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نبذة عن المصرف
Corporate Profile

Jumhouria Bank aims to be the embodiment of support, prosperity 
and success…

يســعى مصــرف الجمهوريــة إلــى الوقــوف بجانــب عمــاءه وتقديــم الدعــم لهــم 
والمضــي معهــم نحــو االزدهــار والنجــاح... 
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نضع يدنا بيد المجتمع لننهض سوية... 

We befriend the community and 
together we rise…
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عمالؤنــا هــم أصدقاؤنــا ويأتــون إلينــا مــن كل حــدب وصــوب 
ونشــاركهم الهــدف نفســه؛ أي بنــاء مســتقبل أفضــل 

ــع.  للجمي

Our customers are also our friends, in all places 
and all terrains, and we all want the same thing; a 

better future for all
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مسيرة مصرف الجمهورية
Jumhouria Bank’s Journey

As our name suggests, we exist to provide services for Libyans 
all over the country and abroad. We consider our clients our 
friends, which is why we work tirelessly and nonstop to improve 
the future of our friends, which in turn ensures improving our 
own future as well. 

إن رؤيتنــا مســتمدة مــن اســمنا، فنحــن موجــودون لتقديــم مختلــف الخدمــات 
ــا  ــد عمائن ــن نع ــا. نح ــاد وخارجه ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــن ف ــن المتواجدي لليبيي
ــا،  ــتقبل أصدقائن ــين مس ــل لتحس ــا كل ــل ب ــبب نعم ــذا الس ــا، وله ــاًءا لن أصدق

ــا أيًضــا.  األمــر الــذي ســينعكس بشــكل إيجابــي علين
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We contribute to the development and growth of Libya 
through supporting all sorts of projects, especially 
those related to industry and infrastructure. A sound 
base ensures a sound progress. The more the country 
grows, the more we rise with branches growing on 
mountains, in valleys and on shores to serve more 
friends and make their lives easier and better.

نســاهم فــي نهضــة وازدهــار ليبيــا مــن خــال دعــم مختلف المشــاريع 
خاصــة المرتبطــة بالصناعــة والبنــى التحتيــة، إذ أننــا مؤمنــون بأهمية 
بنــاء أســاس متيــن يضمــن لنــا التقــدم. إن ازدهــار بلدنــا يضمــن وصولنا 
ــراء  ــا الخض ــاء ليبي ــع أرج ــي جمي ــرين ف ــا المنتش ــة أصدقائن ــى كاف إل
وبحرهــا الســاحر وجبالهــا الســاحرة، وتحســين حياتهــم والنهــوض بهــا 

إلــى األفضــل. 
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Our story goes back to 1907 when the Italian government 
and the Ottoman Sultan in Libya established Banco di 
Roma, then much later in 2008 when the Central Bank 
of Libya merged Jumhouria and Umma banks under one 
umbrella; Jumhouria Bank.

ــة  ــة اإليطالي ــت الحكوم ــا قام ــام  1907 عندم ــى ع ــا إل ــود قصتن تع
بالتعــاون مــع الســلطان العثمانــي فــي ليبيــا لتأســيس  بنــك دي 
رومــا. وفــي عــام 2008 قــرر مصــرف ليبيــا المركــزي دمــج مصرفــي 

ــًدا. ــا واح ــا مصرًف ــة ليصبح ــة واألم الجمهوري

مسيرة مصرف الجمهورية
Jumhouria Bank’s Journey
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ــق  ــو تحقي ــة نح ــخة وثابت ــى راس ــة بخط ــرف الجمهوري ــدم مص يتق
أهدافــه واالســتمرار بخدمــة المجتمــع الليبــي الموجــود داخــل وخــارج 

ليبيــا. 

تلبــي  باقــة خدماتنــا الحاليــة كافــة 
احتياجــات الشــركات واألفــراد، وتشــمل 

اآللــي  والصــراف  البطاقــات  تقديــم 
وفتــح الحســابات المحليــة والدوليــة 

ــا  ــي نضعه ــات الت ــن الخدم ــا م وغيره
بيــن أيــدي عمائنــا وأصدقائنــا. 

