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 . 30/11/2022حتى   24/11/2022تفاصيل 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 قوز زناته  -مصرف الصحاري  عبد السالم احمد فرحات التير اسفلت خام   USD 2,365,000.000  شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان مخزوم أحمد ابومريقة   PVCمواد خام  USD 69,120.000  شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  ذرة  USD 1,050,000.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  ذرة  USD 1,085,000.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  سالم مختار فرج جبران  عجول حية EUR 1,394,000.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 تاجوراء  - لليبي املصرف االسالمي ا صالح الدين علي احمد املشرقي  بن USD 50,515.000  مطحن بن العمدة لطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين ابراهيم محمد ابوصبع  مواد خام USD 143,460.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  التومي فرحات التومي فرج  مواد بيناء  USD 14,695.000  شركة ابراج سبأ الستيراد مواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  زواية ربط االملونيوم  EUR 92,800.000  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 مصرف الخليج االول الليبي  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح طري  USD 3,750,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   بن وقهوة  USD 216,612.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزي محمد خليفة جحا مستلزمات تشغيل  EUR 99,000.000  املجسم لصناعة االثاث واملطابخ شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام  EUR 141,501.070  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام  USD 41,408.480  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد شعير  USD 3,850,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد النفاتي رجب الترهوني   ذرة  USD 1,386,000.000  املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ي القذافيخالد مصباح عل ل +مربي+مخكاتشب USD 47,222.930  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي دونات وكيك اب  EUR 62,260.320  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع البوانيس -مصرف شمال افريقيا  مصطفى مصباح عبدهللا ابراهيم شاهي اخضر  USD 73,030.000  شركة السيل الخير القابضة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   بيعات  متحويل  USD 375,280.500  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد علي ابوبكر الزبته  اطارات مختلفة   USD 77,249.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

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

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 281,436.400  أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزليةمصنع 
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 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم   حديد USD 140,000.000  شركة السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح   USD 476,325.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  طارق محمد علي الورفلي  حليب مكثف  USD 87,768.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  طارق محمد علي الورفلي  حليب معقم  EUR 56,700.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث منزلي USD 320,900.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 143,850.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر   قطع غيار USD 49,929.600  شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمود حسن محمد محمود  محركات وقطع غيار  USD 109,480.000  شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مريم عاشور سالم العجيلي سمك مجمد  EUR 35,360.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح أجبان EUR 2,260,504.220  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 3,009,646.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران   رخام قص وجلي مصنع  USD 460,000.000  شركة األصالة الدائمة لصناعة الرخام والجرانيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  شاهي  USD 76,860.000  الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ي الفرع الرئيس  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات   EUR 36,128.310  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة EUR 11,317.160  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  صيانة قطع غيار  USD 244,414.170  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية   EUR 1,589,306.950  انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية   EUR 1,375,695.000  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد املطاوع   هواتف محمولة  USD 1,143,650.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات املساهمة  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 189,539.710  العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبيةشركة 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة اضافات علفية  EUR 181,963.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 193,038.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  خالطات  EUR 183,160.000  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مات اطفال مستلز  EUR 717,203.570  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم محمد احجيبة  تونة معلبة USD 1,538,000.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 778,377.600  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل  EUR 424,275.550  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  فوزيه عبدالسالم الفيتورى أبوصالح  أدوية محاليل طبية  EUR 79,852.500  د املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية شركة الزيتونة الصحية الستيرا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ئل محمود علي الهتكي ها محاليل واجهزة طبي  USD 477,683.250  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق   USD 422,216.620  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى ابراهيم محمد الكشر  نضائد سيارات  USD 178,606.030  البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها شركة 

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر  USD 144,900.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مروان نوري محمد علي  مواد خام USD 2,422,640.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  قهوة  EUR 213,580.800  التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة شركة 

 تاجوراء  - صرف االسالمي الليبي امل محمد مصطفى محمد العيساوي  شاي  EUR 300,024.640  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  USD 405,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مصطفى على خليفة الهادي   مكرونة  USD 67,500.000  شمس األصيل الليبي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 277,940.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبن شرائح  EUR 295,401.600  زاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة أر 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حنان مخزوم عمر الرطب   كيك USD 167,973.440  شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت  USD 43,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

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

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 158,476.400  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحيه  USD 84,452.290  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - صرف االسالمي الليبي امل هدى محمود علي الكالوش  رافعة شوكية USD 53,340.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل بضائع   USD 4,300,800.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل بضائع   USD 2,150,400.000  جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 250,670.400  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 104,954.600  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 466,995.000  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف USD 35,000.000  دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز شركه 

