
 

 

 
 
 
 

 االلكترونية واالشتراك في الخدمات المصرفية عقد فتح حساب مصرفي
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 (أو الزبون  في هذا العقد بالطرف الثاني إليه)ويشار                                               
 يد ـمهـت

المصــرفية بصــفة عامــة وفقــا  واألعمــالفــي التعامــل مــع الطــرف اجول فــي مجــال الخــدمات  الطــرف النــاني ير ــ  أنبمــا 
 والمنتجات المصرفية   واألعمالالداخلية ، ولما كان الطرف اجول متخصص في مجال تقديم الخدمات  وأنظمتهللوائحه 

وتطبيــق إفريقيــا وونـون المصــرف، مصــرف شـمال كمـا تســرم عميـع  ال ــروك واإللكـام المبينــة فيمــا يلـي علــ  الع قـة بــين 
هــذا ال ــروك علــي عميــع الحســابات التــي  ــتفتف مــن قبــل المصــرف فــي عميــع فروعــه ل نائنــه ولــه وفــق تقــديرا ودون أيــة 

ومتطلبات الحد األدن  من مصروفات الخدمات المصرفية واإللكترونيـة  هامش الرنفمسؤولية اتجاا ونائنه أن يغير ويعدل 
  ا  لســاب وكلــ  مــن وقــق ألخــر وفقــال لمتغيــرات التــي تطــرأ علــ  الســوق أو بنــا  علــي تعليمــات والعمــوجت األخــر  علــ 

ــعر الصـــرف الـــذم يطبقـــه المصـــرف علـــ  عميـــع  ــا المركـــ م كـــذل   ـ ــاب مصـــرف ليبيـ  اإليـــداعات والمســـحونات مـــن الحسـ
 نـــون لل ق إلضـــافة ( وج يحـــ ولســابات العمـــ ت األعنبيـــة وكلـــ  يـــوم إتمـــام العمليـــات المصــرفية )إعـــرا  قيـــود الخصـــوم أو ا

 الطعن فيه أو اجعتراض عليه .
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 التعريف بالمصطلحات
:_ مصرف شمال أفريقيا ـ مصرف تجاري وله فروع بمختلف المدن الليبية ويمتلك منظومة تشغيل الكترونيــة  المصرف ❖

 .ات عمالئه ومقره الرئيسي طرابلس خاصة بإدارة حساب

وهو المســتديد مــن كافــة الخــدمات المصــرفية واالكترونيــة التــي  المبرم لهذا العقديعي هو الشخص الطب:_الزبون/العميل ❖

 يقدمها المصرف .

 : _ يعني الحساب المدتوح من الزبون لدي المصرف . الحساب ❖

: _ يخصص لكل حساب رقم ويجب استخدام هذا الرقم في جميع معامالت الزبون مع المصرف بخصوص  رقم الحساب ❖

 جراء إي عمليات كاايداع فيه أو السحب منه أو أية عمليات أخري .الحساب وعند إ

 : _ هو الشخص الذي يدوضه الزبون للتصرف بالحساب .  المدوض أو المخول ❖

: _ هي البطاقة المصرفية االكترونية بكافة أنوعها والتي يصدرها مصرف شمال أفريقيــاو والتــي يــتم إصــدارها  البطاقة ❖

 الموقع على هذه التداقية وتحمل شعار المصرف. باسم الزبون أو العميل

أو أي خدمة إلكترونية  تطبيقات في الهاتف النقال  هي الخدمة التي يقدمها المصرف عبر :_الخدمة المصرفية االكترونية ❖

 جديدة يطلقها المصرف .

كن الزبــون المشــترك فــي الخدمــة الخدمة المصرفية االكترونية والذي يم أوهو الرقم الخاص بالبطاقة   :_ الرقم السري ❖

 المصرفية من استخدامها وهو يُعد توقيع إلكتروني للخدمات.

