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 . 16/11/2022حتى   10/11/2022تفاصيل 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 خدمات  USD 200,000.000  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي خدمات منظومة  USD 240,000.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل خدمات   TND 263,423.240  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة +كوشة غساالت  EUR 37,820.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة تالجات  EUR 23,890.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 رئيس ي الفرع ال -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت  EUR 50,009.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة تالجات  EUR 24,940.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة مجفف مالبس   EUR 40,100.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة تالجات  EUR 27,800.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 ي  الرئيس  -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  مكمالت أعالف EUR 60,190.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  مكمالت أعالف USD 34,040.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  محمد عبدالسالم مفتاح البحباح خالي الدسم حليب  EUR 289,807.200  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 1,190,200.000  شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك ومواد الخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات الالملونيوم USD 110,750.000  لديكور شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي وا

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي مستحقات تأمين   USD 12,767.940  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  شاهي   USD 296,656.200  الكوف الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   شاي األخضر   USD 822,488.800  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح رخام  USD 2,743,650.000  خاممصنع اعمار لقص وتشكيل الر 

 املؤسسات والشركات مصراتةخدمات  -الوحدة   لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية EUR 1,546,875.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   دعم فني   EUR 159,033.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصر  محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات ارضية  USD 215,843.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رغادمبوط و هرسوم  USD 214,446.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   بوط و املغاد هرسوم  USD 197,791.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 171,874.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 166,468.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 168,293.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار واستهالك  USD 24,572.150  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك وإيجار  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك وتشغيل  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ختار بن مادي  محمد الهادي م  استهالك وتشغيل  USD 162,230.840  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب بسكويت  EUR 392,254.740  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفي عبدالصمد سالم   زيت عباد الشمس  USD 189,600.000  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 900,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 594,400.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 668,700.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 347,850.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 633,050.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  يبحل EUR 927,675.000  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد الصغير علي وهيبة  زيتون سائد معلب  USD 277,319.550  شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 206,875.000  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 بي مصرف الخليج االول اللي عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه جوز الهند  USD 47,424.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه أرز  USD 220,500.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه كاجو USD 166,650.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام EUR 417,600.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  سمن  USD 239,400.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 170,100.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  زيت طهي  USD 415,200.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  سردين   USD 84,000.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  جمبري  USD 288,000.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  بحرية اسماك وفواكه  USD 351,000.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد محمد منصور وصل  إطارات نقل  USD 89,410.600  شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,969,600.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  



  

 
3 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  أحمد علي أحمد شميلة   طالء  USD 219,042.150  الياقوت االزرق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  طارق العارف ابوعيس ى قراف  مواد خام EUR 89,176.000  شركة امليزان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش إيجار طائرة  USD 500,000.000  ن  شركة اويا الدولية للطيرا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت   USD 181,500.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  منزلية وكهرومنزلية  USD 117,941.500  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  USD 136,800.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   حبوب قهوة  USD 150,480.000  شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مجفف مالبس  USD 166,500.000  الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد عدالة فوزي احمد أدوية بشرية  EUR 306,960.000  شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  اطارات  USD 132,400.430  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  اطارات  USD 158,596.000  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 اته مصر  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات  USD 184,034.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ناجى فرج ابراهيم خالد   شعير   USD 2,100,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ناجى فرج ابراهيم خالد   شعير   USD 1,825,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش عصير  EUR 785,500.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  على رزاقة   عصام محمد حفاظات عجزة  EUR 50,989.430  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى  رقائق بطاطس USD 152,475.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى  تونة معلبة USD 2,463,360.000  البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 ه فرع مصرات  -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت ذرة  USD 1,000,620.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   تشكيلة مكرونة  EUR 92,018.320  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  يونس احمد عبدالسالم احمادى أدوية بيطرية  EUR 112,220.200  شركة القدره الستيراد االدويه و االمصال البيطرية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب EUR 2,098,040.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  افيهنسك USD 161,112.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية   

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد USD 408,375.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  هيدروجين بيروكسا EUR 46,507.500  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي   USD 465,882.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  مطارق هيدروليكية  USD 198,800.000  ريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها شركة الخليج االف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح مفتاح عبدالسالم حموده  ادوية بشريه   USD 129,223.000  االتحاد العربي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ايمن امحمد  مسعود املبروك   كسكس ي -مكرونه USD 150,930.000  شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية  
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 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  حلوياتحشوات صناعة EUR 117,173.300  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  مواد صحية متنوعة  EUR 150,111.200  تيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتهاشركة الخيول الدهبية الس

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  اسالك نحاسية  EUR 188,268.000  الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتهاشركة 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  EUR 126,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محفوظ ابوالقاسم الحراري اوحيدة  انابيب ري زراعي   USD 38,882.800  شركة الكتلة الصفراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 102,785.760  الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائيةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 114,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك كهربائية   EUR 349,459.500  واد الكهربائيةشركة البشائر الستيراد امل

