
 

 

  
  

  عقد فتح حساب مصرفي
  شخص اعتباري

  
  

وكالة  ،فرعال افريقيا ـبمقر مصرف شم م،......... الموافق      /     /            .انه في يوم ...      
   من : ابرم هذا العقد بين كل...... ..................................................

 يف .. وينوب عنه.......................كالة ..........................مصرف شمال افريقيا فرع ، و  -: اوالً 

ي رقم صخ.... اثبات ش........................توقيع هذا العقد السيد / ...............................
  .......................................... بصفته .............................

  في هذا العقد بالطرف االول) إليه(ويشار         
  

ي  ا ف ة  ........................................................ ويمثله از / جه ه / جه ركة / مؤسس ــاً  :- ش ثاني
د ..................................... ذا العق ع ه م .........توقي ية رق ة شخص .................... بطاق

ي .............................. م وطن ية .......رق فته ..............................  ................... الجنس بص
ع بموجب ............. مخوالً  م  .................بحق التوقي ان ...............سجل تجاري رق اريخ ومك ... ت

دوره الحية .... ................................... ص ية ..........................الص  الجنس
............................................  

.............................أقرب نقطة دالة .......................الرئيسي ....... المقر نوانع  
م .......ه د .........................اتف رق ندوق البري ي االلكترون دالبري ................................... ص

...................................................................  
  في هذا العقد بالطرف الثاني) إليه(ويشار        

  

  متهيد
 صرفيةالم واألعمالبما ان الطرف الثاني يرغب في التعامل مع الطرف االول في مجال الخدمات 

قديم الداخلية ، ولما كان الطرف االول متخصص في مجال ت وأنظمتهه بصفة عامة وفقا للوائح
 يجري نصهلعقد ، والمنتجات المصرفية ، فقد التقت ارادة الطرفان على ابرام هذا ال واألعمالالخدمات 

  على النحو التالي :

  )1مادة (
  يعتبر التمهيد جزء ال يتجزأ من مواد هذا العقد

  

  )2مادة (
فقا باسمه شخصيا و ن الطرف االول فتح حساب مصرفي طلب الطرف الثاني مبموجب هذا العقد ي

  المصرفية المعمول بها لديه . واألعرافللوائح والنظم 
  

  )3مادة (
ق ال رفيواف اب مص تح حس ى ف رف االول عل م  ط ت رق اني تح رف الث م الط باس

..................................................................)................ (..... ً نظم وائح والمنالل وفقا شير وال
  . المعمول بها بالمصرف واألعراف

  



 

 

  )4مادة (
ا رفية وبمة والمصالتجاري لألعرافوفقا الحساب المذكور بالمادة الثانية  باستعماليلتزم الطرف الثاني 

  ال يخالف التشريعات واللوائح والنظم ذات العالقة .
  

  )5مادة (
يعته فق وطببما يتوافي حسابه المذكور بصفة دورية ومستمرة  أموالهطرف الثاني بان يودع يلتزم ال

  ساب .كحساب مصرفي جار ، وان يكون رصيد الحساب يغطي كافة عمليات السحب التي تتم على الح

  )6مادة (
تنع وان يم،  استعماال قانونيا هاواستعمال، بالحفاظ على الصكوك المسلمة له يلتزم الطرف الثاني 

، وفي  لحساببا للسحبيكون قابال  كوك ال يقابلها رصيد ماليامتناعا باتا وتاما عن اصدار صك او ص
  والتبعات القانونية . المسؤولياتحالة مخالفة ذلك يتحمل الطرف الثاني كافة 

  

  )7مادة (
عتيادية يقة ايلتزم الطرف االول بتمكين الطرف الثاني باستعمال حسابه المذكور بصورة طبيعية وبطر

يل وتسهيل اجراء كافة المعامالت والعمليات المصرفية من ايداع وسحب نقدي و ايداع وتحص
تزامات واالل عمليات المقاصة والتحويالت المالية والتخويل بالخصم وسداد الفواتير وإجراءالصكوك 

  . مالئهبتقديمها لعالمصرف المالية والى غير ذلك من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقوم 
  
  

  )8مادة (
 لحسابابفتح يخول الطرف الثاني الطرف االول بخصم كافة العموالت والرسوم والتكاليف الخاصة 

ف ا الطرالتي يقرره عارلألسمن حسابه المذكور وفقا جميع الخدمات والمنتجات المصرفية وقفله و
ف ، وال يحق له المطالبة بترجيع أي مصاريف أو عموالت حصلت من طراالول في هذا الشأن 

  المصرف .
  

