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ت المجلس األعلى لإلتصاالت و تكنولوجيا المعلوما  

نتقدم بطلبنا  ....................................................................................  أدناه شركة    نحن الموقعون 

 نوافق علـى االلتـزام      حيث البطاقة الذكية التي تستخدم إلجراء التوقيع اإللكتروني،         ومنحنا إلصدار شهادة مفتاح عام   هذا  

  : شهادة المذكورة وهيالة أدناه ، كشرط من شروط إصدار بالشروط واألحكام الوارد

أن يقدم األشخاص المذكورين إلى وزارة الداخلية كافه المعلومات التعريفية المطلوبة ، ويوافقوا علـى ان تقـوم وزارة              .1

 .الداخلية باإلحتفاظ بهذه المعلومات لديها بشكل إلكتروني 

اض ، على انه يعود لوزارة الداخلية أن توافق أو ترفض إصـدار شـهادة               بدون أن يكون لنا حق االعتر      نتفهم ونقبل ،   .2

 .والبطاقة الذكية للمتقدممفتاح عام 

ية واتخـاذ كافـة     نلتزم بأن يقوم مستلم البطاقة فور استالمه للبطاقة الذكية ، بتغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقته الذك                .3

قم التعريف الخاص به أو تمكين الغير من استعمالها ، ونتحمل ، كامل  لتجنب فقدانها أو تعديلها أو الكشف عن رالتدابير

حافظ على البطاقة ورقم التعريف الشخصي      يالمسؤولية الناتجة عما سبق ذكره ويلتزم مستلم البطاقة ورقم التعريف بأن            

 .وابقائهما بحوزته لدى كل استعمال للبطاقة

 عن فقدان البطاقة الذكية التي صدرت لصالحه، أو لدى وجود شك لديه             يةعالم الحكومة اإللكترون  سيقوم مستلم البطاقة بإ    .4

ــاتف     ــى ه ــر عل ــل الغي ــن قب ــتعمالها م ــاكس 4657802باس ــي 4672088 أو ف ــد اإللكترون   أو البري

qa.gov.ict@egovsupport   بإعالم الحكومة اإللكترونية المذكورة عند إنتهاء مهمة مستلم البطاقة أو  ونقوم من جهتنا

 .أو رغبتنا في إيقاف العمل بهاعمله لدى شركتنا 

نتعهد باستعمال المفتاح العام والبطاقة الذكية إلجراء المعامالت اإللكترونية المسموح بها بموجب القوانين ويتعهد مندوبنا  .5

ط وأن ال يستعملها للقيام بأية معاملة غير قانونية، بما ال يتجاوز الصالحيات والخدمات التـي                باستعمالها لهذه الغاية فق   

 . "لى البطاقة الذكيةطلب الحصول ع" مبينة بــ خولنا مستلم البطاقة القيام بها نيابة عنه وال

ائية المختصة في حالة إخاللنا بأي من       وللوزارة أو الحكومة اإللكترونية الحق بمقاضاتنا ومقاضاة مندوبنا أمام الجهات القض          

  .التزاماتنا وتعهداتنا أو استعماله للبطاقة لغير الغاية التي صدرت ألجلها

  . على هذا الطلب موافقة منه على اإللتزام شخصياً بكافة البنود واألحكام الواردة فيهالمفوض بالتوقيعيعتبر توقيع  .6

ني والمعامالت اإللكترونية يتم تفسير هذه اإلتفاقية وشروطها وأحكامهـا          لحين صدور القانون الخاص بالتوقيع اإللكترو      .7

 .من وزارة الداخلية والحكومة اإللكترونية
 

  بيانات المفوض بالتوقيع  بيانات الشركة

  :اإلسم  :اسم الشركة

  :المهنة  :رقم المنشأة

  :الختم  :التوقيع

  :التاريخ
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