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اإللكتروني

إلى السادة مصرف األمان للتجارة واإلستثمار

أنا / نحن الموقعون ادناه

والمشار الیھم فیما بعد (  بحاملي البطاقة)

 نؤكد لكم إطالعنا وموافقتنا على الشروط التالیة للحصول بطاقات السحب اإللكترونیة على حسابنا الجاري

طرفكم المبین رقمھ ادناه.

1- یوافق حامل البطاقة والكفیل على اعتبار جمیع األموال المنقولة وغیر المنقولة المملوكة لھم وما یوجد

 من أموال لدى المصرف أو یودع لدیھ ان یسجل باسم أي منھم في سجالت المصرف صامنھ لسداد

جمیع ما یترتب بذمة حامل البطاقة او اي شخص یحمل بطاقة إضافیة/تابعة للبطاقة األصلیة. كما یفوض  

 حامل البطاقة والكفیل المصرفي بالتصرف بھا أوبیعھا وإجراء التقاص بین أي من حساباتھم الدائنة أو المدینة

 والمبالغ المترتبة بذمتھم , وفي حال اختالف العمالت فإن حامل البطاقة والكفیل یفوضان المصرف
   بإجراء تحویل العمالت بالسعر الذي یتحدد یوم التحویل مع تمكینھ من اإلطالع علیھ في حینھ.

2- یتعھد حامل البطاقة بتحمل كل المسؤلیات المتعلقة بادارة الحساب الجاري الدائم المفتوح باسمھ تحت

رقم ............................... ضمن السقف المحدد من المصرف ویلتزم ببقاء رصیده دائنا لتغطیة

  المسحوبات التي ترد على بطاقة السحب سواء تمت ھذه المسحوبات داخل لیبیا أو خارجھا , و أنھ

  في صورة عدم توفر الرصید ألي سبب من األسباب یحق للمصرف كشف الحساب المذكور واشعاره  بذلك وھو

 مطالب بتغطیتھ دون اي فائدة كما ھو مبین بالمادة (1)  . و بحسب ما تقتضیھ القوانین الجاري بھا العمل في دولة لیبیا 

3- یفوض كل من حامل البطاقة والكفیل المصرفي, بتحویل مبلغ.............................من حسابھ

رقم....................لدى فرع..............أي ما یعادل................% من قیمة سقف البطاقة

  لحساب تأمینات باسم المصرف ضمانا لسقف البطاقة الممنوحة ولتغطیة وقید السحوبات أو أیة مصاریف تترتب

  علیھا و/أو على إصدار بطاقات الطوارئ. ویحق لھ االعتراض على أیة حركة قیدت على حسابھ قبل مرور
   ثالثین یوما من تاریخ قیدھا على حسابھ(  شریطة أن یكون االعتراض خطیا) وال یجوز االعتراض بعد انقضاءً◌

  المدة المذكورة , ھذا ومن المتفق علیھ أن المبالغ المعترض علیھا تبقى  مقیدة على حساب العمیل لحین قیام  

  المصرف باستردادھا من الجھة الساحبة إذا ثبتت شكوى العمیل علما بأن رد الشركة المصدرة للبطاقة

فترة زمنیة تقارب 90 یوما.  على اإلعتراضات قد یصل خالل 

4- یفوض حامل البطاقة المصرف بتجدید البطاقة تلقائیا عند إنتھاء مدتھا وقید المبالغ المترتبة على التجدید 
على حسابھ مع إلتزامھ بكافة شروط إستعمال البطاقة.

18- یحتفظ المصرف بحقھ أن یرفض بدون تعدي أو تقصیر أي طلب من العمیل بتقدیم خدماتھ المصرفیة 
االلكترونیة أوتنفیذه تعلیمات واستفسارات یرى المصرف أنھا تضر بمصلحتھ أو بالمصلحة العامة.

19- إن العمیل وحده المسؤول عن المحافظة على  سریة كافة المعلومات المتعلقة ( حساباتھ/  بحسابھ) 

أو بتعلیمات الدفع للحواالت المالیة أو أي معلومات أخرى یمكن الوصول الیھا وتحمیلھا أو تخزینھا في
   أي حساب مالي أو أي جھاز إلكتروني آخر مشابھ لھ . ویؤكد العمیل ایضا انھ في حالة إستخدام اإلنترنت

 للوصول إلى الخدمات المصرفیة اإللكترونیة فإنھ یتحمل المسؤلیة كاملة بمفرده عن أي نتائج ألي استخدام
غیر صحیح بھ أو سوء إستخدام من قبل أي جھة مھما كانت قد یثرتب علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر أي خسارة

 أو ضرر للعمیل أو للمصرف.

20- أقر وأوافق على أنني الأملك أي حقوق ملكیة فكریة أخرى في أي من برامج أوشاشات  أو مستندات
  یقدمھا المصرف في مجال الخدمات المصرفیة اإللكترونیة أولتحسین البرامج والشاشات أو المستندات

ولن أقوم أو أسمح للغیر بالقیام :

- بنسخ أو تعدیل أي من تلك البرامج أو الشاشات أو المستندات المقدمة من قبل المصرف
   - بتحمیل أو نقل برامج الخدمات المصرفیة اإللكترونیة من أي حساب آلي أو ھاتف أو جھاز ھاتف ذكي

أو اي جھاز إلكتروني آخر مماثل

21- أقر وأعلم بأن المصرف لن یكون مسئوال عن أي خسارة أو تكالیف أو مصاریف قد أتكبدھا نتیجة
ألي إخالل بھذه الشروط واألحكام.

22- أفوض المصرف بأن یرسل اإلشعارات والمراسالت المتعلقة بخدمة اإلنترنت المصرفیة بواسطة 

 اإللكتروني وأیة وسیلة إلكترونیة أخرى , وأقر أنني سوف أتخد كافة اإلحتیاطات الالزمة للمحافظة
على سریة الرسائل المستلمة وأتحمل أیة مسؤولیة تنشأ عن اإلخالل بذلك.

23-  فإنني وبإستخدام تلك األرقام أفوض المصرف( المصرف الفوري)  في حال إستخدامي ألرقام ھواتف

بأن یسجل جمیع اإلتصاالت والتعلیمات والطلبات واألوامر الصادرة عني وأقبل بتلك التسجیالت الصوتیة

كدلیل على ماورد فیھا.
24- یحتفظ المصرف بحقھ في تعدیل أحكام العقد وشروطھ في أي وقت بما ال یخلف احكام الشریعة اإلسالمیة
  على أن یتم إعالم العمیل قبل التعامل بھا بمدة شھرعلى االقل و یعد العمیل موافقا,  بتلك التعدیالت بكل

  وسائل االتصال المتاحة علیھا أو اذا استعمل البطاقة بعدھا دون ان یبد اعتراضھ.

25- إفوضكم بقید أیة مبالغ ترد على بطاقتي ناتجة عن استخدامي لشبكة اإلنترنت والحركات  البریدیة و
الھاتفیة على أي من حساباتي لدیكم

26- یفوض حامل البطاقة المصرف بأن یقید على حسابھ المبین بھذا الطلب رسم االشتراك السنوي
 للبطاقة وكافة المصاریف المتعلقة باستعمالھا والتي علم بھا ووافق علیھا بمجرد إمضائھ على ملحق اسعار الخدمات 

  المصرفیة المصاحب, التي تتوافق مع التشریعات والقوانین المعمول بھا في لیبیا, كما یفوض حامل البطاقة  

 المصرف بان یقید على حسابھ مصاریف التقاضي القانونیة والتي قد یتكبدھا المصرف عند حدوث نزاع التقع

 المسئولیة فیھ على المصرف.
27-  في حالة الحجز على ممتلكات حامل البطاقة أو الكفیل أو صدور حكم على أحدھما أو كلیھما بتصفیة

   ممتلكاتھما أوأو إذا أشھر أحدھما أوكلیھما إفالسھ أو عجزه أو توقفھ عن الدفع أو في حالة وفاة أحدھما أو

   كلیھما یلغى العمل (بالبطاقة) ویصبح الرصید المدین في حسابھ  مستحق اآلداء فورا مع إحتفاظ المصرف بحقھ

◌ً    في مطالبة وكیل تفلیس حامل البطاقة أو الكفیل أو الورثة.

