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 . 25/08/2021حتى   19/08/2021تفاصيل 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

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني   اسالك كهربائية EUR 300,328.080  شركة الجذور الستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 1,826,880.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  كورنفلكس   USD 410,058.440  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أبوسنينة  رمضان سالم علي  بقوليات  USD 246,765.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة  USD 1,325,203.350  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام  USD 432,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام  TND 234,600.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خوجه مفتاح خوجه اليسير   مضخات ماء   USD 117,940.000  عية وقطع غيارها شركة ارض الخير الستيرد االالت املستلزمات الزرا

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت طهي  USD 1,698,105.060  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  خالد سليمان عريبي القضقاض   شفرات USD 135,200.000  لورد العاملية الستيراد مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة شركة 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  خالد سليمان عريبي القضقاض   العناية بالشعر EUR 132,700.000  شركة لورد العاملية الستيراد مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 184,582.910  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  شوكالتة USD 117,440.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 273,375.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   بطاطا مجمده  USD 75,600.000  الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 1,093,500.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصرف الخليج االول الليبي  سعيد ابراهيم سعيد كرناص  مولدات كهربائية  USD 267,550.000  ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيرها شركة

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  مواد تنظيف EUR 524,193.000  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد جمال الدين علي التويجيري  منتجات عناية  EUR 1,211,130.660  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  انويجى محمد انويجى مصطفى  طحينة ومربى  USD 50,500.000  شركة فرح الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدهللا الشيباني  تونة  USD 297,000.000  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

افذ من االلومنيوم والبي في س ي شركة   مصرف الخليج االول الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  ارضيات خشبية   EUR 294,526.500  القلعة لصناعة االبواب والنو

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 242,465.710  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها
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 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 326,268.700  كة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شر 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 261,518.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 113,400.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  إطارات  USD 107,910.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 53,100.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   ادوية بشرية  EUR 239,750.000  العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 لليبي مصرف الخليج االول ا سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة مطبوخة  EUR 545,772.330  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  وليد علي محمد ابوشاقور  أثاث منزلي USD 47,497.000  شركة قصر الفن الستيراد االثاث  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 563,771.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   ايجار طائرة  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   USD HD[HV 'HZVM 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 187,737.330  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 154,242.230  االجنحة الليبية للطيران املساهمةشركة 

 ليبي الخارجي  املصرف الل عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 150,238.300  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 167,369.570  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   21-4-3-2عبور شهر EUR 329,769.730  االجنحة الليبية للطيران املساهمةشركة 

 صرف اللليبي الخارجي  امل عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   estتشغيل محطة  EUR 193,196.770  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   اشتركات منظومة   EUR 79,472.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مجدي محمد املهدي الشريف  مصنع اكسجين    EUR 368,525.000  الراقى إلستيراد املعدات الطبية  شركة 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات  EUR 1,178,099.650  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح ة ليمواد منز  USD 69,960.000  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها

 الرشيد  -مصرف الصحاري  خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة  بطاطا مستقيمة  EUR 87,192.000  يراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم شركة مرجان البحر الست 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 188,201.200  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 255,065.300  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  احمد محمد عدالة فوزي  حليب اطفال  EUR 435,520.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  أدوية   USD 127,211.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  شعير   USD 1,383,228.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  معدات   TND 97,200.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يالد علي العماري صالح م سكر USD 3,250,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي  
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 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  شعير  USD 1,930,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  قمح USD 3,000,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  أيمن مصباح أحمد وهيبة  مصبغات  USD 2,632,500.000  شركة الصفاء األولى لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية والصناعات الغذائية

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  محمد الفالح الصادق انصير  لوح خشب  USD 104,924.160  ديكورات شركة املدينة الحديثة لصناعة األملونيوم واالسقف املعلقة وال

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مفتاح خليفة محمود الجرو  ورق لصناعة علب  USD 806,000.000  شركة الكيان للطباعة والصناعة الورقية التعبئية والتغليف والدعاية واإلعالن

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   قطاعات بي في س ي  USD 648,590.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي  حليب   EUR 74,534.150  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي  حليب   EUR 320,900.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية  

 وق النور س -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط  اكسسوار  EUR 114,280.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل   مواد تنظيف USD 377,996.320  شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  كورنفلكس   EUR 77,825.880  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  نسكافي USD 292,491.720  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 ر سوق النو  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  بقوليات معلبة  EUR 61,522.500  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  البان EUR 40,636.500  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  املهدي امحمد رمضان املرغني  قطاعات بي في س ي   USD 184,445.070  شركة اإلتقان لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  مواد خام أملونيوم   USD 194,250.000  شركة القلعة السنيراد االلومونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  مستلزمات انتاج  USD 169,840.000  شركة القلعة السنيراد االلومونيوم 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري أرز نوفاروز   EUR 170,000.000  شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه   قرطاسية  USD 554,771.520  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه   قرطاسية   USD 231,000.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  حسين ابولقاسم حسين الحريزي  قطع غيار   USD 49,568.000  شركة العاصمة العاملية الستيراد السيارات و قطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة مطبوخة  EUR 65,699.200  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  لى محمد الهيبلو محمد ع  مصاريف شحن   USD 2,700,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مواد خام   USD 430,638.040  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مواد خام للزراعة   USD 223,425.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  محمد صالح بشير القاض ي   اطارات  USD 51,480.000  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  خليل محمد العالم  مراد دجاد مجمد  USD 920,000.000  شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

افه  USD 894,240.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية    الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مربي جو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس و احدية   USD 989,094.000  الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة شركة 
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 طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج  عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة  USD 295,900.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة  انظمة شحن   USD 271,000.000  شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة  مكثف ومبخر   USD 1,406,500.000  شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مسحوق   USD 343,728.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  اطارات   USD 202,703.000  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  مفتاح رمضان علي خليل   صابون  USD 311,746.680  شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف املساهمة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  فيصل العربى محمد زعميط  قطع غيار   USD 121,100.000  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  ربى محمد زعميط فيصل الع قطع غيار مضخات  USD 67,932.900  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مالك رجب محمد صوان   زيت العود  USD 2,809,344.000  شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة موادالتنظيف  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  عبدالسالم سالم فرج السنفاز مواد اسنان USD 123,405.000  الرجاء الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها  شركة 

افة االسالمية امل-مصرف الجمهورية يونس احمد عبدالسالم احمادى مضادات حيويه  EUR 155,640.400  شركة القدرة الستيراد االدويه واالمصال البيطريه مساهمه  ختار للصر

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد   USD 585,000.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 2,941,920.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  حسام عبدالرحيم محمد امام الغزالى   معدات طبية   USD 1,500,000.000  شركة اكليل الشفاء الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    اح سالم على ابوسنينة مفت جبنة  USD 951,082.560  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  اغدية اطفال  EUR 220,662.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  النفاتى مفتاح أبو ظهير   قمح علفي  USD 1,680,200.000  بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هارون محمود على الهتكى   تذاكر و حجزات  EUR 98,780.000  شركة سجال للخدمات و االستثمار السياحي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  هشام املهدى النعاس العربى  االت نفخ قارورات  USD 141,500.000  ع صحة لتعبئة املياهمصن

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  فريز افقي  USD 455,137.500  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  روائح خام لصناعة  TND 1,260,800.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عطيه مراجع حمد محمد  شعير  USD 2,400,000.000  شركة حدائق الجبل لتصنيع االعالف و طحن الحبوب ومشتقاتها   املختار للصر

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  العارف املولدي ابوالقاسم منصور  معدات طبية  USD 151,770.750  شركة املجد إلستيراد معدات األسنان  

 مصرف الجمهورية  ناصر عبدالسالم علي الفرجاني  ادوية  EUR 263,835.320  كنزي الستيراد االدوية شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  أيمن مصباح أحمد وهيبة  مواد خام  USD 2,964,000.000  شركة الصفاء األولى لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية والصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات أعالف  USD 85,376.200  ة للمطاحن واألعالفشركة الشروق الليبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل عبد السالم علي الدوادي  بسكويت   USD 91,658.020  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل عبد السالم علي الدوادي  جبنة  EUR 129,184.000  اكنو الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي   اطارات   USD 936,575.660  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة   USD 760,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الصريم -مصرف الجمهورية  الصغير عبدهللا الصغير الشقمانى   اسالك كهربائية EUR 1,690,583.550  شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة 

   طارق مولود ابوالقاسم الذوادي اسمنت   USD 682,000.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس   USD 1,441,740.930  شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سعده عثمان على الفارس  مضافات اعالف  USD 4,966,875.000  شركة طرابلس االولى للمطاحن واألعالف

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ى الفارس سعده عثمان عل مضافات اعالف  USD 4,927,140.000  شركة طرابلس االولى للمطاحن واألعالف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازجه  USD 1,476,225.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دجاج مجمد   USD 4,896,000.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مد الصغير ابوسديرة  عادل فوزي مح لحم بقر   USD 266,880.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  املنير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة  USD 1,872,450.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  املنير املبروك محمد ابوقيلة  صويا  USD 1,360,000.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد محمد املقصبي  اجهزة الكترونية USD 758,000.000  شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد محمد املقصبي  شاشات USD 766,400.000  كهربائية شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية وال

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ياسمين عبد الوهاب  احمد بور اوي  مستلزمات طبية   USD 2,558,643.000  شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ياسمين عبد الوهاب  احمد بور اوي  مستلزمات طبية   USD 2,567,218.000  التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية  شركة 

 لفرع الرئيس ي ا -مصرف السراي  ياسمين عبد الوهاب  احمد بور اوي  مستلزمات طبية USD 2,968,470.000  شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام  USD 990,535.000  مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ايمن علي سالم الحمرى  مواد تنظيف USD 453,000.000  شركة مجموعة كلين الستيراد مواد التنظيف  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   عصير  USD 2,024,125.200  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد فوزي محمد أبو سديرة مواش ى حية   EUR 1,144,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يوسف محمد الهادي كشاد BIEN SPORTاشتراك USD 100,000.000  شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  حسين سليمان عطيه هويدى  كهرومنزلية USD 287,772.000  الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هيم محمد  هنداوي عبدهللا ابرا جبنة USD 253,935.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد   جبنة USD 253,935.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد   جبنة USD 253,935.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  عادل الصويعي محمد الصويعي  زيتون اخضر   USD 400,000.000  شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  ي رمضان علي منصور عل زيتون   USD 320,100.000  شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 2,329,205.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 1,922,168.000  درب الصافية الستيراد املعدات الطبية شركة 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكالطة USD 75,559.680  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   بسكويت و شكالطه USD 288,552.500  الجديد إلستيراد املواد الغذائية  شركة الربيع

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   كيك وشوكالتة USD 240,587.500  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   األرز   USD 1,571,715.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ا اكرم محمد رجب الذيب  ارز  USD 629,375.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 2,495,808.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار شامبو USD 304,694.100  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حيه EUR 516,600.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم 

افيت   USD 103,128.000  شركة جبال الفردوس الليبية لصناعة الرخام و الجرانيت   سوق النور  -مصرف الجمهورية  افهمحمد عبدالسالم علي مع رخام وجر

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات نوع كيا   USD 858,637.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارت نوع كيا   USD 407,370.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  كرتون  USD 2,500,000.000  شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات كهربائية  EUR 103,501.860  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   هريسة   USD 380,331.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   USD PVC K67 357,000.000  الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  يسري الطاهر الفيتوري صولة   غاز  EUR 51,238.000  شركة غصن الياسمين الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية  وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   مواد خام  EUR 67,486.190  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   أفران وغساالت  EUR 18,188.000  البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  ايناس محمد جاب هللا سويس ى  كهرومنزلية USD 245,796.000  شركة االمتياز االفضل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد  USD 48,774.150  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها  

