ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ
أنه في يوم .............الموافق  20.../...../......بمدينة طرابلس أبرم ھذا العقد بين كل من :
 .1مصـــــــــــــــرف الواحـــــــــــــــة  ،ويمثلھـــــــــــــــا فـــــــــــــــي التوقيـــــــــــــــع علـــــــــــــــى ھـــــــــــــــذا العقـــــــــــــــد :
األســـــتاذ ............................................................./بطاقـــــة شخصـــــية رقـــــم  ...........................بصـــــفته
مدير إدارة المدفوعات اإللكترونية وعنوانه )مصرف الواحة – إدارة التسويق  -..................-طرابلس – ليبيا
ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول
 .2التاجر  /البائع  /المؤسسة وعنوانه ...........................................................
اسم التاجر ولقبه .................................:اإلسم التجاري .................................:
الشكل القانوني )صفته(............................:نوع النشاط ....................................:
بطاقة شخصية رقم ........................:تاريخ اإلصدار .......................:جھة اإلصدار .......................:
الرقم الوطني  .................................:السجل التجاري .................................:
رقم إذن المزاولة .....................................:البريد اإللكتروني ............................:
رقم الھاتف الثابت  ............................:الھاتف النقال .......................:الفاكس .................:
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .
ماستر كارد
فيزا
نمو الوطنية
نظام الدفع بالبطاقة:
مالحظات
رقم الحساب
الفرع
ر.م
1
2

ﲤـــﻬﻴـــــﺪ

•
•
•
•

لمــا كــان الطــرف الثــاني يرغــب فــي تركيــب عــدد)(.............من أالت نقــاط البيــع ،وحســب األنشــطة المحــددة فــي الجــدول
بالخلف  ،وحيث ان الطرف األول لديه اإلمكانيات الفنية والصفة القانونية لتقديم مثل ھذا النوع من الخدمات اإللكترونية .
لذا اتفق الطرفان وتعاقدا على ما يلي :
إن الممثــل القــانوني للطــرف الثــاني المــذكور أعــاله اطلــع علــى الشــروط الملحقــة بھــذا العقــد  ،وقبــل اإلشــتراك فــي النظــام
المــذكور أعــاله حســب الشــروط العامــة المدونــة بــالخلف والعمــوالت المقــررة علــى ھــذه الخدمــة والشــروط الخاصــة بھــا وفــق
األتي :
نسبة العمولة التي يستقطعھا مصرف الواحة من إجمالي مبلغ الفواتير )% (....................
أقصى أجل لتسليم الفواتير للمصرف في حاالت اإلعتراض شھر من تاريخ العملية .
أقصى مدة لدفع المبلغ للتاجر ) (3أيام عمل .
يتعھــد الطــرف الثــاني بالمحافظــة علــى المعــدات المســتلمة مــن التلــف والضــياع وســوء اإلســتخدام  ,وســداد قيمتھــا فــي حــال
حدوث ذلك.

ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺧﱲ
اﻟﻄﺮف ا ٔﻻول

اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ
.............................

.............................
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ﻣـﻘـﺪﻣــــــﺔ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