:_ وهو الحد األعلى المسموح بسحبه مــن رصــيد البطاقــة االكترونيــة أو مــن رصــيد  والخدمة االكترونية ةسقف البطاق ❖

 ليبيا المركزي. فالشركة المزودة للخدمة أو حسب منشور مصر أوالحساب الجاري ويحدده المصرف 

ـهــي القيمــة النقديــة التــي يتحصــل عليهــا الزبــون س :_ حركات الخدمة المصرفية االكترونية ❖  أوواء باســتخدام البطاقــة ـــــ

 خدمات مصرفية أخرى يحصل عليها الزبون. أي أوالتطبيقات المصرفية االكترونية وتمثل قيمة شراء البضائع 

لية المستحقة على الزبــون والواجبــة الــدفع للمصــرف نتيجــة لحصــوله علــى البطاقــة هي القيم الما :_ العمولت والرسوم ❖

 لها. هالمصرفية أو الخدمات المصرفية االكترونية واستعمال

 (1) مادة

 التمهيد السابق والتعريفات بالمصطلحات ع   ج يتج أ من مواد هذا العقد ومكم ل له. يعتبر 
 (2) مادة

  واألعرافبا مه شخصيا وفقا للوائف والنظم  ن الطرف اجول فتف لساب مصرفي رف الناني مبموع  هذا العقد يطل  الط 
 المصرفية المعمول بها لديه .

 (3) مادة

بمجرد التوقيع من قبل ال نون أو العميل أو المخول عل  هذا اجتفاقية يكون قد وافق عل  لصوله عل  كافة الخدمات  
لو كانق جلقه عل  توقيعه عل  هذا اجتفاقية كما يعتبر المصرف  ير مل م بقبول أو المصرفية التي يقدمها المصرف لت  

تغيير في التوقيع الخاص بال نون أو العميل ما لم يتسلم المصرف إشعار خطيال بهذا التغيير قبل فترة كافية من بد  العمل 
عطل نتيجة إلداث   أمعن  ل لمصرف  ير مسؤو بإدراج توقيعه عديدة عل  المعام ت المصرفية الخاصة بال نون ويكون ا

 هذا التغيير أو التعديل في التوقيع ما لم يخطر به المصرف . 
 
 

2 
 
 

 (4) مادة



 

 

با م الطرف الناني تحق رقم  لساب مصرفي عل  فتف  األولطرف وافق ال
  واألعرافللوائف والمناشير والنظم   قال وف.............................................( ....).............................. 

 . المعمول بها بالمصرف
 (5) مادة

التجارية والمصرفية ونما ج يخالف الت ريعات  لألعرافوفقا الحساب المذكور بالمادة النانية  با تعماليلت م الطرف الناني 
 واللوائف والنظم كات الع قة . 

 (6) مادة

عل    ،عنوان المصرف خصيال للمصرف أو تر ل بالبريد عل وتسلم شون خطية، متعلقة بالحساب يج  أن تكعمليات أم 
ال نون أن   تعليمات لل نون صادرة بو ائل أخر  وعل وفي لالة موافقة وتنفيذ المصرف ألم  ،أن ت مل عل  رقم الحساب

لالة امتناعه عن الوفا   وفي  ،يوقع عل  وثيقة مستقلة ت مل عميع األلكام وال روك التي تطبق عل  منل هذا الترتي 
فيكون اإلعرا  المتخذ من المصرف  ليمال دون أ  معارضة من ال نون ، وإكا كانق طلبات ال نون  ير واضحة أو   هبالت ام

إكا تلقي المصرف تعليمات متناقضة فيكون للمصرف لرية الخيار ف  تنفيذها أو تنفيذ أم منها أو عدم تنفيذ أم منها وكل  
 رف . بما يرض  المص

 تنفيذ. مطرف كان بسب  عد أمأو  ضرر قد يصي  ال نون وج يتحمل المصرف أم مسؤولية ناتجة عن عطل أو 
 (7) مادة

 م بما يتوافق وطبيعته كحساب مصرفي عار يلت م الطرف الناني بان يودع امواله في لسابه المذكور بصفة دورية ومستمرة 
، وكافة المصاريف والعموجت المستحقة سح  التي تتم عل  الحساب ، وان يكون رصيد الحساب يغطي كافة عمليات ال

 يوعد بها رصيد يحق للطرف األول قفل لسابه دون الرعوع إليه.  لمصرف، وإكا قدم ال نون صكوك جل
 (8) مادة

، وان  قانونيا ا تعماج  هاوا تعمالونطاقات السح  اإللكتروني ، ، بالحفاظ عل  الصكوك المسلمة له يلت م الطرف الناني 
، وفي لالة   بالحساب للسح يكون قاب   كوك ج يقابلها رصيد مالي يمتنع امتناعا باتا وتاما عن اصدار ص  او ص

