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 . 18/08/2021حتى   12/08/2021تفاصيل 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   .االعتمادات  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

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد الخام  EUR 2,567,320.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 3,248,940.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل  مواد خام ورقية  USD 356,016.000  االكواب الورقيةشركة املتحدة لصناعة 

 الشريف احمد  -مصرف الجمهورية  عبد الحميد منصور مفتاح شعيب   مواد تنظيف USD 45,240.000  شركة شمس الزهور الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   حليب  EUR 552,000.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   مصبعات   USD 452,250.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 493,847.000  االمل الستيراد قطع غيار السياراتشركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مستلزمات  USD 1,848,095.400  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز   USD 1,786,050.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الحره مصراتهاملنطقه -مصرف الجمهورية  عبد الحميد عمران عبد هللا قميع  عجول  EUR 496,800.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  غذائية متنوعة EUR 145,224.510  شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 بنغازي  -املتوسط الفرع الرئيس ي مصرف  محمد فرج حسين قطاط  خام مناديل    USD 89,050.000  شركة البردي لصناعة الورق الناعم والصحى 

 املختار  -مصرف الصحاري  فرج امبية فرج االجهر  حديد تسليح   USD 387,500.000  شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  الجليل ابراهيم سلطان محمد عبد  جبنة شرائح  EUR 198,700.140  شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة  مياه شعير  EUR 98,782.880  شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  هاشم علي محمد الفيتوري  خزائن   USD 31,244.000  شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن واملفاتيح واالقفال  

 بنغازي  -املتوسط الفرع الرئيس ي مصرف  هاشم علي محمد الفيتوري  خزائن   USD 27,126.000  شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن واملفاتيح واالقفال  

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  JPY 21,791,161.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 االول الليبي مصرف الخليج  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 366,039.200  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي  حليب أطفال  EUR 177,456.960  شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 االول الليبي مصرف الخليج  فتحى عمير محمد طيطش  مواد خام  USD 22,350.000  شركة كريستال العاملية لصناعة الطالءومستلزماته 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  دهون نباتية  EUR 103,603.500  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 صرمانفرع   -مصرف شمال افريقيا  فتحي علي سالم الصويل  علبة فارغة  USD 239,416.320  شركة املجد لصناعة وتعليب املواد الغدائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  معدات طبية  USD 244,193.110  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 394,319.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 642,550.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالكريم محمد الرعيض محمد  قطع غيار EUR 144,075.450  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   تن  USD 463,500.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   زيتون   USD 270,429.120  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة كولة رخام  EUR 112,399.200  شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   عداد أوراق نقدية USD 370,500.000  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    منصور المين بن حليم حليب   USD 76,712.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    منصور المين بن حليم جبنة  USD 94,006.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  محمد مصطفى محمد قرقوره ذرة USD 990,000.000  مصنع املربي لصناعة االعالف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  شعير  USD 1,298,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  قطع غيار TND 238,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  زيت نباتي  USD 3,500,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي  

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي  غسول طبي لالنف  EUR 58,565.000  شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة اطارات   USD 248,600.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفالح  -مصرف الجمهورية  امحمد يعقوب ارشادةسعيد  بن USD 758,400.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  قمح USD 1,695,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  عزالدين عمرو موس ى الدبسكى  ذرة USD 9,350,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عثمان محمد عثمان القصبي  زيت درة   USD 998,500.000  شركة املصدر االصلي الحديث لصناعة املواد الغذائية 

 باب الجديد  -مصرف الجمهورية  محمد الصيد محمد الرخص ي   مناديل USD 37,800.000  شركة ازهار الربيع لصناعة املناديل الورقية 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  البشير بلقاسم عبدالرحمن املشلفح  قطع غيار   USD 54,672.670  شركة الفرس الستيراد قطع غيار السيارات

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  رضا بشير مصطفي الكبير  أحدية  USD 186,672.000  شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 117,757.600  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه   قرطاسية  USD 321,688.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف الخليج االول الليبي  طرنيش حسام محمد ابو زريبه  اجبان EUR 122,400.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد خليفة احمد ابوشعالة  قطع غيار    EUR 95,634.000  شركة راس املاجن الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها 

