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ELECTRONIC BANKING SERVICES AGREEMENT  المصرفٌة االلكترونٌة الخدمات تزوٌداتفاقٌة 

1. INTRODUCTION 1. المقدمة 

1.1. The Bank may, at the Customer‟s request, make 

available to the Customer the use of Electronic 

Banking Services provided by the Bank, subject to 

the below Agreement, the General Terms and 

Conditions for Opening and Operating a Bank 

Account at the Bank, as well as the prevailing laws 

and banking practices enforceable in Iraq, namely 

the Law #78 of year 2012 regulating Electronic 

Signature and Electronic Transactions to which the 

Customer hereby undertakes to abide to all its 

terms and conditions. 

ٌضع المصرؾ تحت تصرؾ العمٌل، بناء على طلب  .1.1

 أدناه، ٌةهذا األخٌر، خدمات مصرفٌة الكترونٌة بموجب االتفاق

وفقاً لؤلحكام والشروط العامة لفتح وتحرٌك حساب مصرفً و

القوانٌن واألعراؾ المصرفٌة  إلى باإلضافةلدى المصرؾ 

 2012لسنة  78القانون رقم المعمول بها فً العراق ال سٌما 

والذي  االلكترونٌةالعملٌات الذي ٌنّظم التوقٌع االلكترونً و

 .تزام بكافة أحكامه وشروطهلٌتعهد العمٌل باال

1.2. The Customer shall access the Electronic Banking 

Services either directly or through Delegates acting 

on its behalf. 

 إما لكترونٌة ٌستخدم العمٌل الخدمات المصرفٌة اال .1.2

. عبر مفوضٌن ٌمّثلونهمباشرة أو 

2. DEFINITIONS 2. التعرٌفات 

2.1. Access ID (user ID/Online ID/Username) means 

the login/sign In code assigned or issued by the Bank to 

the Customer and/or set or replaced by the Customer, in 

connection with the Electronic Banking Services. 

رمز المستخدم، رمز المستخدم على ( «رمز الدخول» .2.1

ٌعنً الرمز الذي ٌخصصه  (االنترنت ، اسم المستخدم

أو الذي ٌحدده أو ٌستبدله /المصرؾ أو ٌصدره إلى العمٌل و

 .العمٌل فً ما ٌتعلق  بالخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

2.2. Account means any present or future account 

opened by the Bank in the name of the Customer 

subject to the General Terms and Conditions for 

Opening and Operating a Bank Account at the Bank, 

except as otherwise expressly notified by the Customer, 

and “Accounts” means two or more of these accounts. 

ٌعنً أي حساب حالً أو مستقبلً مفتوح  «حسابال» .2.2

باسم العمٌل لدى المصرؾ بموجب األحكام والشروط العامة 

لفتح وتحرٌك حساب مصرفً لدى المصرؾ ما لم ٌشر 

فتعنً حسابٌن  «حسابات»أما . خالؾ ذلك إلىصراحًة العمٌل 

 .أو أكثر

2.3. Agreement means the present Terms and 

Conditions and all documents and supplementary terms 

issued by the Bank organizing the provision of the 

Electronic Banking Services, as the same may be 

modified by the Bank at any time. 

تعنً األحكام والشروط الحاضرة وكافة  «االتفاقٌة» .2.3

المصرؾ فً ما  المستندات واألحكام اإلضافٌة الصادرة عن

 إلىٌتعلق بتزوٌد الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، باإلضافة 

ٌُجرٌها المصرؾ فً أّي وقت  .التعدٌالت التً قد 

2.4. Application Form means the application form 

provided by the Bank to the Customer and signed by the 

latter for the purpose of applying for access to the 

Electronic Banking Services . 

ٌعنً االستمارة التً ٌزّودها المصرؾ  «الطلب» .2.4

للعمٌل والتً ٌوّقعها هذا األخٌر بهدؾ تقدٌم طلب الحصول 

 . على الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة
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2.5. Bank means Byblos Bank S.A.L. and or its 

branches and subsidiaries, and includes its successors 

and assignees. 

أو /و ل.م.ٌقصد به بنك بٌبلوس ش «المصرف» .2.5

 .و وٌشمل خلفاءه والمتفّرغ لهم فروعه و مصارفه التابعة

2.6. Banking Services mean the financial, banking or 

other services, related products facilities, banking 

operations and activities which may be offered by the 

Bank from time to time (as may be withdrawn, added to 

or modified by the Bank at its discretion). 

تعنً الخدمات المالٌة  «الخدمات المصرفٌة» .2.6

والمصرفٌة وأي خدمات ومنتجات أخرى والتسهٌالت 

والعملٌات والنشاطات المصرفٌة التً ٌمكن أن ٌقّدمها 

كما قد ٌلؽٌها المصرؾ أو ) مصرؾ من حٌن إلى آخر ال

 (.ٌضٌؾ إلٌها أو ٌعدلها وفقاً لتقدٌره الخاص

2.7. Byblos Bank Website / Byblos Bank Electronic 

Banking Website means the Bank portal through which 

Customers and their Delegates  access the Electronic 

Banking Services. 

موقع بنك بٌبلوس للخدمات »/«موقع بنك بٌبلوس» .2.7

ٌقصد به بّوابة بنك بٌبلوس التً من  «المصرفٌة االلكترونٌة

الخدمات  إلىخاللها ٌستطٌع العمالء ومفوضوهم النفاذ 

 .المصرفٌة االلكترونٌة

2.8. Certificates mean digital security certificates 

issued to the Customer and/or to its Delegates by the 

Bank, to be used in conjunction with Passwords to 

enable the Customer and/or its Delegates to access 

Byblos Bank Website, Electronic Banking Services 

and/or to effect the Customer‟s instructions. 

ة التً ٌقصد بها شهادات األمان الرقمً« الشهادات» .2.8

أو مفّوضٌه  بؽٌة /ٌصدرها المصرؾ لصالح العمٌل و

أو /استعمالها باإلضافة الى كلمة السر لتمكٌن العمٌل و

المفوضٌن من ولوج موقع بنك بٌبلوس االلكترونً والخدمات 

 .أو تنفٌذ تعلٌمات العمٌل/المصرفٌة االلكترونٌة و

2.9. Customer means any owner of an Account which 

is opened in the name of an individual or jointly with one 

or more other individuals, or opened in the name of a 

corporation, organization, institution, association, 

government agency, bank, or company (joint stock, 

limited liability, partnership, etc...), and which has 

applied for the Electronic Banking Services and has 

been provided with the Access ID, PIN / Password, 

Certificates and/or any other security device, and 

includes its respective successors, personal 

representatives and Delegated which are assigned 

banking and/or other special rights. 

ٌعنً أي صاحب حساب ٌملكه منفرداً أو  «العمٌل» .2.9

مفتوح أي صاحب حساب مع فرد آخر أو أكثر، أو  باالشتراك

بإسم مؤسسة أو منظمة أو جمعٌة أو منظمة حكومٌة أو 

مساهمة، محدودة المسؤولٌة، متضامنة، )مصرؾ أو شركة 

المصرفٌة  ول على الخدمةوقد تقّدم بطلب للحص( الخ

كلمة الدخول /وُمِنح رمز الدخول والرقم السريااللكترونٌة 

، وٌشمل خلفاءه وممثلٌه أو أي نظام أمان آخر/والشهادات و

او /مصرفٌة و بصالحٌاتوالمفوضٌن الذٌن أنٌطوا  الشخصٌٌن

 . خاصة أخرى صالحٌات

2.10. Customer Guides mean the welcome letter, 

brochures, security guides, usage guides, manuals, help 

text and any other documents, in any format (including 

but not limited to hard copies and/or electronic forms) 

issued by the Bank to the Customer from time to time in 

connection with the Electronic Banking Services. 

تعنً رسالة الترحٌب والمناشٌر  «إرشادات العمٌل» .2.10

ٌّبات وأي مستندات أخرى بأي  ودلٌل األمان ودلٌل العمٌل والكت

بما فً ذلك على سبٌل البٌان ال الحصر النسخ )صٌؽة كانت 

الصادرة عن المصرؾ ( أو ؼٌر االلكترونٌة/االلكترونٌة و

لق الذي ٌضعها تحت تصرؾ العمٌل من وقت آلخر فً ما ٌتع

 . بالخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة

2.11. Customer Instructions mean the request and/or 

instruction received by the Bank from the Customer 

through the Electronic Banking Services.  

أو التعلٌمات / تعنً الطلبات و «تعلٌمات العمٌل» .2.11

ل الخدمات التً ٌوجهها العمٌل إلى المصرؾ من خال

 .المصرفٌة اإللكترونٌة

2.12. Delegate/s means any user/s authorized by the 2.12. م /ن ٌفوضه/ون الذي/أي المستخدم «ون/المفوض
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Customer to use the Electronic Banking Services. العمٌل باستخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة. 

2.13. Digital signature is a private key in the form of 

letters, numbers or codes/characters (password) that 

are tagged to electronic documents and has the 

equivalent legal power of signature on paper 

documents. 

2.13.1. Digitally signed email means any email 

which is signed by the sender using a PKI 

certificate. 

2.13.2.  An ATM transaction is considered 

digitally signed when the user uses a valid plastic 

card delivered by the Bank and a PIN code.  

2.13.3. An Electronic Banking transaction is 

considered digitally signed when the user enters 

his Access ID and Password, and an OTP for 

confirmation of transactions above a predefined 

value.  

هو مفتاح خاص ٌتضمن حروفاً  «التوقٌع الرقمً» .2.13

ٌُلحظ على المستندات ( كلمة سر)أو أرقاماً أو رموزاً  و

سها من الناحٌة ؾوله قوة التوقٌع الخطٌة ن)االلكترونٌة 

 (. القانونٌة

ٌعنً أي  البرٌد االلكترونً الموقع رقمٌاً  .2.13.1

برٌد الكترونً موقع من المرِسل عبر استعمال 

   PKIشهادة  

تعتبر عملٌة الصراؾ اآللً موقّعة رقمٌاً  .2.13.2

عندما ٌستعمل المستخدم بطاقة بالستٌكٌة صالحة 

 .صادرة عن المصرؾ ورمزاً سرٌاً 

ٌّة عبر االنترنت  .2.13.3 تعتبر المعاملة المصرف

ول موقعة رقمٌاً عندما ٌدخل المستخدم رمز الدخ

ٌّات تفوق  لتثبٌت  OTPو كلمة السّر و ال العمل

.  قٌمة محددة مسبقا

2.14. Electronic Banking/ Electronic Banking 

Services means the service of providing access to any 

Banking Service through the use of electronic or 

photoelectric means (including but not limited to fixed 

telephone, cellular phone, mobile applications, 

computer, tablet, internet, automated teller machine, 

point of sale or any other electronic device) with or 

without the assistance of any officer, employee, or agent 

of the Bank.  

تعنً خدمة تأمٌن  «اللكترونٌةالخدمات المصرفٌة ا» .2.14

النفاذ إلى أي خدمة مصرفٌة عبر استخدام الوسائل اإللكترونٌة 

بما فً ذلك على سبٌل الذكر ال الحصر )او الفوتوكهربائٌة 

 ،الخلويبرامج الهاتؾ  الهاتؾ الثابت، الهاتؾ الخلوي،

الصراؾ اآللً، نقاط  االنترنت،  ،الكمبٌوتر،  لوحة الكترونٌة

بمساعدة أو من دون ( أو أي أداة الكترونٌة أخرىالبٌع، 

 . مساعدة أي مسؤول أو موظؾ أو وكٌل لدى المصرؾ

2.15. Instruction means any instructions, 

authorizations or requests communicated through the 

Electronic Banking Services and verified through the 

relevant Security Devices. 

تعنً أي تعلٌمات أو تراخٌص أو طلبات  «تعلٌمات» .2.15

تجرى عبر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة ٌتم التحقق منها 

 .عبر أنظمة األمان المناسبة

2.16. OTP means One Time Password. It is a 

authentication solution supplying an extra layer of 

security over the usage of Electronic Banking Services, 

by requiring a unique password that is provided to the 

Customer (or its Delegates) via a Security Device, and 

that is only valid for one login or for one transaction 

conducted on Electronic Banking Services, in 

combination with an Access ID and a login Password. 

2.16. "OTP" إّنه حّل من . تعنً كلمة دخول لمّرة واحدة

ٌّاً من األمن فً  أجل التأكٌد على الصحة ٌقّدم مستوى إضاف

استخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة عبر استلزام تقدٌم 

بواسطة نظام أمان، ( أو مفّوضٌه)كلمة دخول فرٌدة إلى العمٌل 

إلجراء و  فتكون كلمة السّر هذه صالحة لتسجٌل دخول واحدأ

ٌّة  على أن  معاملة واحدة على الخدمات المصرفٌة االلكترون

 .تستعمل باإلشتراك مع رمز الدخول وكلمة لتسجٌل الدخول

2.17. PIN/Password means all confidential passwords, 

phrases, codes, numbers, or other forms of personal 

identification including but not limited to any 

كافة كلمات  ٌشمالن «كلمة السر/ الرقم السري» .2.17

السر والتعابٌر والرموز واألرقام السرٌة أو أي شكل آخر من 
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replacement number or signature issued by the Bank to 

the Customer or its Delegates and/or set or replaced by 

the Customer, which may be used to access the Byblos 

Bank Website, the Electronic Banking Services, the 

Security Devices, and/or to effect Customer Instructions. 

بما فً ذلك على سبٌل الذكر ال الحصر أي  الشخصًالتعرٌؾ 

ٌتم إصداره من قبل المصرؾ الى العمٌل أو  رقم أو توقٌع بدٌل

، التً أو ٌتم تحدٌده أو استبداله من قبل العمٌل/مفوضٌه و

ٌجوز استعمالها لولوج موقع بنك بٌبلوس االلكترونً والخدمات 

أو لتنفٌذ تعلٌمات /المصرفٌة االلكترونٌة وأنظمة األمان و

 . العمٌل

2.18. -PKI means Public Key Infrastructure. The PKI is 

a system of digital certificates, certificate authorities and 

other registration authorities that verify and authenticate 

the validity of each party involved in an internet 

transaction. The PKI encrypts the message using 2 keys 

one is public and used by the sender to encrypt the 

message, the other is private and used by the recipient 

to decrypt it.  

2.18. "PKI "ًوهو نظام . للمفتاح العام األساسٌة البنٌة تعن

رقمٌة وبمصدر الشهادات وؼٌرها من الجهات  شهاداتب ٌتعلّق

التً تتحقق وتتثبت من كّل فرٌق معنً بأي عملٌة تقام على 

تشّفر الرسالة االلكترونٌة  إن البنٌة المذكورة. شبكة االنترنت

المرسل لتشفٌر باستخدام مفتاحٌن، أحدهما مفتاح عام ٌستعمله 

الرسالة، واآلخر مفتاح خاص ٌستعمله المرسل الٌه لفّك 

 . التشفٌر

2.19. Security Devices mean any Security procedure 

or tool (physical or electronic, protected or unprotected 

by password) assured by the Bank for a purpose related 

to the use of the Byblos Bank Website, the Electronic 

Banking Services and/or to effect Customer Instructions, 

in conjunction with the Access ID and PIN. 

مادٌة )تعنً أي إجراء أو أداة أمان  «أنظمة األمان» .2.19

ٌّة بكلمة دخول ٌّة أو ؼٌر محم ٌعتمدها ( أو الكترونٌة محم

ستخدام موقع بنك بٌبلوس االلكترونً المصرؾ فً ما ٌتعلق با

أو لتنفٌذ تعلٌمات العمٌل /والخدمات المصرفٌة االلكترونٌة و

 .باالقتران مع رمز الدخول والرقم السّري

2.20. Transaction means utilization of any of the 

Electronic Banking Services, execution of a banking 

operation through the Electronic Banking Services, and 

includes any utilization that may not be authorized by 

the Customer or which may be fraudulent or dishonest 

تعنً استخدام أي من الخدمات  «العملٌة المصرفٌة» .2.20

المصرفٌة االلكترونٌة، وإجراء عملٌة مصرفٌة من خالل 

ٌة، وتشمل أي استخدام قد ال الخدمات المصرفٌة االلكترون

ٌكون مرّخصاً به من قبل العمٌل أو أي استخدام احتٌالً أو 

 .ؼٌر نزٌه

3. AVAILABILITY AND ALTERATIONS 3. توفر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وتعدٌلها 

3.1. Availability of the Electronic Banking Services 3.1.  توّفر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

3.1.1.1. The Electronic Banking Services are provided 

on an “as is” / “as available” basis only. 
. تُتوّفر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة حسب التٌسٌر .3.1.1

3.1.2. The Bank does not warrant that the Electronic 

Banking Services will be available on an uninterrupted 

basis. The Bank shall be entitled at any time, to 

temporarily or indefinitely suspend the operations of 

some or all of the Electronic Banking Services for 

updating, maintenance and upgrading purposes, or any 

other purpose regardless of its nature that the Bank 

deems fit, and in such event, the Bank shall not be liable 

for any loss, liability or damage which may be incurred 

ال ٌضمن المصرؾ تزوٌد الخدمات المصرفٌة  .3.1.2

ٌحق للمصرؾ تعلٌق بعض أو كّل . االلكترونٌة بال انقطاع

ا فً أي وقت كان  ًٌ الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة مؤقتاً أو نهائ

لتحدٌثها أو صٌانتها أو تطوٌرها أو ألي ؼرض ٌراه المصرؾ 

ٌتحمل  وفً مثل هذه الحال، ال. مناسباً بؽّض النظر عن طبٌعته

المصرؾ أي مسؤولٌة من جراء أي خسارة أو مسؤولٌة أو 

. ضرر قد ٌتكبده نتٌجة لذلك



5 

 

as a result of such suspension. 

3.2. Alteration and limits to the Electronic Banking 

Services 
 تعدٌل الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وقٌودها .3.2

The Bank may, without notice, at any time and from time 

to time add to, vary, alter, suspend or remove any of the 

Electronic Banking services or products, including 

without limitation the right to set, vary or cancel limits for 

any transactions types, facilities, services and products 

that may be carried through the Electronic Banking 

Services, and to vary their frequency and availability 

period. 

ٌحق للمصرؾ، من دون الحاجة إلى إنذار، وفً أي وقت كان، 

ٌّر، أو ٌعّدل، أو ٌعلّق أو  ومن وقت إلى آخر، أن ٌضٌؾ أو ٌؽ

من الخدمات أو المنتجات المصرفٌة االلكترونٌة ، بما  أٌاٌلؽً 

فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر، الحق بوضع وتؽٌٌر 

ٌات، والتسهٌالت، وإلؽاء قٌود على أي نوع من أنواع العمل

والخدمات، والمنتجات التً ٌمكن تنفٌذها عبر الخدمات 

 .المصرفٌة االلكترونٌة، فضالً عن تعدٌل وتٌرتها وفترة توّفرها

4. USE OF THE ELECTRONIC BANKING SERVICES 4. استخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة 

4.1. Use of the Electronic Banking Services in 

General 
 ستخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة بشكل عاما .4.1

The Customer shall be bound by and shall comply with 

any and all of the Bank‟s procedures, requirements, 

restrictions, instructions or any additional conditions 

pertaining to the access and use of the Electronic 

Banking Services as may be issued by the Bank at any 

time. 

ٌّداً العمٌل  ٌكون والقٌود  والشروطبجمٌع اإلجراءات وملزماً  مق

متعلقة صادرة عن المصرؾ ووالتعلٌمات وأٌة شروط إضافٌة 

واستخدامها كما قد ات المصرفٌة االلكترونٌة بولوج الخدم

 .فً أّي وقت ٌحددها المصرؾ

4.2. Use of Access ID, PIN / Password, Certificates 

and Security Devices 
كلمة السّر /استخدام رمز الدخول والرقم السّري .4.2

 والشهادات وأنظمة األمان

4.2.1. The Access ID and/or the PIN and/or any other 

Security Device may be collected by the Customer at 

the branch where the Customer Identification File (CIF) 

is maintained or as may be otherwise arranged by the 

Bank. 

أو أي /أو الرقم السري و/ٌتم استالم رمز الدخول و .4.2.1

نظام أمان آخر من قبل العمٌل من الفرع الذي ٌحتفظ بملؾ 

أو وفقاً للطرٌقة التً ٌحددها  CIFالتعرٌؾ الخاص به  

. المصرؾ

4.2.2. The Customer shall abide by the instructions 

provided to him by the Bank for using the Device, 

Certificate, Password and Access ID and shall cause its 

Delegates to comply with the terms of this Agreement 

and any other instructions or recommendations the 

Bank may issue regarding Electronic Banking Services 

security including, without limitation, the security 

recommendations contained in the Customer Guides, 

and more particularly in the Security Guide relating to 

Electronic Banking Services. 