 ات القانونية .يوالتبع المسؤولياتمخالفة كل  يتحمل الطرف الناني كافة 
 (9) مادة

  ركة الم ودة للخدمة. من قبل المصرف أو ال ةتكون مدة البطاقة المصرفية اإللكترونية محدد
 (10) مادة

 أوأو العميل فقط وج يجوو لغيرا ا تعمالها  ن عل  ال نو  ةوالخدمات المصرفية اإللكتروني ةيقتصر ا تعمال البطاقة المصرفي
 تحق مسؤوليته ال خصية.    عتسليمها ألم عهة أخر  ج تخدامها ونخ ف كل  فهي تق

 (11) مادة
في لدود المبالغ المحددة من طرف   ةتخدام البطاقة المصرفية والخدمات المصرفية اإللكترونييلت م ال نون أو العميل با 

 المصرف ويقر ال نون بأنه عل  علم كامل بها ويلت م بعدم تجاووها بمجرد توقيعه عل  اجتفاقية.
 
 

3 
 
 

 (12) مادة



 

 

 كارد/ ما تر / مسبقة الدفع نمو -السح  الذاتي ) يقر ال نون بان كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالخدمة اإللكترونية 
أخر  يقدمها المصرف صحيحة ودقيقة وكاملة كما يقر انه اطلع عل  كافة  ول( وأم خدمات مصرفية إلكترونية تدا / كارد في ا

ية اجلكترونية ا تعمال كافة البطاقات  والخدمات المصرف أوال روك واأللكام واآلليات والر وم والعموجت الخاصة بإصدار 
أية مبالغ مالية   با تردادوانه يفوض المصرف بخصم أم عموجت أو ر وم أو مصاريف ناتجة عن هذا الخدمات كما يخوله 

تكون قد أضيفق أو خصمق بالخطأ وله إعرا  أية تصحيحات مالية أو محا بية فيما يتعلق بحركة هذا الخدمات  وا  من  
 لساباته المصرفية التي لد  المصرف. الحسابات الخاصة بالتسوية أم من

 ( 14) مادة

هي خاصة با تعماجت مصرف شمال أفريقيا  بهذا العقدتعتبر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بال نون أو العميل الواردة 
قة وفقا  فقط ويحق للمصرف اإلفصاح عنها فقط للجهات القضائية وفقا لألعراف المصرفية المحلية والدولية كات الع 

 للت ريعات النافذة ويقر ال نون بأن تل  البيانات لها لجية الوثائق القانونية ويلت م العميل بتحدينها كلما دعق الحاعة إل  كل .  
 (15) مادة

يلت م ال نون أو العميل بت ويد المصرف بالبيانات المتعلقة بوضعه المالي مت  طل  منه كل  كما يصرح ال نون للمصرف  
رفض ال نون ت ويدا بها يجوو  أوق من صحة هذا البيانات وإكا لم يتم ت ويد المصرف بتل  البيانات عند طلبها بالتحقي

إلغائها فورا وندون الحاعة إلبدا  أية أ باب   أوللمصرف وفقا لتقديرا المطلق التوقف عن تقديم الخدمة المصرفية اإللكترونية 
 للعميل.

 (16) مادة

 أورقم هاتف العمل  أوتغيرات قد تطرأ عل  عنوانه  أمكتابيال بأ رع ما يمكن عن إخطار إدارة الفرع  نون أو العميلعل  ال  
إخطار ير له المصرف إل  ال نون   أمباليد للفرع الم ترك به ال نون ويعتبر  ال كتابيوأن يتم تسليم اإلخطار  السكن الخاص به

 عول قانونال.عل  أخر عنوان معروف لد  المصرف صحيحا ونافذ المف
 

 (17) مادة

عل  أعه ة وخوادم المصرف وأم طرف أخر   طاقة والخدمات المصرفية إلكترونيال يتحمل ال نون مصاريف اجلتفاظ ببيانات الب
 كما يتحمل ال نون مصاريف اجتصال بمرك  خدمة العم  . راكتشاإلمستضيف لمدة  نة كاملة بعد إلغا  

 

 
 (18) مادة          

ال ومة واإلعرا ات الضرورية للحفاظ عل  البطاقة المصرفية اإللكترونية   اجلتياطاتكافة  باتخاكيلت م ال نون أو العميل 
آلخر من لين  ال نون بتغيير الرقم السرم  ويفضل أن يقوم والرقم السرم الخاص به،والهاتف النقال الموعودة به الخدمة 

