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        عقد خدمة نقاط البيععقد خدمة نقاط البيععقد خدمة نقاط البيععقد خدمة نقاط البيع
بمدينة طرابلس أبرم ھذا العقد بين كل من : 20يوم .............الموافق ....../...../... أنه في  

                                                                مصـــــــــــــــرف الواحـــــــــــــــة ، ويمثلھـــــــــــــــا فـــــــــــــــي التوقيـــــــــــــــع علـــــــــــــــى ھـــــــــــــــذا العقـــــــــــــــد : .1

بصـــــفته .............. .بطاقـــــة شخصـــــية رقـــــم ...............................................................ا-ســـــتاذ /..........
 ليبيا  –طرابلس  -..................-إدارة التسويق  –مدير إدارة المدفوعات ا2لكترونية وعنوانه (مصرف الواحة 

  شار إليه فيما بعد بالطرف ا-ول وي                                                                   

 التاجر / البائع / المؤسسة وعنوانه ........................................................... .2

  ..........................ا2سم التجاري :.................................اسم التاجر ولقبه :.......

  الشكل القانوني (صفته):............................نوع النشاط :....................................

  ...............ا2صدار :........ ......جھة.......بطاقة شخصية رقم :........................تاريخ ا2صدار :..........

  الرقم الوطني :................................. السجل التجاري :.................................

  رقم إذن المزاولة :.....................................البريد ا2لكتروني :............................

  :............................ الھاتف النقال :.......................الفاكس :.................رقم الھاتف الثابت 

  ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .                                                             

  ماستر كارد  فيزا  نمو الوطنية    نظام الدفع بالبطاقة:

  م@حظات  قم الحسابر  الفرع  ر.م

1        

2        

  

ــ مت مت مت مت  ــ ـ ــ ـ ــ ـ         ددددــــــــــــــــــــهيهيهيهيـ
ــا ــدول  لم ــي الج ــددة ف ــطة المح ــب ا-نش ــع ،وحس ــاط البي ــدد(.............)من أAت نق ــب ع ــي تركي ــب ف ــاني يرغ ــرف الث ــان الط ك

  ا2لكترونية .بالخلف ، وحيث ان الطرف ا-ول لديه ا2مكانيات الفنية والصفة القانونية لتقديم مثل ھذا النوع من الخدمات 

  يلي : لذا اتفق الطرفان وتعاقدا على ما

إن الممثــل القــانوني للطــرف الثــاني المــذكور أعــ@ه اطلــع علــى الشــروط الملحقــة بھــذا العقــد ، وقبــل ا2شــتراك فــي النظــام 
ــ ــروط الخاصــة بھ ــة والش ــذه الخدم ــى ھ ــررة عل ــوAت المق ــالخلف والعم ــة ب ــة المدون ــروط العام ــ@ه حســب الش ــذكور أع ــق الم ا وف

  ا-تي :

 نسبة العمولة التي يستقطعھا مصرف الواحة من إجمالي مبلغ الفواتير (....................) % •

 أقصى أجل لتسليم الفواتير للمصرف في حاAت ا2عتراض شھر من تاريخ العملية . •

 ) أيام عمل .3أقصى مدة لدفع المبلغ للتاجر ( •

ــي حــال  • ــا ف ــداد قيمتھ ــتخدام , وس ــوء ا2س ــياع وس ــف والض ــن التل ــتلمة م ــدات المس ــى المع ــة عل ــاني بالمحافظ ــرف الث ــد الط يتعھ
 حدوث ذلك.

                    توقيع وخمتتوقيع وخمتتوقيع وخمتتوقيع وخمت                                                                                                                                                                    
        الطرف الثاينالطرف الثاينالطرف الثاينالطرف الثاين                                                        الطرف أالول                                                   الطرف أالول                                                   الطرف أالول                                                   الطرف أالول                                                   

.............................                                                 .............................  
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        ةةةةــــــــــــــــــــــــدمدمدمدمــــققققــــمممم
 المصرف : ھو المصرف الذي يقوم بإصدار البطاقات المصرفية ألياً أياً كان نوعھا ويعتمدھا لديه كوسائل دفع وتبادل . •

ــاجر • ــدمھا الت ــي يق ــدمات الت ــات والخ ــن المبيع ــديد ثم ــات المصــرفية لتس ــل البطاق ــذي يقب ــاري ال ــي أو ا2عتب ــخص الطبيع ــو الش : ھ
 للزبائن .

