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 . 14/12/2022 ىحت 08/12/2022تفاصيل 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   تمادااالعت 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 دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   مل 500عود  ليلك   USD 3,083,162.400  شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   عود الليك اكسترا USD 3,083,162.400  الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 62,125.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  ورق خام  USD 2,357,750.000  ل االول للصناعات الورقيةشركة التواص

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  اكياس بالستيكية USD 2,070,745.000  شركة علم دار للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   USD msn 2954 116,120.720  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ادي  محمد الهادي مختار بن م اجار طائره   USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانه USD 158,181.280  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانه  USD 182,536.830  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانه  USD 178,186.720  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   صيانه و استهالك   USD 137,567.980  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك طائرة USD 2935 24,572.150  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أسياخ حديد  USD 2,000,000.000  البنيان لصهر ودرفلة املعادن  شركة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام االسفنج USD 848,400.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  رضاء عبدالقادر املختار النعاس زيت محركات  USD 3,491,300.000  شركة املحركات اليابانية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر شاشات وملحقاتها  USD 1,507,893.000  بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  لسالم محمد عبدهللا  عبدالكريم عبدا اكياس مطبوعة   USD 1,912,000.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش إيجار USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش إيجار USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش إيجار وإستهالك  USD 45,063.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 يبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الل فرج سالم ميالد االطيوش إيجار وإستهالك   USD 45,063.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش إيجار وإستهالك  USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املبروك علي مصباح علي األطرش  سداد التزام شركة الم USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك وجدات تكيف  USD 161,391.100  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب  EUR 104,792.280  املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة اتمار 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  جبنة   EUR 367,989.600  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 3,450,000.000  شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  يتوري جويدة  عزالدين صالح الف سجائر USD 3,600,000.000  شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  EUR 237,957.600  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد احمد زغبية  مالبس رياضية USD 431,004.890  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  رندا الطاهر محمد ابوراوي  احدية  USD 279,360.000  شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه أرز  USD 171,395.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير   USD 233,100.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ميالد على العمارى يوسف  قمح  USD 901,250.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت  USD 97,780.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير مواد خام USD 1,989,837.270  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير مواد خام USD 505,600.500  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد علي حركات شقيري  برسلين  USD 3,326,400.000  شمال الصحراء الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  احمد الحسن موس ى االصيبعى  مواد خام USD 1,700,533.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام حديدية   USD 1,600,429.000  التكافل الستيراد املواد الخامشركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  علب وصناديق  EUR 592,930.800  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 1,100,000.000  ق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقي

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح   USD 1,500,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  اثاث USD 956,554.000  شركة التحدي االول لصناعة االثاث

 امليدان  -ف الجمهورية مصر  عبدالحكيم علي عبيد ذويب قطع غيار  USD 1,130,250.000  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية بشرية  EUR 455,499.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   بسكويت  USD 345,000.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   قهوة سريعة التحضير  USD 715,000.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   معجون طماطم EUR 375,000.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة شعير  USD 3,185,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  مستلزمات طبية  USD 1,306,206.780  الطبية ومستلزمات االم شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  سليمان مصطفي محمد ادريس  شفرات حصد الذرة  USD 958,250.000  شركه السفر الستيراد األالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   اميمة محمد الهادي املغيربي  مستلزمات ام و طفل   USD 90,438.920  مجموعة االمل الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  سكر مكيس  USD 4,969,250.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  سكر مكيس  USD 4,933,500.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  سوسن ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,046,351.600  املواد الخام  شركة النبض الجديد الستيراد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 257,388.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   أحمد جبريل مفتاح الزبتة ابو حنك  مكيفات  USD 1,153,791.040   الصافي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة اشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مستلزمات تشغبيل   USD 1,979,738.280  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 1,100,000.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 2,999,970.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  إبراهيم محمد علي األسود  مولد كهربائي USD 3,271,400.000  الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الساحل املتحدة الستيراد األجهزة واملواد

