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 . 02/11/2022حتى   27/10/2022تفاصيل 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 ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 وكالة قوز زناته  -مصرف الصحاري  عبد السالم احمد فرحات التير اسفلت خام  USD 2,365,000.000  طرابلس لصناعة مواد العازلةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  االمير انبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية USD 120,825.000  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مهند عياد الفرجاني الصكيك  زين عباد الشمس  USD 212,500.000  شركة الحصاد العاملي الفاخر الستيراد املواد الغذائية والحبوب 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 2,594,400.000  واد الخام شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك وم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي   EUR 260,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن  عجول  EUR 224,000.000  شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن  عجول  EUR 225,120.000  شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى أسالك كهربائية  EUR 366,939.800  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات USD 657,752.720  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات االملونيوم  USD 60,603.040  املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر EUR 1,951,600.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 47,740.680  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراتة -مصرف الصحاري  مد عيس ى  محمد الطاهر أح حليب غير محلى   EUR 1,142,448.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 158,400.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد شعير  USD 4,355,000.000  النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوبشركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد قمح  USD 6,080,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوب

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد علي ابوبكر الزبته  زيت سيارات  USD 84,474.400  الطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة ا

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفي عبدالصمد سالم   زيت نباتي   USD 284,589.840  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه فستق  USD 201,600.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه فلفل اسود  USD 79,286.800  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  أجبان EUR 69,154.560  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 634,950.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام USD 282,522.240  ركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت ش

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام USD 591,600.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  جبنة مثلثات    USD 71,280.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  احمد عبيدةعبداملجيد مفتاح  مستلزمات طبية  USD 131,833.500  شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

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

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   تونة USD 79,900.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   احمد مصطفى محمد  الخراز صناعة لمواد خام ل P.V.C  322,923.420 USDمصنع الرواد لصناعة االملونيوم وال 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  معجون طماطم  USD 1,425,100.000  شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد محمد منصور وصل  إطارات نقل   USD 77,211.000  شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 4,666,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مد احمد علي ابوتركية  مح سيارات تويوتا USD 2,237,500.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 4,475,000.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 4,475,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 ع تيبستي فر  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه شعير  USD 4,644,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه شعير  USD 4,837,500.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   شاشات  USD 1,125,643.000  اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 537,500.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت USD 534,000.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   لوز  USD 91,520.000  الغذائية   شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عياد حسونه مبروك بن يونس صابون  EUR 275,235.000  شركة مجموعة الجوري الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  كوابل EUR 1,101,762.770  انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 19,038.000  شركة الليبية للمواني

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  مكرونة  EUR 439,598.880  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   هنداوي عبد للا ابراهيم محمد حليب USD 200,550.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   هنداوي عبد للا ابراهيم محمد حليب معقم  USD 282,000.000  بيا الستيراد املواد الغذائيةشركة شروق لي 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدللا زوبي  شاي  USD 155,124.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 159,984.000  شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ان محمد الهادي أبوزودة سفي مالبس USD 395,912.650  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 154,230.540  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات اطفال EUR 1,252,083.790  البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 277,000.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال  EUR 343,300.000  شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جنان محمد عيس ى القبالوي   بيتزا EUR 103,573.600  شركة نور لبالد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   مستحظرات تجميل  EUR 385,266.850  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس  USD 530,400.000  لغدائية  شركة التسنيم إلستيراد املواد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر عبدللا محمد املحيريق  الواح طاقه شمسيه  USD 181,139.200  شركة الطاقة الالمحدودة للطاقات املتجددة دات املسؤلية محدودة  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود   مربع الصقالة   USD 87,000.000  شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مدياسين الطاهر عريبي حمزة مح معدات طبية EUR 368,500.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  ادوية  EUR 317,600.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم محمد محجوب ابوعزوم  خالطات وملحقاتها  EUR 95,011.860  البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  صالح املصري علي عويطي  مواد خام  EUR 327,500.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سليمان عبدللا سليمان بن نصر   مستلزمات ديكور  USD 61,913.900  شركة ديكور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  ايور شعبان صالح ابو السعود  اخشاب EUR 203,036.000  شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   مستلزمات مختبارات   USD 85,895.000  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   لم خليفة ملوق  ابوبكر سا ورق خام USD 57,750.000  مصنع ابوبكر سالم ملوق لصناعة الورق 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   ابوبكر سالم خليفة ملوق   ورق خام  USD 67,200.000  مصنع ابوبكر سالم ملوق لصناعة الورق 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  EUR 40,413.600  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مروان نوري محمد علي  مواد خام  USD 1,965,360.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   ادة الصقةم EUR 12,830.400  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رفيق عثمان سليمان قرفال   اجهزة الحاسوب  USD 91,340.000  شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي

 مصرف الخليج االول الليبي  رضاءالطاهر محمد بن يونس  أدوية بشرية  USD 228,800.000  املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل شركة 

 صراتة مصرف النوران فرع م اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد USD 66,927.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي  USD 87,663.590  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدللا الزوبي   سخانات مياه  USD 141,342.240  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الهادي يوسف الطويل   حفاظات USD 1,233,188.000  شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت  USD 60,108.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   جبنة شيدر   EUR 290,000.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الطاهر محمد عيس ى القبالوي  بيتزا جاهزة  EUR 100,464.000  الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لقبالوي الطاهر محمد عيس ى ا بيتزا جاهزة  EUR 100,464.000  شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   صابون   USD 640,300.560  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل الطاهر على خالط  أدوية بشرية  USD 232,600.000  هايتي العاملية إلستيراد االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة 

 مصراته  - بي املصرف االسالمي اللي البهلول عبدالسالم سالم البهلول  شوكوالتة  USD 104,000.000  شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة شرائح EUR 373,670.400  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي سالم محمد القذافي   مواد خام بالستيكية USD 157,781.250  شركه االشقاء للصناعات البالستيكية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد للا  اطارات USD 340,926.400  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مد ميالد اسماء محمد اح تونة معلبة USD 61,600.000  شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام  EUR 59,209.920  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سيف االسالم عثمان محمد الزبتة ابوحنك نضائد  USD 46,016.800  سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم احمد ابراهيم ابوشيبه الواح عازلة  USD 82,688.000  شركة شروق مصراتة لصناعة الهياكل املعدنية والبيوت املتنقلة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عبد الحميد علي النيهوم  سردينة معلبة USD 147,180.000  شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر  ورق اكواب USD 63,825.000  املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  بطاقات USD 3,898.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  USD 513,540.960  تصاالت الدولية الليبيةشركة اال

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  USD 80,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة   EUR 31,922.480  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  رسوم تراخيص USD 34,800.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق ايجار  USD 41,570.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق الخدمة  EUR 379,143.880  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات انترنت  EUR 2,843.380  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  زيت عابد شمس   USD 858,000.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  زيت   USD 858,000.000  املواد الغدائية و املواش ي واللحوم شركة الغذاء الليبي الستيراد 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات جديدة USD 466,785.360  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 85,260.860  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 153,400.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 144,800.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 خليج االول الليبي مصرف ال  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  اشتراك في منظومة USD 39,500.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  سداد االشتراك  EUR 58,972.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره جبنة   USD 374,502.600  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره عصير نكهات   USD 213,408.000  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب ثالجات و غساالت  USD 130,067.000  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر أخشاب  EUR 1,386,000.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام USD 1,513,170.000  أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتهاشركة 

 نةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليا هاني عبدالقادر على عبدالقادر  مصاريف  EUR 99,555.000  شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  حليب مكثف   EUR 956,540.160  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  حليب مكثف  EUR 1,313,857.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سراج نصرالدين ابراهيم صالحين  مواد خام بالستيكية USD 235,620.000  شركة الرواق للصناعات البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مود تنظيف  EUR 554,740.000  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات كيا USD 209,232.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق  EUR 242,679.600  متين الستيراد مواد التنظيف  شركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد  USD 1,049,787.270  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال  EUR 3,060,388.800  الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم  شركة ملسة الحياة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  أنور بشير سليمان قداد  موز أخضر  USD 801,812.000  جنوب ليبيا الستيراد الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مد مفتاح أبوالقاسم جليدمح حليب معقم  EUR 1,260,000.000  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام  USD 674,520.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكة USD 905,000.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 259,842.360  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الزاوية  -املصرف التجاري الوطني  احمد ابو عجيلة الهادي شاراطة  عجول وأبقار   EUR 899,265.000  شركة الخطوط املتوازية الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  كهربائية USD 89,700.000  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز اخضر  USD 1,215,000.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد مدة اس USD 261,700.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

