمراجع الجدید كما ھو موضح بنم م

و ض عن البنكیة االلكترونیة للشركات والمستندات المقدمة من الشركة والموقعة من الشخص المف
  الشركة .

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

ة -٦ ة االلكتروني ة البنكي تخدام الخدم اس
خدمة االلكترونیة)  (ال

To use the E- Services, the Company shall provide the following documents to the Bank:- لیة:الستخدام الخدمات  البنكیة االلكترونیة تلتزم الشركة بأن تقدم للبنك المستندات التا
6-1- A recent and authentic extract of the Company’s  commercial registry.   للشركة. مستخرج حدیث 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. 

یًن  -٢-٦ س مب ھ بصورة حدیثة ومعتمدة من محضر مجلس إدارة الشركة طبقاً ألخر تشكیل للمجل
  حدود وصالحیات من لھم حق التوقیع عن 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. 

ة الصوتیة  -٣-٦ ز الخدم ة لمرك تخدم الخدم د و/ أو مس ن مع  عمالءلتكون  المكالمات التلیفونیة م
دامھا بنك باستخالبنك مسجلة وتعتبر تلك التسجیالت دلیالً ثابتاً معترفاً بصحتھ من الشركة. ویقوم ال

 وفقاً لمطلق إرادتھ في أي وقت یشاء.
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. 

د و/ أایقوم البنك باتخاذ اإلجراءات الداخلیة الالزمة إلنشاء كل من الكود السري واسم  -٤-٦ و لمع
  المستخدم ویقوم المعد و/ أو المستخدم بتفعیلھ .

6-5-The Maker/User shall contact the Bank’s Customers Service at 19191 to activate the 
electronic banking service and to be assisted to follow the instructions concerning the first-
time use .  

ة  -٥-٦ ز خدم ال بمرك ة باالتص تخدم الخدم د و/ أو مس وم  مع م يق الء رق ك  ١٩١٩١العم وذل
ة لمساعدتھ فى ة االلكترونی تخدام و تفعیل الخدمة البنكی ات الخاصة باس اع التعليم ة دالخإتب ألول  م

 مرة.
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. 
6-7-The Maker/User shall be entitled to suspend or re-operate the electronic banking service 
by virtue of a valid requestsubmitted to a branch or the Customer Service Number 19191; 
and the service shall be suspended or re-operated within three working days from submitting 
the valid request. 

د و/ أایقوم البنك بالتنسیق مع جھة التصدیق االلكتروني إلنشاء البطاقة الذكیة لكل من  -٦-٦ و لمع
ة ا تخدم الخدم ز لمس دخول المستخدم للخدمة بالحدود والصالحیات المالیة متضمناً كود خاص یجی ل

 على النظام اآلمن للبنك وتفعیل خدمة التوقیع االلكتروني.
 دة تشغیلھاحق معد و/ أو مستخدم الخدمة وقف استخدام الخدمة البنكیة االلكترونیة و/او إعای -٧-٦

ذ ١٩١٩١مركز خدمة العمالء رقم ب باالتصالوذلك بموجب طلب صحیح یقدم الى الفرع او  ى وال
اعبموجبھ یتم ایقاف و/او إعادة تشغیل الخدمة البنكیة االلكترونیة فى خالل ثالثة ایام  یخ رمل من ت

  تقدیم الطلب الصحیح.
-7توافر الخدمة  -٧ Service Availability
اق -١-٧ ر مسئوال عن أى اخف ة و ال یعتب دیم الخدم ة لتق ة الواجب ذل العنای ك بب دیم  یقوم البن ي تق ف

ى وجه الخصوص  –الخدمة جزئیا أو كلیا ألى سبب خارج نطاق سیطرة البنك  و یتضمن ھذا عل
ة يستخدمها تحديث  ناتج عن الصیانة أو أى ایقاف للخدمة  ك او عن أى جه دى البن نظم ل ك اال لبن

  لتقدیم 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. 

 ل الموقعسبقا من خالیقوم البنك  بأخطار الشركة في حالة انقطاع الخدمة للصیانة المحددة م -٢-٧
  .SMSالرسمي للبنك او من خالل البرید اإللكتروني أو 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. 

ك أو العطا -٣-٧ الت البن الل عط بوعيا أو خ ا أو اس ا يومي ة و انتھائھ وفیر الخدم ت ت الت ن وق
ك  ا مستخدم  egypt.com-www.ca الرسمیة متوفر على الموقع الرسمي للبن ع علیه ى اطل الت

  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) . 

