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 . 10/11/2021حتى   04/11/2021تفاصيل 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 فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  فطر )فقاع(  USD 49,410.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد العياش خضورة   مواد خام  EUR 60,134.400  مصنع الغزاله لصناعة الطالء واملعاجين

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   عصائر  EUR 521,774.470  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   مواد خام لزجاجات   USD 920,000.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  جمال رمضان علي خليل   تونة   USD 132,000.000  شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  تونة  USD 685,948.000  شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  تالجات البضائع  USD 221,594.300  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  اطارات   USD 514,672.100  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 317,730.040  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق مفتاح شعبان حميد  الواح عازلة  USD 117,472.000  شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام للطالء  USD 174,000.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  حاجي بشير العكاري بشير  كيكات  USD 52,386.670  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عبدالسالم سالم ابوزريق  معجون طماطم   EUR 396,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الزناتي ضو منصور ضو   اكياس USD 92,360.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية  

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة EUR 524,520.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   بطاطا مجمدة  EUR 98,755.010  املتوسط إلستيراد املواد الغذائيةشركة شمال 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 323,764.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و شكالطة   USD 1,801,600.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد الصديق احمد القويري  فيتاميتات  EUR 1,205,100.000  شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبد السالم الفاس ي إبراهيم سعيد  ذرة  USD 1,005,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة سخانات مياه EUR 242,246.400  شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   دعم فني   EUR 17,000.000  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  محمد مصطفى محمد قرقوره حبوب صويا USD 1,090,000.000  مصنع املربي لصناعة االعالف 
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  أدوية   EUR 251,297.280  الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة العافية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا محمد عبدهللا ميالد  اطارات  USD 327,439.000  شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وجميع  

 مسالته -مصرف الصحاري  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين  بسكويت وشكالطة   USD 891,993.750  شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  سالم مختار فرج جبران  مواش ي  EUR 909,250.000  شركة الجيره الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير محمد محمد القماطي  قرطاسية  USD 219,822.800  املكتبيةشركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات 

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  عبد الناصر الهمالي بشير الرنتوتي  مواد خام    EUR 97,800.720  شركة النجع لتعبئة املياه واملشروبات

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب USD 1,333,645.000  شركة سما الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية ومواد الخام  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف USD 31,600.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 647,309.050  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف USD 32,880.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف USD 152,700.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة   USD 111,240.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد خليفة احمد ابوشعالة  زيوت السيارات  EUR 284,334.480  شركة راس املاجن الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  USD 156,913.800  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تونة   USD 326,250.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -الجمهورية مصرف  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب   EUR 308,880.000  شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مراد خليل محمد العالم  دجاج مجمد   USD 400,207.500  شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 الكريميه -مصرف الجمهورية  الفاندىمحى الدين محمد أحمد  معدات مصنع   USD 247,130.000  شركة النجيلة للصتاعات البالستيكية  

 الكريميه -مصرف الجمهورية  محى الدين محمد أحمد الفاندى معدات مصنع   USD 188,430.000  شركة النجيلة للصتاعات البالستيكية  

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  مفتاح خيرهللا مفتاح سليمان   زيت ذرة   USD 260,000.000  شركة دروب الرخاء الستيراد املواد الغدائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام طالء  USD 328,146.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  مصنوعات الحديد  USD 96,053.750  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صفاء الهادي حسن بن كحيل  ترخيص ملنصة   USD 150,534.000  شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  فيصل العربى محمد زعميط  سيور نقل  USD 94,397.000  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  احمد على محمد القزيري  جبنة شرائح  EUR 545,356.800  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد محمد بشير بن سعود   مواد خام  USD 1,121,849.000  مصنع سعود لصناعة األثاث املعدني 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 1,095,050.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد  USD 1,019,208.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  أرز   USD 875,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى  جبنة شرائح   EUR 242,380.800  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب  EUR 154,800.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 960,718.440  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  مدحرجات   EUR 105,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  قطع غيار   EUR 77,080.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم EUR 1,267,200.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  ادوية بيطرية   USD 172,877.060  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  ثالجات USD 699,462.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  غساالت USD 337,446.300  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي تونة معلبة USD 80,625.000  شركة مرمر ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  املقرعن خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه  زيت   USD 202,125.000  شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عطيه مراجع حمد محمد  قمح USD 1,700,000.000  شركة حدائق الجبل لتصنيع االعالف و طحن الحبوب ومشتقاتها   املختار للصر

