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 09/06/2021حتى  03/06/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

  املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية ضوابط  البشأن    31/12/2020ي  املؤرّخ 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 االعتمادات الضوابط العامة بامل( من  5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال لقيمةا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,548,290.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  زيت طهي  USD 1,253,520.00 شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  فتح هللا محمد محمد ابوراس   مواد خام تنظيف  EUR 350,240.52 د التنظيف  شركة اندره لصناعة موا

 املرقب  -مصرف الجمهورية  فتح هللا محمد محمد ابوراس   مواد خام   USD 309,760.00 شركة اندره لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رجب مفتاح محمد الجقندي  رخام وجرانيت  USD 174,646.00 شركة األداء العالي إلستيراد مواد البناء  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   عصير   EUR 746,002.87 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  يس ى  محمد الطاهر احمد ع  زيت USD 1,275,291.00 واد الغدائية شركة الجيد الستيراد  امل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد تنظيف USD 981,042.00 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ن االحرش  صدقي املهدى االمي مواد تنظيف USD 114,350.00 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف  

 ئيس ي الفرع الر  -مصرف املتحد  سالم امحمد علي عنيبة  مستلزمات زراعية   USD 350,146.07 شركةسهل الفضيل ابوعمر الستيراد املعدات الزراعية   

 مصرف الخليج االول الليبي  ة مالك أحمد عمر أبوشعال اطارات  USD 208,814.00 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   حليب اطفال  USD 560,210.88 شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 رع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ ف  الم ابوزريق وليد عبدالسالم س معجون طماطم   EUR 348,480.00 شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مواد خام  USD 343,035.00 مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك 

 مصرف الخليج االول الليبي  ى  عتوق البوعيش نوفل الصيد م اجبان  EUR 224,421.11 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   بطاطا EUR 38,366.60 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 ة واالستثمار ـ فرع طرابلس   املتحد لتجار  رفمص محمد عمر محمد املطاوع  اجهزة نقال  USD 240,335.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   رضا املهدى حسونة خدمات دعم فني  EUR 200,006.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 الخارجي  املصرف اللليبي  رضا املهدى حسونة رسوم عبور االجواء  EUR 348,982.93 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   رضا املهدى حسونة عمرة محركات  USD 2,070,800.20 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 فرع سبها   -مصرف شمال افريقيا  عبد القادر مصباح عبدهلل ابراهيم  شاهي أخضر  USD 158,200.00 شركة زعفران الجنوب الستيراد املواد الغدائية
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  مواش ي حية   EUR 1,697,000.00 الطيب الستيراد املواد الغدائيةملذاق شركة ا

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   زيتون   USD 750,360.00 شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية  

 املاية -مصرف الصحاري  عبدالناصر املهدي ابراهيم قداد   قمح  USD 2,500,000.00 واألعالفشركة السهل األخضر للمطاحن 

 املاية -مصرف الصحاري  عبدالناصر املهدي ابراهيم قداد   قمح  USD 2,500,000.00 فشركة السهل األخضر للمطاحن واألعال 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات اطفال وعجزة  EUR 1,521,964.00 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه  مواد صحية   USD 523,537.50 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 مصراتة -مصرف الصحاري  خالد الصديق علي باكير  عصائر مختلفة   EUR 169,915.80 دائية واملالبس شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغ

 مصرف الخليج االول الليبي  قيس فتحي محمد دوزان  اجهزةومحاليل طبية USD 105,330.00 شركة االزير الستيراد االالت واملعدات الطبية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شاهي USD 78,540.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  شاي USD 315,000.00 ير اد املواد الغذائية  شركة الكوف الست

 مصرف الخليج االول الليبي  طفي احمد املجراب صم بطاطا مجمدة  EUR 35,545.00 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  حليب  EUR 129,856.72 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 الخليج االول الليبي  رفمص حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  دقيق صويا USD 3,000,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  البشير بلقاسم عبدالرحمن املشلفح  قطع غيار USD 59,501.03 قطع غيار السياراتشركة الفرس الستيراد 

 واالستثمار ـ فرع طرابلس   تجارة مصرف املتحد ل علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 96,089.65 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 405,703.13 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدالسالم مصطفى محمد األشهب  كمبيوتر ار غي قطع USD 65,000.00 شركة السبق التقني الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مراد خليل محمد العالم  لحوم مجمدة  USD 823,200.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  حمد علي أبوتركيهد أمحم سيارات  USD 2,978,600.00 شركة تيوتا ليبيا  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام عصائر USD 708,786.26 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 مسالتة  -مصرف الجمهورية  يالد املانوقىعبدالرؤوف سلطان م قمح  USD 2,199,450.00 شركة الوديان الليبية للمطاحن و األعالف