ٌلتزم العمٌل بالتعلٌمات الموجهة له من المصرؾ  .4.2.2

لجهة استعمال أنظمة األمان والشهادات وكلمة السر ورمز 

الدخول كما ٌجعل مفوضٌه ٌتقٌدون بأحكام هذه االتفاقٌة وأي 

تعلٌمات أخرى أو توصٌات قد ٌصدرها المصرؾ فً ما ٌتعلق 

سبٌل بأمان الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، بما فً ذلك على 

المثال ال الحصر، التوصٌات الخاصة باألمان الواردة فً 

والتً تتعلق " دلٌل األمان"وبشكل خاص فً " إرشادات العمٌل"

. بالخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

4.2.3. The Customer shall at its sole responsibility set 

up, maintain and regularly review security arrangements 

concerning access to and use of the Electronic Banking 

ٌكون العمٌل وحده مسؤوالً عن وضع الترتٌبات  .4.2.3

الخاصة باألمان والمحافظة علٌها ومراجعتها بانتظام فً ما 
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Services, its computers, devices, equipment and 

communication systems and information stored therein, 

and in particular its control and any of its Delegates‟ 

control of Access IDs, Passwords, Certificates and 

Security Devices.  

ٌتعلق بولوج واستخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وأجهزة 

الكمبٌوتر خاصته واألدوات والمعدات وأنظمة االتصاالت 

 والمعلومات المحفوظة فٌها، وبشكل خاص محافظته ومحافظة

أي من مفوضٌه على رموز الدخول وكلمات السر والشهادات 

. وأنظمة األمان

4.2.4. The Bank may from time to time at its sole 

discretion and without any liability change the Access 

IDs, Passwords, Certificates, security devices and/or 

procedures used by the Customer in order to perform 

Electronic Banking Services considered by the Bank as 

high risk. The Customer shall comply with using such 

new devices and/or procedures. 

من وقت آلخر وفق تقدٌره الخاص  المصرؾٌقوم  .4.2.4

أو /ومن دون أي مسؤولٌة على عاتقه بتؽٌٌر رموز الدخول، و

أو إجراءات األمان /أو الشهادات وأنظمة و/لدخول، وكلمات ا

المستخدمة من قبل العمٌل إلجراء الخدمات المصرفٌة 

. من قبل المصرؾ" ذات خطر مرتفع"االلكترونٌة المصنفة 

أو اإلجراءات /وٌكون العمٌل ملزماً باستعمال هذه األنظمة و

.  الجدٌدة

4.2.5. The Customer may at any time change the PIN to 

another Password and/or number of his choice through 

such methods as may be prescribed by the Bank from 

time to time. 

استبدال الرقم السري   ٌستطٌع العمٌل فً أي وقت .4.2.5

أو رقم سّري آخر وفق اختٌاره من خالل أسالٌب /بكلمة سرٌة و

.  ٌحددها المصرؾ من وقت لآلخر

4.2.6. The Customer shall memorize and shall ensure 

that its Delegates memorize and keep their passwords 

and Access IDs confidential and for their use alone and 

secure at all times and take steps to prevent 

unauthorized use of their Access IDs, Passwords and 

any Certificate provided to them, including but not 

limited to the following:  

ٌحفظ العمٌل كما ٌضمن أن ٌحفظ المفوضون كلمة  .4.2.6

السر ورموز الدخول ؼٌباً وأن ٌحافظوا على سرٌتها 

الستخدامهم الشخصً فقط وأن ٌأخذوا فً كافة األوقات كافة 

التدابٌر لتجّنب أي استخدام ؼٌر مشروع لرمز الدخول وكلمة 

السر وأي شهادة صادرة لصالحهم، بما فً ذلك على سبٌل 

: ال الحصرالبٌان 

4.2.6.1. Never write or otherwise record their Access 

IDs and Passwords in a way that can be understood 

by someone else except where it is required by the 

Bank as set out in the Customer Guides; 

عدم تدوٌن أو تسجٌل رمز الدخول وكلمة  .4.2.6.1

ر معرفته باستثناء الحاالت السر بشكل ٌسهل على الؽً

التً ٌطلب المصرؾ فٌها ذلك كما هو منصوص 

؛ "إرشادات العمٌل"علٌه فً 

4.2.6.2. Never reveal their Access IDs and 

Passwords to anyone else, including their staff, 

except where specifically provided in the Customer 

Guides; 

وكلمة السر ألي عدم البوح برمز الدخول  .4.2.6.2

كان بما فً ذلك موظفٌهم باستثناء الحاالت التً 

؛ "إرشادات العمٌل"تحددها 

4.2.6.3. Destroy any advice from the Bank 

concerning their Access IDs and Passwords 

promptly after linking their Electronic Banking 

Services logon details to their Byblos Bank Website 

logon, except where specifically provided in the 

Customer Guides; 

تلؾ أي إشعار صادر عن المصرؾ بشأن  .4.2.6.3

رمز الدخول وكلمة السر الخاصة بهم، وذلك ما إن 

ٌتم إدخال المعلومات العائدة للخدمات المصرفٌة 

االلكترونٌة وربطها بموقع بنك بٌبلوس باستثناء 

؛  "إرشادات العمٌل"ها الحاالت التً تحدد

4.2.6.4. Avoid Passwords which may be easy to 4.2.6.4.  تجّنب كلمات السر التً ٌسهل اكتشافها مثل
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guess such as passwords used in connection with 

third parties, telephone numbers, birthdays, 

addresses, or any other readily identifiable 

combination of letters or numbers or other personal 

information; 

الكلمات التً تتعلق بالؽٌر أو بأرقام الهاتؾ أو 

بتوارٌخ المٌالد أو بالعناوٌن أو بأي تركٌبة أحرؾ أو 

أرقام سهلة االكتشاؾ أو بمعلومات شخصٌة أخرى؛ 

4.2.6.5. Inform the Bank immediately if they believe 

that a third party may have seen or have had access 

to their Access IDs, Passwords or Certificates; 

إعالم المصرؾ على الفور فً حال الشك  .4.2.6.5

فً أن أي فرٌق ثالث قد رأى أو اطلع على رمز 

الدخول أو كلمة السر أو الشهادات؛ 

4.2.6.6. Never record their Passwords on any 

software which retains it automatically (for example, 

any computer screen prompts or „save password‟ 

feature or the like on their Internet browser); 

عدم تسجٌل كلمة السر على أي برنامج  .4.2.6.6

فً أي رسائل : مثالً )معلوماتً ٌحفظه اتوماتٌكٌاً 

حفظ "خاصة تظهر على شاشة الكمبٌوتر أو على 

خاصة مماثلة متوفرة على متصفح أو أي  "كلمة السر

؛ (االنترنت

4.2.6.7. Change their Passwords on a regular basis, 

not alternate between passwords and not to use any 

previously used Electronic Banking Services 

Password or Security Device Password. 

ن تؽٌٌر كلمة السر بانتظام وعدم التنّقل بً .4.2.6.7

كلمات السّر وعدم استعمال كلمة سر من أجل 

الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة أو كلمة سّر من أجل 

. نظام األمان سبق أن اسُتخِدمت

4.2.6.8. Choose a different Electronic Banking 

Services Password from any personal identification 

number or other secret code he uses for other 

Banking Services. 

اختٌار كلمة سر للخدمات المصرفٌة  .4.2.6.8

االلكترونٌة مختلفة عن أي رقم سري خاص أو أي 

.  رمز سري آخر ٌستعمله لخدمات مصرفٌة أخرى

4.2.7. The Customer shall take all reasonable 

precautions to maintain the secrecy of his Access ID, 

Electronic Banking Services Password, and Security 

Device Password, including ensuring that any 

information stored on any device with which he 

accesses the Electronic Banking Services is protected 

against unauthorized access by third parties. 

ولة ٌتعهد العمٌل باتخاذ كافة اإلحتٌاطات المعق .4.2.7

للمحافظة على سرٌة رمز الدخول وكلمة السر المستعملة 

للخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وكلمة سّر نظام األمان العائدٌن 

له، بما فً ذلك ضمان عدم نفاذ أي فرٌق ؼٌر مرّخص له الى 

المعلومات المخزنة فً أي جهاز ٌستخدمه للولوج الى الخدمات 

.  المصرفٌة االلكترونٌة

4.2.8. Some internet browser applications allow the user 

to electronically store passwords for easy future access 

to a particular website; the Customer shall not use this 

"save password" feature in conjunction with Electronic 

Banking Services. 

نترنت للمستخدم تسمح بعض تطبٌقات متصّفح اإل .4.2.8

بتسجٌل كلمات السر إلكترونٌاً لتسهٌل عملٌة ولوج المواقع 

اإللكترونٌة فً المستقبل؛ على العمٌل عدم استخدام خاصة 

فً ما ٌتعلق بالخدمات المصرفٌة  «حفظ كلمة السر»

. اإللكترونٌة

4.2.9. The Bank shall not be responsible for the security 

or confidentiality of the Customer‟s Account information 

or instructions until actually received by the Bank. Once 

the Customer or its Delegates have initiated an on-line 

Electronic Banking session, they will, under no 

ال ٌتحمل المصرؾ أي مسؤولٌة عن أمان أو سرٌة  .4.2.9

المعلومات أو التعلٌمات المتعلقة بحساب العمٌل قبل استالمها 

لدى تشؽٌل العمٌل أو مفوضٌه . الفعلً من قبل المصرؾ

اإلنترنت الجراء العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة، ٌتعٌن علٌهم، 
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circumstances, leave the electronic terminal from which 

they have accessed Electronic Banking Services until 

they have terminated that session and have logged-off 

the Electronic Banking Services. The Customer shall be 

responsible for ensuring that he or the Delegates have 

logged off Electronic Banking at the termination of any 

Electronic Banking session. The Customer shall also be 

solely responsible for implementing any and all browser 

security measures available through Customer web 

browser, including, closing Customer web browser or 

clearing Customer browser's cache after an Electronic 

Banking session. 

 الذي تفً ظل أي ظروؾ كانت، عدم ترك جهاز اإلنترن

تمكنوا من خالله ولوج الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة قبل 

انهاء العملٌة المصرفٌة االلكترونٌة وخروجهم من الخدمات 

ٌّن على العمٌل أو على مفوضٌه . المصرفٌة االلكترونٌة ٌتع

من خدمة العملٌات المصرفٌة االلكترونٌة عند انهاء   الخروج

. ة االلكترونٌةأي جلسة انترنت خاصة بالعملٌات المصرفً

ٌتحّمل العمٌل وحده مسؤولٌة تنفٌذ كافة تدابٌر األمان المتعلقة 

بالمتصّفح والمتوفرة عبر متصّفح شبكة العمٌل، بما فً ذلك 

إؼالق متصّفح شبكة العمٌل أو محو مخبئٌة متصّفح العمٌل بعد 

. جلسة انترنت خاصة بالعملٌات المصرفٌة االلكترونٌة

4.2.10. The Customer shall not access Electronic 

Banking Services, Byblos Bank website, or Byblos Bank 

Electronic Banking Services website, from any device 

connected to a local area network (LAN) or any public 

Internet access device or access point without first 

making sure that no one else will be able to observe or 

copy their access or get access to Byblos Bank Website 

and/or to Electronic Banking Services pretending to be a 

Delegate. The Customer shall ensure that his Delegates 

abide by the same. 

ال ٌجوز للعمٌل ولوج الخدمات المصرفٌة  .4.2.10

االلكترونٌة، أو موقع بنك بٌبلوس، أو موقع الخدمات المصرفٌة 

االلكترونٌة من بنك بٌبلوس من خالل أي جهاز موصول بشبكة 

ٌّة  " نقطة انترنت"أو أي جهاز انترنت عام أو أي  LANمحل

ٌة أو نسخ كٌؾ/من دون التأكد من عدم تمكن أي كان من مراقبة 

أو عدم تمكن أي كان /ولوجهم موقع بنك بٌبلوس االلكترونً و

من ولوج الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة على أنه مفّوض 

. على العمٌل أن ٌتأّكد من أّن مفّوضٌه ٌلتزمون بالمثل. شرعً

4.2.11. The Customer and its Delegates shall ensure 

that 

4.2.11.1. all Security Devices are kept completely 

confidential and secure; and 

4.2.11.2. there is no unauthorized use or abuse of 

the Security Devices. 

 :ٌتعهد العمٌل ومفّوضوه بضمان .4.2.11

المحافظة على سرٌة وسالمة أنظمة األمان؛  .4.2.11.1

 و

عدم استخدام أنظمة األمان بشكل ؼٌر  .4.2.11.2

. مشروع أو اساءة استخدامها

4.2.12. The Customer and its Delegates shall 

undertake to notify and/or contact the Bank immediately 

(“Security Notification”) if he has reason to believe that, 

suspect that or has knowledge that any of the following 

has occurred: 

ٌتعهد العمٌل ومفوضوه بإشعار المصرؾ  .4.2.12

فً حال ( «ر خاص باألمانإشعا»)أو االتصال به فوراً / و

 :كانت لدٌهم شكوك أو كانوا على علم بما ٌلً

 

4.2.12.1. the security of any Security Device may 

have been compromised 
تهدٌد امان أي نظام أمان . .4.2.12.1

4.2.12.2. the Security Device is damaged or no 

longer functional 
. نظام األمان تالؾ أو لم ٌعد ٌعمل .4.2.12.2

4.2.12.3. such Security Device has become known 

or been revealed to any person other than 

the Customer and/or the concerned 

Delegate. 

إفشاء أنظمة األمان إلى اي فرٌق آخر ؼٌر  .4.2.12.3

. أو المفوضٌن/العمٌل و
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4.2.12.4. there has been unauthorized use of any 

Security Device or an unauthorized access 

to Byblos Bank website and/or Electronic 

Banking Services, or any unauthorized 

transaction or instruction which the 

Customer or any of its Delegates know of 

or suspect;.  

االستخدام ؼٌر المشروع ألي نظام أمان أو  .4.2.12.4

الولوج ؼٌر المرخص لموقع بنك بٌبلوس 

أو الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، /االلكترونً و

أو أي عملٌة أو تعلٌمات ؼٌر مسموح بها ٌكون 

العمٌل وأي من مفوضٌه على علم بها أو لدٌهم 

.  شكوك بشأنها

4.2.12.5. there has been use of the Electronic 

Banking Services by any unauthorized 

person other than the Customer or its 

Delegates. 

استخدام الخدمة المصرفٌة االلكترونٌة من  .4.2.12.5

قبل أي شخص آخر ؼٌر العمٌل أو مفّوضٌه لٌس 

. مصرحا له

4.2.12.6. if the Customer suspects someone else 

knows the Passwords of one or more of the 

Delegates or has access to their 

Certificates and Security Devices. In the 

event of any such breach or suspected 

breach of security, the Customer shall 

ensure that all its Delegates change their 

Passwords or security devices 

immediately. 

فً حال كانت للعمٌل شكوك حول معرفة أي  .4.2.12.6

فرٌق آخر كلمة السر الخاصة بأي من المفوضٌن 

أنظمة األمان الخاّصة أو اطالعه على شهاداتهم و

فً حال حدوث أو الشك فً حدوث مثل هذا . بهم

اإلخالل باألمان، ٌضمن العمٌل بأن ٌقوم كافة 

مفوضٌه بتؽٌٌر كلمة السر أو أنظمة األمان 

. الخاصة بهم على الفور

Until the Customer gives such notice to the Bank and 

the Bank actually receives it, the Customer will be liable 

for all Transactions and customer instructions that may 

be carried out as a result of authorized or unauthorized 

use of Customer‟s Access ID, or Electronic Banking 

Services Password, or Certificates or Security Device. 

م المصرؾ فعلٌاً االشعار المذكور الموجه من إلى حٌن استال

قبل العمٌل، ٌتحّمل العمٌل مسؤولٌة كافة العملٌات المصرفٌة 

وتعلٌمات العمٌل التً قد ٌتّم تنفٌذها نتٌجة الستخدام مشروع أو 

ؼٌر مشروع لرقم الدخول أو كلمة السر الخاصة بالعملٌات 

.  مانالمصرفٌة اإللكترونٌة، أو الشهادات أو نظام األ

4.2.13. The Bank shall be entitled to deactivate or 

revoke the use of any one or more Security Devices at 

any time without assigning any reason and without prior 

notice to the Customer. 

ٌحق للمصرؾ قطع او إلؽاء استخدام أي  .4.2.13

ن الحاجة الى أي نظام أمان فً أي وقت بال مبرر ومن دو

. سابق إنذار إلى العمٌل

4.2.14. The Bank shall not be liable in contract, tort or 

otherwise, for any damage, losses, expenses or costs 

whatsoever whether direct, indirect, foreseeable or not, 

suffered or incurred by the Customer as a result of: 

4.2.14.1. any transaction resulting from any Instruction 

made by the Customer or purportedly made by 

the Customer or its Delegates with or without 

the Customer‟s consent and referable to such 

Compromised Security Device and which was 

processed by the Bank prior to or at the time of 

such Compromised Security Device and which 

the Bank has stopped the processing thereof; or  

ال ٌتحمل المصرؾ أٌة مسؤولٌة تعاقدٌة أو  .4.2.14

ؼٌر تعاقدٌة عن أٌة أضرار أو خسائر أو مصارٌؾ أو 

تكالٌؾ، مباشرة أو ؼٌر مباشرة، ٌسهل أو ال ٌسهل توّقعها، 

 :ٌتكبدها العمٌل نتٌجة لـ

أي عملٌة ناتجة عن أي تعلٌمات صادرة عن  .4.2.14.1

ٌُزعم أنها صادرة عنه أو عن مفوضٌه  العمٌل أو 

أو من دونها مرتبطة بنظام أمان  بموافقته

مخروق، بدأ المصرؾ بتنفٌذها قبل أو لدى 

استخدام هذا النظام وأوقفها قبل إنجازها؛ أو 
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4.2.14.2. any failure by the Bank to carry out any 

Instruction referable to a Compromised Security 

Device, Access ID, Certificate, and/or 

PIN/Password which was outstanding as at the 

time the Bank has stopped the processing 

thereof. 

عدم تنفٌذ المصرؾ أي تعلٌمات مرتبطة بنظام  .4.2.14.2

أو  رقم /أو شهادة و/أو رقم دخول و/أمان و

كلمة سّر مخروقٌن،  لّما كانت / تعرٌؾ شخصً

 .ال تزال معلّقة عندما أوقؾ المصرؾ معالجتها

 

4.2.15. The Customer shall comply immediately with all 

requests for assistance from the Bank in trying to 

recover any losses or identify actual or potential 

breaches of security. 

ٌّداً حكماً بكافة الطلبات التً  .4.2.15 ٌكون العمٌل مق

ٌوجهها المصرؾ لمساعدته على تعوٌض أي خسائر أو 

. د أي خروقات فعلٌة أو محتملة لؤلمانتحدي

4.2.16. If the Customer suspects any impropriety on the 

part of any of its Delegates in connection with the use of 

Electronic Banking Services, or a Delegate is leaving his 

employment, the Customer shall immediately notify the 

Bank in writing and take all steps to ensure that the 

Delegate is replaced and his access to Electronic 

Banking Services is revoked, including but not limited to 

recovery and destruction of security Devices issued to 

the relevant Delegate either by cutting across the 

computer chip located on the security Devices or in 

such a manner as directed by the Bank. 

فً حال شك العمٌل بسوء استعمال أي من  .4.2.16

مفوضٌه للخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، أو فً حال تخلى 

ٌُعلم المصرؾ على  المفوض عن وظٌفته، على العمٌل أن 

ا وٌتخذ كافة التدابٌر اآلٌلة الى استبدال المفوض  ًٌ الفور خط

ٌّة ولوجه إلى الخدمات المصرفٌة  وٌتّم سحب إمكان

ا فً ذلك على سبٌل البٌان ال الحصر االلكترونٌة، بم

استرجاع وتلؾ أنظمة األمان الممنوحة للمفوض المعنً من 

خالل تعطٌل رقاقة الكمبٌوتر الموجودة فً أنظمة األمان أو 

. من خالل أي طرٌقة ٌراها المصرؾ مناسبة

4.2.17. It is the Customer‟s duty to make sure that any 

device which the Customer or its Delegates use to 

access Electronic Banking Services is free from and 

adequately protected against viruses and other 

destructive or disruptive components. In particular the 

Customer shall ensure that anti-virus, anti-spyware and 

firewall software („Security Software‟) are installed in the 

device which the Customer or its Delegates use to 

access Electronic Banking Services, and that these 

Security Software are regularly updated with security 

patches and new versions as issued or recommended 

from time to time by the suppliers of such security 

software. 

