
?رار ????س ا??ر??

ا??ظ?م ا????? ???ر??

 ?
و?
ط?

??
ق ا

???
?و
 ا

)/
ب 

??
??
? ا

???

??$ر ا#???ع ا?!??? ا? ?و??? ا????????

ا?ر'*? ا?ر???? (?!?دة ?ر'?ص ??زاو??
ا????ط)

ا??رع:ر?م ا????ب :

????? ا????ق ?ن ا?????دات ا??ط?و?? - ا????ص ا?????ر??
ا?م ا?ز?ون:

??ر?- ,?? ا????ب :

/دد (2) *ورة ????? ?د??? ?.?'?ص
ا??'و??ن ?0دارة ا????ب

?وع ا????ب

ا??ر??ت ا??ر????.

ا?راءات ا???ط

ا??'?ص ا2/???ر?? 
(ا?'?*?)

ا??ر??ت ا? ???
ا??ر??ت ا?#???? 
?م ا5??4م(???????ء ا??ر????)

5??'دام و?دة ادارة 
?????ت ا??????ت

--

إ?رار ?ن ا??ر?? ? دم ا????ظ!? ????ب
?*ر,? ?دى أي ?ن ا??*?رف ا? ???? ?????? 

و? !دھ? ???!? ?ن ???? ???ب ?*ر,? دا'ل ?????

إ,?دة ا?=?د ????#ل ا??#?ري 

??
?*

5
/ ا
ب
??
??
? ا

???
 ?
و?
ط?

??
ق ا

???
?و
ا

إ,?دة ا?=?د ??#ل ا?<ر,? ا??#?ر??

إ,?دة وزارة ا?*??/? وا5??*?د وا??#?رة
??2ذن ???ر?? ??زاو?? ???ط!? دا'ل ?????

  إ???ح:

?رار ????س ا??ر??

??ر?- ا??*??? ???/د ?د?ر /4??ت ا??ر??ت/??ؤول 'د?? ا?ز???نا??'????ت ,? ا?????دات  ا???ر?-
و?دة ادارة ?????ت ا??????ت 

ا???ر?-:
:A??ا??و

ا???ر?-:

ا?ر?م ا?وط?? أو إ???ت ا?!و?? أو (#واز ??ر
??رى ا??? ول) ?#??A ا??'?ص ا??'و??ن ?0دارة 

ا????ب

B?ر ?ط?وب?ط?وب

 ??ط?ق /?C ا??ر??ت ا????و?? ??=ط?ع ا?'?ص إ5  ا???راد ا??ر??ت.(1)

 ?
و?
ط?

??
ق ا

???
?و
 ا

( 
رة
*و

)

ا??روط و ا5???م ا? ??? / ??وذج ?????ت ا$?,??

ط?ب ,?? ا????ب ??$?ن ا???ء ا??'?ص 
ا??'و??ن و???ذج ?و?? ??!م وار,?ق ??د ا??'و?ل 
ا?=??و?? 5دا رة ا????ب (??د ?و??ل او ??$ر 

ا#???ع ا?#? ??)

??ؤول و?دة ا5????ل و B??ل ا??وال

ا2?م:ا2?م:ا2?م:

???/د ?د?ر /4??ت ا??ر??ت/??ؤول 'د?? ا?ز???ن

??رف ا? ????ت??ؤول ا? ????ت

?م ا???&?ء ?ن ????? %?$ ا????ب

ا????ھ??ن  و/أو ا??????ن ا??????د?ن و ا??'ص 
ا??ر???/???ذج ا?د??ل ا5?ر???

ج
?ذ
??
ا?

:A??ا??و

?د?ر /4?? ا??ر??ت/او ?د?ر دا?رة ا??ر??ت/او ???/د ?د?را??رع/ او?د?ر ا??رع

ا5?م:ا5?م:

:A??ا???ر?-:ا??و ?وظف ا??ؤون ا?=??و???:

ا2?م:
:A??ا??و
:A??ا??و

ا2?م:
:A??ا??و
:A??ا??و

ا2?م:
:A??ا??و
:A??ا??و
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-

Legal persons

(privately-

owned)

Public 

Companies

Foreign 

Companies 

(except U.S.)

-

Document from the ministry for Industry 

and economy and trade, with the 

permission to the Company to engage in 

activities in Libya

R
e

q
u

ir
e

d
 d

o
c
u

m
e

n
ts

 f
o

r 
o

p
e

n
in

g

a
n

 a
c
c
o

u
n

t 
/ 

O
ri

g
in

a
ls

Proof of registration in the Chamber of 

Commerce

2 recent photographs of each persons 

authorized to manage the account

Proof of registration in the Commercial 

Register

Adoption of the company not maintaining a 

bank account with any of the banks 

operating in Libya, and vowing it would not 

open a bank account with any other bank in 

Libya

R
e

q
u

ir
e

d
 d

o
c
. 

fo
r 

o
p

e
n

in
g

 

a
n

 a
c
c
o

u
n

t 
/ 

C
o

p
ie

s

Official  licence(certificate of licence to 

practice the activity)

The minutes of the meeting of the 

constituent assembly

Account nbr.: Branch:

Client Name:

Acc. Opening Date:

Official decision to establish

Account Opening Checklist-Corporate Account

Branch control

Central Unit Control

Account type

U.S. 

Companies

Articles of Association

Account Data Management

Back office Officer

Account Data Management

Back office Supervisor

Compliance & AML

Departments

Name: Name: Name:

R
e

q
u

ir
e

d
 d

o
c
. 

fo
r 

o
p

e
n

in
g

 

a
n

 a
c
c
o

u
n

t 
/ 

C
o

p
ie

s

Legal Advisor: Signature: Date:

Account Data Management Unit

  Date Breaches / Irregularities Assistant Corporate R.M./Client Service Officer Correction Date

Process Control Completion

Required Not required

(1)  Applies to privately owned corporate only if importing companies.

A document requesting to open the

account includes the names of authorized 

persons and signatures specimen 

supported by a legal authorization for the 

account management(power of attorney or 

the minutes of the general meeting)

Official decision to establish

the company

National number, ID Card or Passport for 

each of the persons authorized to manage 

the account

Shareholders and/or Beneficial owners and 

U.S. Person / U.S. Indicia forms

F
o

rm
s

Date:

Assistant Corporate R.M. / Client Service Officer

Name:

Signature:

Name:

Date:

Signature:

Legend:

Corporate R.M./Head of Corporate/Assistant Branch M./Branch Manager

General Terms & Conditions and 

Application Forms properly filled

Name:

Signature:

Date

Name:

Signature:

Date

Name:

Signature:

Date
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Account Information ?????ت ا????ب

Account No: ر?? ا????ب: Branch: ا???ع:

??وذج ?و??? - ?ر??ت و?ؤ???ت
Signature Form - Corporate

Account Name:

Opening A/C Date: -

:Signatureا??و???: 3

ا?? ا????ب: 

-??ر?? ??? ا????ب:

:Form Signature Date??ر?? ا?????? ??? ا????ذج: -

Signature:

-

?ــــورة ?????
Personal Photo

?ــــورة ?????
Personal Photo

Authorized Signatory Full 

Name:

:Signatureا??و???: 2

1 ا??و???:

Authorized Signatory Full 

Name:
ا??م ا????ل ????وض ????و???:

ا??م ا????ل ????وض ????و???:

Name:

ا??و???:

Name:

Signature:

ا??م:

?روط ا??و???:

Authorized Signatory Full 

Name:
ا??م ا????ل ????وض ????و???:

ا??م ا????ل ????وض ????و???:
Authorized Signatory Full 

Name:

ا??و???:

Signature:

Signature: 3

?ــــورة ?????
Personal Photo

:Signatureا??و???:

ا??م:

?د?ر ا??رع / ????د ?د?ر ا??رع / 
?د?ر ? ?? ا??ر??ت / ?د?ر ?ط?ع 

ا??ر??ت

4 ا??و???:

?ــــورة ?????
Personal Photo

Terms of Signature:

!???' !'?? ?&?% ا?$?#?ت/ !? ول 

,'!?ت ا?+*?() / !? ول ?&?% ا?$?#?ت

Assistant Corporate Relationship 

Manager /  Clients Service Officer/ 

Corporate Relationship Manager

?????ام ا????ف

Client(s) signed in our presence ??ت ا??وا???  أ???!?
Branch Manager / Assistant Branch 

Manager / Corporate Relatioship 

Manager / Corporate Head

For Bank's Use

Date: ا???ر??: Date: ا???ر??:
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Social Security No: ر?م ا????ن ا???????:

Credit Bureau No: ر?م ???ب ا?????ن

Address and contacts ا????ان و?????ت ا????ل

+

???ان ا???? ا??????:

No  ?Publicly traded: Yes???داول ا???م: ???

No  ? Yes ???
Parent entity

publicly traded:

ا????? ا?م
???داول ا???م:

Head Office address:

ا????:

Postal code:

ا????ف ا????ول: Land phone:

ا??????:ا???? ا?????ي: P.O.Box: ???وق ا?????:

City: ا??????: Country:

Mobile: + ا????ف ا?ر??:

Customs Dept. Card No: ر?م !ط??? ا?ر?ز ا??????:

Country of TAX No:

Non resident #?ر ?"?م ?"?م

Registered in: ???ن ا??$??ل:

Number of shareholders:

Foreign Tax ID No: ر?م ا???ر?ف ا??ر?!? ا?%?ر?? :

ر?م ا???ر?ف ا??ر?!? ا?وط&? :

رأس ??ل ا?(ر?? أو ا??ؤ$$?:

National Tax ID No:

Official Journal No: ر?م ا??ر?دة ا?ر$???:

Social Security No: :Capital institution/companyر?م ا????ن ا???????:

Name of institution / company: ا$م ا?(ر?? او ا??ؤ$$?:

Name (in English): ا?$م (!??&???ز??)

Date of incorporation: - -

Business activities: &وع ا?&(?ط ا????ري:

Commercial Registry No:

:Chamber Commerce Noر?م ا?"?د .? ا?/ر.? ا????ر??:

ا??ر%?ص ??در ?ن:

ر?م ا?$?ل ا????ري: Residency status: ???? ا?????:

Resident

?دد ا??$?ھ??ن: !?د ا?ر?م ا??ر?!?:

Account No: ر ? ا????ب: Branch: ا?#?ع:

??وذج ط?ب ??? ???ب - ?ر??ت
Account Opening Application - Corporate

Client Information ?????ت ا????ن

Beginning date of activity:

Nationality: ??ر?3 ا??2$?س:ا??&$??:

??ر?3 !دء ا?&(?ط: License issued by:- -

City: ا??????: Country: ا????:

ا???ل:
(country code / ود ا?!?د?)

+

???وق ا?????:

Legal status ا???? ا???????::::

Yes ??? Liable to pay taxes in other countries than Libya?

Nature of Income ط!??? ا?د%ل

Active .??ل

Passive #?ر .??ل

Note: It's "Passive" if more than 50% of the entity’s gross income for the calendar year is passive 

income or more than 50% of its assets are assets that produce or are held for the production of

passive income.

?7?ظ?:???!ر "#?ر .??ل" ?و ??ن ا?5ر ?ن 50?ن ا?د%ل ا???? ???ؤ$$? ھو د%ل #?ر .??ل او ان ا?5ر ?ن 50 % ?ن ا?و??? ھ? 
ا?ول ?&?8 د%7 #?ر .??ل او ??م ا???9?ظ !?? ??&?8 د%7 #?ر .??ل. .

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) code:  ???ن (??ب ا??)?ام ا?&???? ا?%?ر$?

????? ????Currency type / ??ع ا????? ???? ا$???? Current account ?$?ب ??ري

Overdraft current account ?$?ب ??ري ?د?ن

Account Information ?????ت ا????ب

If yes, which countries: إذا ??ن ا??واب &?م، ?? ھ? ا?!?دان: No ? ?$ؤو? ?ن د.? ا??را?ب .? !?دان أ%رى #?ر ??!??؟

Client's Activity Information ???و??ت ???ط ا????ل

?/?رك -? اي ???د +?ر?? (*????

?/?رك -? ???د ?3 2?1?ت 

????*)

Part in contracts with 

companies that are 

Government suppliers?

Part in any Government 

supply contract?

ا????ان ا?6?ري ا?)???5 ??4?

Countries with which conduct transactions

(country code / ود ا?!?د?)

Fax: + .??س: Email:

ا????ف ا????ول: Land phone:

Limited Liability Company (ر?? ذات ?$ؤو??? ??دودة

Other Companies (ر??ت ا%رى

Mobile: +

Holding Company (ر?? ??!??

Limited Partnership Investment Funds(ر???و??? !$?ط? ?&?د?ق ا?$?5??ر
Joint Venture Foreign Participation in(ر?? ?????

the Libyan Companies

ا?(ر??ت ا??&!?? ا??(?ر?? .?
Joint Stock Company ا?(ر??ت ا???!?? (ر?? ?$?ھ??

ا????ف ا?ر??:
(country code / ود ا?!?د?)

Ministry وزارة
General Partnership (ر?? ????ن

Parent Entity address ??ر / ??وان ا????ن ا?ر????

Stock Partnership Company (ر?? ا??و??? !??$?م

Parent entity address: ???ان ا?*??ن ا??????:

Postal code: ا??????:ا???? ا?????ي: P.O.Box:

Credit facilities Local currencyForeign currency+?4?7ت ا?)?????

Overdraft current account ?$?ب ??ري ?د?ن
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ا&%?ء م"!  ا?دارة وا????ھ???

Position / 89???ا Country / ا?!?د

Board Members and Shareholders
Members of the Board and

Shareholders with shares over 50.000 LYD

ا?&?ء ?6?; ا?دارة

???ھ??? ??)?*?ن (A9 ا1@? ?? 50 ا?< د.ل
Address / ا??&وان ID Tax / ?!?رف ا??ر??Name / ?C?ا

Remarks Account closed on Account No Account type Bank/Branch

We hereby declare that the above mentioned information is true and we

assume full legal responsibility, if proven otherwise. Also, our signature on

this application shall constitute a full declaration of our revision,

comprehension, receipt and agreement to Aman Bank terms and conditions

for opening corporate accounts, and without prejudice to the right of the

Bank to amend all or part thereof at any time. Also we hereby authorize

&"ر !2ن ا????و??ت ا?واردة أ?7ه ?????، و&???ل ?ل ا??$ؤو??? ا?"?&و&?? إذا 5!ت %7ف 
 ?? C?? ?".ھذا ا?ط?ب إ?رارا ?&? !??ط7ع وا$????ب وا$?7م وا??وا C?? ?&???ذ?ك، و???!ر ?و

ورد .? ا?(روط وا????م ا????? ?E?9 ?$?!?ت ا?(ر??ت وا??ؤ$$?ت !??رف ا???ن دون 
اF%7ل !?ق ا???رف .? ??د?ل ???? ھذه ا?(روط وا????م أو أي ?زء ?&?? .? أي و?ت 
?ن ا?و??ت . ??? &9وض ??رف ا???ن !??ط7ع ??C ا?!??&?ت ا?واردة .? ???دة ا?!??&?ت 

Acceptance of general conditions ?ول ا??روط ا?????

Account opened on Account No Account type Bank/Branch

Other Accounts of Client - Closed Accounts ا????D?ت ا?F?ى - ا????D?ت ا???#??

?G)7?ت +?ر?H  #5 ا????ب ر ? ا????ب ??ع ا????ب ا??9?ف/ا?#?ع

Remarks

Other Client's Accounts (Foreign Companies Accounts) ا??????ت ا?-+ى ?!???? ((((-?ص ??????ت ا??+*?ت ا?(?)?'))))

We declare that our company does maintain an account relationship with

any of the banks operating in Libya, and that we have no obligations or

debts as the result of letters of credit/ guarantees issuance or facilities or

loans or overdrafts in favor of any other bank as a consequence of

maintaining a banking account relationship in the past, and we take full

legal responsibility, if proven otherwise. Moreover, we undertake not to

open any banking account within Libya in future.

&"ر !2ن (ر??&? / ?ؤ$$?&? ا?واردة !??&???? أ?7ه ? ????ك اي ?$?!?ت ?دى ا????رف 
ا?%رى ا?????? .? ??!?? وإ&?? #?ر ?ط??!? !$داد أي ا??زا??ت أو د?ون &???? .?E ا????دات 

او ا?دار %ط?!?ت ???ن او ?$??7ت او ?روض او $?ب ??C ا???(وف ????E اي 
??رف ا%ر &???? ا??7??? ??$?ب ??ر.?  .? ا?$?!ق، وا&&? &???ل ???ل ا??$ؤو??? 

ا?"?&و&?? .? ??ل 5!ت #?ر ذ?ك. ?ذ?ك &???د !2&&? $وف ?ن &"وم !E?9 أي ?$?ب ??ر.? 
?دى أي ??رف آ%ر دا%ل ??!?? ?$?"!7.

Other Client's accounts ا??????ت ا?-+ى ?!???ن
?G)7?ت +?ر?J(- H ا????ب ر ? ا????ب ??ع ا????ب ا??9?ف/ا?#?ع
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Signature: ا??و???: Signature: ا??و???:

Date: ا???ر?3: Date: ا???ر?3:

Accounts Data Management Unit Use %??$دام و?دة ادارة ?????ت ا??????ت
Legal Advisor: ا??$?(?ر ا?"?&و&?:
Name: ا?$م:

Signature: ا??و???:

Date: ا???ر?3:

Operations Supervisor: ?(رف ا??????ت: Operations Officer: ?$ؤول ا??????ت:
Name: ا?$م: Name: ا?$م:

For Branches / Main Branch Use %??$دام ا?'روع / ا?'رع ا?ر????
Branch Manager / Assistant Branch 

Manager / Corporate Relatioship 

Manager / Corporate Head

?د?ر ا?9رع / ?$??د ?د?ر ا?9رع / ?د?ر 
?7?? ا?(ر??ت / ?د?ر ?ط?ع ا?(ر??ت

Name: ا?$م: Name: ا?$م:

 Assistant Corporate Relationship 

Manager /  Clients Service Officer/ 

Corporate Relationship Manager

?$??د ?د?ر ?7?? ا?(ر??ت/ ?$ؤول %د??ت 
ا?ز!??ن / ?$ؤول ?7?? ا?(ر??ت

Authorization level: ?$?وى ا??9و?ض: Authorization level: ?$?وى ا??9و?ض:

Signature terms: (روط ا??و???: Signature terms: (روط ا??و???:
Sigle ?&9رد

Jointly ?????

Sigle ?&9رد

Jointly ?????

Signature: ا??و???: Signature: ا??و???:

Authorization type: &وع ا??9و?ض: Authorization type: &وع ا??9و?ض:

Authorized by: ?9و?ض ??در ?ن: Authorized by: ?9و?ض ??در ?ن:

ا????ن وا???ر?3:

Authorized persons ا%?$?ص ا??'و(?ن ????و ?)

Name: ا?$م: Name: ا?$م:

Date and Place: - -

Bank to amend all or part thereof at any time. Also we hereby authorize

Aman BANK to obtain all credit information belonging to us from the Central

Credit Bureau. Moreover, we agree that our accounts files may be

accessed by Central Bank of Libya without any objection from our part.

?ن ا?و??ت . ??? &9وض ??رف ا???ن !??ط7ع ??C ا?!??&?ت ا?واردة .? ???دة ا?!??&?ت 
ا?%??? !%د??ت ?ر?ز?? ?%?طر ا?????ن، و&وا.ق ??C ان ?"وم ??رف ??!?? ا??ر?زي 

!??ط7ع ??C ??9?ت ا??$?!?ت ا?%??? !&? !دون اي ا??راض .

Signature: ا??و???: Signature: ا??و???:

Name: ا?$م: Name: ا?$م:
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Are you a U.S.A. Citizen? Yes ??? No ? ھل أ?ت ?واطن أ?ر???؟

Are you a U.S.A. Green Card holder? Yes ??? No ? ھل ???ل ا??ط??? ا??ر???? ا???راء( ?ر?ن ??رد)؟

Eng. آ???  .Miss  ????س  Divorced  ????
Not resident  ???? ???

Other: ا?رى: Widowed  ??أر

Title: :Marital status ا??????: :Residency status ا????? ا????????:  ح??? ا ????:

Prof. &??  .Mr  %?و#??"ر Single  زب??
Resident  ????

Doctor &??ة  .Mrs  د(?"ر  Married  وج-??

Place of birth: ?0?ن ا???.د: Nationality: ا?1????:

Education level: ا????"ى ا????2: Dual nationality: ?زدوج ا??????:

Social security no: ر?م ا????ن ا#????"?: Local ID TAX nº: ر?م ا??&ر?ف ا??ر???

Mother's full name: إ&? ا5م %??0???:

Date of birth: - - 9?ر78 ا???.د: Gender: Female  :;?ا Male  ?)ذ ا???س:

Full Name: ا)?م ??????ل:

@"رة ?<=??

Name in Arabic: ا &? %???A? ا???%??:

ا?+*ب (?دون أل ا??&ر?ف) إ?م ا??د إ?م ا?ب ا)?م ا?ول

Name in English: ا &? %???A? ا??1??-8?:

personal photo First Name Father's Name G.Father's Name Family Name

Account No: ر?? ا????ب: Branch: ا?C?ع:

ط?ب ?????ت إ????? ??????ت ا??ر??ت
Additional Account Info. Application - Corporate

Authorized Persons Information ?????ت ا??????? ????????

Account Name: ا?م ا????ب:

Are you resident in the U.S.A.? Yes ??? No ? ھل أ?ت ?*?م .? ا?و#??ت ا????دة ا??ر????؟

Are you a U.S.A. taxpayer? Yes ??? No ? ھل أ?ت دا.0 ?را/ب .? ا?و#??ت ا????دة ا??ر????؟

Are you a U.S.A. Green Card holder? Yes ??? No ? ھل ???ل ا??ط??? ا??ر???? ا???راء( ?ر?ن ??رد)؟

??ر?2 ا#1دار:

Identification Document و???? ا??????

Number ر?م National ID card ??1?3 ???ط?National No: ا?ر?م ا?وط??:

Number ر?م Passport ?واز ?4ر

Issued on: - -

Issued by: ?5? ا#1دار:
Number ر?م Residency card ?ط??? إ????

Number ر?م Civil registry ??ا???ل ا??د

Number ر?م Family book ???ب ا?&?/+?

Number ر?م Foreign ID doc و6?*? ا??&ر?ف ا??ر??? ا???ر??

??ر?2 ا?71???: Number ر?م Foreign ID Tax nº

Residential address and contacts ???ان ا????? و?????ت ا????ل

Expires on: - - ر?م ا??&ر?ف ا??ر??? ا???ر??

Address: ا?&?وان:

City: ا??د???: Postal code: ا?ر?ز ا??ر?دي:

Email: ا??ر?د ا#???رو??: Country: ا??+د:

ا?5??ف ا?ر??:
(country code / ود ا??+د?) (country code / ود ا??+د?)

Mobile: + ا?5??ف ا????ول: Land phone: +

Country:

Business / Occupation Data ?????ت ا???  

Address: ا?&?وان:

City: ا??د???: Postal code: ا?ر?ز ا??ر?دي:

?"ع ا??E?ط: Position: :2C?ا?"ظ G=???ا

ا??+د:

Mobile: + ا?5??ف ا????ول: Land phone: + ا?5??ف ا?ر??:

Email: ا??ر?د ا#???رو??:

(country code / ود ا??+د?) (country code / ود ا??+د?)

