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Jumhouria BankCards
بطاقات مصرف الجمهورية





ــح  ــة. أصب ــا المختلف ــات عمالئن ــع احتياج ــب م ــكل يتناس ــة بش ــات المصمم ــن البطاق ــعة م ــة واس ــة مجموع ــرف الجمهوري ــدم مص يق
اســتخدام جميــع أنــواع بطاقــات االئتمــان والخصــم الفــوري وبطاقــة فيــزا أســهل مــن أي وقــت مضــى. بإمكانكــم اســتخدام بطاقاتنــا 
للتســوق  عبــر اإلنترنــت وحجــز تذاكــر الطيــران  وغــرف الفنــادق واســتخدامها فــي نقــاط البيــع . تمتــاز باقــة بطاقاتنــا المختلفــة بقــدر 

عــال مــن  األمــان كمــا أنهــا مشــفرة لتضمــن أمــان عملياتكــم البنكيــة فــي كل األوقــات واألماكــن. 

 Jumhouria Bank offers a wide array of cards that fit every profile. Using all sorts of credit, debit and VISA
 cards is now easier than ever. Shop online, reserve plane tickets, book hotel rooms, use them at points

 .of sale, they are all highly safe and greatly encrypted to keep you at maximum security at all times
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بطاقة الصديق
Sadeeq Card
(The Friend Card)

This is a local electronic card that can be issued at the customer’s designated 
branch. It is used mainly to withdraw from ATMs and to shop at PoS in Libyan 
shops and markets. 

This card is highly popular among our customers and makes the banking experience ever 
so smoother for Libyans, no matter where they live in the country. Easy withdrawal and 
purchase makes it easy for anyone to use this card and enjoy its perks. 

تعــد هــذه البطاقــة بطاقــة إلكترونيــة محليــة يتــم إصدارهــا مــن الفــرع الخــاص بالزبــون حيــث 
أنهــا مخصصــة للســحب مــن أجهــزة الصــراف اآللــي والشــراء مــن نقــاط بيــع المحــالت والمتاجــر 

الليبيــة. 

ــر  ــة أكث ــات المصرفي ــل العملي ــا تجع ــن كونه ــا الليبي ــن عمالئن ــرة بي ــعبية كبي ــة بش ــذه البطاق ــى ه تحظ
سالســة ويســًرا بغــض النظــر عــن موقعهــم. تمتــاز هــذه البطاقــة بســهولة الســحب والشــراء وبإمــكان أي 

شــخص اســتخدام هــذه البطاقــة واالســتمتاع بمزاياهــا المتعــددة.
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الميزات
Advantages
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بطاقة دروب
Doroub Card

This card is local and designated for students. Doroub means paths and this card 
is a path full of success and support.

Libyan students enjoy this card a lot because it saves them a lot of time and effort when 
dealing with their tuition financials. It makes it easier for them to transfer money back 
and forth at their universities in the country and helps them limit their spending to enjoy 
a balanced studying experience full of achievement and success. 

ــم  ــم بالدع ــًرا يصله ــد جس ــالب  وتع ــات الط ــع احتياج ــم م ــا لتتالئ ــة خصيًص ــذه البطاق ــا ه  صممن
ــاح.  ــى درب النج ــوا إل ــم ليصل ــالزم له ال

يفضــل الطــالب الليبيــون إجــراء عملياتهــم الماليــة عبــر هــذه البطاقــة ألنهــا توفــر لهــم الكثيــر مــن الوقت 
والجهــد خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بإجــراءات دفــع الرســوم الدراســية. إذ أنهــا تســهل عمليــات تحويــل 
ــى الحــد مــن إنفاقهــم ليســتمتعوا   ــد كمــا أنهــا تســاعدهم عل ــى جامعاتهــم فــي البل األمــوال مــن وإل

بتجربــة دراســية مميــزة مليئــة باإلنجــاز والنجــاح.
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BLUE بطاقة
The Blue Card (VISA)

Jumhouria Bank issues this VISA card to its customers who wish to use foreign 
currency. This card deducts immediately from the customer’s account balance in 
dollars, and it is mainly used abroad. 

This card is popular among Libyans who frequently travel around the world as it makes 
their transactions abroad easier and faster to process. The high security integrated in the 
making of this card makes it the best choice for Libyan travelers of all sorts and kinds. 