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

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت نباتي   USD 777,000.000  الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 ة زليتن املنار  -مصرف الجمهورية  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح  USD 1,100,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الصديق ابراهيم محمد الشباح  خدمات شحن USD 159,075.000  شركة يدر املالحية للتوكيالت املالحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 1,287,326.800  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 3,280,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 
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 املدينة -املصرف التجاري الوطني  باح احمد وهيبهايمن مص سكر أبيض  USD 4,009,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 3,645,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  مواد خام بس في س ي  USD 17,400.000  أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي شركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  خدمي  EUR 27,000.000  الشركة العامة للكهرباء 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  خدمي  EUR 27,000.000  للكهرباء  الشركة العامة

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  خدمي  EUR 31,920.000  الشركة العامة للكهرباء 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدللا عمر البيباص   مواد خام USD 588,060.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدللا عمر البيباص   غشاء بالستيك   USD 800,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 596,401.120  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 160,257.600  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 141,980.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 71,610.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  بشير املبروك محمد ابوقيلة   صويا USD 3,050,000.000  شركة السد لصناعة االعالف الحيوانية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  حليب USD 71,326.500  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح عجزة ل و حفاظات اطفا EUR 1,230,295.500  والطفل   شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون  USD 82,939.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم محمد احجيبة  تن معلب   USD 1,463,400.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 صرف الخليج االول الليبي م محمد عادل املهدى عثمان ناصف  أدوية بشرية  USD 250,354.440  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   بطاطا مجمدة  EUR 274,642.900  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  كاكاو  EUR 44,687.500  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 79,214.800  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض أدوية بشرية  EUR 101,731.980  ل شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطف

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  أجبان EUR 951,552.000  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي أدوية EUR 186,025.000  التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدللا سالم مسعود الخناق مصاعد الكهربائية EUR 81,850.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدللا الشيباني  أجبان EUR 687,503.040  العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم  امحمد علي اعنيبة مواد خام USD 493,920.000  شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 756,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس ايطارات جديدة  USD 339,988.100  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت ذرة املروة  USD 1,894,760.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  داد سليمان بشير سليمان ق زيت ذرة املروة  USD 2,059,050.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  زيتون  USD 49,680.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسين البشير محمد الضراط  فواكه مجمدة  EUR 88,421.760  شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذائية 

 ي طرابلسالفرع الرئيس  - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني    اتاشتراك  USD 557.500  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  حمزه احمد محمد وهيبه قمح  USD 6,399,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ذات املسؤولية املحدودة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا محمود فرج الجهيمي  خالطات مياه EUR 12,112.400  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 382,050.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يل الصديق الغيراني  مهند اسماع دجاج مجمد USD 382,050.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح ابوعجيلة سالم املودي  تن USD 172,000.000  شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليمان عبدللا سليمان بن نصر  مواد خام  USD 218,080.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء واملعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضةشركة 

 رع الرئيس ي طرابلسالف - مصرف النوران  طارق علي حسين الشطشاط سداد مستحقات   USD 539,039.390  شركة بريد ليبيا  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طارق علي حسين الشطشاط اشتراكات  سداد  EUR 2,063.000  شركة بريد ليبيا  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عمر عمر سليمان حامد   مصبعات  USD 41,186.810  مصنع امواج للصناعات البالستيكية والتعبئة والتغليف 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   بطاطا مجمدة  USD 559,440.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ين ابريك اوحيدة خالد محمد حس مواد خام زيوت  USD 1,870,500.000  شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي زيت طهي   USD 315,888.300  شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عزالدين جابر عبدالسالم السكالني  دفايات كهربائية   USD 300,650.000  البسكل الستراد املواد الكهربائية واملنزلية  شركة 

 مصراتة مصرف النوران فرع  عبدللا عمر عبدللا املجري  مواد صحية  EUR 88,153.000  شركة صخرة غات الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمود املبروك عبدالسالم السويح شرائح جبنة USD 77,220.000  شركة ارين الحياة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملهين مفتاح محمد كركوب  كسكس ي USD 64,800.000  الغذائي االول الستيراد الغذائية واملواش ي واللحومشركةاملحصول 


