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 21/04/2021حتى  15/04/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

 املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستنديةضوابط البشأن  31/12/2020ي املؤّرخ ف (9/2020)املركزي رقم  يااستنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليب

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك االعتماداتالضوابط العامة بامل( من 5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع اسم املمثل القانوني السلعة  ملةع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

افذ   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر أخشاب EUR 420,000.00 شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

افذ   مصراته -صرف االسالمي الليبي امل عماد عبدهللا علي االجهر أخشاب USD 1,074,678.31 شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير مستلزمات صناعية USD 61,920.00 شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  عصام بشير محمد الكالوش مواد خام لتصنيع EUR 51,716.00 مصنع العصامي لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام USD 271,125.00 شركة السلطان للصناعات البالستكية

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي غساالت USD 81,185.00 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي غساالت USD 175,439.80 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 االستثمار ـ فرع طرابلسمصرف املتحد لتجارة و  محمد ابراهيم محمد  احميدة اطارات USD 568,159.00 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل ادوية EUR 512,383.80 شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 االول الليبي مصرف الخليج بشير حاجي بشير العكاري  جبنة USD 447,604.29 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مسعود عمرو الزرقي ادوية EUR 157,277.76 شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  حاحمد السويح عبد السالم السوي حفاظات عجزة EUR 1,151,882.39 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  الصديق محمود إمحمد عراب مضخة وقود USD 247,052.00 شركة شمال ليبيا الستيراد املعدات النفطية 

 فرع الرئيس يال -مصرف السراي  مسعود أحمد مسعود تاللة مواد خام EUR 448,800.00 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

 تاجوراء -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين فرن  EUR 328,200.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 فرع مصراتة -مال افريقيا مصرف ش سمية محمد بشير ابودبوس قهوة كاكاو USD 135,000.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي ادوية طبية EUR 91,980.00 شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي بسكويت و شكالطة EUR 815,983.54 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم EUR 1,314,000.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 الفرع الرئيس ي -السراي مصرف  نافع محمد نعيم البوري ( )غاز طهي USD 63,920.00 شركة أكاكوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 164,620.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
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 الفرع الرئيس ي -ملتحد مصرف ا سالم رمضان عبد الحفيظ قدح إطارات EUR 465,885.58 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح نضائد EUR 98,931.45 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح اطارات EUR 629,579.53 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  اسامة سليمان خليفة الحداد أفالم أشعة EUR 82,790.00 الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتهاشركة الصرح الطبي 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير جبنة شرائح شيدر EUR 1,280,025.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس مفتاح سالم على ابوسنينة ثن USD 681,625.00 الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودةشركة الريشة 

 وكالة املهارى  -صحاري مصرف ال سامة العربي هالل هاللا عد الة USD 119,800.00 شركة القبطان لصناعة مواد التعبئة والتغليف الغدائي

 الزاوية -مصرف الواحة  عبدالناصر على عمار كشيم بن USD 71,235.00 شركة بحيرة الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

أفة الطبية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية   الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  فاطمة محمد على حامد ادوية EUR 366,600.49 شركة الر

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي اختياري صادر USD 28,198.50 ركة ليبيا للتامينش

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  فيصل خليفة صالح الشيب جبنة EUR 148,165.62 شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم فرج محمد أبورقيه قطع غيار سيارات USD 144,645.72 تيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة الصافنات االصلية الس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش خميرة جافة فورية USD 58,230.00 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش بسكويت EUR 36,207.36 احات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية شركة و 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الباري علي محمد تنتوش دجاج مجمد USD 323,593.92 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد محمد بشير سعود مواد خام USD 1,502,611.00 لصناعة االثاث املعدني مصنع االزدهار 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى أرز  EUR 77,544.30 شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جمال على محمد الشبو مواد كهربائية EUR 414,205.42 والكهربائية واملنزلية شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكالطة USD 75,559.68 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج مجمد USD 1,495,000.00 لحوم شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي وال