 مصراتة -مصرف الصحاري  الصديق على عمر باكير  مستلزمات طالء   EUR 91,926.400  شركة املقاولون الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 2,212,560.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 
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 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  اسامة سليمان خليفة الحداد   أفالم أشعة   EUR 26,999.800  شركة الصرح الطبي الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام طالء  USD 299,910.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 93,850.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 118,370.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة مليته للنفط والغاز -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد  مواد تنظيف  EUR 110,712.000  الزينةشركة عطر الصنوبر الستيراد مواد  التنظيف ومواد 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  علي سالم عمر املقصبي  عصائر مركزة EUR 137,609.700  شركة التضامن العربي للصناعات الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  بشير عبدالسميع عمر مسلم  بطانية   USD 187,200.000  املالبس واألحذية واملنسوجاتشركة السداء الستيراد 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مالك رجب محمد صوان   زيت العود   USD 2,869,140.000  شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة موادالتنظيف  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد علي الذوادي  بسكويت   EUR 1,115,751.000  شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته فرع  -مصرف اليقين  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي  اغطية بالستيكية EUR 68,256.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 حي األنلس  -املصرف التجاري العربي  يانس السيفاو سعيد كرناص    بورسلين USD 57,200.000  شركة ثيفاوين الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالرحمن فرج احمد  قرقوم   زجاج سيارات  USD 124,875.000  شركة صرح مصراتة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  EUR 260,535.600  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  املبروك نجم الدين حسن الغول  معدات طبية   USD 631,250.000  شركة طرابلس الدولية الستيراداملعدات الطبية واالدوات واملستحضرات الطبية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   مواد  بالستسك  USD 1,010,788.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   علب بالستيك   USD 1,005,449.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان ابوعجيلة قداد  مواد خام   USD 3,288,600.000  شركة مجموعة املروة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  مكمالت غدائية  USD 117,328.000  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  صويا   USD 2,875,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن  جبن   USD 61,108.000  شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن  شامية  USD 30,058.000  شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن  شامية  USD 86,850.000  شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط  أدوية  TND 104,400.000  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 حى األندلس  -الجمهورية مصرف  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات  USD 600,006.500  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  حافظ شعبان عطية سعد  ذرة USD 1,999,900.000  شركة االندلس لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  USD VMware 175,871.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص   USD 607,905.610  الجديد شركة املدار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات رسائل  USD 99,373.110  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص دعم فني  USD 190,000.000  شركة املدار الجديد 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  INEاشتراك سنوي  USD 3,996.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات دعم فني   USD 18,158.500  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 57,500.000  شركة املدار الجديد 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  راقى االمين عطية سعد  شعير  USD 2,250,000.000  شركة راما للمطاحن و االعالف   

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 2,640,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   قطع غيار USD 500,114.630  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 4,927,400.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه لوز مقشور   USD 191,600.640  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات م 

 مصرف الخليج االول الليبي  الجربى مندر الفاهم عيس ى  زيت نباتي  USD 191,500.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  محمد نوري عياد بوكر زيت نباتي  EUR 404,763.200  شركة التمور الوطنية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  -مصرف املتوسط  أسامة الطاهر علي احميدة عصائر  EUR 75,931.500  شركة املحيط الجديد الستيراد املواد الغذائية 

   ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم كراتين  EUR 268,800.000  شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

   ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم مواد خام  USD 58,707.600  شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عمر عادل عمر الزبتة أبوحنك زيت طهي  USD 477,152.000  شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  الطاهر رمضان الطاهر ابوتركية  مواد خام  USD 1,286,214.000  ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياهمصنع 

 بحوث النفط  -الجمهورية مصرف  بشير سليمان ابوعجيلة قداد  مواد خام   USD 2,941,920.000  شركة املهندس للصناعات البالستيكية و االشغال املعدنية  

