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 . 21/09/2022حتى   15/09/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل خدمات  USD 181,576.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدهللا على أحمد الالفي  زيت طهي  USD 939,625.200  شركة سلطانة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد البهلول امحمد طروم  أدوية USD 302,560.000  ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات   USD 337,809.600  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   ادوية  USD 615,099.560  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   بشير محمد املليح  ربيع إطارات  USD 599,374.300  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت بورتالندي  EUR 324,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري   سخانات ماء   EUR 614,430.000  شركة صخرة غات الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 854,700.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 848,250.000  ركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم ش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس USD 500,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   قطع غيار  USD 17,442.900  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمود عبداملولى محمود زغبية حليب EUR 134,831.040  هتون الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد علي ابوبكر الزبته  اطارات زراعية USD 75,193.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفي عبدالصمد سالم   مكرونة  USD 602,726.400  خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 جنزور  -رف الصحاري مص رياض مصطفي عبدالصمد سالم   زيت طهي  USD 189,600.000  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغنى جمعة مريخيص معدات طبية USD 85,476.680  شركة البحار الدولية الستيراد املعدات الطبية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 398,875.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة  USD 102,900.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  عصير  USD 126,000.000    شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  علكة USD 217,596.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة مثلثات  USD 215,000.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ليبي الخارجي املصرف الل ايمن حميدة محمود الدرويش تصاميم مشاريع  USD 761,680.950  املنطقة الحرة مصراتة
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 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  طماطم حكة  USD 202,500.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   شاهي اخضر   USD 138,960.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  التركىعبدالرحيم عبدالفتاح سالم  علب  USD 21,510.000  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يل محمد محمد الغاوي اسماع تونة USD 123,750.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  املونيوم  EUR 107,615.520  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد محمد منصور وصل  نضائد سيارات   USD 53,003.760  متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع  ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات هواء   EUR 119,113.680  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه صويا USD 6,840,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  USD 7,484.050  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تزويد وقود بالقاهرة  USD 140,916.060  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  EUR 268,534.010  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  USD 282,416.450  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات املناولة USD 12,225.630  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  USD 188,455.020  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل تزويد وقود  USD 35,235.150  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد ابراهيم بن طاهر   اجبان USD 101,899.200  شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مضخات  USD 82,950.000  االهلية لالسمنت املساهمة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي اجهزه الكترونيه   EUR 33,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك و كوابل   EUR 1,532,779.300  املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة انوار 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 750.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 6,986.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 42,095.400  شركة الليبية للمواني

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عابد علي السنوس ي علي التومي   إطارات USD 137,294.000  أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  سردينة USD 158,400.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد خميرة USD 285,022.800  وق ليبيا الستيراد املواد الغذائيةشركة شر 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج  صناعة لموادخام ل USD 97,143.100  شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خالد السائح بشير عمر  حليب اطفال  EUR 369,000.000  شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  ناءمواد الب EUR 197,892.760  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان ابوعجيلة قداد   مطحن دقيق   USD 7,893,182.000  شركة مجموعة املروة للمطاحن واالعالف ومضارب الرز  
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 62,500.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   ل مستلزمات تشغي USD 182,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  USD FX TRADING 2,330.000  ندلس شركة مصرف األ 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  موادصحيه  USD 324,723.180  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   ة صناعلمواد خام ل USD 141,397.000  املنصور لصناعة حفاظات االطفال شركة 

 بو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أ محمد منصور علي أبو خضير   ة مستلزمات صناع EUR 103,500.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   معدات طبيه  EUR 13,610.250  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تن بزيت دوار شمس   USD 215,750.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر  USD 256,000.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مواد خام USD 127,776.000  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج ابراهيم على دومة   معدات طاقة  EUR 75,389.000  شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير كهربائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر   عجول حية   EUR 348,300.000  شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   مفتاح الشريف  طارق محمد  شاشات   USD 717,782.000  شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  أرز  USD 151,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  جوز  USD 59,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بندق USD 136,620.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  ابو سنينة الهادي منصور احمد  بندق USD 136,620.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 178,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 46,088.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر سالم عبدهللا عليلش   مواد عناية بالشعر EUR 70,816.800  شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات جديدة USD 494,750.800  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   مشروبات غازيه  GBP 99,489.600  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت  USD 62,048.000  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  ار آالت قطع غي USD 106,484.780  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 101,604.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  التركيعبدالرحيم عبدالفتاح سالم  علب  EUR 25,080.000  بيادرالنعمة للصناعات الغذائية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 98,737.850  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 94,720.850  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مسحوق للغسيل   USD 507,862.320  االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   لزمات تشغيل مست USD 285,047.880  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النوافذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث والديكور 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري جبنة مزوريال  EUR 264,420.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني مضافات أعالف  EUR 64,167.120  الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  طماطم معلب EUR 74,764.800  شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  زيت ذرة  USD 241,375.000  ة لين العاملية الستيراد املواد الغذائيةشرك

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات  USD 414,388.000  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار  USD 36,332.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 يدان امل -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى اشتراك خدمات USD 28,832.630  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى مقابل ضرائب  USD 175,420.400  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى اشتراك سنوي  USD 47,458.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار USD 33,750.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى مقابل دورة للمدربين  USD 7,560.000  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى مقابل نشرات فنية EUR 70,527.090  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء وصيانة قطع   USD 113,508.490  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم   منظومة تبريد مياه USD 213,000.000  االلبان ومشتقاتها  شركه الراوي لصناعه