ــل اســمه وتكــون صــادرة مــن أحــد  • ــي تحم ــدة والت ــة الب@ســتيكية المعتم ــك البطاق ــذي يمل ــة : ھــو الشــخص الطبيعــي ال حامــل البطاق
 بل المنظمات العالمية والسلطات النقدية المحلية .المصارف المرخص لھا بإصدار البطاقات من ق

 الديون : تحصيل المبالغ المستحقة على حامل البطاقة نظير مشترياته من الطرف الثاني بواسطة البطاقة المصرفية . •

البطاقـــة : ھـــي البطاقـــة ا-ساســـية أو التابعـــة المســـتخدمة لتســـديد ثمـــن المشـــتريات والخـــدمات مـــن نقـــاط البيـــع والســـحب مـــن  •
 الصرافات ا-لية أيا كان نوعھا .

 يوم العمل : يقصد به أي يوم فيه الطرف ا-ول (ا-ول) مفتوحاً للعمل الرسمي داخل ليبيا. •

إلكترونيــة عنــد نقــاط البيــع وجميــع التجھيــزات الخاصــة بھــا با2ضــافة إلــى وســائل ا-جھــزة والمعــدات : يقصــد بھــا اAOت  •
 الربط بالكمبيوتر مع الطرف ا-ول والذي يوفرھا الطرف ا-ول -غراض ھذا العقد .

ــو • ــوع : ھ ــريط المطب ــات / الش ــيمة المبيع ــاز ( قس ــن الجھ ــرج م ــيمة تخ ــن قس ــارة ع ــع با2تصــالPOSعب ــة البي ــام عملي ــد إتم  )عن

ــليمة  ــرق الس ــا للط ــع وفق ــاط البي ــغيل نق ــن تش ــه م ــاني لتمكن ــرف الث ــل الط ــن قب ــR م ــي تم ــك الت ــرف ا-ول أو تل ــع الط ــر م المباش
 والصحيحة .

ھـــي نشـــرات تصـــدرھا الشـــركة القابلـــة للبطاقـــة (معـــام@ت) أو الشـــركة العالميـــة   النشـــرات التحذيريـــة (لـــوائح الكشـــوفات) :  •

ـــزا أو ـــارد أو اي شـــركة  (في ـــزة ماســـتر ك ـــة للتجـــار أصـــحاب أجھ ـــدم الخدم ـــات ع POSاخـــرى) أو المصـــرف مق ـــى البطاق ل

 المسروقة والمبلغ عنھا.

ــاع  • ــال انقط ــي ح ــة وخاصــة ف ــرات التحذيري ــي النش ــا ف ــال ورود رقمھ ــي ح ــة ف ــول البطاق ــدم قب ــاجر ع ــى الت ــغيل : عل ــود التش قي
ــة الم ــة وكاف ــغ العملي ــاجر مبل ــا يتحمــل الت ــة قبولھ ــي حال ــد تكــون النشــرات اAتصــال المباشــر وف ــة ،وق ــات القانوني ســؤوليات والتبيع

 الكترونية . التحذيرية بنسخ ورقية أو

ــع الســلع  ــات المصــرفية مــن خــ@ل بي ــى حــاملي البطاق ــه ال ــديم خدمات ــاني تق ــى الطــرف الث ــد عــرض عل ــا أن الطــرف ا-ول ق وبم
البطاقــات المصــرفية وذلــك باســتعمال  وتقــديم الخــدمات ، وبمــا أن الطــرف اAول وافــق علــى انضــمام الطــرف الثــاني لقبــول