 حية السيا - املصرف االسالمي الليبي  محمد تامر خليفة تامر   ادويه  USD 102,512.000  شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   حسام احمد علي الثابت  حليب EUR 241,098.400  شركة الديار الدولية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد مسعود نصر ابواروي  ادوية بشرية   EUR 208,100.000  شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج محمد امحمد البهلول    إضافات أعالف USD 51,600.000  شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات بالستيكية  USD 186,493.820  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف   EUR 349,717.760  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة  اتاستحقاق EUR 30,815.790  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية USD 32,400.210  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 102,714.000  التنظيف   شركة التقدم الدولية لصناعة مواد

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية USD 268,254.000  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   كريمة شكوالطة USD 817,911.950  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر امليطوني فهمي بشير  مستلزمات تشغيل   USD 1,707,750.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 280,000.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 113,150.000  كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوتشركة 

 مصراته  - يبي املصرف االسالمي الل فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل   USD 2,092,090.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش مصابيح إنارة  EUR 6,937.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 2,934.260  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 12,086.100  الحرة بمصراتهاملنطقة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 212,957.320  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب بودرة   USD 100,241.570  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبن شيدر  USD 214,760.700  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  اجبان EUR 105,720.110  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   كايك فان   USD 254,520.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  إيناس علي محمد مسعود  شكالتة  EUR 90,600.000  شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  أنور بشير سليمان قداد  موز أخضر  USD 516,420.000  لغذائية واملواش ي واللحومشركة جنوب ليبيا الستيراد الستيراد الفواكه والخضروات واملواد ا

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  أنور بشير سليمان قداد  موز أخضر  USD 552,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالهادي رمضان فرج الشيباني  مالبس USD 175,311.030  شركة مجموعة الفخامة الستيراد املالبس واملنسوجات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 240,000.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمود بشير الكبير عجاج  سداد التزمات  USD 7,938,218.990  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املرافق 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه دجاج USD 515,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام سكر  USD 9,170,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صل مولود ابوالقاسم الذوادى  في طماطم معجون  EUR 1,648,000.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  جبنة مثلثات  EUR 176,560.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف  USD 172,200.000  الشروق الليبية للمطاحن واألعالف شركة 

 االندلس االسالمي حي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شاشات  USD 447,177.120  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى أعمال صيانة   USD 3,792,846.850  الشركة االهلية لالسمنت  
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 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع   اراكريل دهانات  USD 259,488.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات و كوابل    USD 917,005.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات USD 2,100,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  باسم يوسف عبدالسالم البشتي  بذور بطاطا  EUR 215,190.000  الشركة العربية للتخزين واالستثمار الزراعى

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  تصاميم هندسية EUR 90,000.000  الليبية للحديد والصلب الشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش هريسة  USD 53,650.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   رضا املبروك خليفة عبد هللا  سراميك  EUR 250,012.500  يك ومواد البناء شركة قصر السدير الستيراد السيرام

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 101,962.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية جبس بورد   USD 66,115.580  سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبوشنب التركي محمد عبدالفتاح سالم  شاهي   USD 278,235.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 171,360.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 336,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي  عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات USD 77,140.790  شركة االطار االمن إلستيراد اإلطارات والنظائد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام  USD 261,000.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 570,472.000  شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 667,185.000  شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام علي عمر بن زاهية كاتشب ومايونيز  USD 270,039.000  شركة السنبلة الفارقة إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  الحسين عمر عبدهلل املجري  رشاشات زراعية USD 159,462.500  شركة الشوفان الستراد املستلزمات الزراعية  

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام USD 596,700.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  ريم ناجي احمد وهيبةعبد الك قمح طري  USD 7,585,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات ومجمدات USD 271,331.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مجفف   USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد الهادي مختار بن مادي  رسوم عبور  EUR 132,138.950  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  معاذ نجيب محمد التومي  حليب معقم  EUR 67,837.500  شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل الصديق على شلوف  مضخة مياه   USD 150,858.010  الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 خليج االول الليبي مصرف ال  سامي رمضان محمد بن سعد  أجبان EUR 821,280.000  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب أطفال  EUR 616,000.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   مولد كهربائي USD 227,000.000  شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد سيارات   USD 728,047.840  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 
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 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت ذرة املروة   USD 1,894,760.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

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

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  يوسف على عبدهللا يوسف  قطع غيار سيارات  EUR 275,006.780  شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد اسكندر احمد بن حجي وحدة تحكم كاملة  EUR 620,000.000  شركة العاملية للصناعات الكيميائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد USD 350,705.540  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 177,528.960  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 131,760.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 374,440.000  النجاح الرائدة للصناعات الهندسيةشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,114,080.000  شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 وكالة املدينه القديمه -مصرف الجمهورية  أنور بشير سليمان قداد  بطاطا مجمدة  EUR 315,000.000  شركة نات ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مد جبريل الكوت  علي مح تن معلب  USD 390,250.000  شركة ساندرا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد الطاهر احمد عيس ي ملحقات كهربائية USD 211,961.800  شركة انوار مصراته الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي كسكس ي  USD 189,000.000  ئية شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذا

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  كيكات وبسكويت  USD 422,187.500  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  ذرة  USD 3,468,000.000  التعاون لصناعة االعالف مصنع 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 208,100.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نورالدين محمد علي احمد   تن معلب  USD 1,076,600.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 زليتن  - بي املصرف اإلسالمي اللي اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 205,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس املحبوب محمد ابومنجل ابوزويدة  إطارات USD 277,442.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   زيت عود  USD 3,068,766.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   طفل  مستلزمات ام و  USD 97,292.640  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  على احمد الغضبان  عالء الدين ورق خام  USD 1,152,925.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد عمر مختار علي  قضبان أسالك  USD 2,199,330.000  شركة السدرة االولى لصناعة مواد البناء والصناعات الحديدية وتصنبع املواسير والخزانات  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,755,925.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  أكياس بالستيك  USD 2,500,657.950  ائية شركة علم دار للصناعات الغذ

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  أثاث EUR 2,347,355.000  شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب  EUR 690,000.000  شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنوافذشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت   USD 798,575.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 3,417,000.000  لرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  شركة برج ا
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر EUR 123,028.400  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركز كمثرى مهروس  USD 144,073.800  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عماد صالح محمد عبداللطيف  سطح مقاع ة صومع USD 3,142,976.000  شركة الريف العاملي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ومشتقاتها

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 480,306.810  شركة ليبيا للتامين 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 218,584.160  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح   سداد تكلفة شحن   USD 2,371,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهات USD 58,140.000  شغيل املصانع ومستلزماتها  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات ت

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام USD 2,250,844.000  شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام بالستيك USD 1,640,312.000  اليسر املثالية الستيراد املواد الخامشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  شاهي  USD 727,500.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   شعير  USD 2,500,000.000  ذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة الوسام ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد احمد علي السعداوي   اعالف طيور  USD 1,990,645.000  شركة حوض النيل لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ادريس امحمد محمد القويري   لفات حديد   USD 3,309,750.000  شركة الطارق للصناعات الحديدية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 75,900.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  سليمان مصطفي محمد ادريس  حفار يدوي  USD 947,000.000  شركه السفر الستيراد األالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 454,646.180  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 183,467.410  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  أدوية بشرية  EUR 301,130.000  ستيراد األدوية واملعدات الطبيةشركة إكليل إل 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصيد هدية محمد الكموش ي  بورسلين  USD 3,239,082.000  شركة القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  سوسن ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,068,766.000  شركة النبض الجديد الستيراد املواد الخام 

 ليبي مصرف الخليج االول ال سوسن ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,068,766.000  شركة النبض الجديد الستيراد املواد الخام 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 208,950.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات  USD 322,200.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد  USD 154,760.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  ناصر الصيد عياد املريض  مواد لتصنيع الورق  USD 1,132,250.000  شركة الفائد للصناعات الورقية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سعاد مفتاح محمد قرقورة  مواد خام USD 1,790,841.000  شركة زاد الستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  د تعبئية  موا USD 3,997,000.000  شركة حوض شمال أفريقيا لصناعة وتحلية وتعبية مياه الشرب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان مصطفي محمد ادريس   غ األت زراعية وقطع   USD 1,160,450.000  شركة السفر الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   جبنة تشيدر  EUR 945,155.050  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 



  

 
8 

 

 ران فرع مصراتة مصرف النو  الهادي بشير محمد سويب   مواد خام USD 177,500.000  مصنع الخليج لصناعة االحدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد محمد محمد درميش برامج حماية USD 314,000.000  شركة هافانا لتركيب وصيانة املنظومات بجميع انواعها

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  سامر صالح مفتاح الزائدي  قضبان أسالك  USD 1,913,190.000  شركة االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  سامر صالح مفتاح الزائدي  قضبان أسالك  USD 1,953,193.000  شركة االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية  

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  شعير جاف  USD 2,700,000.000  شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مريم حسين سالم بريبش  زجاجة تخزين فارغة  USD 3,000,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  بشير محمد علي بعيو  غطاء أكواب  USD 2,010,290.000  االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  شركة 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  و بشير محمد علي بعي  مصبعات بالستيكية  USD 2,190,040.000  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة  USD 1,704,250.000  شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد الصادق بن لطيف  زيت سيارات  USD 215,040.000  االنطالقة الحرة الدائمة الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 