افد من األملنيوم مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج  USD PVC PROFILE 180,954.080  الساراي لصناعة األبواب و النو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خليفة سالمة  ابودر الشارف موالدات   USD 85,200.000  شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   اشتراك شهري  EUR 66,577.220  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   رسوم اشتراك   EUR 33,287.090  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   رسوم اشتراك   EUR 30,683.280  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل محمد مفتاح محمد هديه  صفائح حديد  USD 187,305.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 125,520.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   عطور خام  USD 240,000.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 172,300.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  
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 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي  حليب   USD 213,840.000  شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  وليد علي عطيه الصداعي   شعير   USD 493,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  أيمن مصباح أحمد وهيبة  مواد  خام   USD 2,772,900.000  شركة الصفاء األولى لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية والصناعات الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع بذور شوفان  EUR 26,880.000  شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية خدمة  USD 159,881.330  االتصاالت الدولية الليبية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  USD 26,795.480  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  EUR 184,569.330  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تراخيص USD 98,400.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 12,262.220  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمةتجوال  USD 31,476.470  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  EUR 42,401.730  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 الليبي مصرف الخليج االول  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 125,720.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  EUR 3,852.680  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني   USD 48,216.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  رسوم تسوية   EUR 212,441.890  االتصاالت الدولية الليبية شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لقادر عبدالسالم العماري أميرة عبدا مستلزمات أطفال  EUR 428,357.750  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   عصير  USD 1,600,521.300  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 1,312,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 265,647.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   اد تعبئة وتغليف مو  EUR 765,400.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   تصنيع  لدقيق ل USD 45,080.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  ميالد مفتاح املهدي الحويج  مستلزمات طبية   USD 1,484,155.800  السند األمن الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مراد ابراهيم علي دومة مالبس   USD 800,000.000  شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي   مواد كهربائية  USD 152,577.990  شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية   USD 57,000.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 441,400.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 416,300.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  



  

 
8 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد  USD 247,100.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 136,750.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار على العاتى  اسالك كهربائية  EUR 473,764.000  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  قطع غيار االت  USD 1,360,500.000  و قطع غيارها  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   لحوم مجمدة  USD 4,845,000.000  واملواش ي واللحوم  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  شكالطة  EUR 62,337.690  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  بريوش  EUR 93,840.000  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  كيك   EUR 77,000.000  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  بسكويت   USD 70,823.100  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني  مواد منزلية USD 193,104.000  شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني  مواد منزلية EUR 91,410.500  البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية شركة 

 الشاحنات -جمهورية مصرف ال رياض احمد خليفة عماره  مواد بناء USD 51,500.000  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  زيت   USD 38,625.000  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  زيوت نباتية  USD 162,670.800  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  شاي اسود USD 214,812.000  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  فرع -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  مواد خام بالستك  USD 1,750,886.000  شركة جيالن للصناعات البالستيكية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  محمد عبد هللا علي عبدهللا  زيت سيارات   USD 42,005.360  شركة اإلنطالقة الجديدة إلستيراد االطارات والنضائد وقطع غيار السيارات 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   زيت العود   USD 2,841,060.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى   اطارات   USD 44,398.000  شركة الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها واإلطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى   اطارات   USD 46,450.000  يارها واإلطارات والنضائد شركة الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غ

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس   مواد خام  USD 397,320.000  مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  منصور عمر جبران جبران   مواد خام   EUR 82,796.030  الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  منصور عمر جبران جبران   مواد خام   USD 72,450.110  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   اضافات أعالف  USD 174,885.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان  سردينةمعلبة&تن   TND 306,600.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماء محمد احمد ميالد  مشروب طاقة  USD 47,520.000  شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه مواد خام   USD 604,750.000  شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصطفى محمد مصطفى بن عمرو   اجهزة هاتف   USD 1,110,000.000  شركة النجم الريفي الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أسماء صالح مسعود النقراط  سماد زراعى   EUR 12,042.000  الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  النعيري رمضان أحمد على  جبنة شرائح   EUR 252,480.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي  مواد بناء  USD 165,097.600  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالرزاق بشير النفاتى   مزلية وكهربائية   USD 448,211.300  النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  ر  كراتين فارغة USD 217,550.400  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   مواد خام ملصقات   EUR 49,500.000  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد ابوسديرة  حليب  EUR 154,560.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 جنزور  -مصرف الصحاري  عائشة ميلود موس ى ابراهيم   شعير   USD 8,940,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل صالح حسين العلوص  دجاج مجمد   USD 519,750.000  اق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم شركة الرف

