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 . 19/10/2022حتى  13/10/2022تفاصيل 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   تمادااالعت 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

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد احمد خليفة عمارة تونة سردينا  USD 313,880.000  اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز حسن   جبنة مازوريال EUR 132,912.000  شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية بشرية  EUR 159,350.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  أدوية بشرية  EUR 57,535.000  ت الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  شركة القصر امللكي الستيراد املعدا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالغني جمعة مريخيص  مواد خام USD 146,207.100  شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد الهادي جبران ابوزهو  الواح عازلة مواد خام  USD 102,336.000  شركة قطاف املاسية للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  يوى بن فائدرمضان سالم اشت أخشاب EUR 450,000.000  شركة امليزان الذهبي لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل مولدات كهربائية  USD 253,324.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي   EUR 325,000.000  مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى كوابل كهربائية EUR 139,502.460  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  فول الصويا  USD 1,480,275.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات USD 515,091.400  املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة 

 ي الفرع الرئيس  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  نضائد سيارات  USD 316,128.540  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إطارات JPY 5,207,287.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 143,134.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجقندي تونة USD 378,000.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  USD MAINTENANCE 107,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  تسديد الفاتورة  USD 77,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  تسديد الفاتورة  USD 77,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات  USD 117,244.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  سداد فاتوره   USD 63,450.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مواد خام USD 281,000.000  التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي بى اجبان حليب منكه مر  USD 84,757.700  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  سالم مصباح احمد وهيبة خط انتاج  USD 4,985,000.000  شركة الليبية املتحدة لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  سالم مصباح احمد وهيبة خط انتاج USD 5,170,000.000  شركة الليبية املتحدة لتعبئة املشروبات 

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  وجدان ابوبكر حمدان بن سعود   حليب  EUR 37,380.000  شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة  محمود عمران الجرو عمران  أقطاب لحام USD 25,480.000  مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  بطاطا مجمده  EUR 238,350.000  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان بشير سليمان قداد  زيت نباتي )املروة( USD 1,549,190.000  بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة USD 215,100.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفي احمد محمد املهرك  سردينا USD 64,500.000  ركة ربوة الغرب الستيراد املواد الغذائية ش

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي مواد خام USD 188,139.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 250,057.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك USD 142,284.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 992,520.500  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 ول الليبي مصرف الخليج اال  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 1,649,360.500  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستحضرات خبيز  TND 2,244,603.420  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات صناعة حلويا TND 2,320,684.720  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه صفائح تغليف  USD 1,506,600.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 77,049.530  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 88,114.110  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 195,826.500  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق   EUR services 39,561.750  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل هبوط وأقالع   EUR 44,903.060  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق   EUR SERVICES 72,723.570  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات مناولة   EUR 344,395.320  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم علي فرحات النفاتي  اشتراك USD 500,000.000  االجهزة االلكترونية شركة الفضائيات الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش اجار طياره  USD 568,750.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش معدات تموين   USD 4,425.960  اويا الدولية للطيران  شركة 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت USD 156,459.450  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  تن USD 864,540.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  اطارات معدنية USD 105,384.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري   USD 8,165,000.000  شركة الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالف

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى ت معدات االتصاال  EUR 1,025,949.750  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى خدمات هندسية وفنية EUR 336,072.070  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكريم مصطفى  عاشور بوفردة   سراميك USD 2,200,236.000  االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة 

 ع زليتن فر   -مصرف اليقين  حسين عمر عبدالسالم رحومه شاي   USD 127,283.400  شركة املتوسط الزاهر الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود احمد مسعود تاللة   مواد خام USD 74,541.520  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام EUR 95,288.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات تشغيل  EUR 118,923.880  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -املتحد  مصرف  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب EUR 2,085,580.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  قشطة  EUR 117,660.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب مكثف   EUR 784,000.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب EUR 462,924.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يوسف بلعيد  الصادق صوان     بقوليات )بندق(  USD 134,050.000  شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  زيت طهي  USD 201,250.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  زيت عبد الشمس USD 166,420.000  واللحوم   شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  عادل جمعة الهادي تكالي   معدات طبية USD 108,900.000  شركة السند املتين الستيراد املعدات الطبية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 43,800.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  لعاتي هاني محمد علي ا أفران  USD 84,250.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غازات أفران   USD 90,930.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران منزلية    USD 47,880.000  رها شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيا

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران غاز  USD 146,024.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  شاشات   USD 100,760.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  زيوت نباتية  USD 908,116.320  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  مستلزمات تعبئة وتغلي  EUR 600,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   نظيف مواد ت EUR 316,458.310  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الحسين عمر عبدهللا املجري  ملحقات ري  USD 139,796.390  شركة الشوفان للصناعات البالستيكية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  ملحقات صحية EUR 275,722.910  شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر   عجول حية EUR 208,000.000  شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم 
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 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 102,785.760  ةشركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائي

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 108,773.280  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بنذق USD 127,650.000  الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  حمص USD 114,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 100,789.920  ة املواد الغذائيةشركة الخليج الزاهر لصناع