من واجب العمٌل التأكد من خلو أي جهاز  .4.2.17

ٌلجأ الٌه هو أو أي من مفوضٌه الستخدام الخدمات المصرفٌة 

االلكترونٌة، من الفٌروسات وأي عناصر مدمرة ومخربة 

وبشكل خاص، على العمٌل التأكد من أن الجهاز الذي . أخرى

ل أو مفوضٌه الستخدام الخدمات المصرفٌة ٌستعمله العمً

-antiو الـ  anti-virusااللكترونٌة، مجهز ببرامج الـ 

spyware  والـfirewall (برامج أمان ) ومحّدثة بشكل

والنسخ الجدٌدة وفقاً للتوصٌات  patchesمنتظم بواسطة الـ 

. الصادرة من وقت آلخر عن موّردي ٌرامج األمان

4.2.18. The Bank shall not be liable for defects in the 

Security Device provided by the Bank especially for any 

malfunctions attributable to extrinsic causes, such as (i) 

natural disasters including fire, smoke, water, 

earthquakes or lightning, (ii) electrical power fluctuations 

or failures, (iii) failure of Customer to comply with the 

conditions and storage instructions or other abuse, 

misuse, accident, alteration, neglect, (iv) repair, 

correction or modification not provided or authorized by 

ال ٌكون المصرؾ مسؤوالً عن العٌوب فً  .4.2.18

أدوات األمان المزودة من المصرؾ ال سٌما لجهة أي خلل 

الكوارث الطبٌعٌة التً ( 1)ٌعود الى أسباب خارجٌة مثل 

تشمل الحرٌق والدخان والفٌضانات والهزات األرضٌة 

اخالل العمٌل ( 3)انقطاع التٌار الكهربائً و( 2)لبرق ووا

بالتقٌد بالشروط وتعلٌمات التخزٌن أو أي خلل آخر أو سوء 

تصلٌح أو تعدٌل ( 4)استعمال أو حادث أو تؽٌٌر أو اهمال و

وال ٌضمن هذا األخٌر بأن . ؼٌر مرخص به من المصرؾ
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the Bank. The Bank does not warrant that the Security 

Device operates without interruption or without error 
.  تعمل أداة األمان من دون انقطاع أو من دون أخطاء

5. CREATION AND MANAGEMENT OF USERS 5. ماستحداث هوٌة للمستخدمٌن وإداراته 

5.1. The Bank may offer to legal entities through the 
Electronic Banking Services the right for their authorized 
signatories (“Authorized Signatories”) without getting the 
prior approval of the Bank, to create Delegates profiles, 
define transactions limits, activate/deactivate access to 
accounts, and assign rights to Delegates as they might 
deem fit from time to time. 

المفوضٌن )"للمصرؾ أن ٌمنح المفوضٌن بالتوقٌع  .5.1

ن خالل الخدمات عن األشخاص المعنوٌٌن م"( بالتوقٌع

المصرفٌة االلكترونٌة، ومن دون االستحصال على موافقة 

المصرؾ المسبقة، الحق باستحداث ملؾ للمفوضٌن، وبتحدٌد 

سقؾ العملٌات، تشؽٌل وعدم تشؽٌل الولوج إلى الحسابات 

. وحق منح الحقوق للمفوضٌن وفق تقدٌرهم من وقت آلخر

5.2. The authorized signatories shall inform the 
Bank of the identity of the Delegates, provide it with the 
contact details as requested, and validate each 
Delegate‟s access and/or rights in using Electronic 
Banking Services. 

ٌبلػ المفوضون بالتوقٌع المصرؾ بهوٌة المفوضٌن  .5.2

كما هو مطلوب وٌؤكدون على  وٌزودونه بكٌفٌة االتصال بهم

أو صالحٌة الموافقة على استخدام /صحة ولوج كل مفوض و

. الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

5.3. The Authorized Signatories must ensure that 
the rights they define and validate for the Delegates for 
Electronic Banking Services are legal, valid and binding 
for the legal entity. The Bank shall not in any way be 
liable for verifying these accesses, delegations and/or 
approvals The Customer undertakes that all the rights 
exercised by the Delegates do not contravene any law, 
or regulation to which it is subject or any regulation and 
agreements related to the Customer.  

على المفّوضٌن بالتوقٌع التأّكد من أّن الصالحٌات  .5.3

التً ٌحّددونها وٌثبتون صّحتها بالنسبة إلى المفّوضٌن فً ما 

ٌتعلّق بالخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، هً قانونٌة وصالحة 

وال ٌكون المصرؾ مسؤوالً بأي . وملزمة للشخصً المعنوي

التفوٌض  أو/طرٌقة من الطرق عن التأكد من هذا الولوج و

وٌتعهد العمٌل بأن كافة الصالحٌات الممارسة . أو الموافقات/و

من قبل المفوضٌن ال تتعارض مع أي قانون أو نظام ٌكون 

. خاضعاً له أو أي نظام واتفاقٌات تتعلق بالعمٌل

5.4. The Customer shall notify the Bank of any 
changes in the above Delegations. Any failure to notify 
the Bank of any change in aforementioned rights and to 
request the amendment of these Delegates‟ electronic 
banking profiles, caused by a change in the Delegate‟s 
employment or function or authority status at the legal 
entity, and any resulting transactions and instructions 
triggered or confirmed by these Delegates and executed 
by the Bank, shall be considered as binding to the 
Customer and at its sole liability of the Customer without 
any kind of liability on the Bank. 

تؽٌٌر ٌطرأ على  على العمٌل أن ٌبلّػ المصرؾ بأي .5.4

إّن عدم إبالغ المصرؾ بأّي تؽٌٌر . التفوٌضات المذكورة أعاله

فً الصالحٌات المذكورة وفً طلب تعدٌل ملفات المفوضٌن 

المصرفٌة االلكترونٌة، بسبب تؽٌٌر فً وظٌفة المفّوضٌن أو 

مهامهم أو صالحٌاتهم فً الشخصٌة المعنوٌة، وأّي معامالت 

علٌمات ٌنشئها هؤالء المفّوضون أو مصرفٌة ناتجة عن ذلك وت

ٌؤّكدونها وٌنّفذها المصرؾ، سٌعتبر ملزماً للعمٌل الذي ٌتحّمل 

ا من دون أي مسؤولٌة على عاتق  ًٌ ٌّة هذا التكتم حصر مسؤول

 .المصرؾ

6. CUSTOMER INSTRUCTIONS 6. تعلٌمات العمٌل 

6.1. All Instructions received through the Electronic 
Banking Services (whether authorized or not by the 
Customer or its Delegates), or by digitally signed email 
from the Customer or Delegate, are deemed to be 
authentic and duly authorized Instructions, are 
irrevocable and binding on the Customer. The Bank 

مرّخص بها من قبل سواء كان )كافة التعلٌمات  إن .6.1

الموجهة من خالل الخدمات ( أم ال أو مفّوضٌه العمٌل

ا من  ًٌ المصرفٌة االلكترونٌة أو عبر برٌد الكترونً موّقع رقم

قبل العمٌل أو مفّوضه تعتبر تعلٌمات صحٌحة ومشروعة 

ال ٌكون . ملزمة للعمٌلهً ؼٌر قابلة للرجوع عنها وأصوالً و
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shall be under no obligation to investigate the 
authenticity or authority of persons effecting the 
Instruction or transaction and shall be entitled to effect, 
perform, or process such instructions and/or 
transactions without any further reference or notice to 
the Customer or its Delegates.  

ملزماً بالتحقٌق بصحتها أو بشرعٌة من وّجه لمصرؾ ا

بتنفٌذها أو إنجازها أو معالجتها التعلٌمات أو المعاملة وٌحق له 

أو  أو مفّوضٌه العمٌل إلىمن دون الحاجة إلى الرجوع 

 .مإبالؼه

6.2. The Customer acknowledges and agrees that 
any instructions sent through email to the Bank must be 
digitally signed using his PKI certificate. Any instructions 
sent by the Customer or his delegates through an email 
not bearing their digital signature may not be processed 
by the Bank. 

مرسلة إلى ٌقّر العمٌل و ٌقبل بأّن التعلٌمات ال .6.2

المصرؾ عبر البرٌد االلكترونً ٌجب أن تكون موّقعة رقمٌاً 

ٌّة تعلٌمات مرسلة من . PKIباستعمال شهادته الخاصة  إن أ

العمٌل أو مفّوضٌه عبر البرٌد االلكترونً وتكون ؼٌر مّوقعة 

. رقمٌاً، قد ال تنفّذ من قبل المصرؾ

6.3. The Bank is authorized to accept, rely upon and 
act upon the Customer‟s or its Delegates‟ instructions 
given in any manner permitted by the Electronic 
Banking Services, or given through digitally signed 
email from the Customer or Delegate, as if he has given 
signed written instructions to the Bank, even if they may 
conflict with any other mandate given at any previous 
time concerning his Accounts. 

The Bank is authorized to debit the Customer‟s 

Accounts with any amounts the Bank has paid or 

incurred in accordance with instructions received 

through the Electronic Banking Services regarding said 

Accounts. 

ٌكون المصرؾ مفوضاً بقبول واالعتماد على وتنفٌذ  .6.3

تعلٌمات العمٌل أو مفّوضٌه الصادرة بأي طرٌقة تتٌحها 

الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة، أو الُمقّدمة من خالل برٌد 

ا من العمٌل أو مفّوضه، كما لو  ًٌ كان الكترونً موّقع رقم

العمٌل قد وّقع على تعلٌمات خطٌة موجهة الى المصرؾ حتى 

لو تعارضت مع أي تفوٌض آخر ٌتعلق بحسابات العمٌل كان 

 .قد أُعطً فً أي وقت سابق

ٌكون المصرؾ مفوضاً بالقٌد على حسابات العمٌل أي مبالػ 

دفعها المصرؾ أو تكّبدها بموجب تعلٌمات متعلقة بحساباته 

.  ات المصرفٌة اإللكترونٌةتلقاها عبر الخدم

6.4. The Bank shall not be liable for not accepting or 
executing any instructions provided by the Customer in 
the form of a document uploaded on the Electronic 
Banking Service platform, especially for purposes of 
salary domiciliation, if the file is found or suspected to 
be infected (virus, Trojan…) by the Bank. 

ال ٌتحّمل المصرؾ مسؤولٌة عدم قبول أو عدم تنفٌذ  .6.4

تعلٌمات العمٌل المقدمة على شكل مستند ٌتّم تحمٌله على منّصة 

ٌّما من أجل توطٌن  الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة الس

لّؾ مصاباً أو اشتبه بأنه ُمصاب بفٌروس الرواتب، إذا كان الم

(virus, Trojan… )من قبل المصرؾ. 

6.5. Notwithstanding sub-clause (6.1) above, the 
Bank may at any time: (i) refrain from acting promptly 
upon any Instructions given or purportedly given by the 
Customer in order to verify the authenticity thereof 
without incurring any responsibility for loss, liability or 
expense arising out of so and refraining to act; or (ii) 
require any Instruction to be confirmed in writing and 
signed by the Customer before acting upon such 
Instructions. 

أعاله، ٌحق للمصرؾ فً  6.1على الرؼم من الفقرة  .6.5

ٌمتنع فوراً عن تنفٌذ تعلٌمات صادرة عن  (1: )أي وقت أن

ٌُزعم أنها صادرة عنه، وذلك بؽٌة التحقق من  العمٌل أو 

صحتها من دون تحمل أي مسؤولٌة من جراء أي خسائر أو 

أن ٌطلب ( 2)أضرار أو مصارٌؾ ناتجة عن ذلك االمتناع؛ أو 

ٌد التعلٌمات خطٌاً والتوقٌع علٌها من قبل العمٌل قبل تأك

. تنفٌذها

6.6. The Bank may refuse to complete or may 
reverse any Customer Transaction or instruction if: 

ٌحق للمصرؾ رفض اتمام أي عملٌة مصرفٌة أو  .6.6

:  تعلٌمات ٌصدرها العمٌل أو اجراء قٌدها العكسً إذا

6.6.1.  the Transaction/Instruction is one that the 
Bank cannot process; or  

كان المصرؾ ؼٌر قادر على معالجة  .6.6.1

التعلٌمات؛ أو /العملٌة المصرفٌة 



13 

 

6.6.2. in case the Customer is a legal entity, the 
transaction/Instruction is not authorized on 
the Electronic Banking Platform by the 
eligible Delegates, according to the rights 
defined and approved for each Delegate by 
the Authorized Signatory(ies); or 

ٌّة، ال ُتمنح  .6.6.2 بحال كان العمٌل شخصٌة معنو

التعلٌمات الموافقة على منّصة / المعاملة 

الخدمات المصرفٌة من قبل المفّوضٌن المخّولٌن 

محّددة والموافق علٌها لكّل ال للصالحٌاتوفًقا 

أو . مفّوض من قبل المفوض بالتوقٌع

6.6.3. the Transaction exceeds Customer‟s 
balance or credit limit or violates any 
provision in any other agreement he may 
have with the Bank; or 

كانت العملٌة المصرفٌة تتخطى رصٌد  .6.6.3

لممنوح له أو تخرق أي العمٌل أو سقؾ االعتماد ا

شرط من شروط أي اتفاقٌة أخرى قد ٌبرمها 

العمٌل مع المصرؾ؛ أو  

6.6.4. the Transaction is a payment/transfer to a 
business or other person that does not 
accept the Transaction; 

/ كانت العملٌة المصرفٌة تتعلق بمدفوعات  .6.6.4

ٌقبل بها؛ أو حوالة لشركة أو أي شخص آخر ال 

6.6.5. there is an operational failure or malfunction 
in the Electronic Banking Services; or 

ٌّن وجود أي عطل تشؽٌلً أو خلل فً  .6.6.5 تب

الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة؛ أو  

6.6.6. the Transaction involves any Account that 
the Bank considers inactive. 

مصرفٌة تتعلق بأي حساب كانت العملٌة ال .6.6.6

.  ٌعتبره المصرؾ ؼٌر متحرك

6.7. The Bank may specify at its sole discretion, 
limits on transaction types and values in respect of the 
Electronic Banking Services and may refuse to 
complete/execute any Transaction if such Transaction 
exceeds a particular limit. 

ٌحق للمصرؾ أن ٌحدد وفق تقدٌره الخاص  الحدود  .6.7

العائدة لنوع العملٌة المصرفٌة وقٌمتها فً ما ٌتعلق بالخدمات 

المصرفٌة االلكترونٌة وٌحق له رفض اتمام أو تنفٌذ أي عملٌة 

. مصرفٌة فً حال تخطت هذه العملٌة حدوداً معٌنة

6.8. The processing of some Transactions such as 
payments, domiciliated salary payment or transfer of 
funds to third parties, may not be executed outside the 
Bank‟s working hours, and  may require two or more 
business days for completion. 

إن معالجة بعض العملٌات المصرفٌة مثل المدفوعات  .6.8

فع الرواتب الموّطنة أو تحوٌل األموال إلى الؽٌر، قد ال أو د

ٌمكن تنفٌذها خارج ساعات عمل المصرؾ كما أّنها قد تتطلب 

. ٌومٌن أو أكثر من أٌام العمل إلنجازها

6.9. The Customer shall be liable for all transactions 
processed or effected pursuant to the use or purported 
use of the Security Devices with or without his 
knowledge or consent, and the Customer waives all 
rights and remedies against the Bank in respect of any 
loss arising from unauthorized use of the Security 
Devices. 

ٌتحّمل العمٌل مسؤولٌة كافة العملٌات المصرفٌة  .6.9

معالجة أو المنجزة بواسطة استخدام أنظمة األمان أو بواسطة ال

االستخدام المزعوم ألنظمة االمان، بعلمه وموافقته أو من 

دونهما، وٌتنازل العمٌل عن جمٌع حقوقه وطرق الطعن تجاه 

المصرؾ فً ما ٌتعلق بأي خسارة ناتجة عن االستخدام ؼٌر 

 .المشروع ألنظمة األمان هذه

7. CONFIRMATION FROM THE BANK 

The Instruction to the Bank through the use of the 

Electronic Banking Services may not be received by the 

Bank for reasons beyond the Bank‟s reasonable control 

including but not limited to mechanical, software, 

computer, telecommunications or electronic failure. 

 تأكٌد المصرف على االستالم .7

 قد ٌتعّذر على المصرؾ استالم التعلٌمات الموّجهة إلٌه عبر

الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة ألسباب تخرج عن سٌطرته 

المعقولة بما فً ذلك، على سبٌل المثال ال الحصر، األعطال 

المٌكانٌكٌة والبرمجٌة واإللكترونٌة وتلك المتعلقة باالتصاالت 
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Unless the Customer receives a confirmation of receipt 

of the same from the Bank (via secured or unsecured 

medium pre-identified by the Bank) or from a duly 

authorized officer, employee or agent of the Bank, or 

views proof of the execution of transaction on his 

account balance displayed on the Electronic Banking 

Services platform, instructions may not have been 

received and accordingly may not be processed or 

accepted by the Bank. The Customer authorizes the 

Bank to keep the confirmation of any transaction in the 

Bank. The Customer acknowledges and agrees that the 

Bank shall not be liable to him in any way for any loss or 

damage whatsoever caused arising, directly or 

indirectly, in connection with the transmission or failure 

of transmission of Instructions to the Bank through the 

use of the Electronic Banking Services or any lack of 

confirmation of receipt of any Instructions by the Bank 

for whatever reason. 

قد ال ٌستلم المصرؾ تعلٌمات العمٌل لٌصار الى . وبالكومبٌوتر

لم ٌحصل العمٌل على إشعار تنفٌذها أو قبولها، وذلك فً حال 

بواسطة وسٌلة آمنة أو ؼٌر آمنة )باالستالم من المصرؾ 

أو من مسؤول أو موظؾ أو وكٌل ( ٌحّددها المصرؾ مسبًقا

لدى المصرؾ، أو ما لم ٌراجع الدلٌل على تنفٌذ العملٌة  مخّول

ٌّن على منّصة الخدمات  المصرفٌة على رصٌد حسابه المب

وٌفّوض العمٌل المصرؾ باالحتفاظ لدٌه  .المصرفٌة االلكترونٌة

بتأكٌد أي عملٌة مصرفٌة وٌقر وٌقبل بأنه ال ٌجوز أن ٌتحّمل 

المصرؾ أي مسؤولٌة تجاهه عن أي خسارة أو ضرر، مباشر 

أو ؼٌر مباشر، ٌتعلق بنقل أو عدم نقل التعلٌمات إلى المصرؾ 

عبر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة أو عدم تأكٌد المصرؾ 

 .تالم التعلٌمات ألي سبب كاناس

8. FEES AND CHARGES 

The Bank reserves the right to impose, set and/or 

modify the fees and charges payable by the Customer 

for use of the Electronic Banking Services, and/or use / 

maintenance / replacement / renewal of any Security 

Device or certificate related to that Service,  in the 

exercise of the Bank‟s sole discretion. The Customer 

authorizes the Bank in advance to exercise such right 

and shall pay all fees and charges imposed by the Bank 

for the use of the Electronic Banking Services and 

related Security Devices as varied from time to time. 

The Bank is authorized to debit such fees and charges 

incurred by the Customer to any Account(s) which he 

has with the Bank. If there are insufficient funds in the 

Customer Account(s), the Bank may cancel all 

Customer instructions and terminate this Agreement. 

 التكالٌف واألعباء .8

ٌحتفظ المصرؾ بحق فرض التكالٌؾ واألعباء المتوجبة على 

أو تعدٌلها لقاء استخدامه الخدمات / العمٌل وتحدٌدها و

تجدٌد / استبدال / صٌانة / أو استعمال /المصرفٌة االلكترونٌة و

لتقدٌره جهاز أمان أو شهادة مرتبطٌن بتلك الخدمة، وفقاً  أي

العمٌل دفع  وعلى. ويقر العميل مسبقاً موافقته على ذلك الخاص

كافة التكالٌؾ واألعباء التً ٌفرضها المصرؾ لقاء استخدام 

الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة  وأنظمة األمان المرتبطة بها 

هذه التكالٌؾ واألعباء  وٌحق للمصرؾ قٌد. من حٌن إلى آخر

وفً . المتكّبدة من قبل العمٌل على أي حسابات له فً المصرؾ

حال عدم توفر أموال كافٌة فً هذه الحسابات، ٌحق للمصرؾ 

 .إلؽاء جمٌع التعلٌمات وإنهاء هذه االتفاقٌة

9. SUFFICIENT FUNDS 

At no time and under no circumstances shall the 

Customer use or attempt to use the Electronic Banking 

Services for payments or the transfer of funds unless 

there are sufficient available funds in the Account. The 

Bank is under no obligation to honor any Instructions 

unless there are sufficient funds in the Account at the 

time of receipt of the Instruction. 

 المؤونة الكافٌة .9

ال ٌحق للعمٌل فً أي وقت كان وفً ظل أي ظروؾ كانت، 

استخدام أو السعً إلى استخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة 

لتسدٌد أي مبلػ أو تحوٌل األموال فً حال عدم توفر مؤونة 

ٌّن على المصرؾ ت. كافٌة فً حسابه نفٌذ أي تعلٌمات إال وال ٌتع

فً حال توفر المؤونة الكافٌة فً الحساب عند استالم هذه 

 .التعلٌمات

10. COLLECTIVE ACCOUNTS 

Where an application for the use of Electronic Banking 

 الحسابات المتحدة .10
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Services has been accepted by the Bank and that 

application is in respect of a Collective Account, the 

Bank shall be entitled to act on any instruction 

purportedly arising from all account holders according to 

the “Application Form for Opening a Collective Credit 

Account” signed with the Bank. 

ت فً حال قبول المصرؾ طلب الحصول على الخدما

المصرفٌة االلكترونٌة وفً حال كان هذا الطلب ٌتعلق بالحساب 

ٌُظن أنها صادرة  المتحد، فٌحق للمصرؾ أن ٌنّفذ أي تعلٌمات 

طلب فتح حساب متحد »عن كافة أصحاب الحساب وفقاً لـ 

 .موّقع مع المصرؾ «دائن

11. RECORDS OF THE BANK 11.  سجالت المصرف

11.1. The Bank‟s records and any records or 
recordings of the Transactions, instructions, 
communications, operations or any other 
transactions made, performed, processed or effected 
through the Electronic Banking Services by the 
Customer or any person purporting to be the 
Customer, acting on his behalf or purportedly acting 
on his behalf, with or without his consent, or any 
record of any transactions relating to the operation of 
the Electronic Banking Services and any record of 
any transactions maintained or by any relevant 
person authorized by the Bank relating to or 
connected with the Electronic Banking Services shall 
be binding and conclusive on him for all purposes 
whatsoever and shall be conclusive evidence of the 
transaction and Customer‟s liability to the Bank. All 
such records shall be admissible evidence and the 
Customer shall not challenge or dispute the 
admissibility, reliability, accuracy or the authenticity 
of the contents of such records merely on the basis 
that such records were incorporated and/or set out in 
electronic form or were produced by or are the 
output of a computer system, and hereby waives any 
of his rights (if any) to so object. 

إن سجالت المصرؾ أو أي سجالت أخرى أو  .11.1

تسجٌالت للعملٌات المصرفٌة أو التعلٌمات أو المراسالت، أو 

أي عملٌات أخرى تنفذ أو تعالج أو تنجز عبر الخدمات 

ٌُزعم أنه المص رفٌة االلكترونٌة من قبل العمٌل أو أي شخص 

ٌُزعم أنه ٌعمل لصالح  العمٌل، أو ٌعمل لصالح العمٌل أو 

العمٌل، بموافقة العمٌل أو من دونها، أو أي سجل للعملٌات 

المتعلقة بتشؽٌل الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وأي سجل 

ن قبل للعملٌات المحفوظة أو العائدة ألي طرؾ مفّوض م

المصرؾ، والمتعلقة بالخدمات المصرفٌة االلكترونٌة ، تكون 

ٌّنة  جمٌعها ملزمة ونهائٌة تجاه العمٌل لكافة الجهات وتشكل ب

ثبوتٌة على العملٌة المصرفٌة وعلى مسؤولٌة العمٌل تجاه 

كل هذه السجالت قابلة لالعتداد بها وان العمٌل لن . المصرؾ

و دقتها أو صحتها لمجرد ٌعترض على قبولها أو صوابها أ

أو وضعها بنسخة إلكترونٌة أو إنتاجها / دمج هذه السجالت و

فً حال ) من قبل نظام معلوماتً وٌتنازل العمٌل عن حقوقه 

. فً هذا الصدد( وجودها

11.2. Without limiting the generality of Clause 
11.1 above, the Bank shall be entitled (but not 
obliged) to keep track of any communications 
between the Bank and the Customer. Any such 
tracking may be used as evidence in any 
proceedings or disputes involving the Bank and shall 
be conclusive evidence of the Instructions and of 
other communications between the Bank and the 
Customer. 

أعاله،  11.1من دون حصر شمولٌة أحكام الفقرة  .11.2

 ان يستخدم اإلتصاالت والمراسالت المسجلةٌحق للمصرؾ 

من دون أن ٌكون ملزماً بتسجٌل ، بٌن المصرؾ والعمٌل

وٌمكن استخدام هذه االتصاالت  .االتصاالت والمراسالت

ات ٌكون والمراسالت كدلٌل فً إطار أي إجراءات أو نزاع

المصرؾ طرفاً فٌها، وتشكل هذه القٌود دلٌالً قاطعاً على 

التعلٌمات واالتصاالت األخرى التً تجري بٌن المصرؾ 

 .والعمٌل

12. NO WARRANTY 

The Bank does not warrant the results that may be 

obtained from the use of the Electronic Banking 

Services. Notwithstanding any other provision of this 

Agreement, no warranty of any kind, implied, express or 

statutory, including but not limited to the warranties of 

non infringement of third party rights, title, satisfactory 

 عدم الضمانة .12

ال ٌضمن المصرؾ النتائج التً ٌمكن الحصول علٌها من  

استخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، وعلى الرؼم من أي 

أحكام أخرى منصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة، ال تعطى أي 

ضمانة من أي نوع، ضمنٌة أم صرٌحة أم تنظٌمٌة، بما فً ذلك 

لحصر، أي ضمانات متعلقة بعدم مخالفة على سبٌل المثال ال ا



16 

 

quality, merchantability and fitness for particular 

purpose is given in conjunction with the Electronic 

Banking Services and / or the Security Devices. 

The Customer shall bear all liabilities resulting from the 

Electronic Banking Services risks which may lead to 

information errors and violation of Banking Secrecy 

Laws. 

حقوق الؽٌر، بحق الملكٌة، بالنوعٌة الحسنة، وبالقٌمة التجارٌة 

أو / والجودة فً ما ٌتعلق بالخدمات المصرفٌة االلكترونٌة و

 .أنظمة األمان

ٌتحمل العمٌل كافة المسؤولٌات الناتجة عن أخطار الخدمات 

أخطاء فً المعلومات  المصرفٌة االلكترونٌة التً قد تؤدي إلى

 .وخروقات لقوانٌن السرٌة المصرفٌة

13. LIMITATION OF LIABILITY 13.  تحدٌد المسؤولٌة

13.1. The Customer assumes the entire cost of all 
necessary servicing, repairs, or corrections to any 
equipment arising from or connected to Customer‟s 
access to Byblos Bank Website and the Electronic 
Banking Services. 

ٌتحمل العمٌل جمٌع التكالٌؾ جراء الخدمات  .13.1

والتصلٌحات والتصحٌحات المتعلقة بأي جهاز متعلق 

بولوج موقع بنك بٌبلوس اإللكترونً والخدمات المصرفٌة 

. االلكترونٌة

13.2. Without limiting the above, the Bank does not 
represent or warrant that:  

13.2.1. the Electronic Banking Services, Byblos Bank 
Website or its content will be available or will 
function without interruption or that they will be 
free of errors or that any errors will be corrected;  

13.2.2. or the use of the Electronic Banking Services 
and Byblos Bank Website, including the 
browsing and downloading of any content will 
be free of viruses, Trojan horses, worms, or 
other destructive or disruptive components;  

13.2.3. or the use by the Customer or any of its 
Delegates of the Electronic Banking Services 
and Byblos Bank Website or its content will not 
infringe the Intellectual Property or other rights 
of any third party. 

من دون حصر األحكام السابقة، ال ٌصّرح المصرؾ  .13.2

 :وال ٌضمن

توفر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة ، أو - .13.2.1

محتواه، أو  موقع بنك بٌبلوس اإللكترونً أو

خلوه من /عمله من دون انقطاع، أو خلوها/عملها

 األخطاء، أو تصحٌح هذه األخطاء؛ أو

خلو استخدام الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة  - .13.2.2

وموقع بنك بٌبلوس اإللكترونً، بما فً ذلك التصفح 

والتحمٌل من الفٌروسات، وأحصنة طروادة ، والدود ، 

 رى؛ أووأي عناصر مدّمرة أو مخّربة أخ

عدم مخالفة استعمال الخدمات المصرفٌة - .13.2.3

االلكترونٌة وموقع بنك بٌبلوس اإللكترونً من قبل 

العمٌل أو أي من مفوضٌه، الملكٌة الفكرٌة أو أي 

. حقوق أخرى عائدة للؽٌر

13.3. The customer may receive alerts that have 
been automatically generated by the bank‟s electronic 
banking services. The Bank would not have verified the 
content of this alert and bear no responsibility therefore. 
The Customer shall conduct his own verification and 
confirmation regarding the information including, without 
limitation, the status of any transaction mentioned in it. 
Where this alert is sent over the internet or by sms text 
message, the Customer acknowledges that such 
communication may be delayed, interrupted or could 
fail. In particular, email messages sent over the internet 
cannot be guaranteed to be timely, secure, error or 
virus-free as information could be intercepted, 
corrupted, lost, arrive late or contain viruses.  

أوتوماتٌكٌا من  ةمنبعث ٌمكن أن ٌتلقى العمٌل إنذارات .13.3

ٌمكن للمصرؾ أال ٌكون . الخدمات االلكترونٌة للمصرؾ

اإلنذار، لذلك ال ٌتحّمل أٌة  قد تحقق من مضمون هذا

على العمٌل أن ٌقوم بتحقٌقاته و . مسؤولٌة تجاه ذلك

تأكٌداته تجاه المعلومات بما فٌه و ال للحصر وضع أٌة 

عبر  ٌقّر العمٌل بأن التواصل .عملٌة مذكورة فٌه

عند إرسال هذه   االنترنت أو الرسائل القصٌرة

.  طاع أو الفشل،  قد ٌكون عرضة للتأخر، االنقاإلنذارات

وبشكل خاص، ال ٌمكن ضمان أن ٌكون البرٌد 

االلكترونً المرسل عبر االنترنت ؼٌر متأخر، آمن، خال 

من األخطاء أو الفٌروسات بما أن هذه المعلومات ٌمكن 
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ترّصدها، أو قد تفسد، تضٌع، تتأخر أو تتضمن 

 . فٌروسات

13.4. The Bank will not, under any circumstances, be 
liable to the Customer or anyone else for any damage 
(direct, indirect, or consequential) relating to the use of 
the Electronic Banking Services and Byblos Bank 
Website by him or anyone else (including without 
limitation, loss of use, loss of business, loss of data, loss 
of profits and third party claims). 

ال ٌكون المصرؾ، فً أي ظروؾ كانت، مسؤوالً  .13.4

تجاه العمٌل أو تجاه أي فرٌق آخر عن األضرار 

المتعلقة ( المباشرة، أو ؼٌر المباشرة، أو التبعٌة)

باستخدام العمٌل أو أي فرٌق آخر الخدمات المصرفٌة 

بما فً ذلك، )بلوس اإللكترونً اإللكترونٌة وموقع بنك بً

على سبٌل المثال ال الحصر، خسارة االستعمال، وخسارة 

األعمال، وخسارة البٌانات، وخسارة األرباح، ومطالبات 

(. الؽٌر

13.5. Without limiting the above, the Bank will not be 
liable to the Customer or anyone else for any damage 
suffered as a result of the Bank‟s failure or delay in 
accepting or processing a transaction or as a result of 
any failure attributable to any third party. In no event will 
the Bank be liable to the Customer or anyone else for 
any losses suffered as a result of the operational failure, 
malfunction, interruption, change, amendment or 
withdrawal of the Electronic Banking Services. 

