اسعار الخدمات
ت

اسم العمولة

عمولة مصرف ليبيا

عمولة مصرف االمان

العمولة المقترحة

عمولة فتح حساب جاري جديد (عادي,الكتروني)

لموظفي الدولة
االعمال الحرة
1

حسابات الطلبة
حسابات العملة األجنبية

0

انخفاض الرصيد عن
الحد األدنى المطلوب

حسابات بالدينار الليبي
 02دل بحد أقصى لمرة واحدة  /و بحد
 01دل
اقصى لاليداع المشروط  57دل
07دل بحد اقصى لمرة واحدة  /و بحد
 01دل
اقصى لاليداع المشروط  022دل
7دل بحد أقصى لمرة واحدة /و بحد أقصى
 01دل
لاليداع المشروط 72دل
المعادل لمبلغ  02دوالر أمريكي بحد
01دوالر
أقصى/على أال يتجاوز االيداع المشروط
مبلغ  72دوالر أمريكي,وفق السعر
 01يورو
الرسمي
بدون عمولة,ويكون رصيد الحد األدني
للمبلغ المشروط لاليداع لفتح الحساب

 02دل
 02دل
 2دل
 02دوالر

عمولة سنوية الدارة الحساب الجاري
بالدينار الليبي

3

الحساب الجاري بالعملة
األجنبية

الحساب االلكتروني
بالعملة األجنبية

03دل كل 6اشهر
8دل بحد أقصى/ربع سنوي للحساب الجاري :للشركات
01دل كل 6اشهر
:لالفراد
كل  6اشهر:
االفراد:
 0يورو
 6دوالر
0دوالر أمريكي أو ما يعادلها/شهريا .بحد
أقصى.وفق السعر الرسمي
6GBP
الشركة:
 3يورو
 01دوالر
01GBP
كل  6اشهر:
 6يورو
0دل شهريا.بحد أقصى
 6دوالر

 8دل ربع سنوي

 0دوالر شهريا

 0دل شهريا

اعادة تفعيل حساب راكد
بالدينار الليبي

02دل.بحد أقصى

بالعملة األجنبية

المعادل بالدينار لمبلغ  02دوالر
أمريكي.بحد أقصى.وفق السعر الرسمي

2

رسوم قفل الحساب

02دل.بحد أقصى/على ان يكون قفل
الحساب بناء على طلب العميل

6

دفتر صكوك الكتروني
 07ورقة

4

شهريا:
 0دل لالفراد
0دل للشركات
شهريا :
 0يورو
 0دوالر
 31دل

 42دل
 32دوالر
 12دل

اصدار دفاتر الصكوك
 01دل

02دل بحد أقصى

1

02دل

اسعار الخدمات
دفتر صكوك الكتروني
 72ورقة
اصدار صك شباك
(قسيمة سحب)

07دل بحد أقصى

01دل

 32دل

مجانا

مجانا

مجانا

سحب نقدي داخل المصرف
7

بصك مصرفي في نفس
الفرع
بصك مصرفي من فرع
اخر داخل المصرف

مجانا

0%

مجانا

 0د.ل بحد اقصى

1%

 0دل

تصديق الصكوك
8

9

تصديق صك خصما
من حساب المصرف
لتنفيذ طلب ايقاف دفتر
صكوك ضائع
لتنفيذ طلب ايقاف صك
ضائع

 01د.ل بحد اقصى /بصرف النظر عن قيمة
الصك

 03د.ل

 12دل

 01د.ل بحد اقصى للدفتر كامال

 3د.ل

 02دل

 01د.ل بحد اقصى

-

 12دل

كشوف الحسابات بجميع انواعها

10

كشف حساب أقل من
سنة

 15031د.ل بحد اقصى  /لكل صفحة

-

 1دل

كشف حساب إضافي
خالل فترة شهر واحد

 15311د.ل بحد اقصى /لكل صفحة ,إذا
كان الكشف واحد وأقل من خمس سنوات من -
تاريخ الطلب

 1دل

كشف حساب إضافي
ألكثر من خمس سنوات

 15731د.ل بحد أقصى  /لكل صفحة

-

 1دل

عمولة تحصيل الصكوك

11

تحصيل صك داخل
نفس الفرع

 0د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ

مجانا

تحصيل صك من فرع
اخر داخل المصرف

 0د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ

مجانا

تحصيل صك مسحوب
على مصرف محلي
أخر

 01د.ل بحد أقصى لشمل رسوم ايداع
حافظة المرتب

 153بالمئة

 1دل
باالضافة الى رسوم
المقاصة
 1دل
باالضافة الى رسوم
المقاصة
 1دل
باالضافة الى رسوم
المقاصة