 جنزور  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   لحم بقر مجمد   EUR 2,332,400.00 شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مسعود عمرو الزرقى  حليب أطفال   EUR 197,074.08 الطبية  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مسعود عمرو الزرقى  ادوية  EUR 176,747.44 شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت محرك  EUR 121,690.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراتهفرع   -ف الواحة مصر  عبد الحميد على منصور زريع اسمدة  EUR 36,000.00 شركة حدائق جنات الستيراد اآلالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش  هواتف  USD 1,470,866.00 الجهزة االلكترونية شركة فضاء التقنية الستيراد ا

افذ واألشكال الهندسية من األملنيوم والبي    يف احمد الشر  -مصرف الجمهورية  خالد احمد عبدهللا بالحاج  PVCقطاعات  USD 483,351.70 مصنع رأس املاجن لصناعة األبواب والنو

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير   USD 3,498,000.00 شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 يالفرع الرئيس  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم تطوير مشروع EUR 696,430.30 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى  جبنة شيدر  USD 315,000.00 شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية  

 املنشيه   -ربي تجاري العاملصرف ال أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى أدوية بيطرية   USD 42,600.00 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى مكمالت غذائية بيطرية EUR 63,720.60 يراد األدوية  واالمصال البيطريةشركة يشفين الدولية الست

 رج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع ب  دى خليفة  أمعمر رمضان امله تونه  USD 240,300.00 شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  ذرة USD 1,562,000.00 مصنع التعاون لصناعة االعالف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام   TND 235,000.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  سيف النصر عبد الستار ساس ي ابو سيف   اسمدة ومبيدات زراعية USD 144,850.00 شركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  مفتاح عامر سالم  عبدهلل ذرة USD 1,278,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  موس ي صالح محمد صالح   تونة   USD 610,913.50 شركة خير العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس االسالمي  رع برجان ـ ف مصرف النور  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات صيانة ودعم فني EUR 75,000.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات تعبئة EUR 167,443.20 شركة املدار الجديد 

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني   EUR 27,500.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 41,666.85 ملدار الجديد ة اشرك

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تحديث برمجيات   EUR 24,483.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني   EUR 18,735.30 ملدار الجديد شركة ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني EUR 11,000.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مد بن عاشور ق حسن  محعبد الخال خدمات صيانة ودعم فني EUR 52,725.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  VMWAREخدمات ملنظومة  USD 154,372.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ر عبد الخالق حسن  محمد بن عاشو  دعم فني   USD 57,500.00 شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني   USD 7,000.00 شركة املدار الجديد 

 حمد الشريف ا -هورية مصرف الجم هيثم سليمان حسين حسين   ارات سي USD 1,209,900.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عبدالقادر محمد سليمان طيارة   مواد كهربائية  USD 127,184.81 شركة االنارة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  غزيوي علي محمد عمران ال خدمات مشروع   USD 280,222.95 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 قوز التيك  -ورية مصرف الجمه خليل مفتاح احمد عبدالجليل  مضخات   USD 347,362.00 شركة القمة املتحدة إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سعود محمد محمد بشير بن  مواد خام صناعية USD 910,621.00 مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة اخشاب EUR 125,810.00 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  نادر محمد ميالد   ة كهربائيمولدات  USD 490,330.00 شركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربائية 

 مصرف الجمهورية بالخير  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  تلفزيون   USD 156,128.00 شركة ديرة الستيراد االجهزة االلكترونية و ملحقاتها  

 مصرف الجمهورية بالخير  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  معدات الكترونية  USD 156,128.00 شركة ديرة الستيراد االجهزة االلكترونية و ملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكالطة USD 311,994.17 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  دهللا موس ى اقويدر د عب محمو  أكياس فارغة USD 802,400.00 شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز مانجو USD 1,844,640.00 اد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي الستير 

افة  USD 260,400.00 نع ومستلزماتها ملواد الخام  ومعدات تشغيل املصاشركة الربيان املثالي الستيراد ا  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز جو

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  يدمفتاح زا محمد سالم زيوت سيارات ومحركات  USD 205,638.84 شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيار ها 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   ثالجات USD 273,662.00 ء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة البنا