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 45,900.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 70,980.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديديةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب  EUR 1,338,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   رقائق بطاطا   USD 114,786.750  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية EUR 109,336.730  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي التومي  محمود مفتاح حليب أطفال   EUR 120,960.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   EUR 126,144.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي  توسعه شبكة الجيل الر  USD 2,099,091.530  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي  توسعة شبكة الجيل الر  USD 1,955,385.370  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي  الجيل الر توسعه شبكة  USD 2,077,672.230  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي  توسعة شبكة الجيل الر  USD 1,317,844.370  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 79,613.250  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي   محمد عبدالسالم ابوحبيل عبدهللا مواد صحية  USD 76,696.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 62,600.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 76,935.000  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - السالمي الليبي املصرف ا عيس ى بلعيد الصادق صوان   بندق USD 131,400.000  شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان   فستق  USD 108,000.000  شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان   حمص USD 155,520.000  شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبد الرحيم عبدالفتاح  شفرات حالقة EUR 95,802.840  شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بن وقهوة  USD 222,816.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد ابشير   معدات طبية EUR 205,159.300  شركة اللبيب إلستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   حسن عامر الرتيمي طالب  زيت عباد الشمس  USD 1,020,000.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  سعد عبدالعزيز أبراهيم  ابراهيم  زيوت سيارات  USD 537,550.000  شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   سيليكون  EUR 75,140.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   قطاعات ألومنيوم  USD 75,506.000  القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  شركة 

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات فاتورة  USD 691,190.770  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات تراخيص  USD 31,500.000  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات فاتورة  USD 1,687.140  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات تراخيص  USD 45,000.000  شركة مصرف النوران املساهمة  

 ة االدارة العام - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات فاتورة  USD 15,289.150  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات فاتورة  USD 39,000.000  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات تراخيص  USD 105,000.000  شركة مصرف النوران املساهمة  

 االدارة العامة  - مصرف النوران  محمد ابراهيم قشاش  مستحقات تراخيص  USD 8,190.000  شركة مصرف النوران املساهمة  

 مصراته  -  املصرف االسالمي الليبي حمزةه مصطفى محمد قرقوره   صويا USD 930,000.000  شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  EUR 55,040.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 93,060.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي USD 283,248.000  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي  USD 468,404.000  البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة الترابط املتين الستراد مواد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عطية املهدي الغول   مولدات كهربائية EUR 176,600.000  شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد هديه محمد مفتاح لفات حديد EUR 80,732.080  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد رمضان الرمالي أثاث USD 492,250.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثاث فرومي USD 109,200.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم مختار فرج جبران  عجول حية EUR 936,000.000  شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية  و املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية   EUR 1,554,000.000  ية و املواش ي و اللحوم شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائ

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 442,076.140  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  EUR 130,910.370  شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النوافد و ملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز عصائر   EUR 21,959.000  ها  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزمات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حمض االسكوربيك  USD 61,380.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  قطع غيار معدات  EUR 167,113.340  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد USD 1,034,669.600  جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم شركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  قداد  أنور بشير سليمان موز أخضر USD 1,044,341.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 43,089.790  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مشاريع جامعة طرابلس USD 554,995.340  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  إضافات اعالف USD 80,341.500  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة    موز اخضر USD 1,383,480.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية  EUR 244,896.500  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  أسمدة  USD 525,000.000  الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 ارع الجمهوريهفرع ش  -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا مكرونة وكسكس ي  USD 184,379.040  شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  بسكويت و كيك  USD 101,917.500  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 187,063.200  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادي  TND 304,028.640  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  يم حسني بي هشام حسني ابراه سيارات  USD 451,485.000  شركة وادي أرم الدولية إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  أجبان EUR 80,919.680  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط مواد خام EUR 196,508.360  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  PVCقطاعات  USD 375,700.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  جبنة  EUR 299,000.000  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   اندريو كيرياكوس مواد خام USD 1,694,934.000  شركة أفريقيا لتعبئة املشروبات 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  اجبان EUR 314,250.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  أمجد علي عبدهللا البرشه صفائح حديديه  USD 129,640.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 130,780.000  االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت + كيك  USD 857,640.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مواد خام USD 316,200.000  مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  اجبان USD 709,529.200  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   حليب أطفال  USD 143,557.920  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام طالء USD 128,700.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب أطفال  EUR 667,737.500  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة دواجن مجمدة  USD 345,600.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصر  محمد محمد عبدهللا ابوروص  حلوى شامية طبيعية EUR 45,360.000  شركة زاد االصيل الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  تن  USD 294,000.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت ذرة املروة  USD 2,169,405.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 وكالة الكريمية -د  مصرف املتح عالء صالح علي السعود  زيت   USD 386,370.000  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد اسكندر احمد بن حجي وحدة تحكم الكتروني   EUR 620,000.000  شركة العاملية للصناعات الكيميائية
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 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  حمزه احمد محمد وهيبه قمح  USD 5,744,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  حمزة احمد محمد وهيبه لفائف مجلفنه  USD 1,276,000.000  شركة االستثمارية للصناعات وتشكيل املعادن 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,528,640.000  القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخامشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد الخام   USD 1,753,200.000  القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخامشركة 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  مواد خام رول USD 320,000.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   لحوم مجمدة USD 79,528.750  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح نصر عمران الغريب  مولدات كهربائية EUR 313,958.500  واالجهزة االلكترونية شركة القرية الستيراد املواد الكهربائية والغير كهربائية