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   نضائد USD 305,383.860  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت ذرة   USD 497,700.000  شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   فرج سالم ميالد االطيوش  الرسوم البيانية  USD 1,300.000  شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية املحدودة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام   EUR 545,424.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  حليب   EUR 831,600.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش   حليب معقم  USD 54,432.000  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الجمهورية بالخير  بدرالدين على عبدالسالم الفرجانى  تونة   USD 97,200.000  إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة دارات 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد مفتاح موس ى العابد  اسمدة   USD 265,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الصريم -مصرف الجمهورية  محمد ميلود محمد الصواري  معدات طبية  USD 86,300.000  شركة الجودة الحديثة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   طماطم USD 3,000,000.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   زيت USD 1,999,965.000  شركة أجيال العطاء الو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل فرج محمد املبسوط   اسمنت  EUR 141,000.000  شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بشير سليمان أبوعجيلة قداد  مستلزمات تشغيل      USD 1,199,400.000  شركة العلوص للمطاحن ومضارب األرز 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته USD 77,078.400  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالطه  USD 454,583.690  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم مجمد   USD 546,000.000  شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 الخليج االول الليبي مصرف  الزبير عبد السالم ابراهم صليل  اسمنت  USD 207,400.000  شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر
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 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   االالت مصنع  USD 3,260,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 املنعم رياضعبد  -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   قمح طري  USD 2,580,500.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر USD 2,998,700.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 2,998,700.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات تشغيل  USD 3,150,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  البان ومنتجاتها  TND 139,820.760  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد عبد السالم سالم الدنوني   معدات طبية   USD 499,900.000  شركة الواحة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير   بيض مخصب   EUR 118,342.000  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   معجون طماطم   EUR 84,000.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح على محمود الغه صوصات  EUR 28,111.910  شركة شموس الخير الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز مانجو USD 2,577,440.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حليب بودره  EUR 846,600.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حمض السيتريك   USD 63,375.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة  USD 2,394,000.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 1,270,920.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودره  USD 492,912.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  جبران فرج مختار فرج   عجول حية EUR 188,000.000  شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   غساالت وميكرويف  EUR 173,006.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه  جبنة موزاريال EUR 259,740.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ميلود صالح عبدالهادي الديب  مكانس كهربائية  EUR 27,495.770  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة  USD 904,911.300  الستيراد املواد الغذائية املحدودةشركة هادريان 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سالم محمد ضو بن غيث   مالبس رجالية  USD 82,599.000  شركة املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   عطور خام  USD 313,300.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات  USD 676,244.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  أجهزة منزلية   EUR 36,207.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  غسالة  USD 347,760.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 17,338.690  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  EUR 115,731.060  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 194,604.300  شركة النسيم للصناعات الغذائية  
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   خط انتاج EUR 146,980.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة EUR 496,856.850  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  نوري مصطفى أحمد بادي قطع غيار شاحنات  EUR 63,170.000  شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية بشرية   EUR 143,500.000  الطبيةشركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد سالم على االطرش  تونة خام   USD 1,459,620.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات   USD 452,600.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  العاتى محمد مختار على  ثالجات  USD 288,406.390  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار على العاتى  شاشات  USD 889,716.000  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب   EUR 217,836.080  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب USD 85,312.390  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته -االسالمي الليبي املصرف  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 219,650.600  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر  شاحنات نقل   EUR 167,000.000  شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم حريبش ابراهيم ميالد  شكالطة  USD 94,706.970  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  أسالك كهربائية  EUR 820,322.200  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  مواد خام  USD 1,977,588.000  للصناعات البالستيكية شركة جيالن 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  PVCمواد خام   USD 2,156,411.000  شركة جيالن للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه كورنفلكس   EUR 398,775.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  طه حسين علي بن حسين   برمج وتكنولوجبة   USD 53,364.420  شركة األيادي للتدريب و االستشارات  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  مصطفي إبراهيم محمد الكشر  نضائد سيارات  USD 248,565.600  املختلفة وملحقاتها شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل 

