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 . 31/08/2022حتى  25/08/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الرئيس ي   -مصرف األمان  كمال ابوعجيلة على الغنودى  ألواح عازلة   USD 149,430.000  شركة العاملية للمبانى الجاهزة 

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  فاطمة محمد عبدالحفيظ تكالة أطفال  ات حفاظ USD 34,500.000  شركة الدرر الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام USD 1,809,600.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات USD 322,702.300  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  إطارات  USD 459,938.230  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 105,756.060  الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية EUR 184,999.800  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  رخام صناعي USD 3,190,720.000  اد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة االجواد الحديثة الستير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابراهيم كامل الطقوق   شكالطه EUR 157,193.600  شركة املهام الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   قطع غيار USD 141,200.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 321,814.230  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 266,801.700  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ت أرضيةخدما EUR 322,940.730  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 305,303.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب بسكويت  EUR 85,528.800  نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدللا  قهوة  USD 113,900.900  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   احمد مصطفى محمد  الخراز قطاعات أملونيوم  P.V.C  88,975.000 USDم وال مصنع الرواد لصناعة االملونيو 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا مصطفي عبدللا السركس ي اخشاب EUR 149,457.970  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  يوسف صالح سالم موس ي شاحنات EUR 382,500.000  الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد للا  أسماك مجمدة  USD 230,300.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 3,038,000.000  السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير   شركة تويوتا ليبيا تجارة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   زيت محرك تويوتا   USD 134,248.160  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 يبي مصرف الخليج االول الل حسين علي حماد مفتاح قهوة  USD 41,503.920  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ربيع البشير محمد املليح  اطارات USD 499,235.130  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف اشتراك  USD 11,455.600  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات اقالع وهبوط   EUR 58,025.080  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  معتوق معتوق مصطفي محمد  خدمات مناولة ارضية  EUR 52,530.560  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم اشتراك  EUR 419,406.840  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 450,120.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عبد الحميد النيهوم   سردينة USD 87,321.000  شركة كونا الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -صرف املتحد  م فتحي عبد الحميد النيهوم   سردينة USD 74,910.000  شركة كونا الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس USD 182,880.060  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 172,808.000  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام  EUR 223,412.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت ذره  USD 2,045,250.000  يراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة الوداد الست

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تن معلب   USD 187,200.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدللا بالحاج   مولدات كهرباء   EUR 245,455.000  شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال وقطن   USD 256,950.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاضات أطفال  USD 1,999,500.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تن بزيت دوار شمس   USD 215,750.000  دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة   صدقي املهدي االمين االحرش كراتين متعددة االحجا EUR 46,862.500  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 131,100.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز بالفشرة  USD 170,213.400  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  فستق  USD 200,400.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  يمان شاكهاسامه ابراهيم سل لفات حديد USD 117,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   مواد خام  USD 2,585,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدللا صالح عبدللا  إطارات  USD 562,788.400  الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال  EUR 126,144.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 48,600.000  ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة اجياد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  USD 56,256.000  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي   محمد عبدالسالم ابوحبيل عبدللا مواد صحية  USD 23,100.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا يوسف عوض الدرويش   زيت عباد الشمس  USD 457,125.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد للا  نضائد  USD 209,744.290  الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائدشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 233,200.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سيف االسالم عثمان محمد الزبتة ابوحنك إطارات USD 51,846.800  سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عبد الحميد علي النيهوم  ثن  USD 450,000.000  شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   قرطاسية  EUR 201,633.010  شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مد الرعيض  محمد عبدالكريم مح مواد خام EUR 665,463.250  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  مبيد حشري &منظف   EUR 288,231.240  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  معاذ رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد مجلفنة USD 711,984.000  الحصن املتين للصناعات الحديدية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  معاذ رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 248,019.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى تونة كتلة معلبة USD 165,550.000  الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة شموس 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCاكسسورات  USD 119,595.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد USD 235,228.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   الفرجانى   ميالد مفتاح محمد نضائد  USD 98,602.770  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح محمد الفرجانى   قطع غيار USD 60,047.000  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  زيت عباد شمس  USD 912,384.000  الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 ي مصرف الخليج االول الليب محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 305,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 902,475.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكة شكوالطة USD 290,605.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 217,949.450  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الرئيس ي   -األمان  مصرف لطفي الهادي عمار السهيلي   كرتون  USD 27,639.000  شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   إطارات  USD 1,260,194.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  جبنة   USD 61,720.250  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات ركوب   USD 4,090,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   محمود احمد محمود الزوي   اعية مستلزمات زر  EUR 185,700.960  شركة الخصوبة الستيراد االسمدة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة ابو الولد  USD 800,952.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش حليب TND 194,112.000  ريف الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  جبنة شيدر  EUR 910,625.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 الزاوية  -املصرف التجاري الوطني  جالل املختار الكونى الجطولى بن أخضر   USD 306,240.000  يراد املواد الغدائية والفواكه الطازجةشركة راية النصر الست

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 142,010.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية الواح جبس  USD 227,240.640  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  نضائد  EUR 111,627.000  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام علي عمر بن زاهية تن USD 218,250.000  شركة السنبلة الفارقة إلستيراد املواد الغدائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكورات حديد USD 44,941,162.500  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي شكالطة  USD 127,080.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي ار  USD 210,665.700  الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 د لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتح منصور المين بن حليم  مستلزمات حلويات  USD 72,356.910  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة-الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم  USD 113,150.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 748,432.000  ونيات املساهمة شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكتر 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 546,695.500  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 808,590.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  ت  نقاال  USD 846,758.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 303,930.600  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 94,251.440  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون  EUR 912,384.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ربيعة املنصوري امحمد الهجني  مواش ي   EUR 519,325.000  العاملية الستيراد اللحوم واملواش ي الحية لغرض الدبح  شركة الكوادر 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  سداد مصاريف دورات   USD 21,200.000  االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع  أدوية  USD 242,550.000  شركة اكسير الصحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية