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   حليب  EUR 319,597.40 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   شاي USD 266,000.00 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 يبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الل مبروك السويح لهادي محمد ا  سردينة  EUR 50,375.00 شركة الكفاءة العربية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وليد رمضان علي بن يوشح  مواد خام  USD 102,737.00 شركة االطراء القديم الستيراد الحاسب االلي  

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمات تجوال  EUR 321,010.90 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة EUR 39,484.20 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته  -ليقين ف امصر  محمد حسين محمد مادي  مواد تنظيف EUR 135,919.40 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  العرادي عبداملجيد عبد السالم محمد  مكيفات USD 657,536.58 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 ج االول الليبي الخليمصرف  اهيم عبد الرؤوف حسين ابر  مستلزمات انتاج USD 45,600.00 شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه   قطع غيار   EUR 102,300.00 الشركه الليبيه للحديد والصلب  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه   أقطاب كربونية EUR 570,000.00 الشركه الليبيه للحديد والصلب  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه   قطع غيار   EUR 83,000.00 الشركه الليبيه للحديد والصلب  

 الفرع الرئيس ي -افريقيا مصرف شمال  احمد مصطفي علي انديش   خميرة فورية  USD 208,670.00 شركة االمتياز االفريقي االول للصناعات الغذائية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى  كوابل املونيوم   USD 40,032.00 اته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاوار مصر شركة أن 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  بن فيتور   فتحى سالم فيتور  مواد خام  USD 473,600.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مضخات   USD 1,070,512.00 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم   نةدي سر  USD 113,750.00 شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه اكياس فارغة EUR 295,000.00 شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه اكياس  USD 195,520.50 شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب  اتزيوت محرك  USD 248,665.04 شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  راس سخانه EUR 292,245.25 لحقاتها شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وم

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  محبس زاوية EUR 84,672.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   أسالك وكوابل كهربائي  EUR 757,810.50 وغيرالكهربائية وقطع غيارها  االجهزة واملواد الكهربائية شركة املجال الزاخر الستيراد

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  الت فريزاثالجات وغسا EUR 4,107,069.00 غ شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  منصور عمر جبران جبران  أثاث  USD 160,000.00 شركة الربيع االبيض الستيراد األثاث ومكمالته 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي اء اسطوانات أطف USD 408,040.00 الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 مصرف النواران فرع مصراتة مجدى مفتاح علي اسويس ى   مواسير وخراطيم مياه  USD 37,000.00 شركة نبراس البناء الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  علي محمد علي القبالوي  عصير  USD 38,245.98 اللحوم شركة بئر بايس ي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي و 

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 151,056.00 شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الروؤف الطاهر خليفة املشرقى   موز   USD 50,400.00 اش ي واللحوم شركة الكواكب الحديثة الستيراد املواد الغذائية و املو 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  شرف الدين عمر رحومة شرف الدين   ذهب  USD 3,100,342.50 شركة اليقين الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 399,864.85 واد الكهربائية وغير الكهربائية اؤه الستيراد االجهزة واملشركة بالحاج الدولية وشرك 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  لنائلي  أحمد بالقاسم محمد ا زيت USD 690,985.00 شركة امليس للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  امالح غذائية USD 18,265.00 الصيل للصناعات الغذائية ة اشرك

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  فواكه EUR 95,760.00 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 467,492.00 غذائيةشركة  النسيم للصناعات ال

 الرئيس ي  الفرع -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 64,008.57 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 293,841.87 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فرج بوعجيله ابوسنينه  مستلزمات طبية USD 1,373,924.80 شركة ميراس الستيراد االدوية و املعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم و  



  

 
6 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  الصديق يوسف مفتاح الشناق  أخشاب   EUR 460,000.00 راد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد  لة الستيشركة صال

 أبو مليانة   املصرف االسالمي الليبي ـ ايور شعبان صالح أبو السعود  ادوية  بشرية  EUR 189,174.34 شركة التداول الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  قطع غيار EUR 223,800.00 شركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  فحم بترولي  USD 690,000.00 شركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع طرابلس  -مصرف املتحد  خالد محمد حسين ابريك اوحيده زيت USD 4,500,000.00 ت مسؤولية محدودةالنباتية ذا  شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  يوسف بلعيد  الصادق صوان     بن   USD 259,398.00 شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد الخمس ي  جبنة شرائح  EUR 193,638.07 غذائية وااللبان ومشتقاتها شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد ال 

 طرابلس  الفرع الرئيس ى  -مصرف اليقين  مد الخمس ي محمد عبدهللا مح جبنة شرائح  EUR 51,011.42 شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  حليب أطفال  USD 1,850,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 رئيس ى طرابلس  الفرع ال -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  معدات طبية  USD 1,870,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 2,080,000.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ان ميزر  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   لحوم مجمدة  USD 2,970,000.00 ة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  شرك

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي  دونات كيكة/شكالطه USD 79,261.52 شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اقل مصطفى صالح عيس ى أبود شكالطة EUR 114,400.00 شركة الساقية املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  على صالح ضؤ سميه  بالط زجاجي USD 3,129,600.00 شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  هادي ابوكرازهحمد العماد م قطع غيار CHF 133,042.60 شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى  بذور زراعية  USD 765,000.00 شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد ابو سنينه  املهدى منصور  فول سوداني  USD 126,000.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 2,111,850.00 شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته قهوة  USD 164,736.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 135,577.90 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غ

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 334,384.51 و غير الكهربائية و قطع غ ستيراد االجهزة و املواد الكهربائيةشركة املحيط الرائدة ال 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حمد الجطالوي حسن محمد ا معدات مطاعم EUR 148,975.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غ

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسين عمر عبدهللا املجري  رشاش مياه  USD 89,881.18 شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  د الجيالني محمد هبالاحم بورسلين USD 2,912,000.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ادم محمد على املطردى  جبنة مطبوخة  EUR 421,200.00 شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 
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 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ابراهيم قداد ي طارق املهد سكر USD 4,022,090.00 شركة املعمورة االولي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة جمال احمد املهدي هامل  كوابل كهربائية وملحق  EUR 50,000.00 شركة االمتياز املركزية لصناعة االعالف 

 مصراتة رعمصرف النواران ف الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 939,325.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا   مالبس   USD 1,000,285.00 شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها 

افات حبوب USD 200,000.00 شركة الليبية للمواني   فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   غر

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  أكياس لتعبئة الدقيق  EUR 158,193.00 لد للصناعات الغذائية شركة التحدي الخا

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  علب معدنية فارغة EUR 145,981.44 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد ميالد محمد الصل  معدات طبية   EUR 870,080.00 الطبية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية  شركة أوكسجين ليبيا 

 الرئيس ى طرابلس  الفرع  -مصرف اليقين  هللا علي احمد الالفي عبد زيت ذرة USD 825,000.00 شركة الحافظة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عياد حسونه مبروك بن يونس  مواد تنظيف EUR 740,748.60 شركة مجموعة الجوري الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 زليتن   -الليبي املصرف اإلسالمي  مختار عياد مختار الغويل   اخشاب متنوعة USD 827,411.91 شركة السند للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز االمين صالح ابوداقل   مواد صحية  USD 1,692,000.00 شركة ابواب املدينة العالية الستيراد املواد البناء ومواد الصحية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد رسوم  USD 108,781.19 فريقية شركة الخطوط الجوية اال 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان كربمة حلوبات USD 62,315.00 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  م علي عبدهللا الفرجاني  حسا شاى  USD 241,920.00 شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام علي عبدهللا الفرجاني   شاى  USD 84,490.00 شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد فرج بوعجيلة ابوسنينة  معدات طبية  USD 1,321,130.70 ت الطبية و مستلزمات االم و  شركة ميراس الستيراد االدوية و املعدات و املستحضرا

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  لتعبئة  زيت وحليب  USD 796,512.00 شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات  EUR 1,265,507.44 شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لعربي الشريف  عبد الحكيم مصطفي ا سخانات مياه EUR 99,924.10 الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة مجموعة الشريف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف   مواد صحية  USD 112,165.94 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  EUR 42,950.00 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس ود عبدالرحمن محمد نور الدين محم رخام  USD 40,724.48 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مواد خام اعالف  USD 891,631.00 شركة الراعي الصغير لصناعة األعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت خام   USD 872,511.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سف الهادي محمد عبد الهادي يو  زيت خام  USD 1,497,350.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  



  

 
8 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  الواح جبس انبورد  USD 272,230.42 مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د الصديقعبد الوهاب الصديق احم مكمالت أعالف  USD 871,517.00 شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  سيارات  USD 3,339,000.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الفرجاني   محمد عبد السالم ابراهيم علب تعبئة معجون طمام  USD 793,408.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   علب تعبئة معجون  USD 981,413.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   فريزات  EUR 166,952.64 تيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الالحق الس