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  USD 1,374,625.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  EUR 2,294,975.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  قزيرى محمد عبدالفتاح محمد ال ورق مقوي  USD 2,597,875.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عبدالسالم عمر قصيبات   صابون دوف  USD 105,177.360  شركة االكليل الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 1,803,875.000  افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   LYD 2,005,830.000  ية وقطع غيارها شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مخزوم كريم  املعتصم باهلل محمد  هواتف محموله  USD 2,005,830.000  شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة  USD 2,004,950.000  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي EUR CHARGES AIR 126,640.830  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 صرمان  -مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  انابيب ضغط   USD 44,490.000  شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مهند عياد الفرجاني الصكيك  شاي  USD 67,900.000  اد العاملي الفاخر الستيراد املواد الغذائية والحبوب شركة الحص

 اإلستقالل  -املصرف التجاري الوطني  عبد الرحمن صالح جمعة الصالحي عجول حية EUR 799,142.500  حنين البوادي الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي الحية لغرض الذبح شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  مضان خليل قليصة  خليل ر  تن معلب   USD 113,826.000  شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  لحوم مبرده  USD 448,000.000  شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  بطاطا مجمده  EUR 96,768.000  شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ناصر عبدالسالم علي الفرجاني ادوية جلدية  EUR 832,111.110  شركة كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم و  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 1,424,400.000  مواد البناء والطالء البالستيك   شركة ساس لصناعة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   أدوية بشرية   USD 178,058.490  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  قطع غيار  EUR 113,444.640  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  فيلم تعبئة و تغليف  USD 299,600.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر  EUR 1,581,033.600  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 1,243,750.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   خشب صناعي  EUR 734,228.110  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد USD 4,810,072.800  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد USD 420,000.000  املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 بنغازى  -لصحاري مصرف ا عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد USD 443,242.750  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد USD 1,155,420.000  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد USD 2,118,270.000  املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شير سليمان قداد  أنور ب زيت دوار الشمس    USD 1,653,600.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية   زيت ذرة  USD 76,020.000  شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد العارف عبد هللا الكشيك  مستحضر غذائى   USD 46,080.000  اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ر محمد مطاوع محمد عم اجهزة اكترونية   USD 69,169.600  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية   EUR 1,316,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   مرور في اجواء اوروبي EUR 118,557.600  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار وإستهالك  USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام USD 640,000.000  األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  وجدان ابوبكر حمدان بن سعود   حليب EUR 37,800.000  شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مواد خام للصناعات ال USD 2,460,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عيد مفتاح حسونةحسين بل مكمالت غذائية USD 62,844.000  شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 253,500.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه معجون طماطم EUR 179,520.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه كاجو USD 170,225.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش محوالت كهربائية USD 137,500.000  واد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة وامل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 993,240.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  حليب  EUR 119,250.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  ي  مرب USD 237,598.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  شرائح االملونيوم  EUR 81,892.190  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي
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 بنغازى  -مصرف الصحاري  سالم على بدر  دجاج مجمد   USD 2,656,000.000  خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم  شركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  سالم على بدر  لحم بقر مجمد   USD 2,220,400.000  شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  سالم على بدر  دواجن مجمدة   USD 3,770,550.000  و اللحوم   شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي

 بنغازى  -مصرف الصحاري  سالم على بدر  لحم بقر مجمد  USD 3,373,300.000  شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح كريمة حلويات TND 355,624.000  روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك مجمدة  USD 157,500.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسام الهادي جبران ابوزهو  الواح عازلة مواد خام  USD 65,597.500  ديدة للصناعات الحديديةشركة الصحاري الج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي   فريزات  EUR 223,587.310  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  معجون طماطم  USD 1,420,200.000  شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالهادي محمد الهوني  يارات  قطع غيار س EUR 112,392.050  شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم شعير  USD 5,037,000.000  شركة مائدة بنغازي الخير للصناعات الغذائية وضرب الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات حلويات  TND 2,392,393.000  الشهاب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 ئيس ى طرابلس الفرع الر  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحثات صحية  EUR 330,887.910  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش معدات تموين  USD 11,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش معدات التموين USD 23,310.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش معدات تموين  USD 78,770.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات أرضية USD 300,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات أرضية  EUR 407,508.710  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش تجهيزات تموين  EUR 16,244.520  شركة اويا الدولية للطيران  