ر عميع الر ائل النصية التي ير لها المصرف لل نون عل  الرقم الخاص به صحيحة  وتعتب لس  اآللية المتبعة بالمصرف،
 يرا فور لدوث التغير.يما لم يخطر المصرف ما يفيد تغ
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 (19) مادة



 

 

لالة من األلوال أية مسؤولية قانونية نتيجة تسرب معلومات شخصية مصرفية عن الم ترك في   في ج يتحمل المصرف 
ضياع هاتفه النقال أو ألم  أوالنقال ومنل كل  اط ع الغير عل  هذا المعلومات بس  إهمال الم ترك  الخدمة من هاتفه

  ب  أخر.
يقر ال نون أو العميل بان عميع العمليات التي تتم من خ ل الرم  التعريفي والرقم السرم قد تمق من قبله شخصيا ويكون لها 

 لجية الوثائق الر مية . 
 (20) مادة

لة القانونية بسب  ما قد ينتج عن عدم الت امه  المسائالمصرف وال ركة الم ودة للخدمة من   نون أو العميل بأنه يخلييقر ال
طرف أخر نتيجة عدم المحافظة عل  الرم  السرم  أممن  أوبهذا ال روك والتعليمات و و  اج تعمال للخدمة من قبله 

 ل نون القانونية ولدا وج يحق له المطالبة بأم تعويضات ألم  ب  كان.باعتبار أن السرية لول الرم  السرم مسؤولية ا
 (21) مادة

والمصروفات التي يحق تقاضيها عند الر وم والعموجت المقررة لها  خصم قيمةبيقوم المصرف  بمجرد التوقيع عل  هذا العقد
 المستندية اجعتماداتو اإليداع والسح  فتف الحساب وكذل  عند إعرا  أم من المعام ت المصرفية األخر  كالتحويل و 
عموجت والمصروفات التي تخضع دائمال الوإصدار خطابات الضمان وما إلي كل  من الخدمات المصرفية ويكون تقاضي هذا 

، ويحق للمصرف تقاضي العموجت األخر  د بمصرف ليبيا المرك م الرقابة عل  المصارف والنق للتعديل من قبل إدارة
قابل الخدمات المصرفية المذكورة في المن ورات الم ار إليها كخدمات إصدار بطاقات السح  النقدم الذاتي أو م عابواألت

مصروفات وعموجت يستحقها المصرف لتقديم أم  يةمنف أ لفة دفاتر الصكوك وأو إصدار الصكوك السيالية بالدينار الليبي ، 
 من الخدمات المطلونة . 

 (22) مادة

ر يطرأ عل  أ عار العموجت والر وم والمصاريف المقررة من قبل المصرف فإنه يحق لل نون في لال أم تغيي
وإلغا  الخدمة بتقدم طل  إل  الفرع الذم تم اجشتراك من خ له، أما إدا قام ال نون با تعمال البطاقة  ضاجعترا

من تاريخ  عرات أو مضي أ بو بعد إشعارا من قبل المصرف بأم و يلة اتصال يراها المصرف منا بة بالتغيي
 اإلشعار فإنه يعد موافقال عل  تل  التغييرات .

 

 (23) مادة

يخصم من لساب ال نون قيمة اجشتراك في البطاقة والخدمات المصرفية اإللكترونية شهريال اعتبارا من تاريخ توقيعه 
 عل  هذا اجتفاقية.

 (24) مادة

بأكن من   إج ، للغير هـاعطا  اية بيانات عن يمتنع عناب ورصيدا ، و بالحفاظ عل   رية الحسيلت م الطرف اجول 
 من عهة قضائية مختصة ، او بمقتض  قانون . بأمر بأكن او او ، و بموافقتهصال  الحساب 

 (25) مادة

يعتد بالمستندات و التوقيعات اجلكترونية و عمليات البطاقات المالية الذكية التي تتم في اطار المعام ت 
 .، وتكون لها لجية في اثبات كل ما تتضمنه من بيانات ولركات مالية مصرفيةلمصرفية ا
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 (26) مادة



 

 

 لركة البطاقة والخدمات المصرفية اإللكترونية:_ 
ج يكــون المصــرف مســ وج عــن أم خســارة أو أضــرار ناشــ ة بصــورة مباشــرة أو  يــر مباشــرة عــن أم  ــو  ا ــتخدام 

لــي بســب  يرتكبــه ال نــون أو لعــدم كفايــة األمــوال بصــفة مؤقتــة فــي تلــ  اآللــة كمــا يعمــل البطاقــة أو ةلــة الصــراف اآل
المصــرف علــي تقــديم كافــة الخــدمات قــدر اإلمكــان ولــن يكــون المصــرف مســ وج عــن أم خســارة يتكبــدها ال نــون ألم 

ــائي أو  تـــه مهمـــا كانـــق أ ـــباب أخـــرم خارعـــة عـــن إراد أمخـــدمات مصـــرفية إلكترونيـــة بســـب  انقطـــاع التيـــار الكهرنـ
 األ باب.

 (27) مادة
عن أم خسائر ناتجة عن ا تخدام البطاقة أو الخدمة المصرفية اإللكترونية من قبل  يكون ال نون أو العميل مس وج

 أم شخص تحصل عليها بموافقته بسب  إهماله.
وواعبة الدفع للمصرف لت  تصبف كافة المبالغ المترتبة بعد ا تخدام كافة الخدمات المصرفية اإللكترونية مستحقة 

 عند انتها  هذا اجتفاقية أو إلغا  اجشتراك أو وفاة ال نون.
 (28) مادة

يحق للعميل متابعة رصيد بطاقته من خ ل نقاك البيع المحلية وفي لال اعتراضه عل  أم عملية فإنه يتعين عليه 
د العملية المعترض عليها وإج فإنه يعد من تاريخ قي أ بوعتقديم اعتراض كتابي إل  المصرف في موعد أقصاا 

يحق لل نون الحصول عل  ك ف بحركة لساب البطاقة أو الخدمة الم ترك فيها عبر لسابه و  موافقال عل  كل 
عند طلبه كل  وكذل  المستندات الخاصة بال را  المنفذة من قبله مقابل ر وم تقيد عل  لساب البطاقة أو لسابه 

  الجارم يحددها المصرف.
 (29) مادة                                                       

 المصرف  ير مل م ب حن البطاقة ما لم تكن القيمة قد أضيفق إل  الحساب التجميعي الخاص ب حن البطاقات.
 

 (30) مادة

لتي ير لها الطرف اجول  المتعلقة بالحساب ا اجلكترونيةالورقية و والنسخ والر ائل  تعد الك وفات و اجشعارات 
لم يرد ام  في لالة ما من بيانات ونتائج ، للطرف الناني صحيحة ومقبولة من طرفه وموافقا عل  ما عا  فيها

 .ع ر يومااعتراض منه خ ل خمسة 
 (31) مادة

 ن ال نون،ويج م كتابيال يحق للمصرف إلغا  البطاقة المصرفية اإللكترونية الضائعة أو المسروقة بعد ا ت م ب  ال 
اإلب غ عن فقدان أو  رقة البطاقة المصـرفية اإللكترونيـة إلـي إدارة الفـرع الم ـترك عـن طريقـة ال نـون فـور اكت ـاف 
الفقدان أو السرقة مع صورة  طبق األصل من ب غ ال رطة وتأكيد كل  خطيال وفورال مع تحديد أ م صـال  البطاقـة 

قمـه الـوطني، ويكـون ال نـون مسـ وجل عـن أم معـام ت  يـر مصـرح بهـا تـتم ورقم بطاقته ال خصية أو عواو  ـفرا ور 
 .إشعار خطيال بفقدانها أو  رقتهابا تخدام البطاقة قبل تلقي إدارة الفرع 
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 (32) مادة
 يحق للمصرف إلغا  البطاقة المصرفية اإللكترونية إكا لم يتم ت ويدا بالبيانات المتعلقة بالوضع المالي لل نون أو

 رفضه المطلق بت ويد المصرف بها وندون إبدا  أم أ باب لل نون.
للمصرف الحق في إيقاف الخدمة المصرفية الممنولة لل نون إكا أ ا  ا تعمالها أو إكا ا تعملق في األوعه 

 واأل راض الغير معدة لها مع تسوية لقوق والت امات الطرفين عن المبالغ المتبقية في لساب البطاقة.
 (33) مادة

يعتبر المصرف  ير مسؤول عن إيقاف أو إلغا  البطاقة المصرفية أو الخدمة المصرفية اإللكترونية أل باب 
 خارعة عن إرادته وج يتحمل أم مسؤولية إدا لم يتمكن ال نون من الوفا  بالت اماته نتيجة اإليقاف أو اإللغا . 

 (34) مادة
أو   العميل -عن تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية لل نون  عاجمتناللمصرف الحق ودون أدن  مسؤولية عليه 

 إيقافها أو إلغائها.
 (35) مادة

كان لسابه يتم  يلت م ال نون أو العميل بإخطار المصرف فورال بانتها  الوكالة والوصاية ال رعية وفقال للقانون إكا ما
لفاظال  با مهات المصرفية اإللكترونية الممنولة إدارته بإلداهما لت  يتسن  للمصرف إيقاف اجشتراك في الخدم

 عل  السرية المصرفية وج يتحمل المصرف مسؤولية مخالفة ال نون بذل .
وقق إكا كان  ب  اإللغا  وعود  أميحق للمصرف إيقاف الخدمات المصرفية اإللكترونية الممنولة لل نون في 

ليم البطاقة اإللكترونية للمصرف فورال ويحق له ا ترعاع نسبة عريمة إلكترونية أو أل باب قضائية، وعل  ال نون تس
 من المصاريف المتعلقة بتل  الخدمات المصرفية التي خصمق منه مقدمَا.

 (36) مادة
يتحمل كافة المصاريف  البطاقة المعيبة فإن الطرف األولية بدجل عن في لالة إصدار المصرف بطاقة إلكترون

 . أو العميل إ تعمالها من قبل ال نون   و لم يكن العي  ناتجال عن الخاصة بإعادة اإلصدار ما 
 (37) مادة

محاولة   أميلت م ال نون با تخدام الخدمة في اإل راض المعدة لها فقط وان يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن 
 ا تخدام بصورة تخالف القوانين المعمول بها. 

 (38) مادة
ات التي تن أ لول السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها بموع  البطاقة المصرف  ير مس ول عن الخ ف

 والخدمات المصرفية اإللكترونية األخر  ما لم يكن الخ ف أل باب فنية.
 (39) مادة

 اية لغرض ا ترعاع ، يخول الطرف الناني الطرف اجول بالدخول ال  لساباته لديه والخصم من ارصدتها المالية
 ود ديون او عموجت او ر وم خدمات مستحقه عليه او لوع ، اودعق بحساباته عن طريق الخطا  مبالغ مالية

  من الطرف الناني .  إكن أوموافقة أو  دون الحاعه ال  ا  تنبيهوكل    ، لصالف الطرف اجول
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 (40مادة )

ت والعمليات المصرفية التي يقدمها اطلع عل  قائمة ا عار المعام ت والخدمات والمنتجا بأنهيقر الطرف الناني 
يقدمه من خدمات  عميع ما وأ عارالطرف اجول في تعديل نوع وشروك  بألقيةويقر ، المصرف لعم ئه ووافق عليها 

  .ويخوله تخوي  باتا وتاما ج رععة فيه بخصم ر وم هذا الخدمات من لسابه لديه مباشرة ومنتجات مصرفية 
 (41مادة )

اكا انقضق  نة من تاريخ اخر لركة له ، وفي عميع اجلوال يقفل الحساب بوفاة الطرف   لمصرفييقفل الحساب ا
 محمل بالت امات مالية .يكون ني او فقدانه اجهلية او اف  ه ، كل كل  ما لم النا

 (42مادة )

لة اجتصال التي يمكن وو ي له الموطن اجصلي  و الطرف النانيهي عنوان  بصدر هذا العقد تعتبر البيانات الواردة 
ب  ات ر مية تحقق او اشعارت تر ل عن طريقها تعتبر اية اخطارات ان و  ، للطرف اجول الوصول اليه عن طريقها

 فرضية علم الطرف الناني بها . 
 (43مادة )

عن  في لالة اخ ل الطرف الناني بأم نص من نصوص هذا العقد ، فانه يحق للطرف اجول قفل الحساب واجمتناع
 تقديم اية خدمات مصرفية او مالية لصالف الطرف الناني بصفه نهائيه ، والرعوع عليه بالتعويض اكا كان له مقتض  . 

 (44) مادة

 يها وارتضيا عل  العمل بمقتضاها.عل  ما عا  ف واطلع الطرفان عليها ووافقال مادة ،  أرنعة وأرنعون هذا العقد من  حرر
 
 

 الطرف الثاني                               الطرف األول

 
                                       .............................. .............................. 
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