 املختار -مصرف الصحاري  الهادى املبروك عامر الرقيعى مكسرات الواز USD 20,250.00 شركة الزاد الشهي الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب زيت نباتى USD 1,269,200.00 ملواد الغذائية شركة الثقة الدائمة الستيراد ا

 ذات العماد -مصرف الواحة  عبدالباسط محمد الصغير معيلف زيوت تشحيم USD 45,381.52 شركة االضواء الالمعة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  محسن امحمد أبوالقاسم العكاري  كربونات الصوديوم USD 29,160.00 ناعية شركة املاسة للتقنية الص

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام EUR 1,606,080.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 فرع الجميل -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي مواد خام USD 135,168.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف
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 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد زيت عباد الشمس USD 225,000.00 شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات EUR 156,926.00 شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحمن رمضان علي الغندوري قطع غيار USD 161,144.20 شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي بسكويت EUR 807,480.00 ئية شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امعمر ميالد امعمر الرطيل بى فى س ى USD 510,000.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد خليفة سالمة دقيق قمح USD 80,730.00 دولية الستيراد املواد الغذائية شركة اللؤلؤة ال

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني قوالب انتاج EUR 1,250,000.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية EUR 1,822,500.00 رباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحومشركة ال

 مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  أكرم محمد حسين العرضاوي  اطارات داخلية USD 46,120.79 شركة إطار األمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب رخام USD 64,190.00 مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس عطور خام USD 306,600.00 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد بشير علي السعداوي  كماليات سيارات USD 82,024.00 املتحد الستيراد وسائل النقل و ملحقاتهاشركة املسار 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب مواد تنظيف USD 77,951.24 شركة شمس الزهور الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحى علي باشاغا نضائد EUR 91,140.00 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  باشاغا محمد فتحى علي إطارات USD 109,470.00 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب USD 121,437.30 شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهرباء EUR 198,594.00 ر الكهربائية وقطع شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغي

افد   صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح ابراهيم محمد النعاس أقمشة USD 50,015.00 شركة النمارق لصناعة األثاث الصالونات والستائر واملفروشات واألبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع تربة زراعية EUR 29,304.60 شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  أطفال مستلزمات USD 76,739.00 تحضرات الطبية واملختبرات شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال EUR 458,332.50 شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام لأللبان EUR 452,541.40 سيم للصناعات الغذائية شركة الن

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض زيت نخيل لصناعة USD 60,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام  لأللبان EUR 617,680.00 اعات الغذائية شركة النسيم للصن

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل على ابوبكر الزبتة ابوحنك إطارات مختلفة USD 161,754.00 شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  حسام ابوبكر عبدالعزيز رفعت منظومات تكيف USD 103,323.40 شركة الوادي لخدمات التكييف املركزي 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد EUR 194,100.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد USD 426,500.00 لصناعة الصفائح الشبكية مصنع النجاح 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج محمد امحمد البهلول  اضافات أعالف USD 35,000.00 شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سامي رمضان الهادي خليل سيراميك USD 146,606.63 واد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الزخرفة إلستيراد م

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 424,531.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 657,646.00 ة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شرك

 مصراته -يبي املصرف االسالمي الل أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 264,984.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 247,952.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 335,871.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة إطارات USD 555,169.45 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  الطاهر أحمد الطاهر خضر أخشاب EUR 1,449,403.22 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر سيارات EUR 734,500.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  بن طاهرعبد السالم علي طاهر  سيارات EUR 367,250.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح سراميك USD 247,060.00 شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء 

 مصراته -رف االسالمي الليبي املص محمد احمد سعد غريبه مضخات مياه USD 74,747.00 شركه التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية EUR 124,132.34 شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة إبراهيم محمد أبوفروههدى  ادوية بشرية USD 318,500.00 شركة العزم الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا جمال عبدهللا الزوبي مولدات كهربائية USD 129,000.00 شركه محيط القاره ألستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه وقطع غيارها 