ــد  ــي لRمــوال عن ــل ا2لكترون ــى التحوي ــي تنطــوي عل ــق بمبيعــات الســلع والخــدمات الت ــا يتعل ــط فيم ا-جھــزة الواجــب اســتخدامھا فق
  يلي : نقطة البيع عن طريق اAجھزة وضمن شروط ھذا العقد ، لذلك تم ا2تفاق بين الطرفين بالرضى والقبول على ما
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        ) : قبول البطاقات) : قبول البطاقات) : قبول البطاقات) : قبول البطاقات1111مادة (مادة (مادة (مادة (
ــتعمال ــات المصــرفية الصــالحة لUس ــول البطاق ــاني بقب ــرف الث ــد الط ــتريات  يتعھ ــة المش ــداد قيم ــرض س ــا لغ ــن حامليھ ــة م والمقدم

ــاني  ــرف الث ــد الط ــا يتعھ ــائن كم ــة الزب ــى بقي ــة عل ــعار المطبق ــنفس ا-س ــة ب ــدمات المطلوب ــلع والخ ــم الس ــوفر لھ ــدمات وأن ي والخ
  بالتأكد والتثبت في كل مرة تستخدم فيه البطاقة من ا-مور التالية :

  فعول في تاريخ تقديمھا إليه.أن البطاقة المقدمة لUستعمال سارية الم �

 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). �

أو أيــة وثيقــة رســمية)في كــل مــرة ومطابقــة  ان يطلــب مــن حامــل البطاقــة إبــراز ھويتــه الشخصــية (جــواز ســفر أوبطاقــة شخصــية �
 ا2سم مع ا2سم الظاھر على البطاقة .

ــة  � ــوائم النشــرات التحذيري ــة مــزورة أو انھــا مــن ضــمن ق ــي حــال اكتشــاف أن البطاق ــة ف إبــ@غ الطــرف ا-ول بأســرع وســيلة ممكن
 .اAول بھدف إيقافھا الفوري ، واAحتفاظ بالبطاقة المزورة إذا أمكن ذلك أو تقديم رقم البطاقة واب@غ الطرف 

 

        ) : العالقة) : العالقة) : العالقة) : العالقة    2222مادة (مادة (مادة (مادة (
إن توقيــع ھــذا العقــد يعتبــر بدايــة لع@قــة ماليــة بــين الطــرفين حيــث تســجل جميــع حركــات الطــرف الثــاني لــدى تقــديمھا للتحصــيل 

ــم ــجل بإس ــي س ــرف ا-ول ف ــطة الط ــجيل  بواس ــذا التس ــة لھ ــابات ا2لكتروني ــرف ا-ول الحس ــتخدم الط ــث يس ــاني ن حي ــرف الث الط
ــاب  ــات حس ــة 2ثب ــة قطعي ــات وبين ــي ا2ثب ــاني ف ــرف الث ــى الط ــة عل ــرى حج ــائق اخ ــود وأي وث ــج@ت / أو القي ــذه الس ــر ھ وتعتب

  ت .الطرف الثاني لدى الطرف اAول ويسقط اي حق با2عتراض أو الطعن على ھذه القيود والسج@

  

  ) : الرسية) : الرسية) : الرسية) : الرسية3333مادة (مادة (مادة (مادة (

ــه -ي طــرف ثالــث وبصــورة خاصــة تفاصــيل  ــة جــرب لدي ــة عملي ــة معلومــات عــن أي ــه إفشــاء أي ــاني أو تابعي Aيجــوز للطــرف الث
  العملية وأصول إجرائھا .

ســلم يتعھــد الطــرف الثــاني بعــدم تصــوير أونســخ أو تمريــر البطاقــة علــى أي جھــاز إلكترونــي أخــر باســتثناء جھــاز نقــاط البيــع الم
  إليه من قبل الطرف ا-ول أو تسليمھا -ي شخص أخر إA بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الطرف ا-ول.

ــنھم  ــو أو أي م ــام ھ ــرة إذا ق ــئوA مباش ــون مس ــرية المصــرفية ويك ــب الس ــتخدميه لواج ــع مس ــاني بإخضــاع جمي ــرف الث ــد الط يتعھ
  طاقات أو بالمصرف مصدر البطاقات .بأي عمل ينجم عنه إفشاء أسرار العمليات المتعلقة بالب

  

      

  ) : الكشوفات وإالشعارات) : الكشوفات وإالشعارات) : الكشوفات وإالشعارات) : الكشوفات وإالشعارات4444مادة (مادة (مادة (مادة (

ــة وقســائم المبيعــات ا-صــلية لمــدة ( ــاظ بأصــل النســخة المطبوعــة والمســتخرجة مــن ا-ل ــاني با2حتف ــزم الطــرف الث ) شــھرا 12يلت

ھر مــن تــاريخ انتھــاء العقــد وفــي حــال مــن تــاريخ المعاملــة ، كمــا يلتــزم بإعادتھــا إلــى الطــرف ا-ول كحــد أقصــى خــ@ل ث@ثــة أشــ
ــي حــال حــدوث  ــاريخ وف ــذا الت ــد ھ ــى الطــرف ا-ول بع ــرد إل ــة ت ــون مســئوA عــن أي مطالب ــه  يك ــاني فأن ــزام الطــرف الث عــدم الت
نــزاع -ي ســبب كــان تكــون ســج@ت الطــرف ا-ول نھائيــة وصــحيحة ولھــا الحجيــة فــي ا2ثبــات باســتثناء الخطــأ الظــاھر المــادي 

.  

  

  

  



 

/8 4 

 

  

  

  ): اسرتجاع وٕالغاء العمليات املنفذة): اسرتجاع وٕالغاء العمليات املنفذة): اسرتجاع وٕالغاء العمليات املنفذة): اسرتجاع وٕالغاء العمليات املنفذة5555مادة (مادة (مادة (مادة (

يحــق للطــرف الثــاني إلغــاء أي عمليــة مــن العمليــات التــي نفــذت مــن خــ@ل نقطــة البيــع التابعــة لــه عــن طريــق أيــة بطاقــة خــ@ل 
  ) ساعة ويشترط التأكد من ا-تي :24مدة (

 أن ا2يصال المقدم للعملية ھو ا-صل . �

 (حامل البطاقة) صاحبھا .أن ا2يصال المقدم للعملية يحمل توقيع  �

 أن يتم ابراز البطاقة ا-صلية عند طلب ا2لغاء. �

 ) .1أن يتأكد من ملكية صاحب البطاقة وفقا لRصول الواردة في المادة ( �

وA يحــق للطــرف الثــاني بــأي حــال مــن ا-حــوال إلغــاء أي عمليــة مــن العمليــات التــي نفــذت مــن خــ@ل نقطــة البيــع التابعــة لــه عــن 
  ساعة . 24بطاقة بعد مرور طريق أية 

                       

                                                  

        ) : اJعاية وإالعالن) : اJعاية وإالعالن) : اJعاية وإالعالن) : اJعاية وإالعالن6666مادة (مادة (مادة (مادة (
ــي  ــاكن الظــاھرة والت ــي ا-م ــل الطــرف ا-ول ف ــن قب ــه م ــة ل ــة وا2عــ@ن المقدم ــائل الدعاي ــل وس ــاني بوضــع ك ــد الطــرف الث يتعھ
ــك الموزعــة  ــر تل ــي اســتخدام وســائل اخــرى غي ــاني ف ــة الطــرف الث ــات المصــرفية وفــي حــال رغب ــل التعامــل بالبطاق ــه يقب ــين أن تب

ــى ال ــه الحصــول عل ــب من ــل الطــرف ا-ول يطل ــه مــن قب ــد علي ــزم الطــرف ا-ول بتزوي ــة المســبقة مــن الطــرف ا-ول كمــا يلت موافق
  الطرف الثاني ومراكز الخدمات بكل ماھو جديد في مجال البطاقات من دعاية وإع@ن ونشرات وقوانين محلية ودولية .