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش الصالحية EUR 3,100.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش مصاريف تشغيل   EUR 3,100.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب فرج سالم ميالد االطيوش إيجار وإستهالك  USD 500,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت USD 263,100.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  افران  USD 196,645.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  هبه ادريس فرج الشرانى  مواد خام  EUR 53,504.000  شركة العقلة لنشكيل وتسويق االلومنيوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  احمد سالم حسن ابوفناس حليب اطفال   EUR 147,856.000  شركة الترياق الدوائية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 225,009.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 150,984.000  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش
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 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد ذرة  USD 9,223,000.000  الوادي للمطاحن واالعالف والغالل شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي حليب EUR 113,625.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   احمد السويح عبدالسالم السويح حفاظات  EUR 491,395.200  افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبيةشركة 

 س ي فرع الرئي-مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 171,600.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 171,600.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 137,680.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  علي محفوظ مفتاح جحيدر  رسوم اشتراك ملنظومة GBP 199.880  املركز الوطني لالرصاد الجوية 

 الواحة الرئيس ي -ة مصرف الواح سالم علي سالم بدر  سكر   USD 4,958,000.000  شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  سالم علي سالم بدر  سكر  ابيض  USD 4,943,200.000  شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعظيم عياد خليفة قداد مستلزمات زراعية   USD 38,515.000  املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خليل محمد الصديق الرايس اطارات سيارات  USD 195,169.000  شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جبنة شيدر  EUR 432,900.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  كاكاو  EUR 182,786.180  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 102,108.600  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صوان    يوسف بلعيد  الصادق  لوز  USD 274,201.200  شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  حليب مجفف  EUR 323,500.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  بروتين حليب   USD 539,600.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصطفى عثمان حسين البيباص  بيض مخصب  EUR 559,872.000  شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني  

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  رفة تبريد غ EUR 195,000.000  شركة السانية لصناعة وتعبئة وتغليف معجون الطماطم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 1,990,800.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 1,990,800.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 1,990,800.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 1,990,800.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  EUR 1,597,500.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 286,745.930  طع  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وق

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي USD 113,745.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مواد خام USD 647,900.000  السيل بالست للصناعات البالستيكيةشركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صابر محمد مصباح القذافي  اخشاب EUR 166,779.000  شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر   عجول حية EUR 473,000.000  اللحوم شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي و 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه صفائح حديد  USD 234,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 146,565.440  التنمية الحديثة للصناعات الحديديةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 119,625.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب EUR 468,000.000  ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  باسم إسماعيل محمد زميط  بذور بطاطا EUR 600,600.000  التنمية الحديثة الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  السالم سويلم  ساملة عمار عبد سردينة معلبة USD 347,680.000  شركة نافذة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ساملة عمار عبد السالم سويلم  حمص USD 48,142.500  شركة نافذة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 486,899.670  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   معجون طماطم معلب   EUR 570,240.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 659,547.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 174,464.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   قطاعات ألومنيوم  USD 64,189.110  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حمد الطاهر خضر الطاهر أ اخشاب EUR 204,290.920  شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سمر عادل عمر ابوحنك   رخام USD 35,600.000  شركة ابناء املختار إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  جبنة  USD 205,418.400  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات  USD 169,298.080  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  نضائد USD 153,852.110  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام USD 39,900.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مواد تنظيف  EUR 152,728.150  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح علي عبد السالم الفاس ي مسطحات   EUR 128,476.780  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   الستيكيةأغطية ب USD 92,292.500  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  تونة خام  USD 2,284,800.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق ربع الرابع   EUR 150,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات انترنت  EUR 4,782.770  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  توريد معدات  EUR 424,063.450  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى جبنة موزاريال USD 135,200.000  شركة شموس الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 740,894.000  اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   مستلزمات زراعية USD 57,720.000  شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب   USD 102,782.840  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها



 