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه تن  USD 246,618.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مخلوف إسماعيل عثمان مخلوف  مواد عازلة للرطوبة EUR 24,638.560  شركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عدنان رمضان علي النعاس   قطع غيار EUR 115,662.900  شركه املصدر االمين ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح   USD 295,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 360,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تشغيل   EUR 94,500.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  مقبض/سكين /اضاءة   EUR 182,275.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مختار فرج جبران   عجول حية EUR 812,700.000  شركة املثلى الدولية الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  USD 42,836.820  القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم مصنع 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  زيت زيتون   TND 1,167,250.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   قرطاسية  USD 38,687.160  لتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  شركة صح ل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي  USD 212,200.000  الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - سالمي الليبي املصرف اال  نورالدين محمد علي أحمد   تن معلب  USD 894,300.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  USD 12,750.020  شركة االتصاالت الدولية الليبية
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 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية تكلفة نت  USD 38,140.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية  USD 178,751.710  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه  USD 214,105.260  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى جبنة موزاريال USD 150,000.000  شركة شموس الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 43,454.280  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  راطعبدالعاطي أحمد علي الض أقفال أبواب USD 151,302.460  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 106,590.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبن مثلثاث فرومي  USD 103,200.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه تن معلب  USD 1,122,219.750  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 260,192.000  لقابضة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة ا

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  موادخام  USD 32,912.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 87,600.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تونة معلبه USD 397,935.000  غذائية  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات USD 1,330,100.500  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   صابون تنظيف  EUR 339,430.400  غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ري عبد الرحمن رمضان علي الغندو  غيارع دات وقطلمو  EUR 114,444.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  سكر بني   EUR 42,660.000  شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  معجون طماطم EUR 1,134,781.700  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  بطاطه مجمده  USD 715,680.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  مريم حسين سالم بريبش  نيلو تغليف  -كرتون   USD 2,994,000.000  لسهول لصناعة العصائر واملشروبات  شركة سنابل ا

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  رضا املصري علي عويطى   ورق تغليف  USD 166,140.000  شركة االفضل للصناعات الغذائية 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  الهادى محمد محمود الشاوش   رسوم اشتراكات  EUR 4,335.000  الليبية للترقيم  الجمعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر  مكرونه  USD 272,160.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  6تمرير اإلشارة  شهر EUR 22,000.000  د شركة املدار الجدي

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضاض لسموم االعالف  EUR 52,200.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 جنزور  -مصرف الصحاري  منير عامر الصويعى السعداوى  حليب EUR 105,869.400  اليقين املميز الستيراد املواد الغدائية واملواش ى واللحومشركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة  ادوية  USD 323,502.700  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سالم مفتاح موس ى العابد فوسفات  USD 422,500.000  شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  مكمالت غدائية  USD 33,333.000  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  شكالطة USD 198,707.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 57,768.270  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 68,200.540  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 23,676.730  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 43,028.070  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  مكيفات  USD 186,000.000  شركة االيثار الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  شاشات  USD 1,290,500.000  شركة االيثار الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  مكيفات  EUR 1,203,672.320  شركة االيثار الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  مكيفات شارب   USD 364,250.000  شركة االيثار الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  تحاليل طبية  EUR 70,000.000  علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة شركة 

 ملختار للصرافة االسالمية  ا-مصرف الجمهورية مراجع حمد محمد حمد  قمح   USD 2,075,000.000  شركة السنابل املتميزة لطحن الحبوب وضرب االرز  

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  مواد قرطاسية   USD 307,776.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  االالت ومعدات  EUR 242,448.260  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان  ادوية  EUR 135,400.000  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  أبواب ونوافذ  USD 107,770.500  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  EUR 74,400.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة صناعة سجاد USD 121,970.600  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  USD 944,500.000  النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت شركة 

 املصرف اللليبي الخارجي  اندريو كيرياكوس مواد خام EUR 7,295,020.000  شركة أفريقيا لتعبئة املشروبات 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مستلزمات انتاج USD 92,400.000  دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليفشركة 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك  نضائد USD 103,504.140  شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  ابقار حية  EUR 1,952,750.000  ذاق الطيب الستيراد املواد الغدائيةشركة امل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم محمد احجيبة  تونة  USD 1,386,165.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 491,920.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 249,480.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  ورق تعبئة وتغليف  USD 2,444,400.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي  عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى حجز مصاريف  EUR 154,847.390  الخطوط الجوية الليبية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  رقائق بطاطس   USD 34,020.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات  USD 594,183.600  وملحقاتها   ستيراد وسائل النقلشركة املحركات الشاملة ال 



  

 
7 

 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 141,542.040  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 149,807.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ن قداد سليمان بشير سليما معجون طماطم EUR 596,006.400  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد محمد عبدهللا ابوروص  تن USD 87,500.000  شركة زاد االصيل الستيراد املواد الغدائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 46,116.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 1,230,117.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مستلزمات   USD 794,229.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت دوارة الشمس   USD 4,312,812.240  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  كيك EUR 66,360.000  روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية شركة 

 معة فرع سوق الج - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  معجون طماطم USD 1,599,360.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة   مسطحات خشبية  USD 64,348.200  شركة ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  معاذ احمد مفتاح البشتي  غطاء عبوات  EUR 93,793.700  ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - ن مصرف النورا مريم عاشور سالم العجيلي زيت دوار الشمس   USD 221,875.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد خليفة عمارة   حليب كامل الدسم   USD 236,250.000  شركة الغداء الصحي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابراهيم بشير محمد سويب   أحدية رجالية  USD 87,360.000  الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد USD 535,289.700  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد جمال الدين علي التويجيري  مكمالت غذائية  EUR 104,425.350  شركة الحكيم إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد مفتاح عمر منصور  قمح مطاحن  USD 780,000.000  شركة الحبة الذهبية لتصفية االرز وطحن الحبوب 