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبدهللا سعيد املنصوري حليب اطفال EUR 666,610.56 ستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة الحلول املتكاملة ال 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوحنك سيف االسالم عثمان محمد  إطارات USD 74,375.12 شركة سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

افذ من األملوني  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج PVCاكسسوارات USD 227,314.00 وم والبي في س ي واألثاث شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سليمان ابراهيم محمد احميد مكيفات هواء USD 213,563.00 شركة دليل االماكن إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي اجهزة هواتف USD 880,075.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى تن معلب USD 138,026.40 واد الغدائية شركة الجيد إلستيراد امل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سمر عادل عمر ابوحنك رخام USD 232,000.00 شركة ابناء املختار إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه قمح طري  USD 8,670,000.00 طاحن واملعكرونة واالعالف شركة نخبة املهندسين للم
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 مصراته -ي الليبي املصرف االسالم توفيق ابراهيم محمد درميش مستلزمات طبية USD 54,967.15 تحضرات الطبية ومستلزمات االم و شركة الوقاية املميزة إلستيراد املعدات الطبية واملس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد املدني مولدات كهرباء EUR 284,830.00 شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق لعجن الدقيقاالت  EUR 83,000.00 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد علي عمر باكير DOTPزيت لدائن  USD 162,000.00 شركة االمل لصناعة اللدائن ومشتقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طفيصل العربى محمد زعمي قطع غيار USD 50,464.08 شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم ثن USD 143,000.00 شركة كونا الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي اطارات USD 604,632.00 شركة قوميستي لخدمات السيارات والصيانة السريعة 

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام EUR 146,800.00 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 فرع شارع الجمهوريه -وفاء مصرف ال فدوى على محمد ابوخريص مكيفات USD 2,171,275.00 شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي أخشاب EUR 254,475.00 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة قطع غيار مكيفات USD 1,357,140.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة قطع غيار مكيفات USD 1,190,238.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 الرئيس ي -مصرف األمان  نبيله على يوسف ابوالغيث أدوية EUR 50,516.78  ملستحضرات الطبية ومستلزمات شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية وا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل مواد صحية EUR 117,996.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل مواد صحية EUR 33,614.40 مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد

 ليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو م ماهر محمد الصويعي ناجي كاتشب و مايونيز EUR 86,782.70 شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر قضبان وأسالك USD 1,750,000.00 شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 تاجوراء -مي الليبي املصرف االسال  كريمة الطاهر محمد سعيد اسالك وكوابل EUR 91,304.25 شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر خشيب ابيض USD 79,775.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مصرف الخليج االول الليبي حمزة مختار محمد العاتي مواد كهربائية EUR 37,180.00 شركة أنوار النيزك إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية واألسالك واملفاتيح الكهربائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 1,500,585.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صابر محمد مصباح القذافي مستلزمات انتاج EUR 719,546.00 االثاث املنزلي شركة مجموعة االوائل لصناعة

 سفرع برج طرابل -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع مولدات كهرباء USD 21,050.00 شركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد شكالته USD 188,530.00 شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد مشروبات طاقه USD 166,250.00 اش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملو 

 ج طرابلسفرع بر  -مصرف اليقين  اتم الصادق محمد بن ساس ىح أفران وغازات EUR 605,712.00 شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جليلة بنت الحبيب بن علي مازني مادة الصقة EUR 32,728.95 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي جليلة بنت الحبيب بن علي مازني مواد شبة قماشية EUR 57,816.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي بسكويت ويفر EUR 272,955.93 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بوزقيةعمر محمد عمر  بطاطا مجمدة EUR 83,160.00 شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي أحمد علي الضراط مضخات املائية EUR 227,399.00 شركة الضراط الستيراد مواد البناء 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني رقطع غيا USD 93,964.50 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد محمد سعيد كردي شاهي اخضر USD 346,560.00 شركة نور الشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد واد صحيةم EUR 51,401.00 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام EUR 1,533,056.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  مستلزمات عناية USD 142,317.68 تلزمات األم والطفلشركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومس

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك مضافات أعالف USD 2,937,130.00 شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك مضافات أعالف USD 2,997,130.00 العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب  شركة رواد

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض مستلزمات انتاج USD 36,500.00 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض مستلزمات انتاج EUR 110,597.50 اعات الغذائيةشركة  النسيم للصن

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض مستلزمات انتاج USD 55,062.75 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عائشة بشير محمد ابو ستين اعالف دجاج USD 258,000.00 بوبشركة املتوكل لصناعة االعالف وطحن الح

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  الحمزاوي  الصادق عبدالقادر عبدالكبير  مواد تنظيف USD 180,464.80 شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف

 الرئيس ي -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة سجائر USD 3,000,000.00 الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها شركة املتحدة 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم معقمات ومطهرات EUR 960,000.00 شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف

 فرع زليتن -مصرف اليقين  فراس احمد محمد بن نجي مصابيح كهربائية USD 68,912.00 ي وشركاؤه الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة بن نج

 فرع زليتن -ليقين مصرف ا امعمر ميالد امعمر الرطيل خام بي في س ي USD 811,920.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املكي سليم أحمد الدوفاني معدات طبية USD 37,194.15 شركة أويا العاملية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 فرع مصراته - مصرف اليقين ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج اجزاء مبردات USD 163,608.00 شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات

 الرئيس ي -مصرف األمان  على سالمة على الصداعي أدوية EUR 96,380.00 شركة أكسير العافية إلستيراد املعدات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 بي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي اللي نوري احمد مسعود تاللة سجاد GBP 1,725,000.00 شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نوري احمد مسعود تاللة سجاد EUR 1,520,000.00 شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 
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 فرع الرئيس ي-لسمصرف االند الصيد بشير الكبير عجاج حامض السلفونيك USD 157,680.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حسن غيث محمد ميالد اعالف EUR 551,090.00 شركة صرمان الخير لصناعة االعالف ومشتاقتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 2,018,380.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي مستلزمات طبية EUR 120,000.00 املة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة الش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ملجيد مسعود ابوراوي انس عبدا مضاد حيوية EUR 200,000.00 شركة ميديكو الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 الرئيس ي -مصرف األمان  أحمد على الشامس هرهور  خليط بودرة غذائي EUR 32,800.00 شركة النيروز األولى إلستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 111,819.46 ملواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و ا

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  سالم جبريل سالم الزوبى خزانات مياه USD 99,070.00 شركة متوسط القارة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  عمر عبدهللا عبدالسالم الكشر شامبو اطفال USD 55,200.00 شركة معالم الشفاء الستيراد مستلزمات الم و الطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د فرج محمد بلتومحم مفروشات وبطاطين USD 246,910.00 شركة اإلبداع الحر الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزة محمود محمد االسطى مواد خام USD 1,402,300.00 شركة جبال االوراس العاملية صناعة املواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وسام احمد محمد املصري  USD MAINTINANCE 329,234.62 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وسام احمد محمد املصري  USD OPERATING 585,000.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سام احمد محمد املصري و  صيانة كو استهال USD 210,706.69 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي شاهي USD 130,104.00 شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس حسام الدين حسن فتح هللا نجي العاتي بذور الغراض الزراعة USD 704,475.00 م شركة اليقين املميزة الستيراد املواد الخا

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة تبغ USD 416,500.00 شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم عبدالعاطي محمد الغويل أحدية USD 54,912.00 املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  شركة روعة املاسة الستيراد