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات اطفال USD 600,010.000  شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  املزوغىأحمد إمحمد ميالد  طالء معدني    EUR 190,120.000  مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  خليل مفتاح احمد عبدالجليل  مستلزمات زراعية  USD 352,000.000  شركة القمة املتحدة إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  خليل مفتاح احمد عبدالجليل  مضخات   USD 299,200.000  شركة القمة املتحدة إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع مصراتة  -افريقيا مصرف شمال  خالد محمد بشير سعود  لفائف فوالذ USD 1,538,461.000  مصنع االزدهار لصناعة االثاث املعدني 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  علي رمضان علي الكريبي   بي في س ي  USD 1,100,877.000  شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد ميالد على العمارى  شعير   USD 4,000,000.000  شركة البستان املزدهر ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف و املستلزمات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   بسكويت  USD 290,677.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   بسكويت  USD 90,433.500  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت عباد الشمس   USD 2,514,720.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   معجون طماطم   EUR 1,254,000.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  فاروق بشير خليل الشلتات   مواد خام فوالذ  USD 1,675,856.000  شركة االجماع الستيراد املواد الخام  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  خالد محمد حسين ابريك اوحيده زيت USD 1,087,500.000  شركة االندلس لتكرير وتعبيئة الزيوت النباتية 
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 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   كربونات كالسيوم  USD 2,967,480.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد عبدالسالم علي بن طاهر   سوفت وير   EUR 7,700.000  شركة التقنية الهندسية الحديثة لصيانة وتصليح املقطورات ومحركات الشحنات 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 456,171.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج EUR 1,089,799.050  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد  جبنة  USD 169,290.000  الستيراد املواد الغذائية شركة شروق ليبيا 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات كهربائية  EUR 134,421.230  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  الحسين عمر عبدهللا املجرى   مستلزمات زراعية  EUR 66,835.960  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   بسكويت   EUR 760,702.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حمض الستريك   USD 81,900.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   ملحقات ه محمول  USD 221,805.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   خميرة  EUR 109,968.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

افد من األملنيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج  حصيرة  EUR 91,119.800  مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   أسمدة   EUR 55,976.000  شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة  

 فرع ابوسليم   -مصرف شمال افريقيا  اكرم مصطفي محمد بن نعمة   زيت زيتون  EUR 25,991.800  شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب   USD UPVC PROFILES 527,812.800  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  وليد علي عطيه الصداعي   شعير   USD 290,000.000  الحبوب شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تراخيص USD 15,371.590  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوفارس عادل بشير محمد  تراخيص USD 403,402.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تراخيص EUR 37,500.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  EUR 66,080.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   تصميم الغالف  USD 120,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن احمد حسن ابريرة أدوية بشرية USD 146,076.560  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  املريض ناصر الصيد عياد  جبن   EUR 281,080.000  شركة الجوهرة املتألقة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  ناصر الصيد عياد املريض  مشروبات   EUR 514,375.500  شركة الجوهرة املتألقة الستيراد املواد الغذائية

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سليمان سالم الفقى جمعة  شامية  TND 424,620.000  شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبد الغنى جمعه مريخيص  قارورات فارغة   USD 194,214.240  شركة سلطان للصناعات الغذائية وتعبئة املياه واملشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبد الغنى جمعه مريخيص  نايلون تغليف   USD 187,200.000  شركة سلطان للصناعات الغذائية وتعبئة املياه واملشروبات  

 املصرف اللليبي الخارجي   طارق رضوان الطاهر  الطاهر  ادوية  EUR 455,194.560  شركة الرضوان الستراد االدوية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي   مواد كهربائية   USD 317,200.820  شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 



  

 
6 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,669,446.480  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عصام عبدهللا عمر اذياب   خواتم وقالئد   USD 1,805,102.600  شركة أيوان الستيراد الحلي واملجوهرات واالحجار الكريمة واملعادن الثمينة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  علي أحمد حسين حسين املطردى  بسكويت   USD 131,852.500  الغذائيةشركة الغزالة الليبية الستيراد املواد 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفيرتر USD 60,560.000  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 بنغازى الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  سعيد عبد القادر جاد هللا إبراهيم  إطارات  USD 2,263,614.280  الجديدة إلستيراد السيارات وقطع غيارهاشركة ليبيا 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  رياض احمد خليفة عماره  مواد بناء USD 664,679.000  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة USD 54,461.030  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -الجمهورية مصرف  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن   USD 42,508.800  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة كرفت   USD 205,237.370  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  بالستيكية مصبعات  USD 361,097.900  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  معامل تحاليل   EUR 242,034.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الجربي انيا نور الدين يحي  معدات طبية  USD 173,034.950  شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  السيد خليفة عبدالسيد حروش   زيت درة USD 120,000.000  شركة دبايب الستيراد املواد الغدائية  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  السيد خليفة عبدالسيد حروش   عصير   EUR 23,446.000  شركة دبايب الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   زيت العود  USD 2,940,000.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  شراء سجاد للطائرات  EUR 16,990.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  مستحقات شهر مايو  USD 122,646.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  املشيخى عبدالعاطى بلعيد احمد  اشتراك خدمات  USD 9,807.750  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار للطائرات USD 95,400.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -الجمهورية مصرف  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  اطارات للطائرات USD 60,765.900  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  تقييم االضرار   EUR 10,000.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  وقود طائرات  USD 20,000.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار طائرات EUR 6,483.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  اشتراك منظومة   EUR 27,776.700  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قاصة م مستحقات  USD 418,014.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 303,025.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   مولدات   USD 182,000.000  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل  USD ANIMAL GHEE 1,650,228.000  شركة الدرهم الذهبي للصناعات الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  كريمة محمد منصور الشتيوي  مستلزمات انتاج  EUR 70,000.000  شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية 
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 البطنان  -مصرف الجمهورية  بالقاسم العبد يونس عويان   تن USD 498,272.000  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  ياة ممنظومة معالجة  EUR 3,745,567.000  شركة السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  رندا الطاهر محمد ابوراوي  احدية USD 663,708.800  املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجادشركة تيتان الستيراد 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد ابوراوي رندا الطاهر  أحذية  USD 290,630.000  شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى   لفائف حديد  USD 936,000.000  مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع  

اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها   الرئيس ي   - مصرف األمان  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل   مواد صحية  EUR 23,600.080  شركة الصداقة الر

اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها   الرئيس ي   - مصرف األمان  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل   مواد بناء وملحقاتها  EUR 167,607.520  شركة الصداقة الر

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبد الباسط عاشور عبد هللا البيباص  اكسسوارات مطابخ EUR 70,821.970  والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة شركة أزاريا لصناعة األثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم   تن  USD 89,300.000  شركة كونا الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل   أطقم وسالسل   USD 1,202,969.200  شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   محوالت كهربائية EUR 217,000.000  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  محمول  أجهزة ه USD 1,000,459.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز   موز  USD 3,120,000.000  شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   حليب مجفف  USD 570,360.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي مالبس  EUR 396,410.500  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  EUR 1,310,985.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى  مواد خام  USD 1,650,918.750  شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه  

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى  خط انتاج  USD 238,380.000  شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه  

 فرع بنغازي  -املتحد مصرف  عمر محمد مفتاح الشريف  غساالت  USD 112,550.000  شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 483,840.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 فرع زوارة  -مصرف املتحد  مصطفى بشير الحصائري  طابعة   USD 21,348.590  شركة  مجموعة االمانة الستراد االجهزة االلكترونية

 فرع زوارة  -مصرف املتحد  مصطفى بشير الحصائري  حبر طابعة   USD 13,071.600  شركة  مجموعة االمانة الستراد االجهزة االلكترونية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  مراد احمد على سالم السعداوى  USD ANIMAL GHEE 1,495,357.000  شركة ارياس الدولية للصناعات الغدائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ايمن امحمد  مسعود املبروك   زيت دوار الشمس  USD 234,750.000  شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد أبوبكر أحمد هامان   أخشاب EUR 75,720.000  شركة العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراتةمصرف النواران فرع  معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 671,290.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 450,054.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  رضاء سالم عبد السالم الحراري  االت وقطع غيار   USD 47,850.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح عطية مفتاح عمران   سمك مجمد   USD 159,161.640  شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف  علي محمد علي ضو   منجات مختبرية EUR 14,191.600  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  الدهون النباتية USD 138,217.200  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف  صالح املصري علي عويطي  حليب مجفف   EUR 270,500.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى  اضافات علفية   USD 130,701.760  شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية ابل  USD 690,000.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   قمح للطحن   USD 2,880,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  قطع غيار EUR 84,000.000  شركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع برج طرابلس  -اليقين مصرف  رفيق الصيد محمد سالم  مواد تنظيف USD 3,080,000.000  شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 2,289,690.000  شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,241,240.000  شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عواطف الهادى على طنيش  معدات طبية  USD 60,677.000  شركة املاسة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   لحم بقر مجمد  USD 3,128,400.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   بطاطا EUR 143,750.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد حسين ميالد الزريقانى  محاليل طبية   EUR 36,439.200  الزيتونة الصحية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس ميالد محمد على الصفراني   حفارات  USD 334,014.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها  

 رع تاجوراء  -الواحة مصرف  املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة  اطارات  USD 71,407.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  بذور عباد الشمس  USD 77,220.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمدياسين الطاهر عريبي حمزة  معدات طبية   EUR 124,000.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  وليد عبد العزيز محمد منصور   ادوية بشرية   USD 812,803.000  شركة االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايوب محمد شعبان ماطوس  محطة تحلية مياه  EUR 1,100,000.000  شركة ميسان للصناعات الغذائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد صالح الدين عمر الجروش ي  زيت درة USD 52,998.000  شركة فالدلفيا املتحدة الستراد املواد الغدائية واملواش ي والفواكه 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  توفيق لطفي املهدي الفطيس ي  مواد صحية  USD 31,150.000    كشركة التوفيق الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية واملواد الخام واملواد 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  احمد عبدهللا العربى البكورى USD CORN OIL 109,612.500  شركة املسارات الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم  

 مصراته -االسالمي الليبي املصرف  امحمد الهادي امحمد أبورويص نضائد  EUR 108,936.240  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة  سجائر USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة  سجائر USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 الليبي مصرف الخليج االول  ادم محمد على املطردى  حليب مركز  EUR 146,832.000  شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ادم محمد على املطردى  جبنة مطبوخة  USD 134,800.000  شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك افران USD 237,816.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك افران USD 288,530.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النواران فرع مصراتة االبيضعبدهللا امحمد عبدهللا  تن علبة USD 601,750.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس كمال على امحمد عمار   كمثرى  EUR 77,750.400  شركة الهيفوف الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -الواحة مصرف  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  اكياس فارغة  EUR 158,193.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية   EUR 477,200.000  شركة الطود الدولية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  خبز فورمات تصنيع   EUR 65,500.000  الغدائيةشركة باب افريقيا الجديدة للصناعات  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائدد سيارات  USD 208,154.160  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الكريم العربي املبروك بلعيد  مواد خام  USD 525,000.000  والخزنات البالستيكيةشركة الخط الذهبي لصناعة املواسير 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الكريم العربي املبروك بلعيد  مواد خام  USD 95,400.000  شركة الخط الذهبي لصناعة املواسير والخزنات البالستيكية

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  ارز ابيض الصيني  USD 1,925,000.000  اليرموك الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  شاهي اسواد USD 682,500.000  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  رجعة سعد إبراهيم سالم  مواد خام لزيت ذرة  USD 700,503.000  قورينا لصناعة املواد الغذائيةشركة 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام   USD 127,008.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  EUR 65,925.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام   USD 283,250.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  انبيه رمضان انبيه فليفل   USD PVC 148,991.420  شركة زار لصناعة بي في س ي واالملونيوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد فرج بوعجيلة ابوسنينة  معدات طبية  USD 1,172,450.550  شركة ميراس الستيراد االدوية و املعدات و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم  

 النواران فرع مصراتةمصرف  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 2,865,024.910  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  جبنة شرائح  EUR 1,198,973.770  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  جبس بورد  USD 305,164.800  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  حديد مجلفن  USD 115,275.000  الوطنية للصناعات الحديديةمصنع 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جالل محمد البشير ساري  مستلزمات انتاج  EUR 1,850,450.750  شركة املهارة االولى لصناعة االثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ساملة صالح عبدهللا اشتيوي  زيت   EUR 1,455,845.000  شركة الصخر العتيق للصناعات الغدائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر الدين احمد محمد الجمل  هواتف محمول  USD 316,740.000  شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا السركس ي عبدهللا مصطفي  اخشاب EUR 209,507.680  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  مستلزمات صناعة   USD 2,408,500.000  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمود صالح محمد الربيعي  قطع غيار سيارات   USD 144,758.300  شركة عالم السرعة األول الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمود صالح محمد الربيعي  قطع غيار سيارات   USD 123,694.000  شركة عالم السرعة األول الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها 
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 فرع الخدمات مصراته -مصرف الواحة  محسن محمد محمد أبوفناس  رول بى فى س ى  USD 420,000.000  لطباعة مواد التغليف والتعبئةشركة فناس 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   مواد خام طالء  USD 1,028,311.000  شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   طالء خام  USD 1,982,605.000  شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  مركزات اعالف USD 143,500.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  مركزات اعالف EUR 110,000.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 850,000.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف محمولة  USD 722,175.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات  USD 1,401,012.870  شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر EUR 170,235.940  شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالواحد محمد رحيل سعيد   USD PURE CORN OIL 1,515,885.000  شركة الدرهم الدهبي للصناعات الغدائية 

 فرع الخدمات مصراته -مصرف الواحة  عبدهللا عبدالخالق مسعود تيكه مواد تنظيف USD 32,697.280  املستقيم الستيراد مواد التنظيف شركة الدرب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   حديد  USD 1,301,538.000  شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  منصور أحمد عبدهللا أمحمد   لوحات فوالذ USD 1,010,989.000  شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  حليب   EUR 163,231.300  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 تاجوراء  -مصرف الجمهورية  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات   USD 868,966.600  شركة أطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار معدات طبية  USD 1,779,000.000  شركة انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل   اسمدة   USD 179,051.710  شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  USD PVC 1,701,596.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة HUAWEIأجهزة  EUR 261,847.000  شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا  USD ANIMAL GHEE 1,650,823.000  شركة الوفاء الدائم للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مراد خالد ابراهيم ابوظهير  حليب مجفف   USD 1,508,914.000  شركة مرجع الغذاء للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه اسمنت  USD 268,400.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  شامبو USD 36,046.240  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات عناية  EUR 85,369.400  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  هيثم عبدالسالم محمد الذويبى هاتف محمول  USD 1,100,056.000  الستيراد الكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارهاشركة االتقان موبايل 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  أيمن مصباح أحمد وهيبه  فيتامينات علفية USD 4,945,800.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش  مواد خام للتصنيع  USD 2,709,039.000  شركة بريق الحياة لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عمر ابراهيم املحبرش   اجهزة موبايل  USD 1,119,540.000  شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة  الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عمر ابراهيم املحبرش   اجهزة موبايل  USD 981,900.000  الكهربائية  وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية  شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم محمد كشكر   مواد تنظيف USD 1,667,400.000  شركة العقيق الذهبي املتميز الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات والعطور  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  هللا نجم اسماعيل محمد فضل   مواد خام  EUR 854,000.000  شركة فكتوريا لتنقية وتعبئة مياه الشرب

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   قمح USD 4,965,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ميلود ابوحالله محمد احمد  جينة  EUR 86,112.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  كرتون  USD 887,000.100  شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  كرتون  USD 2,975,000.660  املياه شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين مفتاح حسين اشناق  شاشات USD 136,000.000  شركة الشركاء الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  طاهر محمد بوقعيقيص سامى محمد   معدات تشغيل   EUR 1,453,340.000  شركة امواج املحيط لصناعة املواد الغذائية

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  أبو عجيلة فتحي أبوعجيلة بن صليل  مكمالت اعالف  USD 2,965,652.000  شركة سما االولى لصناعة االعالف و الدقيق و مضارب االرز 

فرع خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   مواد خام  EUR 1,610,123.500  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

 والشركات مصراتة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد سالم محمد كريم   مواد خام للتصنيع  USD 1,750,281.000  مصنع املرس ى لصناعة األثاث املعدني 

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفي عبدالصمد سالم   مكرونة   USD 620,000.000  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه حديد خام  USD 2,750,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املولدي ابوالقاسم عمار العالقي  قمح طري  USD 5,580,000.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املولدي ابوالقاسم عمار العالقي  قمح صلب   USD 3,240,000.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 