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  و بشير محمد على بعي رولة تغليف  USD 1,654,000.00 شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  صناعة االملونيوم  EUR 58,532.00 شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد    امحمد سالم امحمد اعنيبة دجاج مجمد   USD 530,250.00 ية شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة   دجاج مجمد   USD 341,250.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -رف اليقين مص عزالدين عبدهللا محمد   أكياس تعبئة اعالف  USD 852,013.00 شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مروان عزالدين عبدهللا   مواد خام  USD 748,636.00 شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ليقين مصرف ا مروان عزالدين عبدهللا   مواد خام بالستيك  USD 1,340,604.00 شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسن محمد إبراهيم الكرشيني  سيراميك ومواد بناء  EUR 300,328.08 شركة الديار العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد بشير بن سعود  ميرا مواد خام لفات أ USD 1,055,718.00 مصنع االزدهار لصناعة األثاث املعدني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  مواد تنظيف USD 753,622.00 شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الدويهش   محمد عادل محمد مواد خام   USD 1,392,051.00 شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   مواد خام طالء  USD 864,703.00 شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

نيةمواد تغذية حيوا USD 1,200,168.00 شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها  الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  محمد عادل محمد الدويهش  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية  EUR 191,712.00 شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  اتاث  USD 170,000.00 الستيراد االثاثشركة الغيران الجديدة 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  خالد عبدالرحمن علي شاكونة  طالء  EUR 128,754.42 شركة سهول سوسة استيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النواران فرع مصراتة فاطمة احمد يوسف الفقيه  عجول حية EUR 1,089,405.00 وم شركة مرايا الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللح

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  هبة مسعود محمد الدردوري   مالبس  USD 129,750.00 شركة الخيرات الطيبة الستيراد املالبس  و االقمشة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  حواء محمد فرج امبارك  دقيق قمح  EUR 281,875.00 ركة الواحة الشرقية الستيراد املواد الغذائيةش

  مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات   USD 1,737,895.59 شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زهير مختار محمد الكالوش  فمواد تنظي USD 155,930.00 شركة زهر دمشق لصناعة مواد التنظيف

 ئيس ي فرع الر - مصرف االندلس معاذ فرج رمضان حدود  إسمنت  EUR 110,160.00 شركة الخروبة لصناعة مواد البناء و االسمنت و الجبس 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدي منصور االحول  مواد خام بي في س ي   USD 2,403,684.00 شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالواحد محمد رحيل سعيد  بقوليات  USD 2,010,522.00 شركة الدرهم الدهبي للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لعاشق محمد عبد هللا نوري ا أكياس تعبئة بذور  USD 887,309.00 شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد هللا نوري العاشق  مكمالت أعالف  USD 798,110.00 شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نزار محمد أحمد خليل  مولدات كهربائية   EUR 48,050.00 شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  خيرى جمعة على ابوحلفاية أسمدة عضوية USD 57,032.40 شركة خيرات افريقيا الستيراد املستلزمات الزراعية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  سالم الطرميس ي ليلى سعيد  C1000فيتامين  EUR 112,729.92 تحضرات الطبية  شركة الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح الدين حسن بن والي   معدات ورش  USD 88,976.25 شركة لينة الدولية الستيراد معدات وتجهيز املصانع والورش ومستلزماتها  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره خميرة USD 212,420.00 شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 يتن زلفرع  -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   مستلزمات انتاج وتشغي USD 2,151,301.00 شركة االرض املعطاء لصناعة االعالف والدقيق 

 مصرف الخليج االول الليبي  زياد املهدي محمد الدريبي   مستلزمات عناية  EUR 90,054.80 شركة ربيانة املتحدة الستيراد مستلزمات العناية الشخصية  

اقراط   USD 2,007,737.04 شركة النجمة الفاخرة الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة  مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  بدهللا عمر اذياب  عصام ع قالئدوخواتم و

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار أكياس تعبئة دقيق  USD 1,875,000.00 شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ساس ي ابوزخاريونس  خيري  أكياس تعبئة سكر  USD 1,850,000.00 شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار كرتون  USD 1,860,090.00 شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -رف السراي مص عبدالهادي يوسف الهادي خلف   زيت خام   USD 1,108,357.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 مصرف الخليج االول الليبي  محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس  EUR 830,553.25 شركة الطرابلس ي الستيراد املالبس واملفروشات واالقمشة واملنسوجات

 مصرف الخليج االول الليبي  فوظ بريش محفوظ محمد مح  مالبس  EUR 451,948.42 شركة الطرابلس ي الستيراد املالبس واملفروشات واالقمشة واملنسوجات