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  إبراهيم عبدالعاطي محمد الغويل بطاطين USD 54,250.00 شركة روعة املاسة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصراتهفرع  -مصرف الواحة  الم رجب سالم الطبالس كوابل املينوم USD 149,187.00 شركة أضواء الكريستال الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر فاصوليا USD 67,500.00 شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي مواد منزلية USD 398,838.00 شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  سعيد خليل حسن املروكي أملونيوم حفظ الطعام USD 55,100.00 ستيراد املواد املنزلية شركة البهجة ال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة العاتيمحمد مختار علي  مجمدات USD 368,050.92 ك شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  معتز االمين صالح ابوداقل سخانات مياه EUR 1,420,000.00 شركة ابواب املدينة العالية الستيراد املواد البناء ومواد الصحية وملحقاتها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  خالد مصباح عبدالسالم زاهيه مالبس وبطانية USD 66,529.00 وجات واملصنوعات الجلدية شركة بن زاهية وشركاؤه الستيراد املالبس واملنس
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 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  اسماء بوبكر حسن املنصوري مالبس USD 110,534.87 شركة الراشد املض ي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  سالم ابوعجليه سالم موس ى بيض مخصب EUR 604,800.00 شركة املجموعة الوطنية النتاج الدواجن وتفريخ البيض

 الرئيس ي -مصرف األمان  توفيق مصطفى أحمد املطماطي مكرونة USD 114,300.00 شركة الحقول الخالدة إلستيراد املواد الغدائية 

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  زياد املهدي محمد الدريبي مواد تنظيف EUR 687,767.60 نة املتحدة الستيراد مستلزمات العناية الشخصيةشركة ربيا

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن جرانيت USD 52,360.00 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عصام عبدهللا عمر اذياب مجوهرات USD 973,203.00 ان الستيراد الحلي واملجوهرات واألحجار الكريمة واملعادن الثمينة شركة أيو 

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى سيلكون  USD 139,245.60 شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي شاهى USD 2,160,000.00 شركة اسوار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي دجاج مجمد USD 2,572,500.00 شركة اسوار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  جالل محمد البشير ساري  اثاث USD 1,272,669.93 شركة املهارة االولى لصناعة االثاث

 فرع صرمان -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم مولدات كهربائية EUR 263,000.00 شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك 

 مصراته -مصرف املتوسط  علي محمد سالم الفزاني قطع غيار أثاث USD 1,863,969.98 شركة اللمسة الجديدة لصناعة األثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين مفتاح سالم كريم حديد مسلح USD 1,964,500.00 شركة السنابل الخضراء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي نقاط بيع USD 652,196.00 شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  عجالة منير مختار محمد سبائك ذهب USD 843,750.00 مصنع املتين لصناعة الذهب والفضة 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس أحمد عبدالسالم امحمد الساعدي مواد تشغيلية EUR 123,214.50 شركة دار الصفاء لصناعة األختام

 مصراتهرع ف -حة مصرف الوا محسن محمد محمد أبوفناس حبر طابعة EUR 159,602.00 شركة فناس لطباعة مواد التغليف والتعبئة

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عادل محمد عمر الجروش ي مولدات كهربائية EUR 171,318.00 شركة االطوار االستيراد املنظومات الكهربائية

افذ البالستيكية   الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  صطفى فرج خليفه فليفلم USD PVC PLASTIC 1,502,741.00 شركة قافلة الخير لصناعة االبواب و النو

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق  EUR pasta 108,240.00 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  ل الطقوق محمد ابراهيم كام بسكويت USD 155,450.00 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  مصطفى ابراهيم محمد السكير سبائك ذهب USD 3,420,880.00 مصنع االصالة لصياغة الذهب و الفضة 

 مصراتهفرع  -مصرف الواحة  بشير إبراهيم بشير الطرابلس ي عازلةمواد  USD 125,600.00 شركة زهرة اللوتس الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي حسين البشير محمد الضراط حبوب قهوة USD 112,416.00 شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 رع تاجوراء -مصرف الواحة  محمد عادل محمد الدويهش مضافات اعالف USD 2,203,571.00 شركة مراعي الغداء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 مصراته –املصرف االسالمي الليبي  جمال عبدالحميد يوسف عوين مواد صحية USD 65,235.00 شركة األنوار الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبداملعز مصطفى سالم التومي حديد USD 1,908,000.00 شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 1,745,640.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف 


