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 . 09/01/2022حتى   01/01/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 مصرف الخليج االول الليبي  امعمر الزروق علي اغنية  ادوية  EUR 76,250.000  شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي   كولة رخام  EUR 139,552.760  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 املرقب  -ة مصرف الجمهوري  فتح هللا محمد محمد ابوراس   سلفونات البنزين  USD 308,000.000  شركة اندره لصناعة مواد التنظيف  

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمود علي عبدالقادر الكيب  لقاحات بيطرية   EUR 183,733.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تن  USD 731,250.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية USD 401,399.040  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف اللليبي الخارجي   يخى عبالعاطى بلعيد احمد املش 2021املقاصة  USD 163,765.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  طائرة  اعمال صيانة USD 421,908.310  الخطوط الجوية الليبية  

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  محمد الصغير علي وهيبه أرز  EUR 146,933.400  وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 377,078.820  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   قطاعات الومنيوم  USD 268,348.100  وك الحديث لصناعة االلومنيوم  مصنع اليرم

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   قطاعات بي في س ي  USD 346,081.240  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  شاي USD 253,165.200  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 ك قوز التي -مصرف الجمهورية  يوسف علي إمحمد الفقي  مواش ي  EUR 70,525.000  شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة   USD 362,050.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن  EUR 156,707.200  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  شحن بضائع   USD 1,460,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن  USD 1,009,010.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  خالد عبدهللا احمد الجهمى  زيت ذرة   USD 242,260.200  شركة البستان االول الستيراد املواد الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  غراء  USD 170,624.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبد الحميد محمد حمدان السوالم  اسمنت  EUR 114,000.000  شركة املختص الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  

 املصرف اللليبي الخارجي   حسن عبداللطيف على سعد الشريف  املالحة الجوية  EUR 56,067.870  شركة البراق للنقل الجوي  

 املصرف اللليبي الخارجي   حسن عبداللطيف على سعد الشريف  املالحة الجوية  EUR 16,558.800  شركة البراق للنقل الجوي  
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 املصرف اللليبي الخارجي   حسن عبداللطيف على سعد الشريف  اشراف رحالت   EUR 5,139.130  ي  شركة البراق للنقل الجو 

 املصرف اللليبي الخارجي   حسن عبداللطيف على سعد الشريف  4قيمة املالحة  EUR 15,588.000  شركة البراق للنقل الجوي  

 املصرف اللليبي الخارجي   حسن عبداللطيف على سعد الشريف  3قيمة املالحة  EUR 15,430.910  شركة البراق للنقل الجوي  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدهللا علي احمد الالفي  زيت ذره   USD 1,175,000.000  شركة الحافظة الدولية الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 51,840.100  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 35,945.320  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 33,234.840  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 32,603.080  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير  USD 1,119,375.000  ية شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائ 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 1,981,875.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  محمد محمد عبدهللا ابورويص زيت عباد الشمس  USD 130,000.000  زاد االصيل الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  قطع غيار ضواغط EUR 25,846.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  منظومات   EUR 21,685.620  االهلية لالسمنت  الشركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  قطع غيار   EUR 34,900.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  غيار   قطع EUR 69,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   نضائد  USD 574,320.680  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

افر الستيراد املواد الغذائيةشركة   الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,994,775.000  أجيال العطاء الو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير   بيض مخصب   EUR 161,600.000  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير   ذرة  USD 1,363,428.000  ركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف  ش

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري رمولدات وقطع غيا EUR 127,047.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق أحمد حسونة األمين   منسوجات USD 227,877.680  شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حمض الستريك  USD 178,550.000  معدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة  USD 490,889.950  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 1,835,680.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 171,562.500  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة  إطارات   USD 411,042.180  شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  منتجات أطفال  USD 102,220.810  الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  USD 127,244.000  ية واملختبرات شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطب

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  العماري  عبدالقادر عبدالسالمأميرة  مالبس وأحذية  EUR 140,457.370  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 
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 ميزران  -مصرف الجمهورية  ميالد مفتاح املهدي الحويج  مستلزمات طبية   USD 1,245,734.000  شركة السند األمن الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 370,785.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 379,869.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 483,469.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد سعد غريبه  خراطيم مياه USD 39,941.000  التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها شركه 

 جنزور الشرقي -جمهورية مصرف ال محمد عبدالصمد الصويعى سالم   حفاظات   USD 40,384.320  شركة مجموعة االمان العاملية الستيراد مسلتزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى   نضائد USD 56,553.180  شركة الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها واإلطارات والنضائد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 68,080.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد اولية USD 94,370.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  زيت عباد الشمس  USD 1,489,266.000  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش   تخزين  لصوامع ل EUR 850,555.000  شركة الزهرة الليبية للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 457,450.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  ن فتحى على الريتمى عبداملؤم اسمنت ابيض  EUR 176,000.000  شركة السالم الذكية لصناعة البالط  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو  USD 684,432.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 549,282.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديدية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   EUR 36,011.250  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   غالف بالستيك   EUR 82,800.000  صحية لصناعة القطن الصحي  شركة املواد ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   علب كرتون  TND 129,850.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

افد من البي في س ي واألملنيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب  PVCقطاعات  USD 151,306.000  شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

 الرئيس ي   - مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   طفال حفاظات أ  USD 2,000,012.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  يحي عبد هللا سالم جفيلة  مالبس عربية USD 76,532.640  شركة املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجات

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  يحي عبد هللا سالم جفيلة  مالبس عربية USD 77,903.920  املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجاتشركة 

 سالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف اال  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت ذرة   USD 2,190,000.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  عبداملنعم محمد رمضان حموده  صفائح حديد  USD 480,000.000  مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  عبداملنعم محمد رمضان حموده  صفائح حديد  USD 560,000.000  مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  مصعب عبدالرزاق العربي شعبان  معدات طبية  USD 336,000.000  شركة مجموعة العربي الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يحيي عسيى يحيي الباروني  مكرونة  USD 370,944.000  شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  فتحي املشاط خليفة أوحيدة  إضافات علفية  EUR 3,799,840.000  شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   نشاء ذرة  USD 38,665.000  النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية شركة 
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 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  أكرم سعيد محمد أبوغمجة حليب مجفف  USD 251,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغدائية  

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  أرز صيني ابيض  USD 1,890,000.000  اد املواد الغذائية شركة اليرموك الستير 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  ارز صيني ابيض  USD 1,890,000.000  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة   EUR 129,374.070  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد قطع غيار   USD 367,400.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد قطع غيار   USD 89,810.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف صيانه  USD 84,223.260  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد قطع غيار   USD 176,970.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  كريمة حلويات EUR 68,800.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  سياررات تويوتا USD 2,424,100.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد عبد الهادي المين االحرش  مواد منزلية  USD 440,075.000  ئية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربا

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 1,471,120.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرج املختار الدنقاوي  بورسلين USD 3,207,600.000  شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   مواد خام  USD 2,157,222.000  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   لحم بقر مجمد   USD 2,757,825.000  ة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شرك

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   مستلزمات طبية   USD 3,971,570.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عبدهللا محمد البكاي  معدات طبية  USD 3,892,984.000  شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  ع وهمصاريف اقالع  USD 266,542.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة منتجات طبية   USD 3,848,299.000  شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  قطع غيار محطات   EUR 144,360.000  د املعدات واالالت الثقيلةشركة سواعد القوة الستيرا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة منتجات طبية   USD 3,868,287.000  شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  الوحدة عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى  معدات طبية  USD 1,249,750.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نجيب نجم الدين حسن الغول   مستلزمات طبية USD 183,550.000  ت الطبية واألدوية واملستحضرات  شركة الشمس املشرقة إلستيراد املعدا 

 املؤسسات والشركات مصراتة خدمات الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام  USD 3,550,921.250  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  الوحدة مهرة املهدى احمد الهمالى   مكونات أجهزة  USD 2,581,885.000  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالسالم علي الفرجاني  ايجار فندقي  EUR 44,580.590  شركة سيمات للدعاية و االعالن 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فيصل عبدالعظيم محمد العبدلى  اجهزة مختبرات   EUR 614,435.640  الهيئة الليبية للبحث العلمي  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  ى فيصل عبدالعظيم محمد العبدل أجهزة مختبرات   USD 446,100.000  الهيئة الليبية للبحث العلمي  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  علي سعد علي الغرياني  علف  مصنع مطحنة USD 6,153,000.000  شركة السدرة الكبرى املتحدة للمطاحن واالعالف و مضارب االرز و مشتقاتها 
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 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  صالح الدين على رحومة الهوش  سيراميك ارض ي   USD 735,431.500  التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها شركة 

 ليج االول الليبي مصرف الخ صالح عامر ضو دعباج اطارات  JPY 18,809,435.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 155,623.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 