من دون حصر األحكام السابقة، لن ٌتحمل المصرؾ  .13.5

عن اي ضرر  المسؤولٌة تجاه العمٌل أو أي فرٌق آخر

ٌتكبده نتٌجة لعدم قبول المصرؾ أو تأخره عن قبول 

صرفٌة أو معالجتها أو نتٌجة ألي تخلؾ ٌنسب عملٌة م

ولن ٌتحمل المصرؾ أي مسؤولٌة تجاه العمٌل . إلى الؽٌر

او اي فرٌق آخر عن اي خسائر ناتجة عن اي عطل، أو 

سوء تشؽٌل، أو إنقطاع، او تؽٌٌر، أو تعدٌل، أو إلؽاء 

 .الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة

14. FORCE MAJEURE 14.  القوة القاهرة

14.1. The Bank shall not be responsible or liable to 
the Customer for delays or failure in performance, 
whether foreseeable or not; and/or any losses, 
expenses or damage howsoever arising, whether 
foreseeable or not, resulting from or due to any 
circumstances or causes whatsoever which are not 
within the reasonable control of the Bank. 

ال ٌتحّمل المصرؾ المسؤولٌة تجاه العمٌل عن  .14.1

أو أي / التأخٌر أو عدم التنفٌذ أكان متوقعاً أم ال؛ و

خسائر أو مصارٌؾ أو أضرار ناشئة، متوقعة أم ال، 

ناتجة عن أي ظروؾ أو أي اسباب تخرج عن سٌطرة 

 .صرؾ المعقولةالم

14.2. Without limiting of the generality of Clause 14.1 
above, the following shall be regarded as circumstances 
and/or causes beyond the Bank‟s reasonable control: (i) 
restrictions, regulations, laws, prohibitions or measures 
of any kind, (ii) power failure, (iii) acts of default of any 
telecommunications network operator, circumstances 
where communication lines for the Bank‟s computer 
systems cannot be used for reasons attributable to third 
party telecommunication carriers and (iv) the failure of 
performance of any vendor, supplier or contractor of the 
Bank as a result of the risk that computer and/or 
automated systems, hardware, firmware and/or software 
may be unable to recognize and perform properly date-
sensitive or date-dependant functions (v) failure of the 
internet due to any kind of circumstance. 

أعاله، تعتبر  14.1من دون حصر شمولٌة الفقرة  .14.2

أو أسباب تخرج / العناصر التالٌة على انها ظروؾ و

القٌود، واألنظمة، ( 1: )عن سٌطرة المصرؾ المعقولة

والقوانٌن، والحظر، وأي تدابٌر أخرى من أي نوع 

عطل فً ( 3)التٌار الكهربائً؛  انقطاع( 2)كانت؛ 

شبكة اإلتصاالت، وهً ظروؾ ٌتعذر فٌها استخدام 

خطوط اإلتصاالت ألنظمة المصرؾ المعلوماتٌة 

( 4)ألسباب تعود إلى مزّودي خدمات اإلتصاالت؛ و

أو مزّود أو متعهد للمصرؾ عن أدائه  تخلّؾ أي بائع

نة، أو األنظمة الممكن/ نتٌجة لعجز أجهزة الكومبٌوتر و

أو / ، و(فٌرموٌر)أو األجهزة الصلبة، البرامج الثابتة / و

البرامج المعلوماتٌة عن التعّرؾ ومعالجة وظائؾ 

تحت  ةتوقؾ الشبكة االلكترونً( 4) مرتبطة بالتوارٌخ
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. أي ظرؾ

15. GOVERNING LAW AND JURISDICTION  

This Agreement shall be governed by and construed in 
accordance with the Iraqi laws. Iraqi Courts shall have 
jurisdiction over any litigation arising out of the 
interpretation and/or execution of this Agreement. This 
shall not limit the right of the Bank to bring any 
proceeding in whatsoever jurisdiction the Bank deems fit 
in Iraq or outside Iraq and the taking of any proceeding 
in any court shall not preclude the taking of a 
proceeding in any other jurisdiction. 
 

 القانون المطبق والصالحٌة القضائٌة  .15

تخضع هذه االتفاقٌة وتفسر وفقاً للقوانٌن العراقٌة وتكون 

أو تنفٌذ /البت فً أي نزاع ٌنشأ عن تفسٌر وللمحاكم صالحٌة 

وال ٌحد ذلك من حق المصرؾ على تقدٌم أي . هذه االتفاقٌة

دعوى الى أي محكمة ٌراها المصرؾ مناسبة فً العراق أو 

وإن رفع أي دعوى فً محكمة ما ال ٌحول دون اتخاذ . خارجه

 . أي اجراءات قانونٌة أمام أي محكمة أخرى

16. AMENDMENTS  

16.1. The Bank may amend the terms of this 
Agreement at any time as necessary for the effective 
operation of the Electronic Banking Services. The 
Bank will inform the Customer of any amendments 
by:  

(a) Posting to the Customer a hardcopy of the 

amended Electronic Banking Services, Terms 

and Conditions; or  

(b) By posting an electronic version of the 

amended Electronic Banking Services Terms 

and Conditions on the Electronic Banking 

website; or  

(c) Exhibiting the same at the Bank's branches 

in Iraq.  

 التعديالت .16

رؾ وفقاً لتقدٌره المطلق تعدٌل أحكام ٌحق للمص .16.1

وشروط هذه االتفاقٌة فً أي وقت بما ٌتماشى مع فعالٌة 

وٌبلػ المصرؾ . عمل الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

: العمٌل بأي تعدٌل عبر

توفٌر للعمٌل نسخة ورقٌة معّدلة من االحكام ( أ)
والشروط العائدة للخدمات المصرفٌة االلكترونٌة، أو 

 
نشر نسخة الكترونٌة معدلة من األحكام والشروط ( ب)

العائدة للخدمات المصرفٌة االلكترونٌة على الموقع 
االلكترونً، أو 

 
توفٌر النسخة المذكورة فً فروع المصرؾ فً ( ج)

 . العراق

16.2. The amended Electronic Banking Services 
Terms and Conditions shall comprise the entire 
agreement between the Customer and the Bank, and 
the Customer shall be bound by the amended terms 
from the date at which they are expressed to take 
effect, whether or not the relevant notice has been 
seen or received by the Customer (as the case may 
be). If the Customer does not accept the 
amendments, the Customer may terminate its 
access to Byblos Bank Website and the use of 
Electronic Banking Services. If the Customer or any 
of its Delegates continue to access and use 
Electronic Banking Services. at any time after the 
amendments, the Customer shall be deemed to have 
accepted and agreed to such amendments without 
reservation.  

تتضمن النسخة المعدلة من االحكام والشروط العائدة   16.2
للخدمات المصرفٌة االلكترونٌة االتفاقٌة بكاملها بٌن العمٌل 

باالحكام المعدلة منذ التارٌخ  وٌكون العمٌل ملزماً . والمصرؾ
المقرر لنفاذها فً حال اطالع العمٌل أو عدم اطالعه أو 

وفً حال لم . اشعاراً بذلك( وفق الحال)استالمه أو عدم استالمه 
انهاء حقه بالولوج للعمٌل ٌوافق العمٌل على التعدٌالت، ٌحق 

الى موقع بنك بٌبلوس االلكترونً وباستخدام الخدمات 
وإن مجرد استمرار العمٌل أو أي من . ة االلكترونٌةالمصرفً

مفوضٌه باستعمال الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة فً أي وقت 
بعد اجراء التعدٌالت، ٌعتبر بمثابة قبول العمٌل وموافقته على 

 . التعدٌالت المذكورة من دون تحفظ

17. -NOTICES  

Any notice to be given under this Agreement by the 

Customer to the Bank must be communicated in 

اإلشعارات . 17

 إلىبموجب هذه االتفاقٌة  إشعارعلى العمٌل توجٌه أي 

موجه من  إشعاروان أي ,. المصرؾ خطٌاً عبر البرٌد
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writing by post. Any notice to be given by the Bank to 

the Customer under this Agreement can be 

communicated by post, through Electronic Banking 

Services, or to the Customer‟s email address most 

recently notified to the Bank or exhibited at any of 

the Bank branches. If by post, the notice will be 

considered to have been received five days after 

posting by one party to the postal address most 

recently notified by the receiving party and if through 

Electronic Banking Services or via email three days 

after transmission.  

عبر  إرسالهالمصرؾ الى العمٌل بموجب هذه االتفاقٌة، ٌمكن 

اللكترونٌة أو عبر برٌد البرٌد أو عبر الخدمات المصرفٌة ا

المصرؾ أو أي أي  إلىالعمٌل االلكترونً الذي ابلػ مؤخراً 

 اإلشعاربالبرٌد، ٌعتبر  اإلشعار إرسالوفً حال . من فروعه

من الفرٌق األول  إرسالهعلى انه تم استالمه بعد خمسة أٌام من 

 إرسالوفً حال . على آخر عنوان برٌدي عائد للفرٌق الثانً

ر الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة أو عبر البرٌد عب اإلشعار

. إرسالهااللكترونً، ٌعتبر انه قد تم استالمه بعد ثالثة أٌام من 

18. TERMINATION 

The Bank shall be entitled at its absolute discretion to 

forthwith terminate this Agreement or to forthwith 

deactivate or end the Service without any reasons at 

any time by giving notice. 

 إنهاء االتفاقٌة. 18

ٌحق للمصرؾ وفق تقدٌره المطلق إنهاء االتفاقٌة الحاضرة 
فوراً أو إٌقاؾ أو إنهاء الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة من دون 

 .أي أسباب فً أي وقت من خالل إشعار العمٌل بذلك

In case of discrepancies between the Arabic and the 

English texts, the Arabic text shall prevail. 
فً حال التباٌن بٌن النصٌن العربً واالنكلٌزي، ٌعتمد النص 

. العربً

Read and approved 

CIF       ______________________ 

Name         ______________________ 

Signature   ______________________ 

Date      ______________________ 

                         (Day/Month/Year) 

 

 بعد االطالع و الموافقة

  _____________________رقم العمٌل 

 _____________________إلسم       ا

 _____________________التوقٌع      

  _____________________التارٌخ     
     (سنة / شهر / ٌوم )                        

 

 


