
 

  

 
 

 D17 تطبيقة الشروط العامة الستعمال   
 

 
موضوع  ال األول: الفصل   

 

على البطاقات  االلكترونية مسبقة  ترتكزD17 ى ـسمت  خدمة جديدة من خالل  تطبيقة هاتف جوال هحرفاءيضع البريد التونسي على ذمة 
 .التونسية فقط ةالجمهوري لالستعمال داخل ةصالح الخدمة ه. هذ باقة من الخدمات الرقميةمن و تمكن  الدفع
 

ستعماالت اال الثاني: الفصل   
 

 :من التمتع بمجموعة خدمات سريعة و مؤمنة   D17 تمكن تطبيقة 
 

 ،e-Dinar .. ( , solde historique.renouvellement, blocage  )حساب التصرف في  •

 ، e Dinarإلى حساب  e Dinarاألموال من حساب تحويل  •

 بطاقة بنكية، من e Dinarشحن بطاقة  •

 شحن الهاتف الجوال،  •

 خالص اقساط قروض مؤسسات التمويل الصغير، •

  الماء، الكهرباء، الهاتف...(،(خالص جميع أنواع الفواتير  •

 اصدار الحواالت العادية االلكترونية والحواالت في دقيقة و حواالت نفقة، •

 ، (.…,WU) االت الدولية.......( والحوcnam, CNRPS, CNSSاستخالص الحواالت الداخلية  )  •

 ، D17خالص التجار المنخرطين بمنظومة  •

 ،Chatالتواصل عبر تقنية  •

 Journal D17عبر  على تفاصيل العمليات المنجزة االطالع •
 

   صاحبهاوواجبات   تحميل التطبيقة الثالث:الفصل 
 

 : الحريف مطالب ب D17 تطبيقةمجموعة خدمات عبر للتمتع ب •

o تحميل تطبيقة D17 التحميل بموقع Play Store  أوApple Store  بموقع أوwww. D17.tn ، 

o  تطبيقةتثبيت D17  الجوالهاتف العلى، 

o  (، الــرقم الســر  األخيــرة أرقــام األربــع)  مســبقة الــدفع التسجيل )رقم بطاقة التعريف الوطنية، رقم البطاقــة استمارةتعمير
 إنشاء رقم سر  لتأمين الخدمة و يد المرسل عبر إرسالية قصيرةالخاص بالبطاقة ورقم الهاتف الجوال( ،إدخال رقم التأك

 .حاملها  قبلوال يجوز استعمالها إال من  شخصية D17 تطبيقة •

  .المرتبط بالتطبيقة  للبطاقة االفتراضيفي حدود الرصيد المتوفر بالحساب  باستعمالها تطبيقةيلتزم حامل ال •

 

السري  رقمال الرابع:الفصل   
 

 .يقع إنشائه من قبل المستعمل عند القيام بعملية التسجيل سر  في استعمالها على رقم  D17 تطبيقةتعتمد  •

 .لتامين التطبيقةأرقام   (04) رقم سر  متكون من أربعة  •

 .للغير هوعدم إفشائالرقم السر   الحفاظ على تطبيقةن على حامل اليتعي   •

 . الغير قبلزورا من  تطبيقةواستعمال الرقم السر  الال يتحمل البريد التونسي أية مسؤولية في صورة إفشاء  •

 

 



 

  

 

اثبات العمليات   : الخامسالفصل   
 

نسخها فــى وســيلة الكترونيــة وثيقــة إثبــات للعمليــات المنجــزة  أو Journal D17العمليات المنجزة في التطبيقة تسجيالت تمثل  •
 بواسطة التطبيقة.

إرسال األموال أو الدفع لشراء السلع أو الخدمات من خالل نجاح عملية إرسال األمــوال أو الــدفع مباشــرة عبــر تطبيقــة  تأكيديتم  •
D17. 

ال يكون البريد التونسي مسؤوال عما يترتب من نتائج بسبب العطب التقني الطارئ على جهاز الهاتف الجوال الحريــف والمعلــن   •
 .ورة جليةرسالة قصيرة أو بأ  صعنه بواسطة 

 

إعالم الغير بمعلومات: سداالسالفصل   
 

 : للبريد التونسي حامل التطبيقةيرخص 

لدى التجار أو المؤسسات الماليــة أو ريرهــا مــن المؤسســات األخــرى للمســاعدة علــى  مقدمة من قبل التطبيقة نشر المعلومات ال  •
 ى البطاقة المرتبطة بالتطبية  عند فقدانها او سرقتهاالعثور عل

  .إلى المؤسسات المعنيةالمرتبطة بالتطبيقة  بواسطة البطاقة عبر التطبيقة  المنجزةالعمليات بالمعلومات المتعلقة  تسليم  •
 

مسؤولية و خصوصية االستعمال السابع :  الفصل   
 

 .حامل التطبيقة مسؤول على المحافظة عليها و على استعمالها •

المقدمة في إطار هذا الترخيص يقتصر علــى االســتخدام التجريبــي والخــاص  D17يتفق الطرفان على أن أ  استخدام لمنظومة  •
 ورير العام ورير التجار  و دلك فقط للتحقق من صحة وظيفة النظام.

لغرض االستغالل التجار  او االختراع  و لــن يــتم الكشــف سيكون سريًا للغاية ، وليس للتطبيقة من المتفق عليه أن أ  استخدام  •
 .و للعامة أو لعرض بيعشخص أ عنها أل 

 

الموظفة على التطبيقة  مالمعالي :ثامنالالفصل   
 

 و التسجيل مجاني. D17تحميل تطبيقة  •

عن استعمال البطاقة مــن معــاليم مطبقــة مــن قبــل البريــد  بكل  ما يترت المرتبط بالتطبيقة بطاقةلليخصم من الحساب االفتراضي   •
 .التونسي والمعاليم الخاصة بالشبكة البنكية

 

 D17 التاسع : مدة صالحية تطبيقة الفصل
 

 .لها مدة صلوحية ليس D17تطبيقة 
 

 الشكايات : عاشرال الفصل
 
 1828مركــز النــداء عبــر  أو reclamation.monetique@poste.tn عبر البريــد االلكترونــي  تقديم شكاية  D17 لحامل تطبيقةمكن ي

 Chat  عبر خدمة  D17أو من خالل تطبيقة  2رقم خدمة 

 