يقــوم مصــرف لجمهوريــة بإصــدار هــذه البطاقــة لعمــالءه الراغبيــن بالتعامــل بالعمــالت 
ــدوالر  ــة ال ــل بعمل ــد العمي ــن رصي ــي م ــغ المال ــاع المبل ــة باقتط ــذه البطاق ــوم ه ــة. تق األجنبي

ــارج.   ــي الخ ــتخدم ف ــا تس ــادة م ــي وع األمريك

تحظــى هــذه البطاقــة بشــعبية بيــن الليبييــن الذيــن يســافرون بشــكل مســتمر حــول مختلــف دول العالــم 
كونهــا تســهل معامالتهــم الماليــة فــي الخــارج وتجعلهــا أكثــر ســهولة وأماًنــا خاصــة أنهــا تتمتــع بمقدار 

عــال مــن األمــان والحمايــة.
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This is a prepaid card that is charged with a set amount of money depending 
on the number of family members. The amount is determined by the 
Central Bank of Libya. 

This card is popular among parents who wish to control the overall family spending. This 
card is designated for families who want to enjoy all the perks of having a card that allows 
them to go about their business while keeping tabs on their spending in the most practical 
manner.

تعتبــر بطاقــة مســبوقة الدفــع مشــحونة بمبلــغ مالــي    تبًعــا لعــدد أفــراد العائلــة  يتــم 
تحديــد قيمــة رصيدهــا  مــن قبــل  مصــرف ليبيــا المركــزي.

ــاق  ــتوى إنف ــم مس ــون بتنظي ــن يرغب ــات الذي ــاء واألمه ــن اآلب ــرة بي ــعبية كبي ــة بش ــذه البطاق ــى ه تحظ
األســرة. تــم تصميــم هــذه البطاقــة للعائــالت التــي ترغــب بامتــالك بطاقــة تســمح لهــم بممارســة 

أعمالهــم بينمــا يتحكمــون بمعــدل إنفاقهــم بشــكل عملــي.

 بطاقة مدى
Mada Card

(Family Oriented)
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  بطاقة الرائد
Al Raed Card

(The Pioneer’s Card)

This is a local prepaid card issued in the different branches and agents that 
operate separately from the Unified Banking System. This means that customers 
who have no bank account at Jumhouria Bank can benefit from this card and can 
withdraw from ATMs and purchase from points of sale. 

This card is the ultimate Libyan friend that allows all customers with and without bank accounts 
to use it. Anyone can visit our designated branches and issue this card as long as they meet all 
the necessary requirements. 

ــن  ــوكالء الذي ــروع وال ــف الف ــي مختل ــا ف ــم إصداره ــع ، يت ــبقة الدف ــة مس ــة محلي ــذه بطاق ه
ــالء  ــكان العم ــه بإم ــي أن ــا يعن ــد. مم ــي الموح ــام المصرف ــن النظ ــل ع ــكل منفص ــون بش يعمل
الذيــن ال يملكــون  حســاًبا فــي مصــرف الجمهوريــة االســتفادة مــن هــذه البطاقــة والســحب مــن 

أجهــزة الصــراف اآللــي والشــراء مــن نقــاط البيــع.

ــوا  ــواء كان ــالء س ــع العم ــن جمي ــا تمك ــن كونه ــع الليبي ــي لجمي ــق المثال ــة الصدي ــة بمثاب ــذه البطاق ــد ه تع
يملكــون حســابات بنكيــة أم ال مــن اســتخدامها. بإمــكان جميــع األفــراد أن يتفضلــوا بزيــارة فروعنــا وإصــدار هــذه 

البطاقــة فــي حــال تــم اســتيفاء كافــة المتطلبــات. 
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نبذة عن المصرف
About the Bank

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

يســعى مصــرف الجمهوريــة إلــى الوقــوف بجانــب عمــالءه وتقديــم الدعــم لهــم 
والمضــي معهــم نحــو االزدهــار والنجــاح... 
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نبذة عن المصرف
About the Bank

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. 

لتقديــم  موجــودون  فنحــن  اســمنا،  مــن  مســتمدة  رؤيتنــا  إن 
ــالد  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــن ف ــن المتواجدي ــات لليبيي ــف الخدم مختل
ــا، ولهــذا الســبب نعمــل  ــا أصدقــاًءا لن وخارجهــا. نحــن نعــد عمالئن
ــينعكس  ــذي س ــر ال ــا، األم ــتقبل أصدقائن ــين مس ــل لتحس ــال كل ب

ــا.  ــا أيًض ــي علين ــكل إيجاب بش
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