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ويف حال استيفاء    االشرتاك، رصف اليقني بعناية كاملة قبل ملء طلب  الرشوط واالحكام العامة للخدمة الرقمية مل قراءة  الرجاء  

 التي تحكم استخدامها.   الرشوط يعد موافقة منكم عىل    االشرتاك، ذلك والتوقيع عىل طلب  

 

أن قبولك باستخدام تطبيق  جزء ال يتجزأ من اإلجراءات املتبعة يف املرصف و   هتعترب الرشوط واالحكام ومناذج تقديم الخدمة الرقمية وما تحتوي

عرب شبكة املعلومات والهاتف النقال )املوبايل املرصيف( إلجراء العمليات املالية وغري املالية التي قام املرصف   الرقميةاجراءات الخدمة 

 والتزامك بها. بتحديها مسبقا يعني موافقتك املسبقة عىل الرشوط واالحكام املدرجة

 

: التعريفات )يكون للكلامت والعبارات يف هذه الرشوط واالحكام العامة(:       أوالا

   يعني مرصف اليقني أو أي من فروعه.: املرصف 

   يعني من فتح الحساب باسمه سواء كان شخصا طبيعياا او معنوياا :  الزبون 

   يعني من يفوضه الزبون سواء كان وكيالا أو وصياا :  املفوض 

هو الرقم الذي يصدره املرصف للزبون اىل حني دخوله وتغريه ويقوم بالتسجيل عىل   األسايس للخدمة عرب االنرتنت: الرقم الرسي  

  (.PINالخدمة االلكرتونية عرب االنرتنت ويكون الدخول به إلدارة حسابه )باستثناء الطلبات املالية وغري مالية 

الزبون مبجرد االشرتاك يف الخدمة ويتم   يضعهالذي    السؤال االمنيهو   (: PINية ) الخاص بالطلبات املالية وغري املال   الرسية   األسئلة 

  .طلبه من قبل النظام عند اجراء أي مطالبة مالية أو غري مالية 

 ثانياا: للمرصف الحق يف: 

الخدمة بعد التعديل قبوال موافق عديل هذه الرشوط واالحكام يف أي وقت وإبالغ العميل بها وتعترب استمرار استفادة العميل من .ت1

 عليها.

الغاء هذه الخدمة أو إيقافها أو حجبها موقتا يف حالة أن هناك شك يف صحة ما يتلقاه الزبون من تعليامت او العمليات التي يجرها .2

 الزبون باستخدام هذه الخدمة وكذلك يف حالة الشك بأي اخرتاق للمعلومات. 

إلغاء ألي خدمة مقدمة من ضمن خدمات االنرتنت واملوبايل او يف الربمجيات املستخدمة فيها يف أي  أي تعديل او اضافة او .اجراء 3

 وقت يشاء ودون سابق اشعار واعالم الزبون عيل عنوانه املعتمد لدي املرصف. 

 الحق يف املوافقة أو رفض طلب الحصول عىل دفرت الصكوك. .له 4

 ىل الحساب. الخدمة يف حال ورود حجز تحفظي ع. إيقاف 5

 عدم اصدار اية اشعارات بالعمليات املنقدة. .6

يحق للمرصف استيفاء وفرض رسوم وعموالت عىل منح الخدمة الرقمية عرب االنرتنت واالستفادة من الخدمات املقدمة من خاللها .7

   رشيطة اشعار الزبون بذلك.حسب قامئة أسعار الخدمات املرصفية املعتمدة باملرصف مع إمكانية تغريها من وقت ألخر 

 بذلك. يجوز للمرصف تغيري الربمجيات املستخدمة يف القنوات االلكرتونية املقدمة وعىل أن يشعر الزبون .8

مسبق من الزبون، إذا كانت هذه األخطاء   يجوز للمرصف تصحيح األخطاء التي تحدث يف التحويالت االلكرتونية لألموال دون تفويض.9

   أو جزء منه سبق وأن تم قيده لحساب أو عىل حساب زبون اخر خطأ رشيطة اعالم الزبون بذلك. تتعلق بعكس مبلغ

 ثالثاا: ال يكون املرصف مسئوال عن: 

 االرضار أو الخسائر مهام كانت الناتجة عن االخالل بهده الرشوط أو بأحد منها التي يتكبدها الزبون. *

 استعامل هذه الخدمة مهام كانت االسباب. االرضار والخسائر الناتجة عن سوء *

 عن أي عملية إدخال غري صحيحة قام بها الزبون أو من يفوضه.  *

 عن ترسب أي معلومات شخصية عن الزبون أو من يفوضه بسبب اهامله أو ضياع هاتفه النقال أو الي سبب من االسباب. * 

 من العميل أو من يفوضه.  االرضار املرتتبة عن عدم املحافظة عىل الرقم الرسي سواء *

عن االرضار الناتجة عن االعطال الفنية أو القصور يف منظومات الخدمة أو شبكة االتصاالت تؤدي ال انقطاع الخدمة أو عدم االستفادة * 

 منها جزئيا أو كليا أو عدم اكتامل الحركة املالية وغري املالية.

 الخدمة. ف أخري ناتجة عن استخدام الزبون لشبكة االتصاالت االستفادة من هذه عن تكاليف االتصاالت بجمع انواعها أو أي تكالي * 

عن اية خسائر تلحق الزبون أو من يفوضه نتيجة ادخال ارقام الحسابات املحول منها /او لها عن طريق الخطأ، ويكون الزبون وحده  *   

 د ترتتب جراء ذلك. مسؤول بالتدقيق عىل أرقام الحسابات، ويعفى املرصف من أي مسؤولية ق

 عن عدم محافظة العميل أو من يفوضه عيل رسية املعلومات املتعلقة بحسابه.  -

 يف حال ارسال املرصف رسالة نصية عن طرق الخطأ.  -

الخدمة التي  عن االرضار التي تلحق الزبون نتيجة املخاطر املرتتبة عن استخدام هذه الشبكات وكافة املخاطر الناتجة عن استخدام  -

 طلبها. 

