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Jumhouria Bank’s Electronic Services
خدمات مصرف الجمهورية اإللكترونية
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Jumhouria Bank provides Libyans with the electronic services they 
need to conduct their transactions and finish their errands swiftly 
and quickly. ATMs, POS services and customer service round-
the-clock are some of the services that people need and seek 
nowadays. 

يقــدم مصــرف الجمهوريــة الخدمــات اإللكترونيــة لعمــاءه الليبييــن ويســاعدهم علــى 
إجــراء معاماتهــم وإنهــاء مهامهــم بشــكل ســريع وســلس. عملنــا علــى توفيــر 
أجهــزة الصــراف اآللــي وخدمــات نقــاط البيــع وخصصنــا مركــًزا لخدمــة العمــاء ليكــون 
متاًحــا علــى مــدار الســاعة وذلــك حرًصــا منــا علــى تلبيــة احتياجــات عمائنــا المختلفــة 

فــي كل األوقــات. 
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We work round-the-clock to improve our 
e-services and keep them up-to-date as per 
the best standards and practices. 

نعمــل على تطويــر منظومــة خدماتنــا اإللكترونية 
علــى مــدار الســاعة لتتماشــى مــع أفضــل المعايير 

والممارسات. 
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Our clients can get several services when they contact our Call Center 
from 8am to 8pm; such as activating cards, checking their status and 
checking the balance in them. 

Our Call Center links valued clients with us at Jumhouriah Bank 
by calling us on (1500). The Call Center provides needed technical 
support without the need to refer to any of our branches

ــاعة  ــن الس ــدًءا م ــا ب ــاص بن ــال الخ ــز االتص ــع مرك ــل م ــا التواص ــتطاعة عمائن باس
ــل  ــات مث ــن الخدم ــد م ــى العدي ــول عل ــاًء للحص ــة مس ــى الثامن ــا إل ــة صباًح الثامن

ــد. ــن الرصي ــار ع ــا واالستفس ــن حالته ــق م ــات والتحق ــل البطاق تفعي

ــول  ــى 1500 للحص ــال عل ــز االتص ــع مرك ــل م ــرام التواص ــا الك ــن لعمالئن يمك
ــارة أي مــن الفــروع.  ــالزم دون الحاجــة لزي علــى الدعــم التقنــي ال
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 We pride ourselves with the Masrifi Plus service, 
which enables our customers to directly access their 
account information either through the Masrifi Plus 
mobile app or through SMS messages.

This service helps our customers remotely, and for 
a very small fee, conduct various transactions and 
request various services. For example, clients could 
receive notifications on any transaction, check their 
current balance and purchase cards, all from their 
mobile phone.

بتقديمهــا  نعتــز  التــي  االلكترونيــة  الخدمــات  أكثــر  مــن 
الخدمــة  هــذه  تخــول  بلــس”.  “مصرفــي  خدمــة  لعمائنــا 
العمــاء الدخــول المباشــر إلــى حســابهم إمــا عــن طريــق 
تطبيــق “مصرفــي بلــس” للهواتــف الذكيــة أو عــن طريــق 

.SMS القصيــرة  الرســائل 

القيــام بحــركات مختلفــة  العمــاء علــى  الخدمــة  تســاعد 
ــن  ــال يمك ــبيل المث ــى س ــد. عل ــن بع ــات ع ــدة خدم ــب ع وطل
ــن  ــت م ــة تم ــن أي حرك ــات ع ــى تنبيه ــول عل ــل الحص للعمي
حســابه وتفقــد رصيدهــم المتــاح وشــراء الكــروت كذلــك مــن 

ــف. ــال الهات ــن خ ــط م ــكان فق أي م
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Our Customer service Center is located in the Grand Hotel in Tripoli, and 
clients can enjoy a number of banking services quickly and efficiently there.

يقــع مركــز خدمــات الزبائــن فــي مدينــة طرابلــس و تحديــًدا فــي الفنــدق الكبيــر. ويقــوم 
المركــز بتقديــم عــدة خدمــات.
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إليكم بعض الحقائق واألرقام المرتبطة بخدماتنا اإللكترونية
Here are some figures related to our E-Services

 166 فرع ووكالة موزعين على ست مناطق مختلفة

166 branches & agents across six different regions 

عدد فروعنا:

أكثر من  2170 نقطة بيع
Over 2170 sales points
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عدد الصرافات اآللية: 161
ATMs: 161 Machines

البطاقات المحلية والدولية: 1378380
Local and international cards: 1378380

Jumhouria Bank is always close to its customers. Our capable staff can help anyone with any inquiry and service 
needed. We operate with the customers’ satisfaction at the center of our attention and care. 

ــى  ــة عل ــا فــي اإلجاب ــا المؤهــل  علــى مســاعدة عمائن ــك يحــرص فريقن ــه، لذل ــا مــن عمائ ــة ألن يكــون قريًب يســعى مصــرف الجمهوري
ــا. ــا عمائن ــى رض ــل عل ــا لنحص ــارى جهدن ــذل قص ــة. نب ــة مطلوب ــر الخدم ــاراتهم وتوفي ــع استفس جمي
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