-8شكوى الشركة  -٨ Company’s  Complaint
الء للشركة یحق  -١-٨ م تقدیم الشكاوى لمركز خدمة العم ى ١٩١٩١رق ة إل دم كتاب ى أن تق أى  عل

اریخ وم عمل من ت ك بحد اقصى خمسة عشر ی ن البن ا م رد علیھ  فرع یختاره ؛ وفى حالة عدم ال
دة أطو -استالم البنك للشكوى  ا م ث یستغرق بحثھ ة حی ات خارجی  -ل فیما عدا المعامالت مع جھ

 .ركزى المصرىفإنھ یحق لصاحب الحساب/ اصحاب الحساب الرجوع الى البنك الم
ك ٢-٨ وم البن ة ، یق ر مالی ة أو غی ات مالی ك بشأن عملی ى البن كوى إل دمت الشركة بش وراً  أذا تق ف

ى بمراجعة الشكوى والرجوع إلى مستخرجات البنك للتأكد من المعد و/ أوالمستخدم والتعلیم ات الت
ى صدور ا  تلقاھا البنك ثم یقوم البنك بعد ذلك بمراجعة ومراقبة  طریقة عمل النظام ات/حت  لتعلیم

  العملیات المصرفیة.  

8-1- The Company shall be entitled to file a complaint at the Customer Service Centre 
(19191) and to be presented in writing at any Branch.  Where the Bank fails to reply within 
15 work days from the date of receiving the complaint or more for foreign transactions which 
need more time to be researched, the Customer shall then be entitled to resort to the 
Central Bank of Egypt. 
8-2- 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. 

ذه لتل  ٣-٨ ك وتنفی المة اداء البن ركة وس ن الش ادرة م ات الص حة التعلیم وت ص ة ثب ى حال ك وف
وض من الشركة بشأن سال ة الشخص المف ك بمخاطب وم البن دد، یق ت المح اً للوق ات وفق مة  التعلیم

وصحة التعلیمات.
8-3-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 officials to inform them of the correctness of the 
instructions/banking transactions. 
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-9أحكام عامة  -٩ General Provisions
تقر الشركة بسریان ھذا العقد فى مواجھتھا بمجرد التوقیع علیھ كما  تسرى فى حق الشركة  -١-٩

ى  ن حقیكافة الشروط واألحكام المبینة والساریة فى البنك والمتعلقة بالخدمات البنكیة والت ون م  ك
ر توقتلك الش  البنك وحده تعدیل ن آن ألخر ویعتب ع الشركة روط واألحكام المبینة في ھذا العقد م ی

 بمثابة  موافقة على تلك الشروط واألحكام وتعدیالتھا.
ديالت بممن خالل الخدمة البنكیة االلكترونیة على قبول   ركةیعتبر توقیع الشكما  ةالتع ة  موافق  ثاب

  .علیھا والتزاما قانونیا علیھا الشركة
ي الحال أو االستقبال. كما یسرى  ا ف انونیین لھ ين الق د كفي مواجھھ خلفاء الشركة والممثل ا تتعھ م

ى الشركة بالوفاء بأي التزام یقع على عاتقھا  وسیظل معموالً بھ وساري المفعول في مواج ھتھا عل
 .الرغم من أي تعدیل قد ینشأ على ھیكل المساھمین 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

ة ب  -بموجب ھذا العقد  -یكون تنفیذ التعلیمات  االلكترونیة المبلغة للبنك -٢-٩ تالمرھون ت اس م وق
ك لق ى الرسمى للبن ع االلكترون ى الموق دد عل د مح ل أخر موع ة قب ول بالبنك لطلب مستخدم الخدم

 طلب المستخدم وطبقاً إلجراءات البنك الداخلیة.  

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. 

ي فتعلیمات  وفى حالة ورود طلب مستخدم الخدمة بعد المواعید سالفة الذكر، سیتم البدء فى تنفیذ ال
  أول یوم عمل تالي لتاریخ استالم طلب 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. 
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. 

ات مس -٣-٩ ى تعليم اًء عل ة تخدم الخدمتكون كافة الخدمات االلكترونیة التي یقوم البنك بتنفیذھا بن
لشأن.ي ھذا اھي تعلیمات صادرة من الشركة ولن یتحمل البنك أیة مسئولیة قانونیة أو جنائیة ف

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. 

د تنشتقر الشركة بعدم مسئولیة البنك عن كافة األضرار المدنیة والجنائیة وتوابعھا وا -٤-٩ ي ق أ لت
ن حق بقاً ع ركة مس ازل الش ا وتتن ة عنھ ركة ونیاب الح الش ة لص دمات البنكی ذ الخ ة تنفی ي نتیج ا ف ه

 العقد.   الرجوع على البنك في ھذا الشأن بمجرد التوقیع 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.

ي إلكة أو مستخدم الخدمة باستخراج في حالة قیام الشر -٥-٩ وذج االلكترون دى حصورة من النم
ك لإلسراع أو لتسهي ه للبن ة  وتقديم ول الخدمات أو توقیع نموذج البنك الكتابي لھذه الخدم ل الحص

د ھذا  ك، یع ى البن اً إل دیمھا إلكترونی ا و تق و  لمستخرج أاعلى الخدمة االلكترونیة التى سبق توقیعھ
ين الم ن تشابه ب ات التالنموذج نموذجاً جدیداً للخدمة مع عدم االعتداد بما یوجد م ا ى تتضمنھعلوم

ك الكتروصورة النموذج المستخرج الكترونیاً أو نموذج البنك الكتابى وتلك التى تم إرسالها للب اً ن ني
 عن طریق مستخدم 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. 

