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 م
 فتح و اعادة تفعيل و اقفال الحسابات المصرفية 

 المعتمدة التعريفة 
 3-9102 

 فتح حسابات لموظفى الدولة    0
 د.ل  91

 بدون إصدار بطاقة سحب ذاتى

 (ل.د 57 عن ايداع اول اليقل) 

 فتح حسابات لرجال االعمال ) االفراد (    9
 د.ل  97

 بدون إصدار بطاقة سحب ذاتى

 (ل.د 011 عن ايداع اول اليقل) 

 فتح حسابات الطلبة  3
 د.ل  7

 بدون إصدار بطاقة سحب ذاتى

 (ل.د 71 عن ايداع اول اليقل) 

 فتح حساب بالعملة االجنبية لالفراد  4
 $ 91 لمبلغ المعادل

 ($  71 عن ما يعادل  ايداع اول اليقل) 

 فتح حسابات الشركات  7
 د.ل   711

 (ل. د 910111 عن ايداع اول اليقل)

 الشركات بالعملة االجنبية  حسابات فتح 6
 $ 71 لمبلغ المعادل

 ($  711 عن ما يعادل  ايداع اول اليقل) 

 عمولة انخفاض الرصيد عن الحد االدنى المطلوب  5
 بدون عمولة

رصيدالحد االدنى المبلغ المشروط لاليداع عند يكون 
 فتح الحساب

 قفل حسابات االفراد و موظفى الدولة والمؤسسات  8
 د.ل  لالفراد و موظفى الدولة 01

 د.ل للشركات و الموسسات 71

 ل شهريا.د 7 عمولة الحسابات غير المتحركة والراكدة  2

 د.ل 41 أعادة تفعيل حساب أفراد راكد بالدينار الليبى  01

 $31المعادل لمبلغ  أعادة تفعيل حساب أفراد راكد بالعملة االجنبية   00

 د.ل 011 أعادة تفعيل حساب شركات راكد بالدينار الليبى  09

 $71المعادل لمبلغ  أعادة تفعيل حساب شركات راكد بالعملة االجنبية   03

 مجانا كل حركة دائنة أو مدينة  04

 مجانا السحب بصك مصرفى من فرع أخر داخل المصرف  07

 مجانا السحب بصك مصرفى من نفس الفرع   06

 ورقة 97إصدار دفتر صكوك الكترونى  فئة  05
 د.ل لالفراد 91

 د.ل للشركات 31

 ورقة  71فئة   الكترونى صكوك دفترإصدار  08
 د.ل لالفراد 37

 د.ل للشركات 61

 إصدار صك مصدق من الحساب الجاري 02
 د.ل لالفراد 01

 د.ل للشركات 71

 اليوجد إصدار صك مصدق نقداً لعميل المصرف  91

 اليوجد إصدار صك مصدق لغير عمالء المصرف نقداَ  90

 مجانا إصدار صك شباك لعميل المصرف ) قسيمة سحب ( 99

 د.ل 01 إجراءات الصك الضائع العادي 93

 ل.د 91 إجراءات الصك الضائع المصدق 94

 د.ل 91 ايقاف دفتر صكوك ضائع ) للدفتر كامال ( 97

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 م
 الخدمات المصرفية االخرى 

 التعريفة المعتمدة

3-9102 

 ل.د 7 أفراد  -شهادة إدارة حساب أو عدم وجود التزام  96

 ل.د 41 شركات ومؤسسات  -شهادة إدارة حساب أو عدم وجود إلتزام  95

 ل.د 01 صورة ضوئية عن عملية نفذت منذ اقل من شهر 98

 ل.د 91 أشهر  0 – 3صورة ضوئية عن عملية نفذت مابين  92

 ل.د 31 أشهر  3صورة ضوئية  عن عملية نفذت منذ  أكتر من  31

 د.ل 7 طلب نسخة ضوئية من صك تم صرفة  30

 ل.د 7 إرسال رسالة بالبريد المصور ) فاكس / الماسح ضوئى (  39
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 تنفيد الفرع لتعليمات مستدامة ) أمر دفع مستديم ( 33
 د.ل عن تنفيذ كل أمر 0

 د.ل سنويا 7باالضافة الى 

 د.ل 01 ( CBL_ Clint Key  تنفيذ طلب إصدار رمز مصرفى خاص )  34

 د.ل ربع سنوى 3 (   SMS )القصيرةرسوم خدمة الرسائل  37

 ل.د 37 إجابة عن كتيبات مدققي الحسابات الخارجين للزبائن   36

 

 

 م
 عموالت التحصيل و المقاصة 

 التعريفة المعتمدة 
 3-9102 

 د.ل  0 تحصيل صك داخل نفس الفرع  35

 د.ل  9 تحصيل صك على فرع أخر لمصرفنا  38

 د.ل   01 أخرى محلية  ) صكوك مقاصة (صكوك مسحوبة على مصارف  32

 مجانا  مصاريف صك راجع ) صك مرتبات ( 41

40 
 مودع بالحساب راجع صك مصاريف

 مصاريف صك راجع مسحوب من حساب للعميل

 التوقيع( أختالف أو الرصيد كفاية )لعدم
 د.ل 01

 فى االلف  0 تحصيل كمبياالت قابلة للدفع داخل ليبيا  49

 مجانا  المرتبات المعلقة و المحولة لمصارف أخرى  43

 مجانا  المرتبات المعلقة و المرجعة لجهة العمل  44

 

 

 م
 التحويالت المختلفة المحلية  

 التعريفة المعتمدة 
 3-9102 

 د.ل 3 بالدينار الليبى أو العمالت االجنبية   التحويل بين حسابات العميل داخل المصرف 47

 د.ل 7 التحويل بين حساب العميل و حساب أخر داخل المصرف بالدينار الليبى أو العمالت االجنبية  46

 د.ل 9 التحويالت المحلية الواردة من مصرف أخر  45

 عمولة الحواالت المحلية الصادرة لمصارف أخرى  48
 د.ل 7( ACHحوالة )

 د.ل 10( RTGSحوالة )

 د.ل 7 تعديل أو ألغاء حوالة صادرة  42

 

 

 م
 المصاريف السنوية 

 التعريفة المعتمدة 
 3-9102 

 د.ل  9 كشف حساب سنوى  71

 د.ل  3 كشف حساب نصف سنوى  70

 د.ل للشركات  7د.ل لالفراد           3 كشف حساب إضافى  79

 د.ل ربع سنوى  8 العمولة السنوية الدارة حسابات االفراد  بالعملة المحلية  73

 $ أو ما يعادلها شهريا  9 االجنبية  بالعملة حسابات االفراد الدارة السنوية العمولة 74

 شهريا ل.د 7 العمولة السنوية الدارة حسابات الشركات و الجمعيات و الجهات العامة  بالعملة المحلية  77

 $ أو ما يعادلها شهريا  4 االجنبية  بالعملةحسابات الشركات و الجمعيات و الجهات العامة   الدارة السنوية العمولة 76
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 االلكترونية المحلية بطاقات السحب الذاتى 

 رسوم البطاقة
 التعريفة للزبائن

 د.ل  41 رسوم االصدار 

 د.ل  71 رسوم بطاقة اضافية على نفس الحساب 

 د.ل  41 رسوم التجديد السنوية 

 د.ل  57 رسوم بدل الفاقد 

 د.ل  1 رسوم إيقاف البطاقة 

 د.ل  01 رسوم أعادة طباعة الرقم السرى 

 د.ل  01 رسوم شحن البطاقات 

 د.ل  ربع سنوى   9.7 إدارة حساب بطاقة محلية

 د.ل 011د.ل عن كل  1.7 السحب النقدى من الصراف االلى 

 الشراء بواسطة اجهزة نقاط البيع 
 مجانا لحامل البطاقة 

 % عن كل عملية تخصم من التاجر 3

 د.ل  0 االستفسار عن الرصيد 

 االعتراض عن حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع 
 د.ل  91

 مجانا فى حاله كان االعتراض صحيحا  
 

 االلكترونية بالخارج بطاقات السحب الذاتى 

 رسوم البطاقة
 التعريفة للزبائن

 رسوم االصدار و التجديد السنوى 
 د.ل  51

 د.ل سنويا  37عن كل سنتين و بواقع 

 د.ل أو ما يعادلها  011 رسوم أصدار بطاقة بدل فاقد  

 د.ل  1 رسوم إيقاف البطاقة 

 د.ل  01 رسوم أعادة طباعة الرقم السرى 

 د.ل  01 رسوم شحن البطاقات 

 د.ل سنويا  41 إدارة حساب بطاقة دولية 

 السحب النقدى من الصراف االلى 
 $ أو ما يعادلها 4

 $  011عن كل  

 $ عن كل عملية 0 الشراء بواسطة اجهزة نقاط البيع و شبكة االنترنت 

 $ 0 االستفسار عن الرصيد 

 االعتراض عن حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع 
71  $ 

 مجانا فى حاله كان االعتراض صحيحا  
 