28- یلتزم (حامل البطاقة) بإتخاد كافة األجراءات واإلحتیاطات الالزمة للمحافظة على البطاقة  ویكون مسؤوال  

 مسؤولیة مطلقة عن استعمالھا وإستعمال الرقم السري الخاص بھا وعن كافة النتائج المترتبة على فقدانھا أو
سرقتھا أو إستعمالھا بما یخالف ھذه الشروط.

29-  في حالة فقدان (البطاقة)  أو سرقتھا یلتزم (حامل البطاقة) بإبالغ مركز الخدمات اإللكترونیة في المصرف

   أوأقرب مكتب للماستركارد أو الفیزا أو غیرھا بالداخل أو بالخارج فورا بموجب كتاب  خطي وإطالعھ على
    الظروف المحیطة بفقدانھا أو سرقتھا ویظل (حامل البطاقة) مسؤوال عن كافة المبالغ المترتبة عن استعمال

(الطباقة) حتى تسدیدھا بالكامل. 
30-  یحق(للمصرف) وفي جمیع األوقات أن یعدل بمحض إختیاره ھذه االحكام والشروط العامة  بما ال یخالف 
 احكام الشریعة االسالمیة قبل التعامل بھا بمدة شھر على االقل بموجب إشعار خطي عن طریق البرید المسجل 
  وعلى العنوان  المعتمد لدى المصرف (  لحامل البطاقة)  ویوافق على مثل ھذا التعدیل, یصبح ملزما 

من تاریخ  اإلشعار المذكور أو من لتاریخ الذي یحدده (  المصرف).

31- یحق للمصرف رفض أو قبول طلب تجدید البطاقة أو تقدیم بطاقة إضافیة لحامل اخر. كما

یحتفظ المصرف بملكیتھ للبطاقة ولھ حق إلغائھا أو إیقاف معامالتھا والمطالبة باسترجاعھا فوریا إذا

  ثبت أن ذلك االستعمال یضر بمصلحة المصرف ویتم ذلك بعد اعالم العمیل بوسائل االتصال
المتاحة.

32-  یحق لحامل البطاقة وفي أي وقت یشاء أن یطلب إلغاء إشتراكھ وذلك بموجب إشعار خطي
وإعادة البطاقة وأیة بطاقات إضافیة لھ ویظل مسؤوال عن تسدید كافة اإللتزامات الناشئة عن
  استخدامھ السابق للبطاقة الملغاة وال یحق لھ اإلعتراض على بقاء أموالھ المنقولة أو غیر المنقولة

الضامنة للبطاقة أو غیرھا محجوزة أو مرھونة ولحین تسدید كافة إلتزاماتھ تجاه المصرف.

33- یتعھد (حامل البطاقة)بالتقید التام بتعلیمات مراقبة العمالت االجنبیة الصادرة عن مصرف  

   لیبیا المركزي والخاصة بالتحویل الخارجي وخالفھ. كما ویخضع ( حامل البطاقة) لجمیع

  التعلیمات واألنظمة الصادرة عن مصرف لیبیا المركزي المتعلقة بحمل (البطاقة) داخل وخارج لیبیا
  وأیة تعدیالت تطرأ علیھا من حین إلى آخر وفي حال حصول أي نزاع فإن صاحب البطاقة والكفیل
 یخضعان للقوانین المحلیة المعمول بھا في لیبیا ویقر أن محاكم لیبیا ھي المختصة مكانیا لنظر
الدعاوي الناشئة عن ھذا العقد ویسقطان حقھما في الطعن بعدم اإلختصاص المكاني بھذا الخصوص

34-  یقر حامل البطاقة بأنھ یحق للتاجر أن یطلب وثیقة إثبات شخصیة إلتمام عملیة البیع ویحق
للتاجر رفض عملیة البیع في حالة إمتناع حامل البطاقة عن تقدیم وثیقة إثبات شخصیة.

35- یقر حامل البطاقة بإعفاء المصرف من أي مسؤولیة في حالة عدم قبول البطاقة للدفع وفي جمیع
  األحوال فإن حامل البطاقة ملتزم بقبول أیة فواتیر ترد على حسابھ سواء كانت اإلیصاالت موقعة

 من قبلھ أو غیر موقعة.

36-  یقر حامل البطاقة بحق المصرف في تطبیق تعلیماتھ ببطاقات الماستركارد أو الفیزا أو غیرھا أو

أیة تعلیمات وأنظمة یقرھا المصرف بھذا الخصوص كما أنھ یقر بتعلیمات ومبادئ وأنظمة الماستركارد
 أو الفیزا أو غیرھا الدولیة وأنظمة التشغیل الخاصة بھا, كل ذلك بما مشروط بما ال یتعارض مع

 احكام الشریعة االسالمیة ویعترف بأن قیود ووثائق وسجالت المصرف بینة نھائیة وقاطعة تجاھھ.

37- یكفل الكفیل سداد كامل قیمة المبالغ المترتبة على حامل البطاقة كفالة مطلقة وحسب ماھو 
 وارد في ھذه الشروط واألحكام وأي تعدیالت قد تطرأ علیھا وتكون مسؤولیة الكفیل تجاه المصرف

 بالتكافل والتضامن مع صاحب البطاقة ویحق للمصرف مطالبة الكفیل وصاحب البطاقة في أي وقت
یشاء بكافة المبالغ المترتبة على حامل البطاقة عند عجزه عن الوفاء بھا.

38- یقر العمیل او الكفیل بان ھذه الشروط تنطبق على بطاقات الماستركارد أو الفیزا والبطاقات االخرى التي
 یصدرھا المصرف بكافة أنواعھا سواء على السقف الذي یطلب العمیل عند التقدیم ھذا الطلب أو بعد

تعدیل السقف سواء بالزیادة أو بالتخفیض في اي وقت من االوقات.

39- تعتبر جمیع أموال طالب إصدار البطاقة والكفیل المنقولة وغیر المنقولة ضامنة ألیة سحوبات تتم

 على البطاقة ویفوض طالب إصدار البطاقة والكفیل المصرف بوضع إشارة الرھن/ التأمین او طلب  

 الحجز على أموالھم المنقولة وغیر المنقولة لدى المحاكم المختصة ودوائر السجل العقاري وأیة جھة

اخرى دون الحاجة إلى انذار او إخطار مسبق.

40- یقر حامل البطاقة والكفیل بعدم اعتراضھما على قید قیمة الحركات الدائنة التي تقید لحسابھ
بقیمة أقل من المبلغ المدفوع باألصل.

41-  في حال سوء إستخدام البطاقة أو التواطؤ في استخدامھا فإن حامل البطاقة والكفیل یبقیان
مسؤولین عن كافة المبالغ المترتبة على استخدام البطاقة.

5- یقدم حامل البطاقة (اإللكترونیة) للمصرف العقاررقم  ......................... كراسة تصدیق رقم................... 

◌ً

    ملك................. ضمانا إلصدار البطاقات والسحوبات التي تتم علیھا ویحق للمصرف المطالبة بأیة  

  ضمانات یراھا الزمة وضروریة من (حامل البطاقة)  لزیادة ضمان حقوق المصرف.

 6- یعتبر حامل البطاقة مسؤوال مباشرة لوحده عن جمیع الحركات التي نتجت عن إستخدام ھذا النوع من البطاقات
سواء تم منح التفویض علیھا أوكانت سحوبات بدون تفویض.

7- یكون إستعمال البطاقة قاصرا على حامل البطاقة في حدود المبالغ المصرح بھا ویتعھد حامل البطاقة
بعدم تجاوز حدود تلك المبالغ المصرح لھ بھا وبعدم السماح ألي شخص غیره استعمال البطاقة.

8- یجوز للمصرف بناءا على طلب حامل البطاقة األساسیة إصدار بطاقات (تابعة/إضافیة) ألشخاص

  بالغین یتم تحدیدھم من قبل حامل البطاقة األساسیة والذي سیكون مسؤوال مسؤولیة تامة الرجعة فیھا عن كافة

المبالغ التي قد تنجم عن إستخدام البطاقات (التابعة/اإلضافیة). 

9- تسدد الفواتیر وكافة المبالغ المستحقة للمصرف على حامل البطاقة مضافا الیھا مصاریف الشركة

 العالمیة وذلك حسب التعریفات المتفق علیھا والتي یكون العمیل قد صادق علیھا بامضاءه لملحق التعریفات
   الذي سوف یتم اطالع العمیل علیھ ضمن اجراءات فتح الحساب لدى المصرف علما بأن  المصاریف الصادرةً

 بالعملة األجنبیة یتم تحویلھا الى عملة حساب العمیل المفتوح بالمصرف حسب سعر الصرف الفوري
   یوم تنفیذ العملیة الذي سوف یكون على علم تام بھ حسب  نشره اسعار الصرف الصادرة عن مصرف

لیبیا المركزي.
10- یسعى المصرف لقید عملیات السحب من طرف العمیل على حسابھ بصفة فوریة بمجرد ورود  

 المطالبة االلكترونیة, في حالة تعذر ذلك ألسباب اجرائیة أوتقنیة  فإن المصرف یحق لھ قید اي مبلغ تترتب

عن استعمال العمیل فعلیا للبطاقة مھما كانت فترة التأخیر وذلك بدون زیادة أو نقصان.

11-  أوافق على اعتبار كافة سجالت المصرف اإللكترونیة مصدقة وموثقة وبینة قاطعة وملزمة لي
ومقبولة تجاریا والیحق لي اإلعتراض علیھا أو الطعن بھا امام أیة جھة كانت كما وأنني أوافق على
 إعتماد المصرف ألیة جھة مرخصة أویتم ترخیصھا أو إعتمادھا لغایات التحقق من إجراءات التوثیق ومن

ومن نسبة التوقیع اإللكتروني لي.

12- أقر بأن أي رسالة إلكترونیة مرسلة لكم تتضمن تنفیذ طلباتي أو أوامري ھي صادرة عني وال یحق لي
  األعتراض علیھا أو الطعن بھا ألي سبب كان كما أقر بصحة جمیع الرسائل اإللكترونیة المرسلة لي

من طرفكم وأوافق على ما تتضمنھ من معلومات وإلتزامات.

13-  أقر بأن الخدمات اإللكترونیة المقدمة لي عبر المصرف تنفذ مباشرة بناءا على طلبي وأعلم بعدم
  إمكانیة تعلیق تنفیذھا على أیة رسائل أو إشعارات. وأقر بأن اآلوامر والطلبات الصادرة عني واإللتزامات

الناشئة عنھا ھي نافذة بحقي وتعتبر منتجة ألثرھا مباشرة.

14-  أوافق على إنطباق أحكام قانون المعامالت اإللكترونیة اللیبي الساري المفعول على جمیع تعامالتي

التي تتم بإستخدام أیة وسائل إلكترونیة.

15- أخذت علما بأن المصرف قد یجبر ألسباب خارجة عن نطاقھ وألسباب وجیھة أخرى أن یتوقف عن

  تقدیم خدمات البطاقة المصرفیة والیمكن في ھذه الحالة الرجوع أو مقاضاتھ ویسعى المصرف في

◌ً

 حدود االمكان إلخطار حامل البطاقة بانقطاع الخدمات بكل وسائل االتصال المتاحة. علما بأنھ من المتفق

علیھ أن یضمن للعمیل حقھ في استرجاع ماتبقى لھ من یوم عن الفترة المتبقیة لعمر البطاقة إذا طالب المصرف
 باسترجاعھا منھ من تلقاء نفسھ وبدون سبب وجیھ على غرار ماورد في المادة  (31 ) من ھذا العقد .

16- أفوض المصرف:
- بأن ینفذ كافة التعلیمات التي ترده عن طریق الخدمات المصرفیة اإللكترونیة

- الرد على اإلستفسارات الواردة عن طریق الخدمات المصرفیة اإللكترونیة
  - بأن یقید على أي من حساباتي أي عملیات مالیة تنفذ بواسطة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة واالنترنت وأقر

  (بمافي ذلك اإلنترنت)  وعلى أن إستمراریة وإنقطاع الخدمات اإللكترونیة المصرفیة یعتمد على توظیف

  التكنولوجیا والقیود القائمة على استخدامھا وعلیھ بموجب ھذا فإنني أعفي المصرف من أیة مسؤولیة في حال

  عدم تمكنھ من تقدیم خدماتھ اإللكترونیة ألي سبب كان.

17- أقر بمسؤولیتي عن دفع الرسوم المتمثلة في أجرة المصرف على الخدمات المقدمة في إطار البطاقة

 المصرفیة والتي أكون قد اطلعت ووافقت علیھا بالملحق أو أي ملحق تعدیلي آخر اوقع علیھ الحقا أو یتم
 إخطاري بھ رسمیا بالوسائل المتاحة ولم یصدر مني اعتراض كتابي بشأنھ.

بأن المصرف قد لفت إنتباھي إلى أوجھ القصور الفنیة الراھنة والقیود على إستخدام الخدمات اإللكترونیة المصرفیة

 لیبیا-  طرابلس-  حي األندلس-  مبنى مصرف األمان: باإلدارة العامة والفرع الرئیسي

 14000      +218 21 477 9668       +218 21 478 0072

 اال اذا تبین أن التالعب فیھا بمعرفة حامل البطاقة او الكفیل ویسقط كل منھما حقھ في الطعن بھا
 واإلعتراض علیھا عدم صحتھا

كل ذلك مشروط بما ال یتعارض مع احكام الشریعة االسالمیة.



التاریخ :فرع :

أرجو إصدار البطاقات اإللكترونیة حسب التفصیالت أدناه التي أفر بأنھا
صحیحة وصادقة وضمن الشروط واألحكام العامة الواردة ضمن ھذا

 الطلب والتي أوافق علیھا (  ضع عالمة  (×) في المربع المناسب )

الفیزاماستركاردمایستروأمریكان إكسبریس
دولیةمحلیة
 تابعة/ إضافیةذھنیة

سقف البطاقة المطلوبة :
االسم كما ھو في وثیقة إثبات الشخصیة :

أخرىمتزوجأعزبالحالة اإلجتماعیة :
مكان الوالدة :الجنسیة :

السنةالشھرالیوم : تاریخ المیالد 

رقم البطاقة الشخصیة :

العنوان السكني :

شارع:شقة رقم/ منزل :

ھاتف المنزل :بلدة/ مدینة :

نوع السكن :         إیجار         ملك       نقال:

ّدون في المربعات أدناه االسم كما یظھر على البطاقة باللغة اإلنجلیزیة
(  اترك فراغا بین كل مقطع وآخر)على ان ال یزید عن 18 حرفا و فراغا

معلومات عن الحالة الوظیفیة

جھـــة العمـــل :

الوظیفة الحالیـة :

عنـــوان العمــل :

الھاتــف النقــال :ھاتــف العمـــل :

الرمز البریديالمدینةص.ب :

البرید اإللكتروني :

رقم الحساب :

ھل لدیكم بطاقة إئتمان أخرى :

أمریكان إكسبریسفیزانعم

ماستر كاردداینرز كلوب

بطاقات أخرى :

تاریـخ اإلنتھاء :صادرة عن:

الیوجد لدي بطاقات إئتمان أخرى

 من السقف عبر% ............................ أرغب بإستخدام بطاقتي بنسبة
اإلنترنت.

ال أرغب بإستخدام بطاقتي عبر اإلنترنت.

 من السقف للحركات% ....................... أرغب بإستخدام بطاقتي بنسبة
البریدیة والھاتفیة.

ال أرغب بإستخدام بطاقتي للحركات البریدیة والھاتفیة.

طلب الحصول على بطاقة إلكترونیة(  تابعة/  إضافیة) 

  أرجو إصدار البطاقة............................تابعة حسب التفصیالت أدناه

اسم حامل البطاقة التابعة كما ھو في وثیقة إثبات الشخصیة :

الجنسیة :

السنةالشھرالیوم : تاریخ المیالد

رقم البطاقة الشخصیة :

مكان المیالد :

مكان وتاریخ صدوره :رقم جواز السفر :

اسم حامل البطاقة التابعة باللغة اإلنجلیزیة كما سیظھر على البطاقة
ًعلى أن ال یزید عن 18 حرفا و فراغاً

( اترك فراغا بین كل مقطع و آخر)

 من السقف عبر% ............................ أرغب بإستخدام بطاقتي بنسبة
اإلنترنت.

ال أرغب بإستخدام بطاقتي عبر اإلنترنت.

 أرغب بإستخدام بطاقتي بنسبة .......................% من السقف للحركات 
البریدیة والھاتفیة.

ال أرغب بإستخدام بطاقتي للحركات البریدیة والھاتفیة.

 توقیع صاحب البطاقة التابعة :......................................................

 اسم صاحب البطاقة األساسیة :.......................................................

توقیـعــھ :..............................................................................

اسم صاحب الحساب :.................................................................

رقم الحساب الموحد :.................................................................. 

دققت التواقیع فوجدت :    مطابقة           غیر مطابقة        

اسم الموظف مدقق التواقیع :

توقیعــھ :..............................................................................

یقصد باسم صاحب الحساب الشخص الذي سوف یتم قید المطالبات

على حسابھ ككفیل.

یراعي التأشیر على المربع المناسب.

إلستعمال المصرف فقط

تحلیل طلب بطاقة إلكترونیة :

 نوع البطاقة المطلوبة :.......................  السقف المطلوب.........................

رقم الحساب الموحد :.....................................................................

 نوع الضمان المقدم للبطاقة :.............................................................

التعامل مع العمیل :

توصیة رئیس القسم :

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

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

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

 قرار مدیر الفرع :

فـــــــروع نشـــــاطنــا داخـــــل لیبـیا

فاكسھاتففرع

اإلدارة العامة

الفرع الرئیسي

ذات العماد-طرابلس

أبوسلیم

یونیو

السیاحیة

مطار طرابلس

الفندق الكبیر

جنزور

الكریمیة

سوق الثالثاء
المھاري

رأس جدیر

زوارة

صبراتة

الزاویة

الخمس

زلیطن
مصراتة

قصر أحمد

بنغازي

البیضاء

درنة

طبرق
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باإلضافة إلى عدد7 فروع جوالة

+218 21 478 0072

+218 21 478 0025

+218 21 478 0209

+218 21 335 0387

+218 21 491 5700

+218 21 350 7591

+218 21 484 2661

+218 21 333 2810

+218 21 489 5121

+218 21 562 3106

+218 23 763 0810
+218 21 360 4074

+218 25 245 2116

+218 25 224 284

+218 23 362 2851

+218 21 362 2316

+218 31 262 7101

+218 51 462 7631

+218 51 262 0719

+218 51 274 1482

+218 61 909 4592

+218 84 462 0088

+218 81 263 5245

+218 87 762 6100

+218 21 477 9947

+218 21 477 9668

+218 21 477 9465

+218 21 335 0386

+218 21 491 5700

+218 21 350 7591

+218 21 484 2660

+218 21 444 3716

+218 21 489 5121

+218 21 562 3107

+218 25 245 2117

+218 25 224 284

+218 23 362 2851

+218 23 762 3110

+218 31 262 7102

+218 51 462 7630

+218 51 262 0719

+218 51 274 1482

+218 61 909 4592

+218 84 462 0088

+218 81 263 5245

+218 87 762 6100

+218 21 487 0014

رقم الوطني :

رقم جواز السفر:

رقم الوطني :
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