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 . 01/06/2022حتى  26/05/2022تفاصيل 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

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عادل خليفة أمحمد الشائبي  PVCمواد خام  USD 1,221,300.000  شركة بلقيس الستيراد مواد الخام

 قرقارش   -مصرف التضامن  عبداملنعم محمد على بعيو  طبقات 5قوالب معدنية  USD 2,115,000.000  شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر امحمد كرير  اقطاب لحام USD 92,250.000  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 432,782.840  ائية وقطع  شركة بالحاج الدوليه وشركاؤه الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهرب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد التنظيف USD 82,498.520  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مالك أحمد الطاهر العقوري  مصاعد EUR 826,226.770  مجموعة الوطنية املتحدة الستيراد املواد الكهربائية  شركة 

 يس ي  الرئ -مصرف األمان  محمد البهلول امحمد طروم  مستلزمات طبية  USD 147,029.190  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عادل مفتاح بالقاسم الشيخي  مكيفات  USD 2,150,000.000  شركة طلميثة الجديدة الستيراد املواد املنزلية

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  فرح محمد العربي ابراهيم مستلزمات طبيه USD 110,890.000  سيرين الطبية الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   ويدة املحبوب محمد ابو منجل ابو ز  إطارات USD 92,581.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي  EUR 248,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  شاشات  USD 1,965,000.000  الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىةشركة 

 ي  الرئيس  -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  غشاء من البالستيك   USD 417,600.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  غشاء مطبوع للتغليف   USD 231,750.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت بورتالندى  EUR 240,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  مواد خام لصناعة الور  USD 2,442,850.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  هللا احمد محمد االحول عبد مواد خام لصناعة االث  USD 1,996,140.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر  EUR 1,640,075.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة شرائح EUR 207,691.780  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 230,145.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسن غيث محمد ميالد   صويا USD 4,071,000.000  ألفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغذائيةشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   سعد الدين الهادى محمد   دراسة جدوى  USD 23,000.000  شركة تطوير لالستثمار العقارى والسياحى املساهمة  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ايمن مصباح احمد وهيبة قمح طري  USD 5,616,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واالعالف 
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 فرع جنزور  -مصرف املتحد   مد ابوسديرة عادل فوزي مح لحوم مجمدة   USD 700,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  مستلزمات صناعة اثاث EUR 1,569,762.500  شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيار EUR 96,000.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   MDFألواح ميالمين و  EUR 479,149.200  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  بلقاسم فرج ابو القاسم الربيعى  USD HIGH PRESSURE PLASTI 1,840,000.000  مصنع الجوهرة لصناعة املواسير البالستيكية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية  USD 1,839,280.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة  ربيع محمد العربى الزويك  مواد خام لصناعة الكر EUR 1,669,700.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات أجهزة الكتر  USD 1,147,225.000  شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات اجهزة الكتر  USD 1,140,275.000  شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 338,680.000  املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  EUR HUAWEI DEVICES 64,470.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  خشب   EUR 604,139.580  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد النفاتي رجب الترهوني   مضافات اعالف   USD 133,230.000  املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 لوفاء ـ الفرع الرئيس ي مصرف ا قيس أمطير جمعة الطريفى   زيت العود  USD 1,752,000.000  شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عادل فوزي محمد ابو سديرة   زيت عباد الشمس   USD 1,687,500.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   دجاج مجمد USD 453,125.000  االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس لف هللاخليفة ميالد عبدالرحمن خ مستلزمات فم و اسنان  EUR 303,718.560  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد على الشركس ي مواد خام USD 2,780,691.000  مصنع االصدقاء للصناعات البالستيكية 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام USD 478,800.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 1,005,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  سداد التزامات   USD 1,571,980.680  الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  شركة 

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب عبدالكريم مصطفى عاشور بوفردة   مواد خام  USD 3,216,888.000  شركة البرهان االول الستيراد املود الخام