 عن عدم انتظام او توقف الخدمة او عدم دقة املعلومات املستخرجة بواسطتها.  -

يف العمليات التي يجرها الزبون باستخدام هذه الخدمة وكذلك، ويف حالة الشك يف صحة ما يتلقاه من    عند   اخرتاق للمعلومات  -

 تعليامت.

االرسال أو االستقبال وعن أي عطل متعمد بسبب حصول قرصنة عىل جهاز الحاسوب او الهاتف  عن أي ارضار نتيجة شبكة االتصال وسوء  -

 بالزبون. الخاص  

 عن أي عملية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل املايل.  -

 رابعاً: احكام عامة: 

قبله، ويكون لها حجية يقر الزبون بأن جميع العمليات التي تتم من خالل الرمز التعريفي والرقم الرسي قد متت من   -1

الوثائق الرسمية تجاهه، كام يقر الزبون بأن املرصف ال يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن أي من العمليات املنفذة من  

 خالل الخدمة مهام كان نوعها أو مصدرها، طاملا صدرت وفقاا للرشوط الخاصة بها. 

متتالية، فان الخدمة تتوقف مؤقتاا ويتوجب عىل الزبون ابالغ  يف حال ادخال الرقم الرسي بشكل خاطئ لثالث مرات  -2

 املوظف املسئول عن الخدمة إلعادة تفعيل الخدمة. 

 عىل الزبون مراجعة فرعه الستالم الدفرت. و عند طلب دفرت صكوك  املرصف بقيد الرسوم عىل حسابه الزبون يفوض  -3

وضمن الرصيد الفعيل   املايل،تحويل يلتزم الزبون بأن ال يتجاوز الحد املسموح به يومياا او اسبوعياا او شهرياا بال  -4

وال يتحمل   اغي ال املتوفر يف الحساب وذلك وفقاا لتعليامت املرصف يف هذا الخصوص، وخالف ذلك يعترب طلب التحويل 

 املرصف أي مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل املايل.

  لها،لكرتونية تحكمها األنظمة والقوانني النافذة ان عملية ارسال اشعارات حول العمليات املنفذة بوسائل الخدمات اال -5

 وال يستطيع الزبون الغاء امر بواسطة الخدمة وتعترب هذه العمليات قد متت مبوافقة الزبون. 

يقر الزبون بأن ارسال الرسائل النصية هي مبثابة اعالم له عن الحركات التي تتم عىل حسابه ويخيل مسؤولية املرصف   -6

خطية يف حال توجيه رسالة نصية، وبعد ارسال الرسالة من املرصف مبثابة ارسال نهايئ له  عن ارسال اشعارات 

 ويسقط حقه باالعرتاض عىل عدم وصول الرسالة له كون ان الهاتف املحمول مغلق او عاطل عن العمل.

 يل: ي يف حال كان الحساب مشرتك، ويرغب أصحاب الحساب الحصول عىل الخدمات االلكرتونية فيشرتط ما  -7

 كان املفوض بالتوقيع عن الحساب شخص واحد تكون موافقته هو فقط عىل االشرتاك بالخدمة.  إذا *

من شخص واحد تكون موافقتهم جميعاا مطلوبة لالشرتاك بالخدمة، عىل   أكرثكان املفوض بالتوقيع عن الحساب  إذا* 

ية عىل الحساب بهذه األرقام تعترب  األشخاص الستالم الرقم التعريفي وكلمة الرس واي عمل  أحدان يتم تفويض 

 صحيحة وموافق عليها وال يحق لهم الرجوع عنها او االعرتاض عليها.

يفوض الزبون املرصف بقيد كافة العموالت واملصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة االلكرتونية عىل أي من حسابات   -8

 الزبون لدى املرصف. 

 ة: تلغى الخدمة عن الزبون يف الحاالت التالي  -9

 إساءة االستخدام.  -

 بناءا عىل طلب الزبون.  -

 انتهاء الوكالة.  -

 وفاة الزبون.  -

 اغالق حسابات الزبون.  -

 زبون قارص بلغ شن الرشد.  -

أية اسباب مستجدة تحول دون االستمرار يف الخدمة مثل )ادراج الزبون يف القامئة   -

 السوداء(.  

وال يشرتط توفري نسخة مرتجمة باإلنجليزية وتعترب النسخة   االشرتاكيقر األجانب بقبول النسخة العربية من منوذج     -10

 العربية هي األصل الذي يؤخذ به أمام املحاكم الليبية. 

 :من الزبون   خامساا: إقرار    

شكل  يقر الزبون ان جميع املعامالت االلكرتونية املتعلقة بكافة املعامالت املرصفية صحيحة ومقبولة وغري قابلة للنقد بأي             

من االشكال وبالتايل فان الزبون يسقط حقه يف الطعن فيها مستقبالا او الدفع بعدم صحتها اسقاطاا نهائياا غري  

 قابل للرجوع فيها. 

 :ملحوظة مهمة   سادساا: 

االجراءات تجاه املرصف، وإن أي  ال تعترب هذه االجراءات ملزمة للمرصف تجاه الغري، حيث ال يجوز االحتجاج مبا ورد يف هذه             

 استعامل لها بدون موافقة املرصف يعرض املخالف اىل املسائلة القانونية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