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرائح EUR 99,729.600  شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماعيل صالح مسعود مسعود   حفاظات اطفال USD 712,000.000  شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   بدهللا صالح عبدهللا صالح ع اطارات USD 262,339.280  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 464,298.700  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 291,890.000  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الحسين عمر عبدهللا املجرى  ملحقات ري  USD 166,915.630  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  إطارات جرار زراعي USD 82,058.400  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام  USD 226,800.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مختلفة ملصقات  TND 404,755.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مضخات مياه منزلية  EUR 86,237.500  اد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتهاشركة راما الدولية الستير 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات  USD 183,359.080  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  اثاث مكتبي  USD 62,811.960  شركة املنصورة الستيراد االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  كراس ي مكتبيه  USD 47,114.000  شركة املنصورة الستيراد االثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان   جبنة موزريال  EUR 407,160.000  شركة الرحبة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني ذرة  USD 3,400,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   قطاعات بي في س ي   USD 805,079.410  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادوية بشرية  EUR 279,515.000  وية  شركة األطلس العاملية الستيراد االد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   مواد بناء USD 49,920.000  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  حليب محلى  EUR 188,295.360  الجيد إلستيراد املواد الغدائية شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 514,882.700  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  بطاربات   USD 207,918.800  ارات والنضائدشركة الغويطات إلستيراد اإلط
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات  USD 425,908.400  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  USD YG221237 88,127.490  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 لليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي ا مولود عبدالباسط مولود الدوادي   سيارات  USD 756,679.000  شركة هادريان الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام نصر الدين سالم الشاملي  غساالت ثياب  USD 69,980.000  شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حدهم الصيد علي الصيد  تن USD 102,500.000  السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته  - المي الليبي املصرف االس عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   أالت عد نقود  USD 204,455.000  شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك EUR 165,572.210  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 526,723.000  اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب ألواح كوبست USD 52,838.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت و كيك  USD 242,108.340  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره شاي احمر  USD 243,740.000  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره طماطم حكة   EUR 205,625.000  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية   EUR 432,000.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب بودرة  USD 300,724.700  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 105,805.260  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز الجوافة مركز  USD 2,306,420.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تونة معلبة USD 697,025.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   هريسه  USD 323,100.000  ائية  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   كيك USD 212,100.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  النفاتي مفتاح عبدالسالم أبوظهير اضافات اعالف EUR 658,640.000  بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف املساهمةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   امين محمد علي ابوالقاسم  زيتون  EUR 134,694.000  شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناجي علي صالح االبيض  إضافات عالفية USD 29,750.000  شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف

 الليبي  مصرف الخليج االول  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  محمد خليفة عبدالرحمن العالقى زيت النخيل مكرر   USD 136,200.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت عباد شمس   USD 815,575.000  الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  د وهيبهايمن مصباح احم حليب اطفال  EUR 2,805,356.400  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عالء محمد الغنيمي  ادوية  USD 104,900.000  شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 310,000.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحم  بقر مجمد   USD 1,030,400.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه
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 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول ومواش ي حية  EUR 528,922.500  ملواد الغذائية و املواش ي واللحوم  شركة مرايا الغذاء الستيراد ا

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول حية   EUR 671,420.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول  EUR 250,050.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   محوالت كهربائيه  EUR 24,550.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  أحمد الصيد عبدالرحمن القاض ى  أدوية بطرية   EUR 189,050.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك ريمي USD 64,995.840  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 3,912,000.000  دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 1,653,801.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 3,360,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 احمد الشريف  -الجمهورية  مصرف هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 3,360,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  حليب  USD 87,116.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  تونة USD 87,300.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى   مواد بناء EUR 451,237.000  شركة تعزيز لصناعة مواد البناء 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى   مضخات  EUR 1,336,961.000  شركة تعزيز لصناعة مواد البناء 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى   انابيب   EUR 1,411,233.000  شركة تعزيز لصناعة مواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  ذرة  USD 3,450,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة   USD 1,145,631.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مم   38أغطية  EUR 190,612.800  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام كازينات  USD 341,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون     ات زيت محرك  EUR 432,236.040  العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مهورية مصرف الج محمد عمران خليفة بن عون     سيارة زيوت محرك  EUR 919,801.400  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام USD 17,073,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 48,600.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 91,593.240  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 79,033.840  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت محرك  EUR 105,274.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 141,968.400  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 197,418.400  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالته   USD 686,091.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 85,500.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 4,777,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 4,593,750.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية الواح جبس  USD 274,633.600  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية جبس بورد  USD 60,274.280  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لم رمضان عبد الحفيظ قدح سا اطارات  EUR 300,099.610  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  اطارات EUR 200,535.350  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مواد خام  USD 585,585.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 1,137,476.040  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 317,934.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 172,830.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسماعيل صالح مسعود مسعود  ت أطفالحفاظا USD 1,600,500.000  شركة الرمال الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ناجي محمد مؤمن الطبولي  قمح   USD 2,100,000.000  شركة االبيار لإلنتاج الدقيق و مشتقاته 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  قطع غيار  EUR 147,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان  أدوية جلدية EUR 147,114.750  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  نضائد USD 95,063.940  شركة مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.م