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   اكسسوارات  EUR 136,344.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  قطع غيار االالت   EUR 26,301.900  شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   EUR 101,472.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  EUR 59,351.500  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى سليم التير   مستلزمات حظائر  EUR 61,547.000  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي اجهزة هاتف       USD 1,000,529.000  شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  زيت ذرة مكرر  USD 1,680,000.000  شركة اجيال  للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   كراتين فارغة  USD 381,567.200  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  الواح عازلة USD 218,069.480  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فرج محمد رحيل سعيد   مواد خام  USD 1,470,842.000  شركة االسناد الهندس ي لصناعة مواد البناء 
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 جنزور  -مصرف الصحاري  عائشة ميلود موس ى ابراهيم   قمح USD 5,527,500.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين سالم حسين الوليد  شاشات USD 249,960.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  معتز محمد على زوبي  ذرة  USD 5,625,000.000  الوادي للمطاحن و األعالف والغاللشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الطاهر محمد عيس ى القبالوي  جبنة  EUR 86,112.000  شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  اثاث   USD 79,724.500  شركة املنصورة الستيراد االثاث 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   )مواسير(  EUR 213,040.000  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح  EUR 189,360.000  شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  ابوفناس مختار الصديق مصطفى  زيت   USD 499,845.600  شركة الشقيق الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف USD 221,316.590  شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد فرج على جمعة  أدوية بشرية USD 244,068.300  شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   مكيفات USD 1,078,015.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة 

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 637,745.000  األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل شركة 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري أثاث منزلي USD 153,000.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  علي الطاهر خليفة املشرقي  مضخات   EUR 156,733.770  املزارع الوطني الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها ذ.م.م شركة 

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم   سردينة معلبة  EUR 465,760.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النواران فرع مصراتة علي جمعة علي أبوليفة   مواد كهربائية   EUR 98,531.400  شركة االزدهار الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية 

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  EUR 164,166.030  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  EUR 382,228.950  البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   إطارات االت زراعية   USD 124,858.790  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   إطارات االت زراعية   USD 37,543.800  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار االت   USD 54,807.080  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش   اجهزة الكترونية  USD 255,318.000  شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة ابراهيم سليمان شاكهاسامه  حديد صناعي USD 90,875.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات   USD 562,797.500  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 84,150.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  وليد عبد العزيز محمد منصور   معدات طبية   USD 4,100,000.000  شركة االمداد الطبي االستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   بذور  EUR 130,181.000  املعدات واملستلزمات الزراعية شركة الزراعي الدولي الستيراد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صابر محمد مصباح القذافي   مستلزمات انتاج  EUR 660,000.000  شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   تونة   USD 180,000.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   زيت نباتى   USD 243,075.600  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

افد من البي في س ي واألملنيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب  PVCقطاعات  USD 274,619.060  شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   حليب مبخر  EUR 651,360.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر   USD 33,968.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر USD 23,629.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصاير EUR 584,449.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  منظومة انابيب  EUR 452,760.320  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  املصري علي عويطي صالح  زيوت نباتية   USD 302,657.250  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود    USD NANA WOMEN 606,200.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حامد ضو ارحومة املحودي   مواد تنظيف  EUR 89,805.800  شركة نمارق الخير الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الهادي عامر محمد الضبيع   تونة   USD 125,670.000  شركة الشرق املض ي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - االندلسمصرف  سعيد عبدهللا املنصوري  جبنة EUR 323,700.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  شكالطة نوتيال EUR 85,893.360  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم مريود أحمد الفيتوري  أدوية عيون  EUR 78,077.610  شركة دار األدوية الستراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حميد حامد ابراهيم العجيلي  شاي سيالني   USD 43,470.000  شركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  زيت   USD 496,422.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  زيتون   EUR 60,760.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   آلة إنتاج   EUR 240,168.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف  عبدالعظيم عياد خليفة قداد االالت زراعية  USD 49,040.000  شركة املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج  تونة  USD 211,200.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -املتحد مصرف  نجيب خليل محمود كريمة  معدات   USD 333,216.100  شركة زادكو الستيراد االجهزة واملواد الكهرباءية وغير الكهربائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى  بذور اعالف برسيم  USD 540,000.000  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ابوشناف العطوي اكرم رجب  عجول  EUR 361,200.000  شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اكرم رجب ابوشناف العطوي  عجول حية  EUR 347,625.000  شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج   EUR 323,500.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى   تونة معلبة USD 2,249,030.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  احمد الطاهر احمد خضر   خشب ابيض  EUR 1,210,250.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  بسكويت  USD 147,617.200  شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رجب محمد علي الشاطر  قهوة  USD 559,655.190  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش  زيت ذرة USD 2,689,125.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي USD 331,515.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حمزة عمر عبدهللا عثمان سجائر USD 661,500.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 الرئيس ي الواحة  -مصرف الواحة  حمزة عمر عبدهللا عثمان تبغ   USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حمزة عمر عبدهللا عثمان تبغ  USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامة جبريل مفتاح الزبتة ابو حنك  افران USD 244,242.000  شركة املنتهي الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك غاز غاطس  USD 202,729.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على ابوبكر الزبتة أبوحنك  اطارات  USD 93,147.000  شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 248,920.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 النواران فرع مصراتةمصرف  الطاهر احمد الطاهر خضر  MDFملون  EUR 218,515.290  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  باركيه  EUR 17,486.740  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 395,713.300  شركة الطود الدولية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد حسن محمد لبيدي خط لصناعة املياة  EUR 2,553,000.000  شركة إثمار للصناعات الغذائية  

