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 . 26/01/2022حتى   20/01/2022تفاصيل 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 ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىتح 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  شكوالطة وعلكة USD 844,801.040  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  مكرونة ونشبيس   USD 539,813.210  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 مصراتة -مصرف الصحاري  هيثم سليمان حسين حسين  قطع غ سيارات  USD 142,913.310  دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات زراعية EUR 153,508.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات   USD 4,644,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -هورية مصرف الجم هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 2,652,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  أدوية بشرية   EUR 305,000.000  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات  USD 374,342.820  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدهللا الشيباني  حليب مركز EUR 641,280.000  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات USD 333,021.000  والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى رسوم عبور االوربية  EUR 216,081.920  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  دعم فنى   EUR 159,506.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر  عبدالقادر محمد احمد مصاريف تشغيل   EUR 189,265.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  استهالك وصيانة USD 225,156.090  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  تكاليف صيانى   EUR 439,900.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 س االسالميحي االندل -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 910,715.520  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  حليب  USD 123,764.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة  USD 543,994.550  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار  USD 162,787.380  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار  USD 236,937.670  الصحية   شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الصديق مفتاح سليمان سبس ي  قطاعات أملونيوم USD 643,500.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار ومستهلكات ا  USD 219,249.420  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب احمد على محمد القزيري   جبنة كريم ماستر  EUR 217,451.520  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 47,343.460  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 100,501.960  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 11,302.290  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تن معلب  USD 795,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 979,447.200  ت مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذا

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة   USD 979,447.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  النفاتى مفتاح أبو ظهير   إضافات اعالف EUR 159,205.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 املصرف اللليبي الخارجي   على احمد سالم  سليمان   منتجات عطور  EUR 87,659.010  شركة مطلع الفجر الستراد مواد التنظيف و مواد الزينة  ذات املسؤلية املحدودة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيفات  USD 620,920.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  اختياري صادر  USD 432,062.930  شركة ليبيا للتامين 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات التجول العاملي  EUR 14,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تنفيد برنامج تدريبي  USD 8,568.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  PPدعم فني ملنظومة  EUR 27,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس  اضافات علفية USD 34,750.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بيوك عبد الهادي احمد الصيد  زيتون معلب   EUR 90,000.300  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك  زيت زيتون   USD 33,472.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  تونة USD 350,700.000  تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية  شركة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  جميلة محمد خليفة الطيف  حليب  EUR 77,366.100  شركة جبال تارسو الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 وكالة السكة  -مصرف الصحاري  فرج امبية فرج االجهر   فسفاط ثاني االمونيوم USD 500,000.000  ة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها   شركة الجودة املتكامل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا املصرى رمضان ماطوس  لوز مقشر   USD 183,000.000  شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  املولدي ابو القاسم عمار العالقي اكياس بريما USD 145,000.000  الشركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  أخشاب USD 121,451.400  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  اخشاب  EUR 147,200.000  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته   USD 272,260.800  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته   USD 195,715.320  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته   USD 198,474.000  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  سكر ابيض   USD 556,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة كرم محمد رجب الذيب ا سكر ابيض   USD 1,390,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  ربيع مولود محمد النائلى  سردين معلب  EUR 117,000.000  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغدائية 
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 فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  محمود عبدهللا موس ى اقويدر علف+اكياس+اسالك  USD 1,320,000.000  شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   معجون طماطم  EUR 770,000.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة موزاريال EUR 201,240.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عثمان الشارف خليفة سالمة  مولدات كهربائية  USD 96,200.000  شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عثمان الشارف خليفة سالمة  موالدات كهربائية  EUR 50,900.000  شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب ألواح رخام  EUR 46,400.000  مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 135,168.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 139,536.000  التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 مصراته  - بي املصرف االسالمي اللي عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب USD 159,128.100  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 57,024.000  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 165,354.470  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات ألومنيوم  USD 443,179.860  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  معدات USD 284,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   قطاعات حديدية USD 194,981.850  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات USD 296,507.010  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مد محمد الشباح  البشير مح فوركات &رافعات   USD 374,000.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات اتصاالت  EUR 292,880.000  شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   اسالك كهربائية  EUR 1,105,595.970  أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   أجهزة نظام مراقبة  EUR 115,602.600  رها شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب مبخر  EUR 396,614.150  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات  USD 484,975.600  الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية مصنع أبودبوس لصناعة

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  أرز  USD 4,560,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   اضافات أعالف USD 154,820.330  دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز شركه 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 1,563,750.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام USD 332,200.000  ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه مصنع 

 مصراته  - صرف االسالمي الليبي امل امحمد حسن محمد ابودبوس  مستلزمات تشغيل   USD 48,000.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري ارز  USD 177,500.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ساسية بشير صالح ارتيمة  جبنة موزاريال EUR 419,900.000  شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ساسية بشير صالح ارتيمة  جبنة شيدر  EUR 204,540.000  شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الهادي ابراهيم الهادي السوالم  ات حديد أميره لف USD 1,954,000.000  شركة الريادة للصناعات الحديدية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  زيت ذرة  USD 265,188.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  معجون طماطم EUR 267,500.000  نور التقدم الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  مناديل اطفال  USD 97,290.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  اتوماتيك سخانة  EUR 163,300.000  ة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتهاشرك

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد سليمان محمد الصول   قطع غيار سيارات  GBP 83,104.000  شركة الهروج الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  EUR 170,136.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 69,100.000  لحقاتها شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وم

 مصرف النوران فرع مصراتة  أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل  جبنة مطبوخة  USD 54,662.500  شركة سهول القرضابية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   شاهى   USD 127,500.000  أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 384,837.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف الخليج االول الليبي  رضاءالطاهر محمد بن يونس  مستلزمات طبية EUR 89,341.200  شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  الهمالي رمضان علي خليل   مستلزمات طبية  USD 50,000.000  ازدو الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملتحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم مصطفى حداقة   اشرف محمد شاشات   USD 1,040,825.000  شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي   حليب كامل الدسم  USD 120,288.000  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة  أفران  EUR 454,500.000  واد الكهربائية شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة وامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 350,204.080  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  بسكويت   EUR 377,382.750  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوذر الشارف خليفة سالمة   اقمشة  USD 75,380.000  شركة الوان السماء لصناعة االثاث 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  علب  EUR 331,200.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  علب EUR 207,050.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 82,000.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح احمد محمد العاتي   معدات كهربائية   EUR 278,162.940  شركة الالحق الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  

 ليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو م هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  اجهزة هاتف   USD 1,020,026.700  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  اجهزة الهاتف  USD 800,097.020  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل  EUR 188,194.600  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  هيثم سليمان حسين حسين  بطاريات USD 268,862.660  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وائل رضاء املصري عويطي  وملحقاتها PPRانابيب  USD 326,106.900  السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  احمد خضر  احمد الطاهر اخشاب EUR 60,095.500  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 875,045.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله  حفاظات EUR 299,164.910  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة ذرة  USD 1,008,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  شاشات  USD 513,900.000  الصمود الستيراد املواد املنزليةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم حجز EUR 353,836.260  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  منظومة حجز EUR 414,114.410  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 341,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 2,084,536.250  الشهاب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح تونة USD 846,590.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 820,000.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   معدات طبية  USD 2,891,290.000  شركة البركة الطبية للخدمات الطبية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 402,546.700  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 1,586,972.460  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبدهللا عليلش  ية حلوة شام USD 41,166.000  شركة صرواح الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  زيت عباد الشمس  USD 582,660.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  املنير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة وشعير  USD 9,997,470.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات الكترونية   USD 370,742.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  مكيفات   USD 213,280.000  وملحقاتها  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  فرج الضاوى بشير مختار املعلول  هاتف محمول   USD 714,600.000  شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  بقوليات EUR 231,963.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  شامية USD 118,572.000  اللحوم شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  فطر معلب  USD 198,720.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  زيتون معلب  EUR 296,793.370  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  زيت ذرة  USD 1,951,320.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة كريمة EUR 64,326.960  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  خل ابيض USD 77,940.000  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  تونة EUR 319,040.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة  هاتف محمول   USD 824,610.000  شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  مصبعات  USD 2,585,000.000  زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه شركة 
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 يس ى طرابلس الفرع الرئ -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط  مصبعات  USD 1,723,000.020  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   فوزي محمد الصغير ابو سديرة   موز طازج USD 1,101,600.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 806,705.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  حليب مجفف  USD 1,079,040.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  ايجار طيارة   USD 150,265.330  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم محمد سالم زعيط  كرتون  USD 1,742,000.960  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   اخشاب EUR 501,835.000  التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  بعيو  عبد املنعم محمد علي أكياس  أعالف USD 1,512,300.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد إبراهيم أحمد أبوتركية   بطاريات سيارات  USD 45,836.830  شركة الطرق الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الناصر عامر ثابت عون   خميرة USD 1,008,000.000  الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغذائية شركة 

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب خالد العارف عبد هللا الكشيك  اجبان USD 47,630.000  شركة اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود  زيت عود الورد   USD 3,202,080.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود  زيت العود   USD 3,022,884.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام

 بنغازى  -مصرف الصحاري  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة   سكر ابيض نقي   USD 341,000.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  دي فرج املهدي حسين امله جبنة موزريال EUR 106,470.000  شركة عين دوارة الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  نجيب نجم الدين حسن الغول   معدات طبية USD 264,075.000  شركة الشمس املشرقة إلستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر  قضبان حديدية  USD 2,310,000.000  دروب النماء لصناعة مواد البناء والصناعات والصناعات الحديدية وسحب االسالك شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مروان نوري محمد علي   واد خام م USD 994,500.000  شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مروان نوري محمد علي   مواد خام USD 988,750.000  شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس احمد عبدهللا عبدالسالم الحداد اجهزة الكترونية  USD 1,229,325.000  املتقدمون الليبيون الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عامر فاطمة سالم مفتاح ذرة  EUR 2,876,250.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  سمير صالح مفتاح الزائدي  وحدات الكترونية  USD 3,971,193.000  شركة تميز لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة واملنظومات 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 299,649.600  يبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة الجدار الل

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات JPY 25,351,751.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املولدي ابو القاسم عمار العالقي أكياس  USD 425,000.000  الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيقشركة 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  ناجى على صالح االبيض حبوب درة  USD 1,650,000.000  شركة الكبرى الحديتة لصناعة األعالف

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  بشير محمد علي بعيو  اكياس  USD 1,406,000.000  الرمال املميز للصناعات الغذائية و املطاحن ومضارب االرز شركة 

فرع خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  أحمد حسن املبروك ابو سبيحة  مكونات اجهزة اكتروني USD 3,340,725.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 والشركات مصراتة 
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فرع خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة األث USD 2,815,826.250  شركة السند األول لصناعة األثاث

 والشركات مصراتة 

فرع خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  أحمد حسن املبروك ابو سبيحة  مواد خام لصناعة االث  USD 1,804,851.000  شركة مكامن االولى لصناعة االثاث 

 والشركات مصراتة 