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  محمد رجب علي املجدوب  كود لون قماش التنجيد  USD 2,550,353.940  شركة القطعة الذهبية لصناعة االقمشة واملنسوجات واملالبس واملفروشات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  صالح عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية EUR 161,495.000  بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة  خيرية علي القائد زة اكترونيمكونات أجه USD 2,778,225.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان بشير سليمان قداد  USD OIL 1,989,317.360  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 101,944.500  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طر  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات   USD 302,250.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي مستلزمات تشغيل   EUR 177,574.880  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
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 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل  نضائد سيارات   USD 58,920.890  شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مريم عاشور سالم العجيلي زيت طعام  USD 248,208.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,429,200.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه أكياس دقيق   EUR 944,226.240  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  تالجات  USD 156,642.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد املطاوع   هاتف محمول  USD 629,723.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات املساهمة  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 2,518.840  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غير  EUR 822.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 8,016.320  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 5,149.540  شركة الليبية للمواني

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس وأحدية USD 73,569.980  بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلديةشركة 

 ج االول الليبي مصرف الخلي عصام محمد على رزاقة   حفاظات اطفال EUR 935,066.450  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات اطفال EUR 291,906.360  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 927,200.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي امال املهدى ابراهيم قداد  بطاطا مجمدة  EUR 195,300.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات اطفال  USD 66,918.700  مستلزمات االم  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  در عبدالسالم العماري اميرة عبدالقا مستلزمات االم والطفل  USD 166,180.000  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالكريم ناجي احمد وهيبه تونة USD 1,916,145.000  شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة انس عبداملجيد مسعود ابوراوي   ادوية  EUR 329,035.400  ميديكو الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,459,800.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا   قطاعات االمونيوم   USD 231,526.610  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة  USD 358,172.000  إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  علي سالم عمر املقصبي  مواد خام EUR 437,174.000  شركة التضامن العربي للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  خط انتاج EUR 57,244.280  لصناعات الغذائية شركة السنبلة ل

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات  USD 1,100,028.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  USD RAW MATERIALS FOR DA 130,095.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  EUR PACKING 235,707.500  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض   EUR CHEDDAR BLOCK 672,750.000  لغذائيةشركة  النسيم للصناعات ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   ة صناعلمواد خام ل USD 87,480.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم عبدهللا ونيس  االت تعبئة   USD 133,592.000  النور االولى للصناعات الغدائية  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مستلزمات انتاج و تشغ  USD 40,832.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة  EUR 455,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج ابراهيم على دومة   تكييف مركزي   USD 231,756.760  الكهربائية وغير كهربائية شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ومة  فرج ابراهيم على د معدات طاقة شمسية   EUR 84,843.390  شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير كهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملحسن حسين عبدهللا النائلي  حليب اطفال   EUR 105,840.000  شركة املناطق الحارة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الهادي بشير محمد سويب  احذية  USD 120,300.000  جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   USD 177,671.640  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عمر املبروك إبراهيم مسعود   شاشات وقطع غيارها  USD 1,109,980.000  شركة سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 640,987.500  األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  نجيب فتحي علي يونس  مضنع وصوامع حبوب USD 3,106,500.000  شركة بيتا للمطاحن واالعالف ومضارب األرز ومشتقاتها  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق  االت تشكيل عجين  EUR 73,829.000  ة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية شرك

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  USD 492,498.130  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 194,265.000  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ل رضوان الطاهر الطاهر  طال سيارات  EUR 504,500.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  شاي  USD 250,495.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 60,000.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  شركة 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   تيمي طالب حسن عامر الر  زيت درة  USD 2,729,500.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   حسن عامر الرتيمي طالب  زيت درة  USD 2,550,000.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادوية بشرية   EUR 149,072.680  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة شرائح EUR 363,571.200  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى تلزمات عناية مس EUR 314,106.600  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  اكياس دقيق   EUR 141,183.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 مصرف الخليج االول الليبي  يحي عبد الناصر سليم النعاس مواد منزلية EUR 80,212.500  األبريق الذهبي ألستيراد املواد املنزليةشركة 