عمولة الصكوك الراجعة  :الصادرة والواردة

12

لعدم كفاية الرصيد او
إختالف التوقيع
ألسباب فنية أو غيرها
تتعلق بالمصرف

13

شحن المحفظة

 01د.ل بحد اقصى عن كل صك

 01د.ل

 12دل

مجانا

 01د.ل

 12دل

خدمة الدفع االلكترونى عبر الهاتف المحمول
 01دل .بحد اقصى

1
2

 12دل

اسعار الخدمات
كشف حساب محفظة
ادارة حساب مستوى
لمحفظة (افراد)
ادارة حساب مستوى
لمحفظة (تجار)
تحويل اموال بين
االفراد
دفع اموال من اشخاص
الى تجار مقابل
مشتريات

 0دل .بحد اقصى

1

 1دل

 01دل .سنويا .بحد اقصى

1

 02دل
لحساب  333و 444

 011دل .سنويا .بحد اقصى

1

 122دل

 15011دل .بحد اقصى

تحويل داخلي %1503
تحويل محلي %0

 20122دل

%0من كل عملية .بحد اقصى تخصم من
التاجر فقط

عمولة التاجر %053
عمولة الزبون %1

%3

الحواالت المحلية (الصادرة والواردة)
 0د.ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع الحواالت
بالدينار الليبي والنقد األجنبي

% 1503

 3دل

 3د.ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع الحواالت
بالدينار الليبي والنقد األجنبي

% 1503

 2دل

 0د.ل.بحد أقصى/عن كل أمر مع رسوم
اشتراك  3دل سنويا بحد أقصى

-

 2دل

حوالة من حساب إلى
حساب خارج المصرف
)(ACH

 3د ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع المبالغ

%1503
من قيمة الحوالة

 2دل ثابتة

حوالة من حساب إلى
حساب خارج المصرف
)(RTGS

 01د ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع المبالغ

%1503
من قيمة الحوالة

 12دل ثابتة

عمولة حوالة واردة من
مصرف آخر

 0د ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع المبالغ

%1503
من قيمة الحوالة

 0دل

تعديل أو إلغاء حوالة
صادرة

 3د ل.بحد أقصى/ثابتة لجميع المبالغ

-

 2دل ثابتة

التحويل بين حسابات
العميل داخل المصرف
التحويل بين حسابات
العميل وحساب آخر
داخل المصرف
تنفيذ تعليمات بأمر دفع
مستديم
14

البطاقات المصرفية االكترونية المحلية )(ATM, POS
 11دل .بحد أقصى

بطاقة محلية فيزا 031
دل

 42دل

 31دل .بحد أقصى

 031دل.

 22دل

 73دل .بحد أقصى

 011دل.

 52دل

ادارة حساب بطاقة

 05311دل .بحد أقصى .ربع سنوي

عمولة إدارة حساب
جاري
كل  6اشهر  01دل
لالفراد.

 12دل سنويا

شحن بطاقة

 01دل .بحد أقصى

1

 12دل

إصدار أو تجديد بطاقة

15

اصدار بطاقة اضافية
على نفس الحساب
اعادة اصدار بطاقة بدل
فاقد

3

اسعار الخدمات
اعادة اصدار رقم سري

 01دل .بحد أقصى

 01دل.

 12دل

 15311دل .بحد أقصى عن كل  011دل.

1%

202%

السحب النقدي على
الصراف االلي
استخدام بطاقة
المصرف على نقاط
البيع

مجانا لحامل البطاقة و
مجانا لحامل البطاقة  .و 0عن كل عملية بحد
تختلف عن كل تاجر
أقصى تخصم من التاجر
أقصى حد هو 3%

االستفسار عن رصيد

 0دل .بحد أقصى

مجانا

االعتراض على حركة
تمت على الصراف او
نقطة بيع

 01دل .بحد أقصى/مجانا في حال كان
االعتراض صحيح

مجانا

 3%تخصم من التاجر
 1دل
مجانا

البطاقات المصرفية االكترونية بالخارج)(ATM, POS
 71دل ،بحد اقصى ،تخصم لمرة واحدة
اصدار او تجديد البطاقة طيلة صالحية البطاقة ،على اال تقل
الصالحية عن عامين

16

شحن البطاقة

 01دل ،بحد اقصى

ادارة حساب بطاقة
دولية

 11دل ،سنويا بحد اقصى

 75دل
*مخصص منحة ال
10.000دوالر :
عمولة اعادة شحن 02
دل
* مخصص منحة ال
 022دوالر :
 2دل
*ادارة حساب بطاقة
المنحة الدولية 1
*ادارة حساب بطاقة
 FCYكل  6اشهر:
االفراد:
 0يورو
 6دوالر
GBP 6
الشركات:
 3يورو
 01دوالر
GBP 01

 52دل

 12دل لمنحة 12222
دوالر
 12دل لمنحة 222
دوالر

 42دل ،سنويا بحد
اقصى

اصدار بطاقة بدل فاقد /
اعادة اصدار
اصدار رقم سري بديل
)(PIN
الشراء بواسطة اجهزة
نقاط البيع و شبكة
"االنترنت"
السحب النقدي من
الصراف االلي

 011دل ،بحد اقصى او ما يعادلها بالعملة
االجنبية

 011دل

 122دل

 01دل ،بحد اقصى

1

 12دل

 0دوالر امريكي او ما يعادلها ،بحد اقصى
عن كل عملية

 0دوالر
البطاقة االفتراضية 1

 1دوالر

 1دوالر امريكي او ما يعادلها ،بحد اقصى،
عن كل  011دوالر امريكي

 % 1المنحة
FCY % 6

%4

االستفسار عن الرصيد

 0دوالر امريكي او ما يعادلها بحد اقصى

0

 1دوالر

4

اسعار الخدمات
االعتراض على حركة
تمت على الصراف او
نقطة البيع

 31دوالر امريكي  ،بحد اقصى ،و مجانا
في حال كان االعتراض صحيح

 22دوالر خصم بقيد من
المنضومة

0

خدمات أخرى
مطابقة التوقيع
شهادة إحتفاظ بحساب
مصرفي
شهادة مالئمة مالية/
المصادقة على بيانات
مالية للعميل
شهادة براءة ذمة /عدم
وجود إلتزامات
رسالة تعهد باستقطاع
 17اقساط لصالح الغير
طلب نسخة في صك تم
صرفه

مجانا

مجانا

مجانا

 0د ل -بحد أقصى

مجانا

 3دل

5د ل -بحد أقصى

مجانا

 2دل

5د ل -بحد أقصى

مجانا

 2دل

5د ل -بحد أقصى/لمرة واحدة

مجانا

 2دل

5د ل -بحد أقصى/لكل صك

مجانا

 2دل

اإلشتراك في خدمة
الرسائل النصية)(SMS

3د ل -بحد أقصى /ربع سنوية لكافة
الخدمات

تنفيذ طلب إصدار رمز
مصرفي خاص
)(CBL-CLIENT KEY

10د ل -بحد أقصى /لمرة واحدة

 5د ل بالنسبة لالفراد
و  01د ل بنسبة
للشركات
)كل  0أشهر(
 01د ل CLIENT
KEY
300د لCBL

 3دل ربع سنوية لكافة
الخدمات

 12دل

العموالت الغير مذكورة في منشور مصرف ليبيا المركزي و التي يتمتع بها مصرف األمان
عمولة مصرف االمان

اسم العمولة
قيمة مصاريف إرسال بطاقة ائتمانية إلى عنوان الزبون بالخارج
بناء على طلبه عبر البريد السريع

 022دل

عمولة تحويل عبر االنترنت

-

تحويل دولي WESTERN Union

 0%من مبلغ الحوالة

تحويل دولي SWIFT

 0%من مبلغ الحوالة

تحويل محلي

-

االشتراك في خدمة أمان موبايل

-

السحب بدون بطاقة

-

تغيير الرقم السري
PIN CHANGE_ATM

-

5

اسعار الخدمات
توضيحات:



قدرت هذه االسعاربما يتفق مع منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ارم ن (.)0202/20
ووفقا لما ورد بالمنشور أعاله فإنه ليس بالضرورة أن يكون سعر الخدمة مطابقا للحد االعلى الوارد بالجدول،
وباالمكان االتفاق مع العميل على نوعية محددة من الخدمة واالسعار شريطة موافقة العميل وتوقيعه على ذلك.
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