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  افران لصناعة  EUR 40,250.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عبدالحميد محمد النعاس  مواد خام   USD 2,185,000.290  شركة الصحراء الدولية للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 344,630.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هشام عبد الجليل عثمان الصيد   تراخيص USD 29,000.000  شركة البعد التاسع لتقنية املعلومات واالتصاالت  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  قطع غيار   EUR 207,487.800  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  قطع غيار   USD 463,500.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  وصالت EUR 80,050.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  قطع غيار   EUR 89,184.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   سخانات  EUR 164,621.800  الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد باليمحمد حسين  مواد صحية   USD 85,283.160  شركة الديار العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني  مواد خام  USD 324,972.000  شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي EUR 362,580.300  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مواد خام   USD 1,215,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات  EUR 352,295.770  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  



  

 
9 

 فرع سوق مواد البناء  -الوحدة مصرف  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  قطع غ الكترونية EUR 1,124,875.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  جبس بورد  USD 117,754.800  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 592,500.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر الدين احمد محمد الجمل  هواتف محمول  USD 274,710.000  شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  صالح الدين عيس ى صالح الخزخاز   اضافات علفية   EUR 1,899,975.000  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني  

 النواران فرع مصراتةمصرف  احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 47,025.010  شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة   USD 81,650.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 الخليج االول الليبي مصرف  عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركى  سمن حيواني خام  USD 108,696.000  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبدالفتاح عبدهللا القماطى  شكالطة كريمة EUR 49,812.880  شركة سنابل البادية الستيراد املواد الغذائية 

 سوق الثالثاء  -مصرف الجمهورية  عصام محمد محمد درميش  معدات طبية   USD 519,500.000  شركة تقوي الستيراد املعدات واالجهزة واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد عبدالرحمن احمد املختار شاهي  USD 26,800.000  شركة النفحات الستيراد املواد الغذائية

 وكالة املــدار أحمد رمضان الرمالي محمد   اثاث  USD 197,800.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,700,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس  اكسسوارات بي في س ي USD 120,000.000  شركة الجهد املثمر لصناعة البي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   شاهي USD 342,230.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

افة االسالمية -مصرف الجمهورية سليمان عبدالحفيظ ونيس قادير هواتف   USD 421,280.000  العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة   املختار للصر

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  محمد بالحسن عبدالقادر احمد  ادوية  USD 124,848.200  شركة الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  احمد محمد بالحسن عبدالقادر  ادوية  EUR 94,000.000  شركة الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زهير مختار محمد الكالوش  مواد تنظيف USD 53,498.160  التنظيفشركة زهر دمشق لصناعة مواد 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس معاذ فرج رمضان حدود  اسمنت  USD 215,000.000  شركة الخروبة لصناعة مواد البناء و االسمنت و الجبس 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  مكيفات  USD 253,700.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي   قضبان أسالك   USD 420,000.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  خيوط  USD 208,000.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت  EUR 220,000.000  شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت  EUR 220,000.000  شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  عزالدين محمد عبدالسالم الكشر  أدوية بشرية   EUR 200,120.000  شركة االمثال الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 األندلس  -مصرف الصحاري  عمر امحمد املنتصر كرير  حديد بناء   USD 124,723.200  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع مصراته  -اليقين مصرف  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  USD 189,182.500  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   مضافات ومكمالت  USD 4,888,800.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جنان محمد عيس ى القبالوي   جبنة EUR 90,558.000  شركة نور البالد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  انس مسعود على الرجباني  حفاظات/مناديل USD 13,951.050  شركة الهضاب الفسيحة الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  امنة الهادي مولود الغرابلي  أسمنت  USD 1,302,440.000  شركة القمة الذهبية لصناعة الطوب االسمني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد الصغير علي وهيبة  زيتون معلب  USD 120,193.300  شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه ارز  USD 718,750.000  شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي  