 Our present-day services cover
 the needs of individuals and

 corporates on all fronts. Cards,
 ATMs, domestic and international

 accounts, and a lot more are in
 the palm our customers and
.friends’ hands

To this day Jumhouria Bank stands firm and strong, 
moving onwards to achieve its goals and continue 
serving the Libyan community within the country and 
abroad as well. 

مسيرة مصرف الجمهورية
Jumhouria Bank’s Journey
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ــيع  ــدف توس ــور به ــد ومتط ــو جدي ــا ه ــة كل م ــى مواكب ــح إل نطم
ــيرتنا  ــى مس ــام إل ــن باالنضم ــع الراغبي ــام جمي ــا وإله ــاق خدماتن نط

ــل.  ــتقبل أفض ــة مس ــو صناع نح

We strive to stay up-to-date with technological 
advancement in order to expand the reach of our 
services and touch the hearts of all those who join us 
on journey to a better future.  

مسيرة مصرف الجمهورية
Jumhouria Bank’s Journey
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 حقائق وأرقام
Figures in the Present and in Recent Years

يستحوذ مصرف الجمهورية على:

%47 من السوق الليبي في قطاع التجزئة

بلغ إجمالي األصول في عام 
2015 إلى 30.2 مليار دينار ليبي

بلــغ إجمالــي اإليــرادات  فــي عــام 2015 
إلــى 255 مليــون دينــار ليبــي

بلــغ حجــم ميزانيــة المصــرف فــي عــام 
ــي   ــار ليب ــار دين 2017  39.7 ملي

%60 من الشركات الصغرى والمتوسطة 
والكبيرة بمختلف أنواعها وأنشطتها

The bank currently acquires:

30.2 255 39.7 
Volume of assets in 2015: 
30.2 billion Libyan dinars

Revenues in 2015:
255 million LYD

The bank’s 2017 financial position:
39.7 billion LYD

47% of the market’s retail sector

60% of SMEs and big corporates 

47%
60%
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 حقائق وأرقام
Figures in the Present and in Recent Years

 166 فرع ووكالة موزعين على ست مناطق مختلفة

166 branches & agents across six different regions 

أكثر من  2170 نقطة بيع
Over 2170 sales points

عدد فروعنا:
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يقف مصرف الجمهورية الصديق إلى جانبكم دائًما أينما كنتم ومهما كانت احتياجاتكم فرضاكم هو غايتنا. 

Whatever your banking needs are and wherever you are, Your Banking Friend has your back. 
Our services are easy to obtain and your satisfaction is our gain. 

خدمات االفراد
individuals services
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خدمات الشركات
Companies services



13

نقــدم لكــم باقــة مــن الخدمــات القــادرة علــى تلبيــة كافــة احتياجــات 
شــركتكم الماليــة مــن األلــف إلــى اليــاء ســواء كانــت شــركتكم  

ــرة.  ــطة أو كبي ــرة أو متوس صغي

ــم،  ــهيل حياتك ــركاتكم وتس ــيع ش ــى توس ــا عل ــاعدكم خدماتن ستس
فباســطاعتنا مســاعدتكم لتكونــوا جــزًءا مــن المشــاريع الحيويــة 

ــاد.  ــي الب ــرة ف المنتش

Companies of all sorts, whether SMEs or large corporates, 
our services can cover all your basic and advanced needs. 
We can take care of your financial needs from A-Z. 

Our services can help you make your company bigger 
and the lives of a lot of people better. Aside from basic 
financial services integrated with the most advanced 
and modern technology, we can help you be part of vital 
projects in the country as well. 
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بطاقة )دروب(
المسبقة الدفع )خاصة بالطلبة(

بطاقة الصديق
)محلية بخصم مباشر(

بطاقة الرائد

بطاقة مدى )فيزا( BLUE بطاقة PLATINUM بطاقة

The )Doroub(
Prepaid Card for Students

The Friend/Sadeeq Card 
)local card with direct billing(

Al Raed Card

The Mada Card )VISA( The Blue Card PLATINUM Card

خدمات إصدار البطاقات
Card Issuance Services
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خدمات إصدار البطاقات
Card Issuance Services

ــا أو موظًفــا،  ســواء كنــت مقيًمــا فــي ليبيــا أو خارجهــا أو كنــت طالًب
فــإن مصــرف الجمهوريــة ســيوفر لــك البطاقــة المائمــة الحتياجاتــك. 

بإمكانــك ســحب أمــوال المنحــة الدراســية الخاصــة بــك، ودفــع النقــود  
ــة.  ــة أوالدولي ــت فــي المتاجــر المحلي فــي أي نقطــة بيــع ســواء كان
باإلضافــة إلــى شــراء تذاكــر الطائــرة. نوفــر لعمائنــا بطاقــات مدمجــة 
وآمنــة للغايــة وســهلة االســتخدام. تشــمل خدمــات بطاقاتنــا  بإمــكان 
األفــراد الذيــن ال يملكــون حســاًبا فــي مصــرف الجمهــوري االســتفادة 
النقــود مــن أجهــزة  مــن إحــدى بطاقاتنــا واســتخدامها لســحب 
ــذا  ــت ه ــع. يثب ــاط البي ــي نق ــود ف ــع النق ــى دف ــي وحت ــراف اآلل الص

مــدى ســعينا ألن نكــون الصديــق األمثــل للمجتمــع الليبــي. 

Whether you are residing in Libya or abroad, and whether 
you are a student or an employee, Jumhouria Bank has 
the right card for you.

Withdraw your scholarship money, pay at any point-of-sale )PoS( in local shops and internationally. Purchase plane 
tickets. Compact, highly safe and easily used cards are at your command. Even those without a Jumhouria Bank account 
can benefit from one of our cards, use them to withdraw from ATMs and even pay at PoS, which shows how far we’ve 
gone to befriend the Libyan community’s Banking Friend. 
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مسؤولية مصرف الجمهورية االجتماعية
Jumhouria Bank’s Social Responsibility

تقــع المســؤولية االجتماعيــة فــي صلــب اهتمامــات وخدمــات مصــرف الجمهوريــة، إذ نســعى 
إلــى المســاهمة بنهضــة مجتمعنــا. 

إليكم بعض مشاريع المسؤولية 
االجتماعية التي قمنا بها:

Social responsibility lies at the core of our work and services. Our duty 
towards the community is to help it grow and prosper through our support.

Here are some of the CSR projects 
that we worked on:

نحن بصدد افتتاح مركز ثقافي في المبنى القديم 
لبنك دي روما ويعمل المركز على استقبال الطلبة 

باإلضافة  إلى مكتبة ومرافق مزودة بتقنيات 
حديثة، كما أنه يعرض آالالت قديمة

قمنا بصيانة نافورة ميدان الشهداء التي 
تعد نصًبا تذكارًيا تاريخًيا يعود إلى المرحلة 

االستعمارية، حيث ًشنق فيها 14 شهيًدا أبان 
االحتال اإليطالي

نعمل بشكل مستمر مع الجامعات 
والمؤسسات العلمية ومراكز األبحاث، حيث 
نستقبل سنويًا أعدادًا من الطلبة والباحثين 

ليتم تدريبهم في مكاتبنا وفروعنا

We are working to open a cultural center 
at the old building of Banco di Roma where 
students are received and provided with 
a library, modern technology and even 
exhibited old machines

We maintained the Martyrs’ Square 
Fountain; a significant historical 
memorial that honors the 14 martyrs 
executed there during the Italian 
conquest

We constantly contribute to 
universities, scientific and research 
institutions through receiving a set 
number of students annually to 
train in our different branches
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