 بنغازي  -الفرع الرئيس ي مصرف املتوسط  عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر البرانى  معدات طبية  USD 74,660.000  شركة النجم الذهبى الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيارومواد استهال  EUR 200,449.630  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  USD 2,097.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  USD 3,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  USD 6,020.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية
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 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  EUR 6,500.000  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتقية EUR 94,676.310  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد بناء EUR 180,468.080  واد الصحية وملحقاتها  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء وامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد  USD 1,227,697.510  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   سماد  USD 57,206.360  شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نادر محمد ميالد   مولدات  USD 134,200.000  ئية واملولدات شركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربا

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   خالد محمد عاشور الغراري  قطع غيار    USD 93,934.500  شركة رمال طرابلس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,217,436.000  كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوتشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ندوري عبد الرحمن رمضان علي الغ مولدات وقطع غيارها  EUR 116,742.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 513,742.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد اجبان متنوعة  USD 79,625.640  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد صالمي ديك رومي  USD 53,056.600  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ارخالد خليل خليفة القز  صابون   USD 26,954.300  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مسلتزمات عناية بالشع USD 203,944.000  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 حي األندلس   -مصرف التضامن  محمد خليفة عبدالرحمن العالقى شاي اخضر  USD 276,150.000  املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية شركة 

 فرع الرئيس ي ال  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصائر EUR 622,365.380  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  مسطحات خشبية  USD 132,737.500  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  اعمال مستشفي سبها  USD 120,494.900  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  معدات زراعية EUR 87,403.800  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  سليلوز روول   USD 326,000.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر   زيوت محركات   USD 392,825.000  شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  رسوم اشتراك  GBP 14,835.000  املدار الجديد شركة 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى ادوية بيطرية  USD 114,091.100  شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافية  USD 300,760.500  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 1,163,252.800  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى جبنة   EUR 145,000.000  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد مصباح محمد الغويل   مواد خام USD 174,094.110  شركة الصفاء الكامل لصناعة االملنيوم والبي في س ي وملحقاتها 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 180,152.180  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   أخشاب EUR 238,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   أخشاب EUR 183,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   زيت عباد الشمس  USD 614,500.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 قرقارش   -مصرف التضامن  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  سكر  USD 1,464,000.000  سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 134,170.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى ادوية بشرية   EUR 389,675.000  تقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبيةشركة ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالتة  USD 557,355.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   وليد ادم عمر الشاعري  مالبس و احدية  USD 1,297,801.840  شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد  مواد خام EUR 2,750,000.000  انتاج و تربية الكتاكيتشركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  نضائد  EUR 99,981.800  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  نضائد  EUR 116,991.050  الفضيل الستيراد االطارات شركة 

 با لخير -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  خدمات مالحية  USD 2,499,815.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة و تغليف   EUR 315,859.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مال افريقيا مصرف ش رضا بشير مصطفي الكبير  االحدية USD 273,480.000  شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مضافات اعالف  USD 367,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  اح محمد املرمورى ريما مصب ادويه بيطريه  USD 115,923.000  شركة النجع الستيراد االدوية و املعدات الطبية و البيطرية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي شكالطة USD 115,550.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  مواد خام USD 65,438.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   تونة EUR 756,000.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ي عليسيد على عبدالغن شكالطة  EUR 548,340.920  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

 الرشيد  -مصرف الصحاري  لطيف محمد عبدهللا سمومه  جبنة شيدر  EUR 295,000.000  شركة البندقية الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار   USD 190,890.740  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة   USD 927,098.670  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 452,488.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  مصاريف عملية تشغيل  EUR 205,394.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  تشغيل ة مصاريف عملي EUR 209,837.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى خدمات مناولة SAR 593,320.000  الخطوط الجوية الليبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم  امحمد علي اعنيبة مواد خام  USD 855,457.500  شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 276,053.780  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات  USD 1,307,596.800  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار  EUR 205,427.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار EUR 31,070.520  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد محمد املحجوب   عبد اللطيف قطع غيار  EUR 114,894.370  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 2,508,250.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس + بطاطا  USD 856,931.020  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 6,568,870.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -ورية مصرف الجمه أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,899,540.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  شاهي   USD 155,040.000  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة   اخشاب EUR 51,000.000  ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه شركة 


