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يتبع البيانات المالية
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إقرار :أقر بأف جميع البيانات المصرح بيا أعاله والمستندات المرفقة بيذا الطمب صحيحة وحقيقية وفي حالة ثبوت غير ذلؾ أتحمؿ كافة
المسئوليات القانونية وأتعيد بإبالغ المصرؼ عف أية تغييرات تط أر عمى البيانات في غضوف شير مف حدوثيا وأخوؿ المصرؼ إبالغ الجيات التي
تطمب البيانات المتعمقة بيذا الحساب وذلؾ وفقاً لما تقتضيو القوانيف الميبية والموائح والمناشير الصادرة عف مصرؼ ليبيا المركزي .
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