  )9مادة (
 ، غيرلل هـنعاعطاء اية بيانات  يمتنع عنبالحفاظ على سرية الحساب ورصيده ، ويلتزم الطرف االول 

مقتضى بمن جهة قضائية مختصة ، او  بأمر او بأذن او ، و بموافقتهبأذن من صاحب الحساب  إال
  قانون .

  

  )10مادة (
معامالت اطار ال تم فيتيعتد بالمستندات و التوقيعات االلكترونية و عمليات البطاقات المالية الذكية التي 

  مصرفية.وتكون لها حجية في اثبات كل ما تتضمنه من بيانات وحركات مالية  المصرفية،
  

  )11مادة (
سلها ب التي يرالمتعلقة بالحسا االلكترونيةالورقية و والنسخ  االشعارات والرسائلشوفات و تعد الك

 تائج ،ت ونمن بيانا الطرف االول للطرف الثاني صحيحة ومقبولة من طرفه وموافقا على ما جاء فيها
  .عشر يوما من تاريخ تسلمه لها لم يرد اي اعتراض منه خالل خمسة  في حالة ما

  
  

  



 

 

  )12مادة (
غرض ل ، يةيخول الطرف الثاني الطرف االول بالدخول الى حساباته لديه والخصم من ارصدتها المال

سوم رت او ود ديون او عموالاو لوج ، مبالغ مالية اودعت بحساباته عن طريق الخطاء اية استرجاع
ن و اذن مة أموافق وأ دون الحاجه الى اى تنبيهوذلك   ، لصالح الطرف االول خدمات مستحقه عليه

   الطرف الثاني . 

  )13مادة (
مصرفية يات الاطلع على قائمة اسعار المعامالت والخدمات والمنتجات والعمل بأنهيقر الطرف الثاني 

  شروط والطرف االول في تعديل نوع  بأحقيةويقر ، التي يقدمها المصرف لعمالئه ووافق عليها 
  
  
  

يه بخصم فويخوله تخويال باتا وتاما ال رجعة مصرفية يقدمه من خدمات ومنتجات  جميع ما وأسعار
   رسوم هذه الخدمات من حسابه لديه مباشرة .

  

  )14مادة (
اب الحس اذا انقضت سنة من تاريخ اخر حركة له ، وفي جميع االحوال يقفل يقفل الحساب المصرفي

  .لية لتزامات ماو فقدانه االهلية او افالسه ، كل ذلك ما لم محمل باني أبوفاة الطرف الثا
  

  )15مادة (
ال التي االتص ووسيلة لهالموطن االصلي  و الطرف الثانيتعتبر البيانات الواردة بالتمهيد هي عنوان 

قها و اشعارت ترسل عن طريأاية اخطارات ان و ، يمكن للطرف االول الوصول اليه عن طريقها
  بالغات رسمية تحقق فرضية علم الطرف الثاني بها .تعتبر 

  

  )16مادة (
اب الحس في حالة اخالل الطرف الثاني بأي نص من نصوص هذا العقد ، فانه يحق للطرف االول قفل

عليه  الرجوعوو مالية لصالح الطرف الثاني بصفه نهائيه ، أواالمتناع عن تقديم اية خدمات مصرفية 
  بالتعويض اذا كان له مقتضى .

  

  )17مادة (
العمل  يا علىطلع الطرفان عليها ووافقا على ما جاء فيها وارتض ،مادةهذا العقد من سبعة عشر  حرر

  بمقتضاها.
  
  
  
  

  الطرف الثاني                       األولالطرف 
 