Employer: ?0?ن ا????: Occupations: ?"ع ا????:

Type of business:

Issued in: أ1در .?:

?"ع ا??E?ط: Position: :2C?ا?"ظ G=???اType of business:

Previous employers: ?0?ن ا???? ا???%?:
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Function: :?C?ا?"ظ

Public Function ا?"!?ت ا?????

ھل "?+ت .? أي وظ?4? 
"??? ?7ل 12 53را 

ا?????? ؟

Yes ???

No ?
Relationship:

Do you have a close relative 

or a close associate in a 

public function?

Yes ??? ھل ?د?ك ?ر?ب ?ن 
ا?در?? ا?و?; .? وظ?4? 

"???؟

Signature ا??و???

We hereby declare that the above mentioned information is true and

we assume full legal responsibility, if proven otherwise. Also, our

signature on this application shall constitute a full declaration of our

revision, comprehension, receipt and agreement toAman Bank terms

 ??ر ?)ن ا??&?و??ت ا?واردة أ"!ه ?????، و????ل ?ل ا???ؤو??? ا????و??? إذا 
0?ت /!ف ذ?ك، و?&??ر ?و??&?? "?, ھذا ا?ط?ب إ?رارا ??? ??*ط!ع وا???&?ب 

وا??!م وا??وا??? "?, ?? ورد ?5 ا??روط وا4???م ا?&??? ?2?1 ?????ت 
ا??ر??ت وا??ؤ???ت ???رف ا4??ن دون ا7/!ل ??ق ا???رف ?5 ?&د?ل 

Remarks Account closed on Account No Account type Bank/Branch

Other Accounts of Client - Existing Accounts ??H???ى ??-%"ن - ا????%?ت ا?J?ا????%?ت ا

?.حK?ت 9?رL?# 78 ا????ب ر?? ا????ب ?"ع  ا????ب ا??=?ف / ا?C?ع

Remarks Account opened on Account No Account type Bank/Branch

Do you have or had a 

public function in the last 

12 months?
No ?

@?? ا???ا%?:

:?C?ا?"ظ Function:

Closed accounts ا?&%???ت ا??$#??

?7?ظ?ت ??ر?2 .?> ا????ب ر?م ا????ب ?وع  ا????ب ا??1رف / ا?4رع

Other Client's accounts ا?&%???ت ا?(?ى ?#'??ن

Family Information ?????ت ??*#??

Spouse's name: إ&? ا?-وج / ا?-و??:
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For Branches / Main Branch Use *??/دام ا?2روع / ا?2رع ا?ر8??5

Date: ا???ر?2:

Signature of new authorized signatory: O??"9 ا??C"ض:

Signature:

revision, comprehension, receipt and agreement toAman Bank terms

and conditions for opening corporate accounts, without prejudice to

the right of the Bank to amend all or part thereof at any time.

ا??ر??ت وا??ؤ???ت ???رف ا4??ن دون ا7/!ل ??ق ا???رف ?5 ?&د?ل 
=??? ھذه ا??روط وا*???م أو أي =زء ??:? ?5 أي و?ت ?ن ا4و??ت.

ا??و??0:

 Assistant Corporate Relationship Manager /  

 Clients Service Officer/ Corporate 

Relationship Manager

???"د ?د?ر "7?? ا?3ر??ت/ ??ؤول 
?د??ت ا?ز??/ن / ??ؤول "7?? 

ا?3ر??ت
Name: ا#?م: Name: ا#?م:

Signature: ا??و??0:

Branch Manager / Assistant Branch 

Manager / Corporate Relatioship 

Manager / Corporate Head

?د?ر ا?4رع / ???"د ?د?ر ا?4رع / ?د?ر 
"7?? ا?3ر??ت / ?د?ر ?ط?ع ا?3ر??ت

Signature: ا??و??0:

Date: ا???ر?2:

Operations Supervisor: ?3رف ا?&?+??ت: Operations Officer: ??ؤول ا?&?+??ت:

Accounts Data Management Unit Use *??/دام و?دة ادارة ?????ت ا??????ت
Legal Advisor: ا????3?ر ا?*??و??:

Name: ا#?م:

Signature:

Name: ا#?م: Name: ا#?م:

ا??و??0:

Date: ا???ر?2: Date: ا???ر?2:

Signature: ا??و??0: Signature: ا??و??0:
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 الشروط واألحكام العامة
  األشخاص االعتبارية اتحسابب للتعامل

 
) ، ليبياالرئيسي طريق قرجي حي االندلس طرابلس ابالسجل التجاري ومقره 56854تحت قيد رقم  ةمسجل خاصةشركة مساهمة ( واالستثمارعقد بين مصرف األمان للتجارة هذا التم ابرام 

 :التالية واألحكامالشروط  حيث تم االتفاق على  الزبائناو الزبون ب فيما بعد ويشار اليهم ةاالعتباري اصواألشخ بالمصرف فيما بعدويشار اليه 
 

 المقدمة .1

 الزبون الحالية والمستقبلية على كافة حسابات واألحكامهذه الشروط  سريت .1.1
على  سريت كذلك. )يشار لها فيما بعد بالحساب او الحسابات(بأنواعها  المصرفلدى 
التي يقدمها المصرف والتي قد يطلبها الزبون من المصرفية المنتجات والخدمات  كافة

 .المصرف معخالل التعامل 
 واألنظمة تعليماتالو في ليبيا نافذةالالتشريعات و لقوانينل حساباتالتخضع  .1.2

 .مصرف ليبيا المركزي الصادرة عن
يقبلها تي االجنبية ال تالبالدينار الليبي او بالعم اتيجوز فتح الحساب .1.3

 .المصرف
 30للمصرف تعديل هذه الشروط واألحكام  وإشعار  الزبون بذلك قبل  يجوز .1.4

 .يوما من تاريخ سريان هذا التعديل ويعتبر نافذا بمضي اسبوعين على ارسال االشعار
 وتمثيلها هذه الشروط واالحكام محل انواع حسابات االشخاص االعتبارية .2

 صة الليبيةالخاحسابات االشخاص االعتبارية  .2.1
هي حسابات المؤسسات والشركات والتشاركيات والجمعيات المملوكة للقطاع الخاص 

 .الليبي والمتمتعة بذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية منفصلة عن اشخاص مالكيها
 .حسابات الوحدات االدارية والهيئات والمؤسسات العامة الليبية .2.2
 .في حكمها الجيش الوطني الليبي او منحسابات وحدات  .2.3
 .حسابات الشركات العامة الليبية .2.4
 . حسابات المؤسسات الخيرية والجمعيات االهلية .2.5
 . حسابات األوقاف .2.6
 . حسابات الشركات االجنبية .2.7
 .السفارات والقنصلياتحسابات  .2.8
  .الهيئات والمنظمات المدنية على مختلف انواعها .2.9

يشمل لفظ (ر شخص او اكث الحساب من قبلب والتصرف يتم ادارة – التمثيل .2.10
ضمن شروط ومحددات وبموجب تفويض او توكيل يصدر ) المفرد المثنى والجمع ايضا

او /او عقد التأسيس و/المنظمة او هيئتها العامة و /المؤسسة /عن مجلس ادارة الشركة
او شهادة السجل التجاري او رخصة المزاولة وبحسب نوع /النظام االساسي و

  .المنظمة/المؤسسة/الشركة
 بنود العقد انسري .3

 :ةالتالي  شروطلساري المفعول متى تحققت ا هذا العقدصبح ي .3.1

الزبون بتوقيع نماذج فتح الحساب المعتمدة من المفوضين بالتوقيع عن قيام  .أ 
 .المصرف

سالمة وصحة النماذج والمستندات والوثائق استيفاء وتحقق المصرف من  .ب 
 .في ليبيا نافذةقوانين الواإلقرارات المطلوبة لفتح الحساب وفق الضوابط وال

مع األسماء المدرجة على القوائم المحظور التعامل  تدقيقنتيجة عملية ال  .ج 
 .معهم
او او المعلومات  او الوثائق إذا تبين للمصرف ان أي من المستندات .3.2

بعد (وكيله القانوني غير صحيحة او غير أصولية من المقدمة من الزبون او االقرارات 
يوما من تاريخ طلب  15خالل  ذلكتمكن الزبون من معالجة ولم ي) فتح الحساب

فيحق  ،المذكورة في البند السابقبسبب عدم تحقق أي من الشروط المصرف او 
 .الرجوع للزبونالغاء هذا العقد دون ولزبون احساب  اقفالللمصرف 

 حسابالنموذج طلب فتح  .4

ال يتجزأ  اجزء) عليه وأية تحديثات مستقبلية( حسابالطلب فتح نموذج يعتبر  .4.1
 .عقدهذا المن 
بعد استالم  إال اي تغيير في بيانات الزبون ساري المفعول ال يعتبر   .4.2

او  بذلك، ويتعين على الزبونالقانوني  وكيلهمن الزبون او من تعليمات خطية  المصرف
 :القانوني وكيله

مجلس تغييرات في االسم او العنوان او  ةيبأ فوراو خطياابالغ المصرف  .أ 
او  المؤسسة/الشكل القانوني للشركة/المفوضين بالتوقيع او الصفة القانونيةدارة او اال

 .غيرها من التغييرات

حجب ويجوز للمصرف في هذه االثناء هذا التغيير ل المؤيدةارفاق المستندات  .ب 
 .حتى يتم تزويد المصرف بذلك اتمن الحساب امكانية السحب

 الحساب من السحب  .5

اية والصكوك، و الحواالتاب بواسطة أوامر الدفع، الحس من يجوز السحب .5.1
مصرف ليبيا المركزي وتجيزها القوانين  تمدهايعمصرف والوسيلة يسمح بها 

 .والتشريعات النافذة
المسلمة له من يلتزم الزبون بتحرير الصكوك حصرا على النماذج   .5.2

 .المصرف
خطر يتحمل الزبون مسؤولية المحافظة على دفاتر صكوكه وعليه ان ي .5.3

فور علمه بفقدانها او سرقتها او واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة المصرف خطيا 
 . تزويرها او تحريفها وبخالف ذلك لن يكون المصرف مسؤوال تجاه الزبون بأي التزام

 قضائيةقيام جهات بسبب  يحتفظ المصرف بحقه في تجميد استخدام الصكوك .5.4
 .على الحساب الحجز قامةبإ

مصرف ينتج لعلى الحساب أي مبلغ مستحق ل قيدمصرف الالبون الز فوضي .5.5
 .عن هذا العقد او غيره

مع مراعاة الحاالت  هائنفس تواريخ اجرايكون تاريخ حق القيود المدينة  .5.6
 . والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي نافذةالخاصة واللوائح والتعليمات ال

 عدم كفاية األموال والسحب على المكشوف .6

أي من حسابات الزبون طبقا لمطلق تقديره وهو يقوم بكشف  للمصرف ان .6.1
غير ملزم بذلك وال يعتبر كشف الحساب حقا مكتسبا للزبون ويلتزم الزبون بتغطية قيمة 

 .ما لم يتفق على غير ذلك خطيا بين الطرفين الكشف فور طلب المصرف ذلك

فإنه اذا اصبح أي من حسابات الزبون مدينا او مكشوفا لصالح المصرف  .6.2
السعر وبالرصيد اليومي تحتسب على اساس مدينة  وعمولة يترتب على ذلك سريان فائدة

 .الذي يحدده المصرف
من اجل سداد قيمة أي او كل من االجراءات التالية بيفوض الزبون المصرف  .6.3
اي عقد عن على المكشوف واية مبالغ مستحقة اخرى تنتج عن هذا العقد او  وباتسحأية 

 :المصرفاخر مبرم مع 

سواء كان حساب ودائع او  للزبون لدى المصرف خرآاي حساب القيد على  .أ 
 .مع تحمل الزبون اعباء اية غرامات تنتج عن هذا االمر او غيرهاحساب ادخار 

 وااو جزء من االصول كامل بيع يسحب او يلمصرف مقام الزبون وان يقوم ا .ب 
او للزبون ي الحسابات االخرى مسجلة فالالمودعة او او التجارية االوراق المالية 

لة ال يتحمل ا، و في هذه الحاريخ استحقاقهاوت لم تحن بعدحتى لو  ودائعحسابات ال
 . المصرف مسؤولية أية غرامات او خسائر يتكبدها الزبون نتيجة ذلك

 لحسابلاالضافة  .7

يوافق الزبون على أي ايداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان االيداع  .7.1
علما ان .او صكوك او حواالت شريطة موافقة المصرف على قبول هذه االيداعاتنقدا 

المصرف لن يتحمل مسؤولية قيام الغير إجراء ايداعات في حساب الزبون قد تكون 
 .المصرفي عرفاو ال نافذةمخالفة للقوانين ال

 يعتمد على الزبون في حسابالتي يتم ايداعها مبالغ الصكوك  إتاحةإن   .7.2
مصرف ليبيا تعليمات نظم المقاصة الصادرة عن  بحسبمتها فعليا وتحصيل قي

 .المركزي
المكشوفة لصالح /الزبون أي صكوك إليداعها في حساباته المدينةأن تظهير  .7.3

 .  المصرف هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة ان القيمة للتحصيل
 واإلضافة سحبتصحيح معامالت ال .8

الى الحساب /اية قيود مدينة او دائنة من إجراءيفوض الزبون المصرف  .8.1
في هذه . بهدف تصحيح اية اخطاء سابقة او لمعالجة أي وضع للحساب يتطلب ذلك

 .االصلي قيدلاالحاالت، يكون تاريخ حق قيد التصحيح هو نفس تاريخ 
او في حال ابلغ في كشف الحساب ف الزبون وجود خطأ ما افي حال اكتش .8.2

، يتعين على الزبون ارجاع اية مبالغ تم في الحساب ما خطأالمصرف الزبون بوجود 
 .فور طلب المصرف ذلك من الحسابخطأ  سحبها
، يحق للمصرف احتساب وتحصيل فائدة السابقبناءا على ما ورد في البند  .8.3

وب المبلغ المسح بإرجاع الى حين قيام الزبونمدينة اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ و
 .المصرف خطأ نشأ عن بببس ذلك كان اذاإال   خطأ،

 عمالت تختلف عن عملة الحساببتحويل الالسحب او االيداع او  .9

 سحب او لتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية عنداتراعى االحكام و .9.1
 . تختلف عن عملة الحساب تايداع مبالغ بعمال واتحويل 

اباته التحويل بين حس الى الحساب او/ السحب او االيداع من اذا طلب الزبون .9.2
بتنفيذ فانه يفوض المصرف بعمالت تختلف عن عملة الحساب او التحويل لحساب الغير 

السحب او االيداع او لدى المصرف عند  ةالسائدالعمالت صرف حسب اسعار ب ذلك
 . التحويل دون اية مسؤولية على البنك

 الزبون  الصادرة عن التعليمات .10

والخالية من  الزبون عن الخطية الصادرةالتعليمات فقط يقبل المصرف  .10.1
ولن يتحمل المصرف أي  القانوني وكيلهوالموقعة اصوليا من الزبون او من  الشطب

 .مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات المخالفة لهذا الشرط
بوسائل مختلفة عن  الزبون تعليماتقبول  طبقا لمطلق تقديرهيجوز للمصرف  .10.2

 .وبما ال يتعارض مع التشريعات والتعليمات النافذة قتلك المشار اليها في البند الساب
و عدم أ استالمه تعليمات الزبونتأخر  ة مسؤولية بسببال يتحمل المصرف اي .10.3

 التي كانت بسبب خطأ إال في  الحاالت ، خاطئأو وصولها الى عنوان  تلفهااستالمها او 
 .المصرفنشأ عن 

 الزبون الصادرة عن االوامر والتعليماتالزبون المصرف تسجيل يفوض  .10.4
ويحق المصرف  يحددهابأي طريقة كانت واالحتفاظ بهذه السجالت لفترة زمنية 

 .في المحاكم لغرض اإلثباتاستخدام هذه السجالت للمصرف 
شكوك تتعلق بتعليمات وأوامر الحاالت التي يقدر فيها ان هناك في للمصرف  .10.5

وضوحها ومالئمة و تهاصحشأن منشأها وخصوصا بيفترض انها صدرت عن الزبون و
من الزبون تعزيزها طلب و ال  األوامرهذه التعليمات او  في عدم تنفيذ محتوياتها، الحق

الزبون هو من يتحمل علما ان . بالطريقة التي يراها المصرف مناسبة هاتوضيح او
 .التعليمات او االوامرمسؤولية تأخير او عدم تنفيذ تلك 

 المصرفالصادرة عن المراسالت  .11

 الكتب واإلشعارات والكشوفات وغيرها من المراسالت الصادرةتم ارسال ي .11.1
مبين في ال عنوانالوترسل فقط على مصرف الى الزبون عن طريق البريد العادي الن ع

ايام من تاريخ  7بعد من الزبون مستلمة بحكم التعتبر نموذج طلب فتح الحساب و
 .هاارسال
ل الكتب واإلشعارات دام وسائل اخرى الرسايجوز للمصرف استخ .11.2

ل شخصي مقابل التوقيع التسليم بشك ،، ومن ضمن تلك الوسائلللزبون والكشوفات 
أو البريد المسجل سواء أو الوسائط الرقمية، أو االنترنت،  اإللكترونيأو البريد باالستالم 

م كان ذلك بإقرار أو بدون إقرار باالستالم، او بالبريد السريع، او عن طريق شركات تقد
 . بريدال ية، أو التسليم باليد بواسطة موظفي المصرف او موظفهخدمات توصيل مشاب

عن أي تأخير او قصور او انقطاع  اية مسؤولية مصرف االمان ال يتحمل  .11.3
الى الشخص او المكان  بسبب  التسليماخرى أو تسليم ينتج عن استخدام البريد أو وسائل 

 .المصرف عن نشأ خطأناتجة عن  اذا كانت إالالخطأ 
 الحساب كشوفات .12

 .عند طلب الزبون الحساب كشوفات ونزبلالمصرف ل تيحي .12.1
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الواردة في كشف  القيوديتعين على الزبون تقديم اعتراضه بخصوص أي من  .12.2
وبخالف ذلك فيقر  يوم من تاريخ استالمه لكشف الحساب 15الحساب خطيا وخالل 

 .الزبون بصحة الكشوفات
 وم والضرائبوالرس العموالت والمصاريف .13

  حق للمصرف دون الرجوع للزبون ان يقيد على أي من حسابات الزبون لديه كافةي
التي يدفعها نيابة عن الزبون او  والضرائب الطوابعالرسوم والمصاريف والعموالت و 

 .فيما بين الزبون والمصرفالتي تنتج عن أي معامالت 
 الحساب من قبل الزبون اقفالوانهاء العقد  .14

 الحساب توجيه اقفال انهاء هذا العقد و تهفي حال رغبعلى الزبون يتوجب  .14.1
 .يوما 30اشعار خطي الى المصرف مدته 

 يتلقحال في تعتبر كافة التزامات الزبون في مواجهة المصرف مستحقة  .14.2
 .الحساب اقفالبالزبون  اشعارالمصرف 

راء صكوك او أي وسائل او أدوات السحب وإجاليلتزم الزبون إعادة دفاتر  .14.3
 .المعامالت التي تم تسليمها له لتشغيل الحساب

 :الحاالت التالية اي من الحساب في اقفالالسير في عملية ال يمكن  .14.4

في مواجهة المصرف سواء على شكل التزامات على الزبون في حال وجود  .أ 
 .او غير مباشرة تسهيالت ائتمانية مباشرة

 المعامالت وإجراءحب وسائل وأدوات الس بإرجاعفي حال لم يقم الزبون   .ب 
 .والتي مازال باستطاعته استخدامهاله لتشغيل الحساب التي تم منحها 

 .في حال كان هناك عائق قانوني .ج 
 الحساب من قبل المصرف اقفالوانهاء العقد  .15

 اقفالوالعقد  هذا انهاء في أي وقت ودون أي مسؤولية عليه لمصرفيحق ل .15.1
بين له وفق مطلق تقديره ان الزبون قد خالف في االحوال التي يتأي من حسابات الزبون 

او ما يجري عليه العرف المصرفي او قام بتحرير صكوك أي شرط من شروط التعامل 
 10مدته لزبون ارسال اشعار لبمجرد  و او اوامر دفع بدون مقابل او ألسباب اخرى

فعول حتى ايام، وفي هذه الحالة تبقى التزامات الزبون والضمانات المقدمة سارية الم
 . الوفاء التام بها

 .المرتبطة بهالمصرفية  كافة الخدماتل التلقائي لغاءاالالحساب  اقفاليعني  .15.2
لسحب وإجراء اأدوات  واسائل أي دفاتر صكوك او أي وإعادة الزبون  يلتزم .15.3

الذي  ه لإلشعارايام من استالم 10خالل له لتشغيل الحساب  تسليمهاالمعامالت التي تم 
 .الحساب من طرف المصرف لاقفابيفيد 
 الحساب اقفالبجوانب اخرى تتعلق  .16

 قفالالقبل التاريخ المحدد  الحساب الزبون بسحب رصيد عدم قيام في حال  .16.1
حيث  معلقحساب الى يجوز للمصرف تحويل الرصيد  الحساب من قبل المصرف،

 .لسحب رصيده من هذا الحساب الحق الزبون تقديم طلب بإمكان
من اللحظة التي يقوم التوقف عن اصدار صكوك على الحساب بالزبون يلتزم  .16.2

 اشعاراو حالما يتلقى الزبون  الحساب اقفالالمصرف رغبته في  بإشعارفيها الزبون 
  .بهذا الشأن المصرف

 عدم االستخدام بسببالحساب  اقفال  .17

بما ال يتعارض (شهرا  24 مدةاذا مضت حسابات الزبون  أي من اقفاليحق للمصرف 
على عدم اجراء أي حركات عليها و كانت بدون  )مصرف ليبيا المركزيتعليمات مع 

 .بذلك الزبون وإشعارأي ارصدة 
 المباشرة ةالخدم قنوات .18

 تعريف  .18.1

بديلة بين الزبون والمصرف تسمح  عاملتالمباشرة هي وسائل  الخدمة قنوات .أ 
 .مصرففرع الحضور الى دون الحاجة بأن يقوم الزبون بالالمعامالت  بإجراء

التي قد  االنترنت الخدمات االلكترونية عبر المباشرة ةالخدم من ضمن قنوات .ب 
 .المصرف في المستقبليعتمدها 

التي يلتزم الزبون  يسر رقمتزويد الزبون برمز المستخدم ويقوم المصرف ب .ج 
 .بالمحافظة عليها

التي يراها اجراءات االمن والسالمة   كافة حتفظ المصرف بحقه في تطبيقي .د 
 .بالنسبة لقنوات الخدمة المباشرة ناسبةم

 االشتراك واالستخدام .18.2

 المباشرة فيهعلى علم بأن التعامل من خالل قنوات الخدمة  بأنهيقر الزبون  .أ 
على الرموز واألرقام  ةقدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره او اهماله في المحافظ

من قبل الغير و انه يقبل بهذا  السرية او أي اختراق للشبكات واألنظمة المعلوماتية
التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف المصرف من أي التزامات قد 

 .تنشأ من هذا التعامل

المباشرة يتعين على الزبون الموافقة  ةالخدم من اجل االشتراك في قنوات .ب 
 العامة حكامواأللشروط الى ا باإلضافةالمباشرة  ةالخدمعلى الشروط الخاصة بقنوات 

 .الحساباتلفتح 

 لاالعطا وااالرسال عن اخطاء قد تنجم اضرار  أية ليةالزبون مسؤو يتحمل .ج 
الزبون لقنوات  عند استخدام ممكن حصولهاالتشويش او انقطاع االتصال التي  واالفنية 
 .المصرف اذا كان ذلك بسبب اهمال إال المباشرة ةالخدم

 :التحويل/ أوامر الدفع خدمات  .19
 .بالعمالت االجنبيةبالدينار الليبي أو التحويل / اصدار اوامر الدفع وز يج .19.1

 فيتم احتساب غير عملة الحسابعملة ب تحويل/  طلب الزبون اصدار امر دفعوفي حال  
للعملة ) البيع(الصرف سعر تحويله بحسب / القيمة المعادلة للمبلغ المطلوب دفعه 

العموالت والمصاريف  مضافا اليه التنفيذ ريختافي  تحويلها الساري/ المطلوب دفعها 
 .المصرف التي يقدمها خدماتالمحدد في قائمة اسعار  كما هو رسوم  وأية

 :الزبونالتحويل الصادرة عن / اوامر الدفع لتنفيذ  الشروط التالية حققت يجب .19.2

 .خطيةأن تكون  .أ 

ل التي التحوي/فعدال تقبل اوامر ال(ن ترد الى المصرف من الزبون مباشرة أ .ب 
 .)يسلمها المستفيد الى المصرف

  .غير مشروطالتحويل / الدفع ان يكون امر  .ج 

  .ونوع العملةباألرقام والكلمات  تحويله/دفعهان تحدد المبلغ المراد  .د 

قيمة المبلغ المراد التحويل منه / المراد الدفع الحساب  رصيد ان يتضمن .ه 
 .ذلك لىالمصاريف المترتبة علعموالت ول باإلضافةتحويله 

 :خصوصاً و المستفيدبيانات ان يقوم الزبون بتحديد  .و 
i. اسم المستفيد 
ii.  له للحواالت الداخليةالتحويل / الدفعرقم الحساب المراد.  
iii. بالنسبة للحواالت المحلية المستفيد مصرفرمز و المستفيد رقم حساب. 
iv. بالنسبة للحواالت البلد المراد التحويل اليه المستفيد لدى  اسم مصرف

 .يةالخارج
 تنفيذ أمر الدفع .19.3

التي ينفذ  في اللحظة وال يمكن الغائه امنجز التحويل/  يعتبر أمر الدفع .أ 
  .التحويل/المصرف تعليمات أمر الدفع

التحويل / عدم تنفيذ امر الدفع / ال يتحمل المصرف اية مسؤولية عن التأخير .ب 
 .في البند السابق  الشروط احد استيفاءعدم بسبب الصادر عن الزبون 

 تحويلال/اوامر الدفع تصحيح معامالت .19.4

بالقيد في حسابه لدى المصرف  جريت خطأاعلما بمعاملة  الزبون إذا اخذ .أ 
 .بدون أي تأخير هذا القيد لمصرف لتصحيحالى اتوجب عليه التقدم بطلب في

او االدعاء بأن امر  تحويل/  تعليماته بإصدار امر دفع الزبون إنكار في حال .ب 
 وأنهاالزبون  تعليماتيتوجب على المصرف تقديم ما يثبت نفذ خطأ،قد  التحويل/  الدفع

 .نفذت اصولياقد 
 تجميد الحساب .20

 :يجوز للمصرف تجميد الحساب لألسباب التالية    .20.1

 .مة الحجز على الحسابااق/ أمر قضائي يقضي بالتجميد استالم .أ 

 .المطلوبة والخاصة بالحسابالمستندات  وا/ونقص البيانات  .ب 
  ختلفةأحكام م .21

 :الزبون الشخصية بيانات   .21.1

عملية فتح الحساب  خالل المصرف التي حصل عليهابيانات الزبون يتم االحتفاظ ب
للفترة التي والحسابات المرتبطة به باإلضافة الى البيانات التعاقدية والمتعلقة بالمعامالت 

 ملفات ورقية ونسخ الكترونية والتي يمكن للمصرفوضمن  رف مالئمةيراها المص
 .خرىالزبون االإدارة وتشغيل الحساب وحسابات لغايات استخدامها 

 :السرية المصرفية .21.2

 يتنازل الزبون عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض المصرف باإلفصاح عن أي     
 معلومات قد تطلبها الجهات الرقابية كمصرف ليبيا المركزي او اذا تطلبت ذلك قوانين 

  .او احكام او تعليمات قضائية كقانون مكافحة غسل االموال
 :ايام العمل .21.3

 .ايام عمل عتبر الجمعة والعطالت الرسميةتال  .أ 

 يوم عملغير اذا وقع استحقاق حساب او معاملة مالية او التزام او غيرها في  .ب 
 .في يوم العمل التالي فيتم تسوية ذلك )البند السابق بحسب(

 :دفاتر و سجالت المصرف .21.4

بنك وسجالته هي مصدقة وحجة قاطعة وملزمة له وال يجوز له يقر الزبون ان دفاتر ال
 . الطعن في صحتها او االعتراض عليها

 تطبيق القانون والقضاء .21.5

ينشأ بين للنظر في أي نزاع يكون القانون الليبي هو الواجب التطبيق  .أ 
 .المصرف والزبون

بالرغم من مما ورد في البند السابق، يحق للمصرف رفع دعوى قضائية  .ب 
 .الزبون في أي دولة حيثما يقيم أو يعمل الزبون أو حيثما توجد أمواله على

حقه في االعتراض او الدفع بعدم الزبون بشكل نهائي عن  يتنازل .ج 
 .اختصاصها المكاني يختار المصرف المكاني ألي محكمة االختصاص 

 محل االقامة المختارة .21.6

الموطن الذي اختاره الزبون يعتبر هو ساب في نموذج طلب فتح الحإن العنوان المبين 
الصالح للتبليغ وعلى الزبون عند تغييره اخطار المصرف خطيا بذلك وبخالف ذلك فإن 

 .أي اشعار او تبليغ على العنوان المبين لدى المصرف يكون صحيحا
 الحساب تغيير رقم .21.7

السلطات  كطلب التنظيم الرقمي للحساباتالطرفان بأنه يجوز للمصرف تغيير  اتفق
مع اشعار الزبون بذلك خالل  إدخال المصرف لنظام حاسوب جديد بسبب أو ابيةالرق

 .يوما 30فترة 
 
 

 مصرف األمان للتجارة واالستثمار                                --------------------------: اسم الزبون
 

 :..........................االسم والصفة                                                                            
 

----------------------------- :التوقيع                             ---------------------------:      التوقيع
 
 

 -------------------------------:التاريخ                           --------------------------------: التاريخ



Are you a U.S.A. Citizen? Yes ??? No ? ھل أ?ت ?واطن أ?ر???؟

Are you a U.S.A. Green Card holder? Yes ??? No ? ھل ???ل ا??ط??? ا??ر???? ا???راء( ?ر?ن ??رد)؟

Eng. آ???  .Miss  ????س  Divorced  ????
Not resident  ???? ???

Other: ا?رى: Widowed  ??أر

Title: :Marital status ا??????: :Residency status ا????? ا????????:  ح??? ا ????:

Prof. &??  .Mr  %?و#??"ر Single  زب??
Resident  ????

Doctor &??ة  .Mrs  د(?"ر  Married  وج-??

Place of birth: ?0?ن ا???.د: Nationality: ا?1????:

Education level: ا????"ى ا????2: Dual nationality: ?زدوج ا??????:

Social security no: ر?م ا????ن ا#????"?: Local ID TAX nº: ر?م ا??&ر?ف ا??ر???

Mother's full name: إ&? ا5م %??0???:

Date of birth: - - 9?ر78 ا???.د: Gender: Female  :;?ا Male  ?)ذ ا???س:

Full Name: ا)?م ??????ل:

@"رة ?<=??

Name in Arabic: ا &? %???A? ا???%??:

ا?+*ب (?دون أل ا??&ر?ف) إ?م ا??د إ?م ا?ب ا)?م ا?ول

Name in English: ا &? %???A? ا??1??-8?:

personal photo First Name Father's Name G.Father's Name Family Name

Account No: ر?? ا????ب: Branch: ا?C?ع:

ط?ب ?????ت إ????? ??????ت ا??ر??ت
������������������������������������������������

������������������������������ ?????ت ا??????? ????????

Account Name: ا?م ا????ب:

Are you resident in the U.S.A.? Yes ??? No ? ھل أ?ت ?*?م .? ا?و#??ت ا????دة ا??ر????؟

Are you a U.S.A. taxpayer? Yes ??? No ? ھل أ?ت دا.0 ?را/ب .? ا?و#??ت ا????دة ا??ر????؟

Are you a U.S.A. Green Card holder? Yes ??? No ? ھل ???ل ا??ط??? ا??ر???? ا???راء( ?ر?ن ??رد)؟

??ر?2 ا#1دار:

Identification Document و???? ا??????

Number ر?م National ID card ??1?3 ???ط?National No: ا?ر?م ا?وط??:

Number ر?م Passport ?واز ?4ر

Issued on: - -

Issued by: ?5? ا#1دار:
Number ر?م Residency card ?ط??? إ????

Number ر?م Civil registry ??ا???ل ا??د

Number ر?م Family book ???ب ا?&?/+?

Number ر?م Foreign ID doc و6?*? ا??&ر?ف ا??ر??? ا???ر??

??ر?2 ا?71???: Number ر?م Foreign ID Tax nº

Residential address and contacts ???ان ا????? و?????ت ا????ل

Expires on: - - ر?م ا??&ر?ف ا??ر??? ا???ر??

Address: ا?&?وان:

City: ا??د???: Postal code: ا?ر?ز ا??ر?دي:

Email: ا??ر?د ا#???رو??: Country: ا??+د:

ا?5??ف ا?ر??:
(country code / ود ا??+د?) (country code / ود ا??+د?)

Mobile: + ا?5??ف ا????ول: Land phone: +

Country:

Business / Occupation Data ?????ت ا???  

Address: ا?&?وان:

City: ا??د???: Postal code: ا?ر?ز ا??ر?دي:

?"ع ا??E?ط: Position: :2C?ا?"ظ G=???ا

ا??+د:

Mobile: + ا?5??ف ا????ول: Land phone: + ا?5??ف ا?ر??:

Email: ا??ر?د ا#???رو??:

(country code / ود ا??+د?) (country code / ود ا??+د?)

Employer: ?0?ن ا????: Occupations: ?"ع ا????:

Type of business:

Issued in: أ1در .?:

?"ع ا??E?ط: Position: :2C?ا?"ظ G=???اType of business:

Previous employers: ?0?ن ا???? ا???%?:
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Function: :?C?ا?"ظ

Public Function ا?"!?ت ا?????

ھل "?+ت .? أي وظ?4? 
"??? ?7ل 12 53را 

ا?????? ؟

Yes ???

No ?
Relationship:

Do you have a close relative 

or a close associate in a 

public function?

Yes ??? ھل ?د?ك ?ر?ب ?ن 
ا?در?? ا?و?; .? وظ?4? 

"???؟

Signature ا??و???

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������B ��k �����

 ??ر ?)ن ا??&?و??ت ا?واردة أ"!ه ?????، و????ل ?ل ا???ؤو??? ا????و??? إذا 
0?ت /!ف ذ?ك، و?&??ر ?و??&?? "?, ھذا ا?ط?ب إ?رارا ??? ??*ط!ع وا???&?ب 

وا??!م وا??وا??? "?, ?? ورد ?5 ا??روط وا4???م ا?&??? ?2?1 ?????ت 
ا??ر??ت وا??ؤ???ت ???رف ا4??ن دون ا7/!ل ??ق ا???رف ?5 ?&د?ل 

Remarks Account closed on Account No Account type Bank/Branch

Other Accounts of Client - Existing Accounts ??H???ى ??-%"ن - ا????%?ت ا?J?ا????%?ت ا

?.حK?ت 9?رL?# 78 ا????ب ر?? ا????ب ?"ع  ا????ب ا??=?ف / ا?C?ع

Remarks Account opened on Account No Account type Bank/Branch

Do you have or had a 

public function in the last 

12 months?
No ?

@?? ا???ا%?:

:?C?ا?"ظ Function:

Closed accounts ا?&%???ت ا??$#??

?7?ظ?ت ??ر?2 .?> ا????ب ر?م ا????ب ?وع  ا????ب ا??1رف / ا?4رع

Other Client's accounts ا?&%???ت ا?(?ى ?#'??ن

Family Information ?????ت ??*#??

Spouse's name: إ&? ا?-وج / ا?-و??:
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For Branches / Main Branch Use *??/دام ا?2روع /�ا?2رع ا?ر8??5

Date: ا???ر?2:

Signature of new authorized signatory: O??"9 ا??C"ض:

Signature:

������������������������������������������������B ��k �����

���������������������������������������������������j�������

�����������������B ��k������������������������������������������

ا??ر??ت وا??ؤ???ت ???رف ا4??ن دون ا7/!ل ??ق ا???رف ?5 ?&د?ل 
=??? ھذه ا??روط وا*???م أو أي =زء ??:? ?5 أي و?ت ?ن ا4و??ت�

ا??و??0:

 Assistant Corporate Relationship Manager /  

 Clients Service Officer/ Corporate 

Relationship Manager

???"د ?د?ر "7?? ا?3ر??ت/ ??ؤول 
?د??ت ا?ز??/ن / ??ؤول "7?? 

ا?3ر??ت
Name: ا#?م: Name: ا#?م:

Signature: ا??و??0:

Branch Manager / Assistant Branch 

Manager / Corporate Relatioship 

Manager / Corporate Head

?د?ر ا?4رع / ???"د ?د?ر ا?4رع / ?د?ر 
"7?? ا?3ر??ت / ?د?ر ?ط?ع ا?3ر??ت

Signature: ا??و??0:

Date: ا???ر?2:

Operations Supervisor: ?3رف ا?&?+??ت: Operations Officer: ??ؤول ا?&?+??ت:

Accounts Data Management Unit Use *??/دام و?دة ادارة ?????ت ا??????ت
Legal Advisor: ا????3?ر ا?*??و??:

Name: ا#?م:

Signature:

Name: ا#?م: Name: ا#?م:

ا??و??0:

Date: ا???ر?2: Date: ا???ر?2:

Signature: ا??و??0: Signature: ا??و??0:

AMAN-ACO04-B/1 AMAN BANK for Commerce and Investment 2 / 2



1

Note: The Central Bank of Libya, Libyan Credit Information Center
requests this customer information for operational purposes.
Please fill in the form completely and accurately to the best of your
knowledge. All fields are mandatory.

Company Name : ___________________________________________

Chamber of Commerce Number: 

Economic Activity section:      _______________________________

Date of Registration: 

City\Region of Registration:            _________________________

Commerce Registry Number:

City\Region of Registration:                        ____________________________

Date of Registration: 

Contact Information

Phone Number: ___________________________________________
Fax Number: ___________________________________________
Email Address: ___________________________________________
City:   ___________________________________________
Street: ___________________________________________

Signature of 
Authorized Entity:  ________________________________________

Designation: ________________________________________

On Behalf of: ________________________________________

Date  ________________________________________

Customer Information

Contact Information

                                                            
                                                                  

                                                        

               

                               

                              

           
                  
                 

        
       

                                                                                                                                    
                                                                                                                            

                                                                                                                              
                                                                                                                               
                                                               

I/we authorize (Aman Bank) to process, share and retain data provided by me/us respect of this application, to
seek and provide credit references (searches), to record details of any transaction which may result from this
application with private credit bureau (PCBs) or credit reference agencies, to record, retain and disclose to its
members details of such searches for the period allowed by the existing law. I/we acknowledge that (Aman Bank )
and/or the PCB/s are permitted to disclose any information contained in the applications and my credit history to its
member and relevant bodies. I/we consent to any such application being processed, recorded and retained by the
PCB/s

             

            

       

              

           
                  Manager  Delegate’s Name 

           

                     Address          :

                                                

                     

                              

Certification of Information                
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