 
8 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج  تشغيل   مستلزمات EUR 64,228.680  مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثات  USD 118,500.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطه  USD 710,457.910  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية  USD 994,000.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  ادوية  EUR 376,215.000  كة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و شر 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  ية بشرية أدو  USD 833,729.700  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  EUR 448,000.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 1,625.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 14,875.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبن شيدر  USD 209,751.300  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مكثف  EUR 1,705,385.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مكثف مبخر  EUR 1,741,670.400  ذائية شركة طريق القارة الستيراد املواد الغ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 211,554.680  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبن شيدر  USD 208,348.670  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عيس ى بلعيد الصادق صوان  نشا ذرة  USD 252,000.000  شركة املائدة الراقية  الستيراد املواد الغذائية 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام USD 77,350.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال  EUR 3,118,485.480  ية ومستلومات االم شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطب

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال  EUR 200,288.160  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم 

 سبها  -مصرف الوحدة  قص ي محمد يوسف الكمباص  حبوب خط تنقية وتنظيف  USD 184,000.000  شركة وادى البوانيس للمطاحن واألعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكة USD 941,500.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي )فينيسيا(  -مصرف التضامن  طارق محمد علي الورفلي   شاهي احمر  USD 315,000.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   زيت عباد الشمس  USD 213,987.500  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد USD 421,250.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد منصور مفتاح شغيب  ت دوار الشمس و ذرة زي USD 494,750.000  شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  دجاج مجمد USD 794,200.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمدة USD 1,246,000.000  ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 1,084,275.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق مولود ابوالقاسم الذوادي  طالء و عوازل  EUR 123,672.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء
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 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول حية   EUR 234,000.000  مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  شركة 

 ة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجار  محمد مفتاح موس ى العابد اسمدة  USD 261,700.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   اعمدة خشبيه   EUR 320,740.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   إطارات  USD 1,474,550.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 261,151.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  روان خليفة محمد املنتصر م سيارات   USD 4,242,221.500  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  سياران   USD 4,369,181.300  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 4,276,782.400  امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  عصائر EUR 783,268.120  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك وبسكويت  USD 122,547.500  الغذائية شركة اكنو الستيراد املواد 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه لوز مقشور  USD 210,262.500  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات  

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن تونة سكيب جاك   USD 399,000.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمد الصيد بيوك عبد الهادي ا حليب معقم   EUR 89,687.500  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  خالد الهاشمى عبداللطيف قشوط حبوب قهوة  EUR 78,300.000  شركة كراكاس الستيراد املواد الغذائية

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال مفتاح عمر زغيليل أدوية بشرية  USD 322,233.650  أرغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد منصور العنيزي   حليب مجفف  EUR 148,608.000  الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة شركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى االالت USD 297,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  الهادى بشير محمد سويب  أحذية رجاليـــــة  USD 72,540.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  مد عبدالكريم محمد الرعيض مح أغطية عبوات EUR 220,197.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   زيوت سيارات  EUR 1,468,629.600  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام مكورات USD ############ الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  منشار قص خشب  TND 186,300.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش دواجن مجمدة  USD 120,118.150  ئية شركة ريف الستيراد املواد الغذا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 81,900.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادي  TND 220,455.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش بطاطا مجمدة  EUR 69,552.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   محمود لجمال  أيمن سمير   التزامات مصرف  فيزا  USD 884,796.510  املصرف املتحد للتجارة و اإلستثمار  

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  افخاد دجاج مجمد  USD 1,634,001.600  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  جمد كامل دجاج م USD 1,575,441.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 
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 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  لحم بقر مجمد  USD 1,748,143.800  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصطفى كامل مريمي املدوخ  بالط أرضيات EUR 145,320.000  الشهور الستيراد مواد البناءشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالتة  USD 478,400.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  مفتاح خيرهللا مفتاح سليمان   زيت عباد شمس  USD 441,755.000  راد املواد الغدائية شركة دروب الرخاء الستي