المصرف  :ھو المصرف الذي يقوم بإصدار البطاقات المصرفية أليا ً أيا ً كان نوعھا ويعتمدھا لديه كوسائل دفع وتبادل .
التــاجر :ھــو الشــخص الطبيعــي أو اإلعتبــاري الــذي يقبــل البطاقــات المصــرفية لتســديد ثمــن المبيعــات والخــدمات التــي يقــدمھا
للزبائن .
حامــل البطاقــة  :ھــو الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك البطاقــة البالســتيكية المعتمــدة والتــي تحمــل اســمه وتكــون صــادرة مــن أحــد
المصارف المرخص لھا بإصدار البطاقات من قبل المنظمات العالمية والسلطات النقدية المحلية .
الديون  :تحصيل المبالغ المستحقة على حامل البطاقة نظير مشترياته من الطرف الثاني بواسطة البطاقة المصرفية .
البطاقـــة  :ھـــي البطاقـــة األساســـية أو التابعـــة المســـتخدمة لتســـديد ثمـــن المشـــتريات والخـــدمات مـــن نقـــاط البيـــع والســـحب مـــن
الصرافات األلية أيا كان نوعھا .
يوم العمل  :يقصد به أي يوم فيه الطرف األول )األول( مفتوحا ً للعمل الرسمي داخل ليبيا.
األجھــزة والمعــدات  :يقصــد بھــا اآلالت إلكترونيــة عنــد نقــاط البيــع وجميــع التجھيــزات الخاصــة بھــا باإلضــافة إلــى وســائل
الربط بالكمبيوتر مع الطرف األول والذي يوفرھا الطرف األول ألغراض ھذا العقد .
قســيمة المبيعــات  /الشــريط المطبــوع  :ھــو عبــارة عــن قســيمة تخــرج مــن الجھــاز )(POSعنــد إتمــام عمليــة البيــع باإلتصــال
المباشــر مــع الطــرف األول أو تلــك التــي تمــأل مــن قبــل الطــرف الثــاني لتمكنــه مــن تشــغيل نقــاط البيــع وفقــا للطــرق الســليمة
والصحيحة .
النشـــرات التحذيريـــة )لـــوائح الكشـــوفات(  :ھـــي نشـــرات تصـــدرھا الشـــركة القابلـــة للبطاقـــة )معـــامالت( أو الشـــركة العالميـــة
)فيـــزا أو ماســـتر كـــارد أو اي شـــركة اخـــرى( أو المصـــرف مقـــدم الخدمـــة للتجـــار أصـــحاب أجھـــزة  POSعلـــى البطاقـــات
المسروقة والمبلغ عنھا.
قيــود التشــغيل  :علــى التــاجر عــدم قبــول البطاقــة فــي حــال ورود رقمھــا فــي النشــرات التحذيريــة وخاصــة فــي حــال انقطــاع
االتصــال المباشــر وفــي حالــة قبولھــا يتحمــل التــاجر مبلــغ العمليــة وكافــة المســؤوليات والتبيعــات القانونيــة ،وقــد تكــون النشــرات
التحذيرية بنسخ ورقية أو الكترونية .
وبمــا أن الطــرف األول قــد عــرض علــى الطــرف الثــاني تقــديم خدماتــه الــى حــاملي البطاقــات المصــرفية مــن خــالل بيــع الســلع
وتقــديم الخــدمات  ،وبمــا أن الطــرف االول وافــق علــى انضــمام الطــرف الثــاني لقبــول البطاقــات المصــرفية وذلــك باســتعمال
األجھــزة الواجــب اســتخدامھا فقــط فيمــا يتعلــق بمبيعــات الســلع والخــدمات التــي تنطــوي علــى التحويــل اإللكترونــي لألمــوال عنــد
نقطة البيع عن طريق االجھزة وضمن شروط ھذا العقد  ،لذلك تم اإلتفاق بين الطرفين بالرضى والقبول على ما يلي :
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ﻣﺎدة ) : (1ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت






يتعھــد الطــرف الثــاني بقبــول البطاقــات المصــرفية الصــالحة لإلســتعمال والمقدمــة مــن حامليھــا لغــرض ســداد قيمــة المشــتريات
والخــدمات وأن يــوفر لھــم الســلع والخــدمات المطلوبــة بــنفس األســعار المطبقــة علــى بقيــة الزبــائن كمــا يتعھــد الطــرف الثــاني
بالتأكد والتثبت في كل مرة تستخدم فيه البطاقة من األمور التالية :
أن البطاقة المقدمة لإلستعمال سارية المفعول في تاريخ تقديمھا إليه.
أن البطاقة لم تدرج ضمن لوائح وكشوفات البطاقات المعمم عليھا ضمن النشرات التحذيرية .
أن يتم التأكد من قيام حامل البطاقة بالتوقيع على قسيمة المبيعات )ايصال البيع(.
ان يطلــب مــن حامــل البطاقــة إبــراز ھويتــه الشخصــية )جــواز ســفر أوبطاقــة شخصــية أو أيــة وثيقــة رســمية(في كــل مــرة ومطابقــة
اإلسم مع اإلسم الظاھر على البطاقة .
إبــالغ الطــرف األول بأســرع وســيلة ممكنــة فــي حــال اكتشــاف أن البطاقــة مــزورة أو انھــا مــن ضــمن قــوائم النشــرات التحذيريــة
 ،واالحتفاظ بالبطاقة المزورة إذا أمكن ذلك أو تقديم رقم البطاقة وابالغ الطرف االول بھدف إيقافھا الفوري .

ﻣﺎدة ) : ( 2اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن توقيــع ھــذا العقــد يعتبــر بدايــة لعالقــة ماليــة بــين الطــرفين حيــث تســجل جميــع حركــات الطــرف الثــاني لــدى تقــديمھا للتحصــيل
بواســطة الطــرف األول فــي ســجل بإســم الطــرف الثــاني ن حيــث يســتخدم الطــرف األول الحســابات اإللكترونيــة لھــذا التســجيل
وتعتبــر ھــذه الســجالت  /أو القيــود وأي وثــائق اخــرى حجــة علــى الطــرف الثــاني فــي اإلثبــات وبينــة قطعيــة إلثبــات حســاب
الطرف الثاني لدى الطرف االول ويسقط اي حق باإلعتراض أو الطعن على ھذه القيود والسجالت .

ﻣﺎدة ) : (3اﻟﴪﻳﺔ
اليجــوز للطــرف الثــاني أو تابعيــه إفشــاء أيــة معلومــات عــن أيــة عمليــة جــرب لديــه ألي طــرف ثالــث وبصــورة خاصــة تفاصــيل
العملية وأصول إجرائھا .
يتعھــد الطــرف الثــاني بعــدم تصــوير أونســخ أو تمريــر البطاقــة علــى أي جھــاز إلكترونــي أخــر باســتثناء جھــاز نقــاط البيــع المســلم
إليه من قبل الطرف األول أو تسليمھا ألي شخص أخر إال بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الطرف األول.
يتعھــد الطــرف الثــاني بإخضــاع جميــع مســتخدميه لواجــب الســرية المصــرفية ويكــون مســئوال مباشــرة إذا قــام ھــو أو أي مــنھم
بأي عمل ينجم عنه إفشاء أسرار العمليات المتعلقة بالبطاقات أو بالمصرف مصدر البطاقات .

ﻣﺎدة ) : (4اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت واﻻٕﺷﻌﺎرات
يلتــزم الطــرف الثــاني باإلحتفــاظ بأصــل النســخة المطبوعــة والمســتخرجة مــن األلــة وقســائم المبيعــات األصــلية لمــدة ) (12شــھرا
مــن تــاريخ المعاملــة  ،كمــا يلتــزم بإعادتھــا إلــى الطــرف األول كحــد أقصــى خــالل ثالثــة أشـھر مــن تــاريخ انتھــاء العقــد وفــي حــال
عــدم التــزام الطــرف الثــاني فأنــه يكــون مســئوال عــن أي مطالبــة تــرد إلــى الطــرف األول بعــد ھــذا التــاريخ وفــي حــال حــدوث
نــزاع ألي ســبب كــان تكــون ســجالت الطــرف األول نھائيــة وصــحيحة ولھــا الحجيــة فــي اإلثبــات باســتثناء الخطــأ الظــاھر المــادي
.
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ﻣﺎدة ) :(5اﺳﱰﺟﺎع وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻔﺬة





يحــق للطــرف الثــاني إلغــاء أي عمليــة مــن العمليــات التــي نفــذت مــن خــالل نقطــة البيــع التابعــة لــه عــن طريــق أيــة بطاقــة خــالل
مدة ) (24ساعة ويشترط التأكد من األتي :
أن اإليصال المقدم للعملية ھو األصل .
أن اإليصال المقدم للعملية يحمل توقيع )حامل البطاقة( صاحبھا .
أن يتم ابراز البطاقة األصلية عند طلب اإللغاء.
أن يتأكد من ملكية صاحب البطاقة وفقا لألصول الواردة في المادة ). (1
وال يحــق للطــرف الثــاني بــأي حــال مــن األحــوال إلغــاء أي عمليــة مــن العمليــات التــي نفــذت مــن خــالل نقطــة البيــع التابعــة لــه عــن
طريق أية بطاقة بعد مرور  24ساعة .

ﻣﺎدة ) : (6ادلﻋﺎﻳﺔ واﻻٕﻋﻼن
يتعھــد الطــرف الثــاني بوضــع كــل وســائل الدعايــة واإلعــالن المقدمــة لــه مــن قبــل الطــرف األول فــي األمــاكن الظــاھرة والتــي
تبــين أنــه يقبــل التعامــل بالبطاقــات المصــرفية وفــي حــال رغبــة الطــرف الثــاني فــي اســتخدام وســائل اخــرى غيــر تلــك الموزعــة
عليــه مــن قبــل الطــرف األول يطلــب منــه الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الطــرف األول كمــا يلتــزم الطــرف األول بتزويــد
الطرف الثاني ومراكز الخدمات بكل ماھو جديد في مجال البطاقات من دعاية وإعالن ونشرات وقوانين محلية ودولية .

ﻣﺎدة ) : (7اﻟﺮﺳﻮم واﳌﺼﺎرﻳﻒ
يحــق للطــرف األول تحديــد الرســوم والعمــوالت علــى جميــع المبــالغ المحصــلة والمتفــق عليھــا بــين الطــرفين وأن يقــوم بخصــم
جميــع ھــذه العمــوالت مــن حســاب الطــرف الثــاني كمــا يحــق للطــرف األول تعــديل ھــذه الرســوم والمصــاريف مــع اخطــار
الطــرف الثــاني بالوســائل المتاحــة بالتعــديالت التــي طــرأت بمــدة كافيــة وھــي ) (10عشــرة أيــام إلتخــاذ قــرار اإلســتمرار فــي
االتفــاق مــن عدمــه  ،وفــي حــال رفــض الطــرف الثــاني ھــذه التعــديالت يحــق للطــرف األول فســخ العقــد خــالل ) (30يــوم مــن
تاريخ إخطاره بھذه التعديالت .

ﻣﺎدة ) : (8اﳉﺰاءات ﻋﻦ ﺳﻮء ا ٕﻻﺳـﺘﺨﺪام
يتعھــد الطــرف الثــاني بتعــويض الطــرف األول عــن ايــة مطالبــة أو خســارة تــنجم مــن جــراء الصــفقة أو العمليــة التــي تمــت بــين
الطـــرف الثـــاني وبـــين حامـــل البطاقـــة ويقـــر الطـــرف الثـــاني بـــأن للطـــرف االول الســـلطة المطلقـــة فـــي تقـــدير قبـــول ورفـــض
المفاوضــات أو المصــالحة بشــأن المطالبــة التــي تقــدم بھــا  ،وذلــك وفــق الوثــائق المقدمــة مــن قبــل حامــل البطاقــة والتــاجر  ،كمــا
يحــتفظ الطــرف االول بحقــه فــي حــل المطالبــات حســب الوثــائق المقدمــة لــه  ،وفــي حــال رفــض الطــرف الثــاني ھــذه التعــديالت
عليــه االعتــراض كتابيــا فــي غضــون ) (10عشــرة ايــام مــن تــاريخ اســتالم التبليــغ ويحــق لــه إلغــاء العقــد وفــق المــدة المحــددة فــي
المــادة ) ،(6وفـــي حــال عـــدم رد الطـــرف الثــاني خـــالل المـــدة المشــار إليھـــا تعتبــر موافقتـــه ضـــمنية ويــتم تطبيـــق العمـــوالت
الجديدة.
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ﻣﺎدة ) :(9اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﲒات
يقــوم الطــرف األول بتزويــد الطــرف الثــاني بكــل مــاھو ضــروري وجديــد مــن آالت ومعــدات وتجھيــزات حديثــة والتــي تــؤمن
ســرعة االتصــال واألمــان فــي العمليــات المنفــدة كمــا يقــوم الطــرف األول بتزويــد الطــرف الثــاني بــاالالت الحديثــة التــي تــؤمن الســرية
واالمــان فــي تنفيــذ العمليــات واالتصــال بمركــز البطاقــات ،باالضــافة الــى تزويــد الطــرف الثــاني بالنشــرات التحذيريــة وجميــع اللــوائح
والتعليمـــات الجديـــدة الصـــادرة مـــن الشـــركات العالميـــة بشـــأن البطاقـــات المصـــرفية  ،كمـــا يتـــولى الطـــرف االول االشـــراف علـــى ھـــذه
االجھزة فنيا ومتابعة عمليات التشغيل وتأمين صيانتھا حسب االصول المتعارف عليھا .

ﻣﺎدة ) :(10اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
يتــولى الطــرف االول فــي حــدود امكانياتــه تــدريب مــوظفي الطــرف الثــاني علــى اســتخدام االالت والمعــدات تــدريبا جيــدا يمكــنھم مــن
اســـتخدام االالت وقـــراءة التعليمـــات وادلـــة التشـــغيل الضـــرورية لتنفيـــذ العمليـــات وبالمقابـــل يلتـــزم الطـــرف الثـــاني بتفـــويض اشـــخاص
محددين الستعمال االجھزة تحت اشرافه وعلى مسئوليته ويتحمل اي اخظاء تنتج عن طريق مستخدميه .
يتــولى الطــرف االول او احــد وكاالئــه صــيانة وخدمــة االجھــزة واالالت بشــكل دوري وفحصــھا باســتمرار للتأكــد مــن ســالمتھا وفــي حــال
ان االھمــال اوســوء االســتخدام كــان ســببا للعطــل فيــتم تقــدير قيمتــه فــي حينــه ويتحملــه الطــرف الثــاني  ،أمــا البرمجيــات فيــتم صــيانتھا
مجانا وبالمقابل يلتزم الطرف الثاني بالسماح للطرف االول ووكالئه بفحص االجھزة والمعدات باستمرار .

ﻣﺎدة ) :(11ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اليجـــوز للطـــرف الثـــاني ان يتصـــرف او يتنـــازل او يعيـــر او يـــرھن أو يمـــنح رھنـــا ً قانونيـــا ً علـــى االجھـــزة أو البـــرامج أو أيـــة أدلـــة
ومستندات اخرى تتعلق بھا )اما بشكل أصل أو نسخ منھا( وتظل ملكية االجھزة مقدسة للطرف االول .
يلتــزم الطــرف الثــاني بــإعالم الطــرف االول فــي حــال شــعوره أو انــذاره أوإخطــاره بأنــه ســوف يكــون فــي محــل حجــز مــن قبــل دائنيــه
ويقــوم فــورا باتخــاذ االجــراءات الضــرورية التــي تضــمن للطــرف االول حــق اســترجاع ھــذه االالت وإذا تــم توقيــع الحجــز أو االســتيالء
علــى األجھــزة والبــرامج واالدلــة والمســتندات  ،فــإن الطــرف الثــاني ملــزم بتعــويض الطــرف االول عــن ثمــن االجھــزة وكــل الخســائر
الناجمة عن استرداد االجھزة او العمليات المتعلقة بھا بما في ذلك المصروفات واالتعاب القانونية .
يلتــزم الطــرف الثــاني بتبليــغ الطــرف االول مــن خــالل مركــز خدمــة الزبــائن فــي حــال تعــرض االلــة للســرقة وفــي مــدة ال تتجــاوز 24
ســاعة مــن تــاريخ حــدوثھا  ،مــع تــوفير محضــر بواقعــة الســرقة مــن مركــز الشــركة المخــتص فــي اقــرب وقــت ممكــن مــع اتخــاذ كافــة
االجراءات المنصوص عليھا وفق التشريعات النافدة .
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ﻣﺎدة ) : (12ﺗﻌﻠاميت ﴐورﻳﺔ
على الطرف الثاني التقيد بالتعليمات التالية :





أن يؤمن المكان المناسب لتركيب الجھاز اإللكتروني وتكون ظاھرة للمستخدمين مع توفير التيار الكھربائي لتشغيلھا .
أن يسھل عملية تركيب وأعمال الصيانة المطلوبة إذا كان االمر يتطلب إجراء صيانة للجھاز االلكتروني .
ان يمتنــع عــن اســتعمال جھــاز نقــاط البيــع لغيــر أنــواع البطاقــات المخولــة لــه إال بعــد الحصــول علــى موافقــة الطــرف االول
الخطية بذلك.
ان تكون عمليات البيع التي تتم من خالل االت نقاط البيع متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتشريعات النافذة .

ﻣﺎدة ) (13اﻟﻨﻘﺪ
اليجوز للطرف الثاني بأي حال من األحوال تقديم أي دفعات نقدية لحامل البطاقة .

ﻣﺎدة ) (14اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
يلتــزم الطــرف الثــاني بإشــعار الطــرف االول فــور حــدوث أي مــن التغيــرات أو التعــديالت مثــل ) تعطــل الجھــاز  /posتغيــر
اســم المحــل  /تغيــر أو تعــديل نشــاط الشــركة /أو المؤسســة  /المحــل التجــاري  /تغيــر الوضــع أو وضــعية الشــركاء ســواء بــالبيع
أو التنــازل ( ويكــون للطــرف األول الخيــار المطلــق فــي تعــديل أو إلغــاء العقــد أو االســتمرار بــه نتجيــة االتغيــرات الحاصــلة
حسبما يراه مناسبا.

ﻣﺎدة ) : (15اﳊﻘﻮق ا ٔﻻﺧﺮي
باإلضــافة إلــي حقــوق الطــرف األول المنصــوص عليھــا وفقــا لبنــود ھــذا العقــد  ،يحــق للطــرف االول ممارســة أي صــالحيات أخــرى
يخولھا له مصرف ليبيا المركزي والتعليمات الصادرة عنه واألعراف التجارية حسب تقديرھا ووفقا لما يراه مناسبا ً .

ﻣﺎدة ) :(16ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ
مــدة العقــد ســنة مــن تــاريخ التوقيــع عليــه مــن قبــل الطــرفين  ،ويجــدد تلقائيـا ً لفتــرة ســنة واحــدة مــالم يقــرر أحــد الطــرفين عــدم تجديــد فيكــون
عليه عند إذاً إخطار الطرف األخر بذلك كتابيا قبل شھرين من تاريخ انتھاء مدة العقد .
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ﻣﺎدة ) :( 17ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ
يجــوز إنھــاء ھــذا العقــد قبــل انتھــاء مدتــه إذ قــام مــن الطــرفين بإخطــار األخــر بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول وقبــل  60يومــا مــن التــاريخ
المحــدد إلنھــاء العالقــة يبــين فيــه اســباب اإللغــاء  ،وفــي مطلــق األحــوال يحــق للطــرف االول إلغــاء ھــذا العقــد دون أن يترتــب عليــه أي
تعويض من أي نوع كان في حالة حدوث أي من الحاالت التالية -:








عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ واتباع التعليمات الصادرة إليه خاصة فيما يتعلق بقبول البطاقات .
ثبوت تنزيل الطرف الثاني عند الترخيص .
إرتفاع نسبة العمليات الخاطئة والمزورة .
توقيف الطرف الثاني عند تقديم أعماله التجارية والخدمية .
رفع دعوى قضائية تؤثر على سير عمل الطرف االول .
التصفية واإلفالس .
حصول أي حاالت أخري يقدرھا الطرف األول قد تؤثر علي سير عمليات الطرف الثاني.
كمــا يجــب علــي الطــرف األول إيقــاف الخدمــة فــوراً فــي حــال ثبــوت تعمــد الطــرف الثــاني القيــام بعمــالت غيــر قانونيــة وال
تتوافــق مــع شــروط ھــذا العقــد مــع تعھــد الطــرف الث ـاني بــأن يســتمر بقبــول البطاقــات و بــاإللتزام بشــروط ھــذا العقــد حتــى تــاريخ
سيران إنھاء العقد ويلتزم بإعادة دليل التشغيل واألجھزة إلى المصرف في انقضاء مدة اإلنھاء .

ﻣﺎدة ) : (18اﻟﱱاﻣﺎت اﳖﺎء اﻟﻌﻘﺪ
أن انھــاء العمــل بھــذا العقــد أو إلغائــه ال يكــون لــه أثــر علــى االلتزامــات التــي ترتبــت بموجبھــا وبحيــث تعتبــر مســتحقة ألي مــن
الطرفين ويتم تسويتھا خالل مدة )60يوم( من تاريخ االنتھاء او اإللغاء .
فــي حــال انتھــاء أو الغــاء العقــد فعلــى الطــرف الثــاني إعــدادة كــل مــا ســلمه لــه الطــرف االول مــن مســتندات وأجھــزة وآالت وأن
يقوم بسداد قيمة أي عطل أو أضرار ناتجة عن سوء استخدامھا.

ﻣﺎدة ) : (19اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء اخملﺘﺺ
يخضــع ھــذا العقــد  ،فــي كــل مــا يتعلــق بتفســيره وتنفيــذه  ،ألحكــام القــوانين و اللــوائح المعمــول بھــا فــي ليبيــا ،ويختــر القضــاء
الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ بين طرفيه.
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ﻣﺎدة ) : (20ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ
يتحمل الطرف الثاني الضرائب والرسوم المستحقة علي ھذا العقد.

ﻣﺎدة ) : (21اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﻘﺒﻮل
يقــر الطــرف الثــاني بالموافقــة وقبــول جميــع شــروط ھــذا العقــد ويقــر بأنــه اطلــع عليھــا وتفھــم مضــمونھا ووقــع عليھــا شخصــيا
وبمحن إرادته.

ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺧﱲ
اﻟﻄﺮف ا ٔﻻول

اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ
.............................................

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