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم   تن  USD 243,000.000  شركة كونا الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  كولة رخام  EUR 147,669.020  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  قشوط محمدصالح عتيق  مواد تنظيف USD 456,023.000  شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني  زيت عباد الشمس   USD 356,054.400  شركة جودة املراعي الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 468,060.000  األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل شركة 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث  USD 163,670.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد رجب على املجدوب  اقمشة USD 2,249,268.000  ية لصناعة االقمشة واملنسوجات واملالبس واملفروشات شركة القطعة الذهب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  جبنة شيدر   EUR 161,920.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  معجون طماطم   EUR 140,000.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس  كمبرسوري EUR 41,112.000  القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رغلى سراج الدين عادل رمضان الكو  اجهزة هاتف   USD 1,070,342.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  EUR 1,220,889.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  بولي ايثلين  EUR 1,927,985.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي   حليب أطفال   EUR 43,200.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت   USD 222,990.280  الزراعية وقطع غيارها   شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر ابراهيم محمد شكالوون   مضخات مياه   USD 64,569.900  شركة الشمل املعمارية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق يوسف مفتاح الشناق  أسالك كهرباء   EUR 165,600.000  شركة صاللة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش   أجهزة كهربائية EUR 139,682.060  يراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة الهالل الست

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الدوكالي ابراهيم بالحاج  سبائك ذهب  USD 2,340,000.000  مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة  

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه USD 338,664.200  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمد رجب مفتاح التومى  مسطحات خشبية   EUR 248,779.450  اء واملواد  الصحية  وملحقاتها شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البن 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  نضائد  USD 624,066.810  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات   USD 682,670.700  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 فرع بنغازي  -ملتحد مصرف ا صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات   USD 929,235.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 148,336.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل  مواد تنظيف  USD 147,992.000  ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عائشة ميلود موس ي إبراهيم   شعير  USD 1,472,500.000  شركة إشبيلية لصناعة االعالف و الدقيق

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم احمد عمر ابو شوفة   مواد كهرومنزلية  USD 32,495.000  شركة املوقد الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير كهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  ادوية بشرية   USD 347,998.880  نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات شركة 

 ع الرئيس ي الفر  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس و احدية   USD 614,919.650  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة   USD 53,082.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مواد خام   EUR 490,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  جبنة مطبوخة  EUR 78,074.880  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الشريف  -املتوسط  مصرف فهمي عبد القادر رشيد   سمن   USD 292,500.000  شركة مجموعة الزهور الستيراد املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع   مولدات كهرباء  USD 118,874.000  شركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي   جبنة شرائح  EUR 107,153.280  التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  علي العماري احميدة الحداد  لحاف -طاءغ USD 1,230,989.600   شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   كرتون خام   EUR 21,115.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   زيتون   USD 57,447.000  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عمر محمد عمر بوزقية   جبنة  EUR 53,827.200  شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عمر محمد عمر بوزقية   حليب   USD 104,294.000  دائية شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغ 

 فرع طرابلس  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد ابوحاللة  مواد تنظيف  EUR 71,400.000  مشركة الطريق االول الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنطيف دات املسؤلية 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 1,662,588.800  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مولد كهربائي   EUR 97,700.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر EUR 349,449.300  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مواد خام   USD 447,150.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محسن سليم علي صوان   مستلزمات طبية EUR 266,950.560  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية و املعدات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسامه ابراهيم سليمان شاكه  حديد صناعي  USD 143,905.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هائل محمود علي الهتكي  مستلزمات طبية   USD 780,793.200  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  معدات طبية  USD 2,615,000.000  املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبيةشركة 
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 لس  الفرع الرئيس ى طراب  -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  معدات طبية  USD 1,940,000.000  شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي  جبنة شرائح  EUR 191,963.520  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  على صالح ضؤ سميه  سيراميك  USD 976,896.000  النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  خميرة USD 94,416.000  شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  قهوة نسكافيه EUR 101,360.710  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة   حليب مجفف  USD 138,982.900  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 1,299,245.600  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات تشغيل  EUR 204,885.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج صوديوماكياس سلكات  USD 37,044.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج  برنجلز EUR 47,457.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج  كيك USD 66,500.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد الجيالني محمد هبال  لحم بفري مجمد   USD 2,900,625.000  شركة العالمة الدولية الستيراد املواش ي واللحوم ذات املسئولية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  ارز   USD 280,000.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري حليب  EUR 3,801,192.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود   ة أسالك كهربائي EUR 390,040.000  شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  EUR 110,985.900  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  سخنات مياه  USD 554,760.000  املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

 صرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية امل أية عبدالناصر املهدي قداد  زيت مواد خام   USD 396,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد  مستلزمات تشغيل  USD 750,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد  أكياس EUR 355,200.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   سكر USD 2,997,200.000  شركة يلد الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   شاهي USD 3,000,000.000  شركة يلد الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   سكر USD 2,999,740.000  شركة يلد الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  علي الشاطر رجب محمد  كمثرى  EUR 233,296.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة حواء علي محمد بلحاج اطارات سيارات  USD 88,200.000  شركة داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ناجى فرج ابراهيم خالد   قمح USD 1,920,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ناجى فرج ابراهيم خالد   شعير  USD 1,960,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية 

افذ من االلومنيوم و البي في س ي   فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  ي في س ي قطاعات ب USD 86,250.540  شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 332,956.560  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة  سجائر USD 2,800,000.000  اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  شركة 

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

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض كيلو 25ارز شوال  USD 217,100.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  هرسية  USD 203,995.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا   مالبس   USD 526,750.000  شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها 

 مصراتة  خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  وني  عارف علي الطاهر التره مواد خام   EUR 1,275,775.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 مصراتة خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  محمد حسن محمد لبيدي خط لصناعة املياة EUR 2,130,000.000  شركة إثمار للصناعات الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 50,569.270  ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام عبد الباسط فرج الزائدي   مكمالت غذائية  GBP 63,096.780  شركة الصحية االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح خليفة محمد الحمري  زيت  ذرة  USD 170,495.000  شركة الثقة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  احمد عبدالحميد مراجع حمد محمد  اجهزة موبايل  USD 609,800.000  بيت العز الستيراد االجهزة االلكترونية  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حميد منصور فرج زياني  مصابيح USD 215,600.000  شركة زهرة الكوثر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   مواد صحية  EUR 246,326.250  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني  USD PVC 242,844.000  شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية  

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  قطع غيار USD 271,741.470  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد احمد محمد الزيتوني   دمية  خ USD 475,305.220  شركة نقطة تواصل رقمية للمعلوماتية والتقنية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب   قطع غيار   EUR 114,500.000  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام   USD 324,500.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -اليقين  مصرف عبد الهادي يوسف الهادي محمد  تعبئة  لمصبعات ل USD 1,957,112.000  شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام عبدالباسط فرج الزائدي   مستلزمات عناية  USD 101,087.900  شركة الرفاهية الدائمة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف   مواد بناء EUR 27,432.900  مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حكيم مصطفي العربي الشريف  عبد ال سخانة مياه USD 182,880.000  شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد ميلود عمر الخنفاس  معدات حضائر  EUR 51,530.900  شركة سنابل الزهراء الستيراد معدات الحضائر واملستلزمات الزراعية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسماء احمد عبدهللا كامل  مطهر و كحول طبي   USD 93,498.640  و االدوية و املستحضرات الطبية  شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مكمالت اعالف  USD 2,193,627.000  شركة الراعي الصغير لصناعة األعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت خام  USD 2,023,514.000  شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  ية معدات طب USD 2,761,836.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 3,515,478.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 1,813,087.000  درب السالم الستيراد املعدات الطبيةشركة 
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 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف ال محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار   USD 394,808.140  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 2,973,446.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 3,573,258.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   طماطم علب  USD 1,948,206.000  شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى احمد التومي  مشروبات  USD 200,960.000  و املواش ي واللحوم شركة لطافة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  دواجن مجمدة  USD 297,000.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  محمد عمر فرج الحامدي  اصدار تأشيررات   USD 20,000.000  برج العاصمة للخدمات واالستثمارت السياحية شركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  سالم على بدر   لحم بقر مجمد  USD 3,373,300.000  شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض مكرر   USD 3,610,750.000  ستيراداملواد الغذائيةشركة املعمورة األولى ال 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر مكرر في اكياس   USD 2,466,750.000  شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 43,245.450  السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد احمد املختار احمد الحضيري   اجهزة حاسوب USD 678,742.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام صناعية USD 1,056,183.000  مصنع سعود لصناعة األثاث املعدني 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفي سالم التومي   عبداملعز  بالستيك بي في س ي   USD 2,065,469.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  مواد خام لالمنيوم  USD 16,782.000  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  أملونيوم  EUR 118,369.200  كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مروان عزالدين عبدهللا   مواد خام بالستيك  USD 2,106,819.000  شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  العباس ابوبكر رمضان حموده  معدات طبية  USD 1,752,000.000  شركة حطين العاملية الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية و مستلزمات االم و الطفل  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  شاحنات EUR 734,500.000  ارها ومعدات وتجهيزات شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غي