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  جابر احمد محمد وهيبه دجاج مجمد USD 1,242,150.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  محمد صالح بشير القاض ي  نضائد سيارات   USD 50,575.500  النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 الميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االس محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاي  USD 315,609.600  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  مواد خام املونيوم  USD 118,170.030  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 وكالة النهر  -مصرف الصحاري  فتحى سالم فيتور بن فيتور  Niax L-618مواد خام  EUR 105,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   لحم بقر مجمد   USD 182,000.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وليد محمد سعد الحاج محمد  قيمة مبيعات  سداد  USD 794,336.890  شركة الدخيلة للخدمات السياحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 177,650.470  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 113,575.370  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 133,973.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 178,794.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 32,303.250  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مد عبدالكريم محمد الرعيض مح مواد تعبئة وتغليف  USD 587,550.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمد مفتاح عمر سعد   دقيق قمح   USD 1,095,000.000  شركة الحبة الذهبية لتصفية األرز وطحن الحبوب  

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  امحمد أبوبكر فرج السالمي  أبقار حية EUR 199,500.000  شركة املشرقة الستيراد الحيوانات  والطيور 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي شاي   USD 298,700.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   لغني عليسيد علي عبدا زيت طهي   USD 457,245.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي فواكه معلبة USD 54,930.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  مقابض أبواب ونوافذ  USD 138,216.900  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   قطاعات USD PVC 115,439.410  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ني عليسيد على عبدالغ تونة  USD 352,087.500  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة أرز أبيض USD 6,378,750.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة أرز أبيض USD 6,986,250.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  PVCقطاعات  USD 310,600.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج   USD 797,892.740  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 
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 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب   مواد خام USD 248,580.000  مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية USD 2,622,796.000  الطبية ومستلزمات االم شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات 

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  أمجد علي عبدهللا البرشه صفائح حديدية  USD 178,080.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 498,000.000  االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي لقاسم أسامة محمد العابد أبو ا مولدات  USD 144,934.450  شركة معدات افريقيا الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  أجبان EUR 135,720.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية USD 147,579.090  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي خشب صناعي  EUR 190,176.500  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  طارات جديدةا USD 292,252.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  مستلزمات إنتاج وتشغي EUR 912,000.000  شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  مستلزمات إنتاج وتشغي EUR 882,630.000  الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها شركة 

 الرئيس ي  -التجاري الوطني  املصرف سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد الشمس  USD 2,073,600.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  جبنة شرايح  USD 177,600.000  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  فهمي بن رشيد بن بدر  تحويل فائض مبيعات   USD 802,446.860  فرع شركة الخطوط الجوية التونسية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  فهمي بن رشيد بن بدر  تحويل فائض مبيعات  USD 748,175.170  فرع شركة الخطوط الجوية التونسية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  االنترنت اثناء التجو  USD 69,636.000  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  خالطات مواد صحية  USD 42,969.600  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

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

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  سالم إمحمد علي عنيبة  USD PVC 326,800.000  شركة أنابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستيكية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  اجهزة نقاط البيع   USD 543,060.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   سمك مجمد   EUR 285,600.000  املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم مختار فرج جبران   عجول حية EUR 1,224,000.000  الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

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

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  كيكات وبسكويت  USD 1,036,125.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ن صليل عبدالرؤوف حسين ابراهيم ب ذرة  USD 3,867,500.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 587,670.500  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 238,368.000  دودة شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املح

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  مدحت عمار علي فوناس عطور  USD 80,550.420  شركة روح العود الستيراد العطور و الروائح  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عابد علي السنوس ي علي التومي  إطارات USD 242,610.240  أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 
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 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 192,500.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 85,968.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 الرئيس ي   -مصرف األمان  املنجد البهلول احمد كريم  االآلت زراعية  USD 154,500.000  شركة اثمار الستيراد االالت الثقيلة

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 145,553.000  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 606,761.800  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا عمر عبدهللا املجرى  مضخات مياه  USD 381,081.730  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا عمر عبدهللا املجرى  مضخات  USD 275,312.510  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  انس سالم غيث محمد قمح طرى  USD 7,770,000.000  شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  احمد امحمد عمر الرمالي  ألواح سندوتش عازله  EUR 224,316.500  معمار ليبيا الدولية للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري  شركة 