ذه لمعلنة من التسري الرسوم والمصاریف الخاصة بالخدمات البنكیة طبقاً للتعریفة ا -٦ -٩ بنك وه
ذه  تم خصم ه ى أن ي لرسوم االتعریفة قابلة للتغییر من وقت إلى أخر حسب رغبة البنك المطلقة عل

  والمصاریف من حساب الشركة  لدى البنك في تاریخ تقدیم 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 أ -٧-٩ ل لإللغ ر قاب ك تصرح وتوافق الشركة من اآلن تصریحا غی ه بحق البن ي فو الرجوع فی
كة خصم كافة العموالت، الرسوم والمصاریف الخاصة بھذه الخدمات فور إتمامھا من حساب الشر

 لدى البنك دون التزام البنك بإخطار الشركة مقدماً بھذا الخصم 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.

م یبد ائیاً ما لیسرى عقد الخدمة االلكترونیة من تاریخ التوقیع علیھ ولمدة سنة ویتم تجدیده تلق -٨-٩
د الخد ريان عق اء س ى انتھ ابق عل هر الس الل الش د خ ى التجدی ه ف دم رغبت رفین ع ن الط ة أى م م

لھ. االلكترونیة أو اى تجدید تالي
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.

مة  ال یحق للشركة الرجوع على البنك بأى مطالبات فى حالة حدوث عطل مفاجىء بالخد -٩-٩
و تنفیذ م أاإللكترونیة للبنك مثل انقطاع الكھرباء أو أى عطل فنى قد ینتج عنھ تأخیر فى استال

 التعلیمات الصادرة عن طریق نظام الخدمة االلكترونیة.
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.

یحتفظ البنك بحقھ فى وقف أو سحب نظام  الخدمة  اإللكترونیة فى اى وقت یراه بعد    -١٠-٩
 وقبل وقف أو سحب الخدمة. إخطار الشركة بذلك

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.

احكام روط وفى حالة ایقاف نظام الخدمة البنكیة االلكترونیة بسبب عدم التزام الشركة لش -١١-٩
وافاة لشركة بمایام یحق للبنك اعادة تفعیل الخدمة وذلك بعد ق الخدمة البنكیة االلكترونیة للبنك فانھ

یفاء بعد است ذلكونیة والبنك بالمستندات الدالة على التزامھا بشروط واحكام الخدمة البنكیة االلكتر
لبنك اافاة الداخلیة بالبنك إلعادة تفعیل الخدمة ؛ فان الشركة تلتزم بالتوقیع ومو تالموافقا

  لشركة   اعن  نونیة الدالة على السلطات والصالحیات المالیة لمن لھم حق التوقیعبالمستندات القا

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. 

بكة  -١٢-٩ ق ش ن طري ه ع رح ل ر مص ر غي ن الغی دخل م ن اى ت ئوال ع ك مس ون البن ن یك ل
 االتصاالت أو عدم دقة أیة تعلیمات صادرة من الشركة بواسطة مستخدم الخدمة.

9-13-  This Agreement shall be subject to Egyptian Law, its Executive Regulations and the 
Central Bank of Egypt’s instructions and regulatory rules.  The Courts of Cairo competent 
level shall settle any dispute arising in the course of performance or application of any of its 
conditions. 

ةالعقد یخضع ھذا -١٣-٩ انون المصرى ولوائحه التنفیذي ام الق ات والقواعد  الحك ة اوالتعلیم لرقابی
ق اى شرط من  ذ او تطبی أ بخصوص تنفی زاع ینش ل ن زى المصرى وك ك المرك الصادرة من البن

.شروط ھذا العقد یكون الفصل فیھ من اختصاص محاكم القاھرة على اختالف درجاتھا
9.14- The Arabic version of this Agreement shall apply in case of any discrepancies between 
the English and Arabic Versions.  نص اى یسري النص العربي لھذا العقد إذا ما ظھرت   -١٤-٩ زي وال اختالفات بین النص اإلنجلی

 العربي.

Crédit Agricole Egypt 

Signature of the Bank’s Authorized Signatory _____________________ 

Company 

Account Number: ___________________________________________ 

أجریكول  مصر يكرید

_____________________________________ توقیع المفوض عن البنك

الشركة

  _____________________________رقم الحساب : ______________

Name of the authorised signatory _______________________________   ______________________________________سم المفوض بالتوقیع: ا 

Capacity of the Authorised Signatory____________________________ ____________________ :صفة المفوض بالتوقیع__________________  
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