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سيف الدين إمحمد عمر هيبة معدات طبية  EUR 84,547.970  الشركة الفنية إلستيراد املعدات الطبية  

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد الطاهر أحمد عيس ي   عصير  EUR 274,545.870  الجيد الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عياد علي حسين سعيد ارز مسلوق  USD 46,125.000  شركة الجسور الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  بسكويت  USD 44,718.850  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار   USD 171,308.560  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 90,000.000  دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليفشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت وشكالطة USD 596,737.500  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد الهادي مختار بن مادي  مقابل عبور اجواء EUR 120,435.180  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أسامة محمد العابد أبو القاسم  محركات توليد كهربا USD 807,118.560  معدات افريقيا الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصيد معتوق البوعيش ى   نوفل أجبان EUR 699,624.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   أجبان EUR 492,336.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 128,304.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مواد خام  USD 424,830.000  ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيكمصنع 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  سمن  USD 73,650.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس نضائد USD 125,612.680  د الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة املسار الجدي

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 285,686.220  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي مستلزمات تشغيل   USD 170,260.000  التواصل للصناعات الخشبية مصنع 

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  أجبان USD 333,940.800  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية  USD 118,712.520  ستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة العلمية إلستيراد االدوية وامل

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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 45,082.890  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  نضائد USD 86,742.420  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   الة ثقيلة USD 272,000.000  شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة دواجن مجمدة  USD 2,178,600.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة لحم بقر مجمد  USD 1,783,600.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس حقائب   EUR 330,000.000  اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ابراهيم حسني حسني بي نجاة  مالبس حقائب   EUR 90,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار EUR 232,861.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس إطارات  USD 158,682.180  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت دوار الشمس  USD 4,964,219.590  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد حسين طابون  محمد بسكويت ويفر  EUR 335,808.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حميدة سعد احمد الجفال  علب فارغة لتعبئة  USD 147,445.760  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  فهمي بن رشيد بن بدر  فائض مبيعات USD 599,324.200  شركة الخطوط الجوية التونسية فرع  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  فهمي بن رشيد بن بدر  فائض مبيعات USD 1,202,393.900  فرع شركة الخطوط الجوية التونسية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركي  مودا خام  USD 852,354.500  ملساهمة شركة تاجوراء للصناعات الغدائية ا

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد USD 405,919.070  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات   USD 1,634,700.000  مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  سلك مجلفن  USD 51,865.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  مواد خام رول USD 325,998.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  سداد الفاتورة   USD 12,000.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  سداد فاتورة  EUR 18,000.000  شركة معامالت للخدمات املالية 



  

 
9 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد USD 2,606,404.500  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد   USD 1,036,273.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  منظومات USD 1,384,150.000  اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  وفيق فرج محمد الجهانيت تكيف مركزي  EUR 30,000.000  شركة أسهم التوفيق إلستراد أجهزة واملوادالكهروميكانيكيةواملواد الكهربائية غير الكهربائية

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  ناجية حمزة حسين عبدهللا  االالت تشغيل   USD 52,572.000  شركة فاين لصناعة االسفنج والصالونات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مدحت عمار علي الفوناس اثاث مكتبي USD 57,812.000  شركة طيبة الدولية الستيراد االثاث ومكمالته 

 مصرف النوران فرع مصراتة  رمضان أحمد على النعيري  زيتون  EUR 97,965.080  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هشام سالم علي الصالبي   حفر  اآلت  USD 145,000.000  شركة الحياة للمقاوالت العامة واالاستثمار العقاري  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم فرج ابراهيم صليل  PVC-K68مواد خام  EUR 407,050.000  شركة الجديدة الستيراد مواد الخام 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 32,670.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   جوز الهند  USD 3,078,000.000  شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مستلزمات انتاج USD 1,683,927.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مستلزمات انتاج  USD 1,561,709.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   شعير   USD 2,390,000.000    شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   طفل م و امستلزمات  USD 96,626.280  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  صناعة لورق خام ل USD 1,207,125.000  التواصل االول للصناعات الورقيةشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  صناعة لورق خام ل USD 2,409,750.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو USD 502,387.200  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  فيصل العربى محمد زعميط  قطع غيار املضخات  USD 202,200.000  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد   سيراميك USD 2,230,552.300  شركة السراج العالي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   دجاج مجمد USD 415,000.000  ملواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة الرائد الليبية الستيراد ا