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  سامى محمد طاهر محمد بوقعيقيص  تشغيل آله خط   EUR 1,260,250.000  شركة امواج املحيط لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمار عبد القادر سالم عبد القادر   جبنة موزريال   EUR 158,400.000  شركة نجوم الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط  مصبعات  USD 3,525,750.060  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مستلزمات انتاج  USD 2,327,933.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  خيرية علي القائد  مكونات غساالت EUR 1,155,020.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   مواد خام   USD 1,529,691.500  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

افد    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامه رمضان مفتاح إشناق   أخشاب EUR 220,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبد الحميد عمر أبو خريص  حديد مسلح  USD 1,501,319.000  شركة وادي الحياة الستراد مواد الخام 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   موز   USD 459,000.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج   USD 3,273,109.000  شركة بشائر الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع  USD 2,053,199.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   دجاج مجمد  EUR 332,397.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   سمك مجمد  EUR 93,750.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   خامات ألواح  USD 1,305,275.000  شركة الشط الجديد إلستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   بريوش شكالطة   EUR 128,708.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 221,500.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فاخر مفتاح عمر بوفرنه خدمات استشارية USD 940,500.000  شركة الضمانية القابضة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   فحص  للطائرات EUR 328,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,234,220.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,073,358.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عائشة احمد الطاهر كعبص  غالف نيلون  USD 3,050,125.000  شركة اليسر االول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو رول بالستيك   USD 428,750.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو اكياس منسوجة   USD 2,191,000.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

افد املستقبل الستيراد املواد الغذائية   الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد محمد حسين طابون  زيتون  USD 119,141.520  شركةرو
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الناصر عامر ثابت عون  زيت عبادالشمس  USD 973,750.000  شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدى منصور االحول  موادخام   USD 1,342,880.000  شركة الوتد االكبر لصناعة الطالء 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 1,191,888.000  شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -النوزران مصرف  طاهر احمد عبدهللا بالحاج مواد خام   EUR 317,578.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منصور رمضان منصور العاتي   معدات طبية  USD 996,840.000  شركة فارس املتميزة الستيارد املعدات الطبية واالدولة واملستحضرات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة   USD 749,930.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة  USD 1,038,300.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة  USD 724,500.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري محمد امحمد شادي  زيت درة USD 946,504.000  شركة اتجاه القمة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع برج طرابلس  -الوحدة مصرف  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام   EUR 1,196,300.000  شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبداملنعم حمد رافع حمزة   اسمنت   USD 700,000.000  شركة السلسة املثيلة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عمر الطاهر ابراهيم الشباح  رول تغليف   USD 1,706,900.000  شركة االنفراج للصناعات الغدائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عمر الطاهر ابراهيم الشباح  شوكوالتة/عجينة USD 2,071,100.000  شركة االنفراج للصناعات الغدائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات اجهزة   EUR 1,265,657.500  شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ربيع محمد العربى الزويك  مواد خام  EUR 2,205,068.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مريم امحمد محمد سويس ي  مواد خام بي في س ي  USD 1,857,973.000  للصناعات البالستيكيةمصنع الديوان 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مريم امحمد محمد سويس ي  مواد خام  USD 2,381,312.000  مصنع الديوان للصناعات البالستيكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رحومة عمار الكويديري   جبنة  USD 1,164,480.000  شركة امان الغد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رحومة عمار الكويديري   عصير   USD 165,672.000  شركة امان الغد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رحومة عمار الكويديري   حليب   USD 106,444.800  شركة امان الغد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع سوق مواد البناء  -الوحدة مصرف  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غ اجهزة   USD 1,288,560.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   فلفل أسود  USD 142,240.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة   شاي احمر  USD 132,300.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسامه ناصر مفتاح سبس ي   مواد كهربائية  USD 153,051.990  شركة فرست الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة  

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مكونات أثاث  EUR 2,317,257.500  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 

 والشركات مصراتةفرع املؤسسات  -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مكونات أثاث  USD 2,697,421.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله عجول حية  EUR 2,112,500.000  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عصام علي سالم بدر  اضافات اعالف  EUR 3,049,970.000  شركة ليبيا الخير لتفريغ البيض وانتاج الدواجن 

 فرع املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  مهرة املهدى احمد الهمالى   مكونات أجهزة  EUR 1,578,702.500  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية  
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 الرئيس ي   - مصرف األمان  نادر يوسف الهادي معدات طبية   USD 3,979,596.000  شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نادر يوسف الهادي معدات طبية   USD 3,798,450.000  شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية


