مصرف مشال أفريقيا

ضوابط فتح احلسابات ادلصرفية
حسابات ادلواطنني األفراد -:

 - 1طمب فتح الحساب  ،يتم ممؤه عمى النموذج الذي يُعده المصرف ليذا الغرض .
 - 2التحقق من ىَِويَّة مُقدم الطمب  ،وفق ما ىو مبين بنموذج ( أعرف زبونك  ) KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (  2007/12م ).

 - 3صورة شمسية حديثة لصاحب الحساب  ،مصدق عمييا من جية العمل أو من الشؤون المحمية
بالنسبة لألعمال الحرة.

 - 4صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر) سارية المفعول لطالب فتح الحساب.
 - 5صورة من الرقم الوطني لطالب فتح الحساب مصدق عميو من جية االختصاص .
 - 6رسالة من جية العمل  ،أو من الشؤون المحمية بالنسبة لألعمال الحرة .

 - 7سند النيابة القانونية ( الوالية  ،الوصاية  ،القوامة ) في حالة تقديم الطمب من النائب القانوني

( الولي  ،أو الوصي  ،أو القيم ) مع شرط التوكيل الخاص في حالة الوكالة .

 - 8ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.

أي وثائق أو مستندات أو بيانات أخرى تتطمبها القوانين أو الموائح أو الق اررات أو المنشورات أو

التعميمات المتعمقة بمكافحة غسل األموال .

حسابات األشخاص االعتبارية اخلاصة الليبية -:

و يُقصد باألشخاص االعتبارية الخاصة الميبية ( المؤسسات والشركات والتشاركيات والجمعيات  ....الخ )

الممموكة لمقطاع الخاص الميبي  ،والمتمتعة بذمة مالية مستقمة وشخصية اعتبارية منفصمة عن أشخاص مالكييا.

و يشترط لفتح حسابات األشخاص االعتبارية الخاصة الميبية ما يمي -:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يعده المصرف ليذا الغرض .
 - 2التحقق من ىَِويَّة مُقدم الطمب  ،وفق ما ىو مبين بنموذج ( أعرف زبونك  ) KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (  2007/12م ) .

 - 3إفادة صادرة عن الجية المختصة بأسماء المخولين بفتح الحساب واداراتو  ،ونماذج توقيعاتيم
 - 4صورة من الرخصة التجارية أو الحرفية  ،تكون سارية المفعول .
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 - 5صورة من القيد في السجل التجاري  ،و عقد التأسيس والنظام األساسي لمشركة  ،و إفادة بالقيد
في الغرفة التجارة.

 - 6الرمز اإلحصائي .

 - 7صورة شمسية حديثة لممخولين بإدارة الحساب  ،مصدق عمييا من جية االختصاص .

 - 8صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر) سارية المفعول لكل من األشخاص
المخولين بإدارة الحساب.

 - 9صورة من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص .

-10ضرورة مطابقة صور المستندات المُشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.
أي وثائق أو مستندات أو بيانات أخرى تتطمبها القوانين أو الموائح أو الق اررات أو المنشورات أو

التعميمات  ،المتعمقة بمكافحة غسل األموال .

حسابات الشركات العامة الليبية -:

يشترط لفتح حسابات الشركات العامة الميبية مايمي:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.
 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ما ىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3صورة من قرار إنشاء الشركة ،ونظاميا األساسي.

 - 4إفادة القيد بالسجل التجاري حديثة وقيد بالغرفة التجارية.

 - 5إفادة من الجية الطالبة لفتح الحساب بأسماء المخولين بإدارتو ،ونماذج توقيعاتيم.

- 6صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر) سارية المفعول لكل من األشخاص
المخولين بإدارة الحساب.

 - 7صورة من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص .

 - 8صورة شمسية حديثة لممخولين بإدارة الحساب  ،مصدق عمييا من جية االختصاص .

 - 9ضرورة مطابقة صور المستندات المُشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة .
أي وثائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطمبهــا القوانيــن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات أو

التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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حسابات ادلؤسسات اخلريية واجلمعيات األهلية

يشترط لفتح حسابات المؤسسات الخيرية والجمعيات األهمية ما يمي:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.
 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ماىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3صورة من الترخيص الصادر من الجية المختصة.

 - 4صورة من قرار تكوين مجمس إدارة المؤسسة أو الجمعية.

 - 5صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر ) سارية المفعول لكل من األشخاص
المخولين بإدارة الحساب.

 - 6إفادة من الجية الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين بإدارتو ونماذج توقيعاتيم.
 - 7صورة من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص.
 - 8صورة شمسية لممخولين بإدارة الحساب مصدق عمييا من جية االختصاص .

 - 9ضرورة مطابقة صور المستندات المُشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.
أي وثائــق أو مستـندات أو بيانــات أخــرى تتطمبهــا القوانيــن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات أو
التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

حسابات األوقاف

يشترط لفتح حسابات األوقاف مايمي:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.
 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ما ىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3موافقة و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو فرعيا المخول.

 - 4إفادة بأسماء المخولين بفتح الحساب وادارتو ،ونماذج توقيعاتيم.

 - 5صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر) سارية المفعول لكل من األشخاص
المخولين بإدارة الحساب.

 - 6صورة شمسية لممخولين بإدارة الحساب مصدق عمييا من جية االختصاص .

 - 7صورة من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص.

 - 8ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.

أي وثائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطمبهــا القوانيــن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات أو
التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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حسابات ادلعاشات الضمانية للورثة -:

يشترط لفتح حسابات المعاشات الضمانية لمورثة مايمي:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.

 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ما ىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم بمنشور إدارة
الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3إفادة من صندوق الضمان االجتماعي ،أو فرعو المخول بالمعاش الضماني وأسماء مستحقيو ووكيميم
الشرعي المخول بإدارته نيابة عنيم.

 - 4توكيل خاص رسمي من الورثة المستحقين لممعاش بفتح الحساب وادارتو نيابة عنيم.

 - 5صورة من إثبات اليوية (البطاقة الشخصية ،جواز السفر) سارية المفعول لكل من األشخاص المخولين
بإدارة الحساب.

 - 6صورة من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص .
 - 7صورة شمسية لممخولين بإدارة الحساب مصدق عمييا من جية العمل.

 - 8ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة .

أي وثـائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطمبها القوانيــن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات أو

التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

حسابات األفراد غري الليبيني -:

يقصد باألفراد غير الميبيين أي األفراد من الجنسيات العربية واألجنبية الذين تتواجد مراكز إقامتيم

الرئيسيــة أو م اركــز أعماليــم أو نشاطيــم االقتصــادي في الخــارج ويعممــون أو يتواجدون في ليبيا بشكل

غير دائم.

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.
 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ما ىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم
بمنشور إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3إفادة من جية العمل التي يتبعيا غير المقيم.

 - 4صورة شمسية لطالب فتح الحساب ،مصدقاً عمييا من الجية التي يعمل بيا.
 - 5صورة من جواز السفر ساري المفعول.
 - 6صورة من اإلقامة سارية المفعول.

 - 7ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.

أي وثائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطمبهــا القوانيـن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات
أو التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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حسابات الشركات األجنبية-:
يشترط لفتح حسابات الشركات األجنبية مايمي:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.

 - 2التحقـق من ىويــة مُقدم الطمب ،وفق ما ىو مُبيَن بنمــوذج (أعرف زبونك  )KYCالمعمم بمنشور إدارة
الرقابة عمى المصارف والنقد رقم (.)2007/12

 - 3إفادة من و ازرة الصناعة واالقتصاد والتجارة باإلذن لمشركة في مزاولة نشاطيا داخل ليبيا.

 - 4إفادة القيد بالسجل التجاري.
 - 5إفادة القيد بالغرفة التجارية.

 - 6إفادة صادرة عن الشركة الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين بإدارتو ونماذج توقيعاتيم.

 - 7صورة من إثبات اليوية جواز السفر سارية المفعول لكل من األشخاص المخولين بإدارة الحساب.
 - 8صورة شمسية لممخولين بإدارة الحساب مصدق عمييا من جية االختصاص.

 - 9إقرار من الشركة بعدم احتفاظيا بحساب مصرفي لدى أي من المصارف العاممة بميبيا ،وتعيدىا بأنيا
لن تفتح حساباً مصرفياً لدى مصرف آخر داخل ليبيا.

 -10ضرورة مطابقة صورة المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.

أي وثائــق أو مستــندات أو بيانــات أخــرى تتطمبـها القوانيــن والموائــح أو القــ اررات أو المنشورات أو

التعميمات ،المتعمقة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

احلسابات العسكرية -:

 - 1طمب فتح حساب يتم ممؤه عمى نموذج يُعده المصرف ليذا الغرض.
 - 2التحقق من ىوية مقدم الطمب .
 - 3موافقة و ازرة المالية عمى فتح الحساب .

 - 4موافقة إدارة الحسابات العسكرية عمى فتح الحساب .

 - 5إفادة من الجية الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين بإدارتو  ،ونماذج توقيعاتيم .

 - 6صورة من إثبات اليوية جواز السفر سارية المفعول لكل من األشخاص المخولين بإدارة
الحساب.

 - 7صور من الرقم الوطني لممخولين بإدارة الحساب معتمدة من جية االختصاص .

 - 8ضرورة مطابقة صورة المستندات المشار إلييا أعاله مع أصل المستندات المقدمة.
 - 9صورة شمسية لممخولين بإدارة الحساب مصدق عمييا من جية العمل.
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