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليم جمعة سالم البعيلى  معدات طبية  USD 1,508,346.000  شركة ازاد الستيراد املعدات الطبية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مصطفى محمد مصطفى يوسف بوراوي  مواد خام حديد  USD 2,100,469.000  سيول لصناعات الحديدية مصنع  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عائشة احمد الطاهر كعبص  مواد خام USD 3,985,000.000  شركة اليسر االول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,880,375.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,490,025.000  ومسنلزمات األم شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليم سالم جمعة البعبلي   منتجات طبية USD 1,642,992.000  شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك وتشغيل  USD 42,452.290  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار USD 47,713.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   صيانه USD 171,146.760  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   يانهاستهالك و ص USD 93,113.790  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي منتجات طبية USD 1,550,361.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   مستلزمات طبية USD 1,631,224.000  دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  هنيبال محمود محمد الخمري   عبوة بالستيكية USD 3,400,000.000  شركة عالمة الساحل لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  هنيبال محمود محمد الخمري   عبوات بالستيكية USD 2,565,000.000  عالمة الساحل لصناعة مواد التنظيف   شركة

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه سبائك حديد USD 5,000,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  خط انتاج دواجن  USD 1,212,727.350  شركة الحصاد الدائم الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم   االالت وقطع غيار USD 1,276,500.000  اد الغذائيةشركة امواج املحيط لصناعة املو 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  احمد محمد محمد قصيل   آالت زراعية  USD 2,027,650.000  شركة املزرعة الليبية املتجددة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش اجار غير شامل  USD 100,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش وديعة ضمان  USD 100,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   ادوات تشغيل  EUR 218,304.770  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 3,418,800.000  شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وهيبهحمزه احمد محمد  قمح طري   USD 5,896,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه شحنة قمح طري   USD 6,153,950.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 1,000,000.000  شركة ليبيا للتامين 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   محركات   USD 74,217.000  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة   USD 159,640.940  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح   USD 682,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الزيرصالح ميالد صالخ  مواد خام USD 1,973,815.800  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير مواد خام USD 1,998,659.970  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  ثالجات USD 767,579.000  الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزليةشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام USD 1,780,544.000  شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبد املجيد مصطفي محمد ادريس   شفرات الجرار  USD 957,750.000  اجاويد الستيراد األالت ؤاملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبد املجيد مصطفي محمد ادريس   مولد االوزون  USD 951,000.000  اجاويد الستيراد األالت ؤاملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -ين مصرف اليق صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,906,540.380  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,918,116.720  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عادل محمد الدويهش   االآلت حصاد  USD 1,513,386.000  شركة املعول الزراعي إلستيراد اآلالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  
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 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد عبد السالم الطاهر الشيبانى  ماء شعير  USD 361,500.000  شركة جبل النور االستيراد املواد الغدائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مطهر ديتول  USD 608,000.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 334,740.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل   صابون   USD 152,778.000  البحيرة الستيراد مواد التنطيف  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 173,366.350  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شاي كيس   USD 284,499.600  لغذائية  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد ا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالكريم علي إمحمد املحلس مواد خام USD 2,528,741.000  شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   اطارات USD 101,500.000  الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  ناصر الصيد عياد املريض  صناعة لمواد خام ل USD 1,251,250.000  شركة الفائد للصناعات الورقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عامر علي امحمد املحلس االالت حصاد  USD 1,782,312.000  قول االولى الستيراد االالت الزراعية ومستلزاتهاوقطع غيارهاشركة ح

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عز الدين عبدهللا البكاى  مستلزمات إنتاج  USD 1,919,845.000  شركة سما الفخامة لصناعة املطابخ 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عامر على امحمد املحلس مستلزمات إنتاج USD 1,645,596.000  شركة قمة االبداع لصناعة املطابخ 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -رف اليقين مص يحي ميالد صالح الزير   مواد خام  USD 1,965,357.810  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عبدهللا بشير عبدالرحمن ياقه  صناعة لمعدات ل USD 1,487,756.000  شركة املران لصناعة االثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,949,286.330  موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز شركة 

 ع الرئيس ى طرابلس الفر  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,959,874.830  شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  االآلت حصاد  USD 1,294,112.000  شركة بستان األمل إلستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  سامر صالح مفتاح الزائدي  قضبان أسالك   USD 2,991,330.000  االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية  شركة 

 حي األندلس   -صرف التضامن م مريم حسين سالم بريبش  قنائن بالستيك   USD 2,998,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  شعير خام  USD 2,996,000.000  شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عمر امبارك عامر مواد تنظيف  USD 1,018,980.000  الكوثر الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  إبراهيم محمد علي األسود  هربائية مولدات ك USD 3,140,400.000  شركة الساحل املتحدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة   USD 1,804,545.000  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 