  

    

        ) : الرسوم واملصاريف) : الرسوم واملصاريف) : الرسوم واملصاريف) : الرسوم واملصاريف7777مادة (مادة (مادة (مادة (
ــالغ المح ــع المب ــى جمي ــوAت عل ــوم والعم ــد الرس ــق للطــرف ا-ول تحدي ــوم بخصــم يح ــرفين وأن يق ــين الط ــا ب ــق عليھ صــلة والمتف

جميــع ھــذه العمــوAت مــن حســاب الطــرف الثــاني كمــا يحــق للطــرف ا-ول تعــديل ھــذه الرســوم والمصــاريف مــع اخطــار 
ــي ( ــة وھ ــدة كافي ــرأت بم ــي ط ــدي@ت الت ــة بالتع ــائل المتاح ــاني بالوس ــرف الث ــي 10الط ــتمرار ف ــرار ا2س ــاذ ق ــام 2تخ ــرة أي ) عش

ــن  ــاق م ــد خــ@ل (اAتف ــخ العق ــق للطــرف ا-ول فس ــدي@ت يح ــذه التع ــاني ھ ــض الطــرف الث ــال رف ــي ح ــه ، وف ــن 30عدم ــوم م ) ي

  تاريخ إخطاره بھذه التعدي@ت . 

  

        ) : اجلزاءات عن سوء إالسـتخدام) : اجلزاءات عن سوء إالسـتخدام) : اجلزاءات عن سوء إالسـتخدام) : اجلزاءات عن سوء إالسـتخدام8888مادة (مادة (مادة (مادة (
ــي ت ــة الت ــنجم مــن جــراء الصــفقة أو العملي ــة أو خســارة ت ــة مطالب ــاني بتعــويض الطــرف ا-ول عــن اي ــد الطــرف الث ــين يتعھ مــت ب

الطـــرف الثـــاني وبـــين حامـــل البطاقـــة ويقـــر الطـــرف الثـــاني بـــأن للطـــرف اAول الســـلطة المطلقـــة فـــي تقـــدير قبـــول ورفـــض 
ــا  ــاجر ، كم ــة والت ــل حامــل البطاق ــة مــن قب ــائق المقدم ــق الوث ــك وف ــا ، وذل ــدم بھ ــي تق ــة الت المفاوضــات أو المصــالحة بشــأن المطالب

ــات  ــي حــل المطالب ــه ف ــاني ھــذه التعــدي@ت يحــتفظ الطــرف اAول بحق ــي حــال رفــض الطــرف الث ــه ، وف ــائق المقدمــة ل حســب الوث
عشــرة ايــام مــن تــاريخ اســت@م التبليــغ ويحــق لــه إلغــاء العقــد وفــق المــدة المحــددة فــي   )10عليــه اAعتــراض كتابيــا فــي غضــون (

ة ويــتم تطبيـــق العمـــوAت )، وفـــي حــال عـــدم رد الطـــرف الثــاني خـــ@ل المـــدة المشــار إليھـــا تعتبــر موافقتـــه ضـــمني6المــادة (

  الجديدة.
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  ): املعدات والتجهزيات): املعدات والتجهزيات): املعدات والتجهزيات): املعدات والتجهزيات9999مادة (مادة (مادة (مادة (

يقــوم الطــرف ا-ول بتزويــد الطــرف الثــاني بكــل مــاھو ضــروري وجديــد مــن آAت ومعــدات وتجھيــزات حديثــة   والتــي تــؤمن        
ــدة ــات المنف ــي العملي ــان ف ــرعة اAتصــال وا-م ــرية  س ــؤمن الس ــي ت ــة الت ــاAAت الحديث ــاني ب ــرف الث ــد الط ــرف ا-ول بتزوي ــوم الط ــا يق كم

ــوائح  ــع الل ــة وجمي ــرات التحذيري ــاني بالنش ــرف الث ــد الط ــى تزوي ــافة ال ــات ،باAض ــز البطاق ــال بمرك ــات واAتص ــذ العملي ــي تنفي ــان ف واAم
رفية ، كمـــا يتـــولى الطـــرف اAول اAشـــراف علـــى ھـــذه والتعليمـــات الجديـــدة الصـــادرة مـــن الشـــركات العالميـــة بشـــأن البطاقـــات المصـــ

  اAجھزة فنيا ومتابعة عمليات التشغيل وتأمين صيانتھا حسب اAصول المتعارف عليھا .

                                           

   ): التدريب والصيانة): التدريب والصيانة): التدريب والصيانة): التدريب والصيانة10101010مادة (مادة (مادة (مادة (                                             

ل فــي حــدود امكانياتــه تــدريب مــوظفي الطــرف الثــاني علــى اســتخدام اAAت والمعــدات تــدريبا جيــدا يمكــنھم مــن يتــولى الطــرف اAو
ـــاني بتفـــويض اشـــخاص  ـــذ العمليـــات وبالمقابـــل يلتـــزم الطـــرف الث ـــة التشـــغيل الضـــرورية لتنفي اســـتخدام اAAت وقـــراءة التعليمـــات وادل

  ويتحمل اي اخظاء تنتج عن طريق مستخدميه . محددين Aستعمال اAجھزة تحت اشرافه وعلى مسئوليته

ــي حــال  ــد مــن ســ@متھا وف ــة اAجھــزة واAAت بشــكل دوري وفحصــھا باســتمرار للتأك ــه صــيانة وخدم ــولى الطــرف اAول او احــد وكاAئ يت
ــا ــا البرمجي ــاني ، أم ــرف الث ــه الط ــه ويتحمل ــي حين ــه ف ــدير قيمت ــتم تق ــل في ــببا للعط ــان س ــتخدام ك ــوء اAس ــال اوس ــتم صــيانتھا ان اAھم ت في

  مجانا وبالمقابل يلتزم الطرف الثاني بالسماح للطرف اAول ووك@ئه بفحص اAجھزة والمعدات باستمرار .

   ): حق امللكية): حق امللكية): حق امللكية): حق امللكية11111111مادة (مادة (مادة (مادة (                                                    

ـــاً ق ـــنح رھن ـــرھن أو يم ـــر او ي ـــازل او يعي ـــاني ان يتصـــرف او يتن ـــة Aيجـــوز للطـــرف الث ـــة أدل ـــرامج أو أي ـــزة أو الب ـــى اAجھ ـــاً عل انوني
  ومستندات اخرى تتعلق بھا (اما بشكل أصل أو نسخ منھا) وتظل ملكية اAجھزة مقدسة للطرف اAول .

ــه  ــل دائني ــن قب ــل حجــز م ــي مح ــون ف ــه ســوف يك ــاره بأن ــذاره أوإخط ــال شــعوره أو ان ــي ح ــإع@م الطــرف اAول ف ــاني ب ــزم الطــرف الث يلت
ــورا بات ــوم ف ــتي@ء ويق ــز أو اAس ــع الحج ــم توقي ــذه اAAت وإذا ت ــترجاع ھ ــق اس ــي تضــمن للطــرف اAول ح ــراءات الضــرورية الت ــاذ اAج خ

ــائر  ــل الخس ــزة وك ــن اAجھ ــن ثم ــرف اAول ع ــويض الط ــزم بتع ــاني مل ــرف الث ــإن الط ــتندات ، ف ــة والمس ــرامج واAدل ــزة والب ــى ا-جھ عل
  ة بھا بما في ذلك المصروفات واAتعاب القانونية .الناجمة عن استرداد اAجھزة او العمليات المتعلق

ــاوز  ــدة A تتج ــي م ــرقة وف ــة للس ــرض اAل ــال تع ــي ح ــائن ف ــة الزب ــز خدم ــن خــ@ل مرك ــغ الطــرف اAول م ــاني بتبلي ــزم الطــرف الث  24يلت

ــاذ ــع اتخ ــن م ــت ممك ــرب وق ــي اق ــتص ف ــركة المخ ــز الش ــن مرك ــرقة م ــة الس ــوفير محضــر بواقع ــع ت ــدوثھا ، م ــاريخ ح ــن ت ــاعة م ــة  س كاف
  اAجراءات المنصوص عليھا وفق التشريعات النافدة .
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   ) : تعل^ت رضورية) : تعل^ت رضورية) : تعل^ت رضورية) : تعل^ت رضورية12121212مادة (مادة (مادة (مادة (                                                

  على الطرف الثاني التقيد بالتعليمات التالية : 

 توفير التيار الكھربائي لتشغيلھا .أن يؤمن المكان المناسب لتركيب الجھاز ا2لكتروني وتكون ظاھرة للمستخدمين مع  �

 أن يسھل عملية تركيب وأعمال الصيانة المطلوبة إذا كان اAمر يتطلب إجراء صيانة للجھاز اAلكتروني . �

ــة الطــرف اAول  � ــول علــى موافق ــد الحص ــة لــه إA بع ــات المخول ــر أنــواع البطاق ــاط البيــع لغي ــاز نق ــن اســتعمال جھ ــع ع ان يمتن
 الخطية بذلك.

 عمليات البيع التي تتم من خ@ل اAت نقاط البيع متوافقة مع أحكام الشريعة ا2س@مية والتشريعات النافذة .ان تكون  �

                                 

 

        ) النقد) النقد) النقد) النقد13131313مادة (مادة (مادة (مادة (
  Aيجوز للطرف الثاني بأي حال من ا-حوال تقديم أي دفعات نقدية لحامل البطاقة .

  

  

  

        يالتيالتيالتيالت) التغريات والتعد) التغريات والتعد) التغريات والتعد) التغريات والتعد14141414مادة (مادة (مادة (مادة (
ــل الجھــاز  ــدي@ت مثــل ( تعط ــن التغيــرات أو التع ــرف اAول فــور حــدوث أي م ــاني بإشــعار الط ــزم الطــرف الث / تغيــر posيلت

ــالبيع  ــر الوضــع أو وضــعية الشــركاء ســواء ب ــديل نشــاط الشــركة /أو المؤسســة / المحــل التجــاري / تغي ــر أو تع اســم المحــل / تغي
أو التنــازل ) ويكــون للطــرف ا-ول الخيــار المطلــق فــي تعــديل أو إلغــاء العقــد أو اAســتمرار بــه  نتجيــة االتغيــرات الحاصــلة 

  حسبما يراه مناسبا.

  

                           

        ) : احلقوق أالخري) : احلقوق أالخري) : احلقوق أالخري) : احلقوق أالخري15151515مادة (مادة (مادة (مادة (

ــرى      ــة أي صــ@حيات أخ ــق للطــرف اAول ممارس ــد ، يح ــذا العق ــود ھ ــا لبن ــا وفق ــوق الطــرف ا-ول المنصــوص عليھ ــي حق با2ضــافة إل
  يخولھا له مصرف ليبيا المركزي والتعليمات الصادرة عنه وا-عراف التجارية حسب تقديرھا  ووفقا  لما يراه مناسباً .

  

  

        ): مدة العقد): مدة العقد): مدة العقد): مدة العقد16161616مادة (مادة (مادة (مادة (

مــن تــاريخ التوقيــع عليــه مــن قبــل الطــرفين ، ويجــدد تلقائيــاً لفتــرة ســنة واحــدة مــالم يقــرر أحــد الطــرفين عــدم تجديــد فيكــون مــدة العقــد ســنة 
 عليه عند إذاً إخطار الطرف ا-خر بذلك كتابيا قبل شھرين من تاريخ انتھاء مدة العقد .
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  ): فسخ العقد): فسخ العقد): فسخ العقد): فسخ العقد    17171717مادة (مادة (مادة (مادة (

يومــا مــن التــاريخ  60قــام مــن الطــرفين بإخطــار ا-خــر بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول وقبــل  يجــوز إنھــاء ھــذا العقــد قبــل انتھــاء مدتــه إذ  

ــه أي ــب علي ــد دون أن يترت ــذا العق ــاء ھ ــق للطــرف اAول إلغ ــوال يح ــق ا-ح ــي مطل ــاء ، وف ــباب ا2لغ ــه اس ــين في ــة يب ــاء الع@ق ــدد 2نھ  المح

   -وث أي من الحاAت التالية :تعويض من أي نوع كان في حالة حد

 التزام الطرف الثاني بتنفيذ واتباع التعليمات الصادرة إليه خاصة فيما يتعلق بقبول البطاقات .عدم  �

 ثبوت تنزيل الطرف الثاني عند الترخيص . �

 إرتفاع نسبة العمليات الخاطئة والمزورة . �

 توقيف الطرف الثاني عند تقديم أعماله التجارية والخدمية . �

 الطرف اAول . رفع دعوى قضائية تؤثر على سير عمل �

 التصفية وا2ف@س . �

 حصول أي حاAت أخري يقدرھا الطرف ا-ول قد تؤثر علي سير عمليات الطرف الثاني. �

 Aــة و ــر قانوني ــ@ت غي ــام بعم ــاني القي ــرف الث ــد الط ــوت تعم ــال ثب ــي ح ــوراً  ف ــة ف ــاف الخدم ــرف ا-ول إيق ــي الط ــب عل ــا يج كم
بــا2لتزام بشــروط ھــذا العقــد حتــى تــاريخ  اني بــأن يســتمر بقبــول البطاقــات وتتوافــق مــع شــروط ھــذا العقــد  مــع تعھــد الطــرف الثــ

  سيران إنھاء العقد ويلتزم بإعادة دليل التشغيل وا-جھزة إلى المصرف في انقضاء مدة ا2نھاء .

                                

    

        ) : الزتامات اهناء العقد) : الزتامات اهناء العقد) : الزتامات اهناء العقد) : الزتامات اهناء العقد18181818مادة (مادة (مادة (مادة (
ــد أو  ــذا العق ــل بھ ــاء العم ــه Aأن انھ ــن  إلغائ ــر مســتحقة -ي م ــث تعتب ــا وبحي ــت بموجبھ ــي ترتب ــات الت ــى اAلتزام ــر عل ــه أث ــون ل يك
  يوم) من تاريخ اAنتھاء او ا2لغاء .60الطرفين ويتم تسويتھا خ@ل مدة (

ــه الطــرف اAول مــن مســتندات وأجھــزة وآAت و ــاني إعــدادة كــل مــا ســلمه ل ــى الطــرف الث ــد فعل أن فــي حــال انتھــاء أو الغــاء العق
  يقوم بسداد قيمة أي عطل أو أضرار ناتجة عن سوء استخدامھا.

                              

 

 

  ) : القانون والقضاء اhتص) : القانون والقضاء اhتص) : القانون والقضاء اhتص) : القانون والقضاء اhتص19191919مادة (مادة (مادة (مادة (

ــا ــل م ــي ك ــد ، ف ــذا العق ــوانين و يخضــع ھ ــام الق ــذه ، -حك ــيره وتنفي ــق بتفس ــر القضــاء لا يتعل ــا ،ويخت ــي ليبي ــا ف ــول بھ ــوائح المعم ل
  ات التي قد تنشأ بين طرفيه.الليبي بنظر المنازع
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    ) : بتسجيل العقد) : بتسجيل العقد) : بتسجيل العقد) : بتسجيل العقد20202020مادة (مادة (مادة (مادة (
  

 يتحمل الطرف الثاني الضرائب والرسوم المستحقة علي ھذا العقد.

  

  ) : التوقيع والقبول) : التوقيع والقبول) : التوقيع والقبول) : التوقيع والقبول21212121مادة (مادة (مادة (مادة (

ــا  ــع عليھ ــه اطل ــر بأن ــد ويق ــذا العق ــع شــروط ھ ــول جمي ــة وقب ــاني بالموافق ــر الطــرف الث ــا شخصــيا يق ــع عليھ ــم مضــمونھا ووق وتفھ
  دته.اوبمحن إر

  

  توقيع وخمتتوقيع وخمتتوقيع وخمتتوقيع وخمت

  

  

        الطرف الثاينالطرف الثاينالطرف الثاينالطرف الثاين                                                                                                                        الطرف أالول                     الطرف أالول                     الطرف أالول                     الطرف أالول                                             
                        

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

       

    

 