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حسن محمد سالم زعيط  مصبعات  USD 1,825,000.000  شركة الرائد الليبى لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  سردينة  USD 116,027.000  تالية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات USD 54,054.000  شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش  سكر أبيض مكرر  USD 3,575,000.000  الريم الدولية الستيراد مواد الغذائية  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  شكالطه USD 45,712.500  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مواد كهربائية  EUR 62,466.580  مال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة ش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نجم الدين صالح علي مفتاح الغولة  اكواب  USD 17,967.000  شركة أخوه الجبل الستيراد مواد الزينة والخردوات 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 1,890,000.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف  USD 1,240,485.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  د عيس ى  ابراهيم عبد هللا محم  هواتف  USD 1,670,285.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 
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 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث   USD 24,850.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 35,400.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  رجب ابراهيم الحاج احمد  اقمشة مصبوغة  USD 51,850.000  مالبس رجب ابراهيم الحاج أحمد  مصنع 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  زيت زيتون  EUR 50,400.000  شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي صالح ضوء سميه  سيراميك   USD 708,480.000  شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  احمد محمد بالحسن عبدالقادر  ادوية   USD 169,000.000  شركة الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زهير مختار محمد الكالوش  مواد تنظيف USD 61,000.000  شركة زهر دمشق لصناعة مواد التنظيف

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس معاذ فرج رمضان حدود  اسمنت  USD 88,200.000  الخروبة لصناعة مواد البناء و االسمنت و الجبس شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد البدرى الفيتوري الخرماني  تذاكر سفر جوية  USD 20,000.000  شركة باريس للخدمات السياحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد هللا نوري العاشق  مضافات ومكمالت  USD 2,362,801.000  يا لصناعة االعالف ومشتقاتها  شركة مراعي أو 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  حسين مفتاح سالم كريم  كوابل املنيوم   USD 187,654.000  السنابل الخضراء الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   صفائح فوالذ USD 1,150,621.000  شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد ابو بكر الطاهر عريبي  ادوية   EUR 93,850.000  شركة القصر امللكي الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد ابو بكر الطاهر عريبي  ادوية   EUR 24,122.000  شركة القصر امللكي الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد عبدهللا أمحمد منصور  صفائح حديد  USD 1,525,623.000  شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد عبدهللا أمحمد منصور  لفات حديد  USD 1,550,425.000  سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية شركة 

 لس  الفرع الرئيس ى طراب  -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   قطان حديد  USD 1,500,852.000  شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   لفائف فوالذ USD 1,280,558.000  شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء

افذ   فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   مسطحات خشبية  EUR 458,933.510  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو

 تاجوراء  -مصرف الجمهورية  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات   USD 270,002.800  شركة أطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار USD medical face mask 2,400,000.000  شركة انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  والعات  USD 110,000.000  شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  رياض مصطفى عبدالصمد سالم    مكرونة   USD 620,000.000  اش ي واللحوم  شركة خطوط الغداء املتحدة إلستيراد املواد الغذائية و املو 

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  رياض مصطفى عبدالصمد سالم    مكرونة   USD 620,000.000  شركة خطوط الغداء املتحدة إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  صفائح معدنية USD 2,180,331.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 الخدمات االسالميه مصراته  -مصرف الواحة  عبدهللا محمود فرج الجهيمى  مواد صحية  EUR 203,172.000  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا  USD MILK POWDER 1,100,843.000  شركة الوفاء الدائم للصناعات الغدائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية  USD 1,393,604.080  لطفل واملعدات الطبية  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم وا

افد    فرع زليتن  -مصرف اليقين  أسامه رمضان إشناق  أخشاب   EUR 106,002.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو



  

 
15 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  USD 55,315.000  بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حسين بلعيد مفتاح حسونة  ادوية  EUR 68,820.000  شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خليفة عبد العاطي خليفة الجرم   تراخيص  USD 1,200,592.500  شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونظم االتصاالت 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عماد احمد سالم الفلفال  مواد تنظيف  USD 1,001,900.000  التنظيف  شركة امليرا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   صفائح فوالذ USD 1,397,100.000  شركة صور املدينة لصناعة مواد اليناء والطالء واملعاجين واملواد البالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   قضبان املونيوم  USD 1,399,130.000  شركة صور املدينة لصناعة مواد اليناء والطالء واملعاجين واملواد البالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د الجحش محمد عمران ميال  مواد خام للتصنيع   USD 2,737,090.000  شركة بريق الحياة لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش  مواد خام صناعية  USD 2,537,199.000  شركة بريق الحياة لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عمر ابراهيم املحبرش   اجهزة هاتف نقال  USD 653,970.000   ا شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غياره

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احمد جمعه صالح ابوداقل   معدات طبية  USD 1,499,750.000  2شركة جديد البشائر الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها  حسب الفئة رقم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  سراج الدين الضاوى عبدهللا احمودات  دجاج مجمد  USD 2,205,500.000  شركة شهد الخير الدائم إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم محمد كشكر   مستلزمات عناية  USD 1,958,400.000  والخردوات والعطور  شركة العقيق الذهبي املتميز الستيراد مواد التنظيف والزينة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اكرم محمد مفتاح شلتات  مجوهرات USD 528,759.000  شركة دار لؤلؤة الستيراد الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة

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

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد سبيطه  عبد الرؤؤف نورى مواد تنظيف GBP 60,664.750  شركة بركة الفردوس الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  مصبعات  USD 1,575,000.000  شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  احمد بالقاسم محمد النائلى  سجائر USD 4,739,700.000  شركة برنيق الستيراد التبغ

 الرئيس ي   - مصرف األمان  محمد علي عبدهللا غلبون  معدات زواق   USD 45,931.280  شركة تاج ليبيا الستيراد طالء السيارات 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ى مفتاح الورل محمد مصطف  مواد غذائية خام   USD 510,000.000  شركة السندباد الفض ي الستيراد املواد الخام  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرج املختار الدنقاوي  بورسلين USD 2,637,360.000  شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملنعم عمر بشير بشير   مواد غذائية خام    USD 500,000.000  شركة قمة الهدف الستيراد املواد الخام  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد رمضان الطاهر ابوتركية مواد خام  USD 1,006,856.000  مصنع دانا لصناعة االثاث املعدني 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي مواد خام ) فوم(  USD 173,420.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية   USD 627,451.920  مصنع الدافنية لصناعة خراطيم الري بالتنقيط  

 مصرف الخليج االول الليبي  ف الساقزلى حاتم عبد اللطي شكالطة USD 290,715.200  شركة املستقبل االخضر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم ناجي عبد السالم عبد هللا   حليب مجفف  USD 1,580,945.000  شركة الوفاء الدائم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مستلزمات تصنيع  USD 1,343,175.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مستلزمات تصنيع  USD 1,653,190.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مستلزمات تصنيع  USD 1,299,395.000  لدقيق  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف وا
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 ة ت مصراخدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  خيرية علي القائد  قطع غيار ألكترونية EUR 1,775,647.500  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 

 مصراتة  خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  خيرية علي قائد لتصتيع اثاثمواد  EUR 2,320,256.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا سالم مفتاح عامر  شعير للطحن   USD 2,356,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف وللمطاحن ومضارب االرز 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا سالم مفتاح عامر  شعير للطحن   USD 6,105,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف وللمطاحن ومضارب االرز 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صالح عطية املهدي الغول  مولدات USD 60,750.000  بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  كية  املعتز رمضان الطاهر ابوتر  مواد خام للتصنيع  USD 1,682,677.000  شركة املنارة األولي للصناعات الحديدية

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   موز   USD 189,000.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   مستلزمات شعير   EUR 1,190,000.000  الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان  مواد خام للتصنيع  USD 1,647,355.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان  مواد خام للتصنيع  USD 1,517,139.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

خدمات صيانة  EUR 550,917.840  شركة هاتف ليبيا 

 ودعم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد على على بالرأس على 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   تن علبة USD 704,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية


