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 . 25/01/2023ى حت 19/01/2023تفاصيل 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 امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي تزويد وقود   USD 91,989.660  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة مايكرويف  EUR 53,275.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة اجهزة كهربائية  EUR 29,084.400  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت EUR 37,380.980  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة اجهزة منزلية وكهربائ EUR 35,001.450  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فخرالدين محمد شريف املغربي  فاتن  سيراميك USD 3,508,920.000  شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  شاشات  USD 503,562.680  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  مكيفات  USD 493,840.360  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  غساالت صحون  EUR 36,425.000  البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ش عبدالباري علي محمد تنتو  صدر دجاج بدون عضم  USD 352,350.000  شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبداملجيد املهدى ابراهيم قداد  مواد لصناعة الكيك EUR 2,850,000.000  شركة بيال للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  الوح زجاج شفاف  EUR 24,005.700  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  الواح زجاج  USD 25,300.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر EUR 739,639.200  نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج نضائد USD 357,967.080  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي مستحقات تأمين  USD 22,503.040  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر احمد عيس ى  مواد خام  USD 40,605.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  مواش ي حية  EUR 675,000.000  رق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  شركة املشا

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد علي ابوبكر الزبته  اطارات مختلفة االحجا USD 109,241.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم مصطفى حسن عاشور  كتب و سجالت   USD 1,994,749.990  الشركة العامة للورق والطباعة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية USD 112,320.000  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 100,800.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 634,400.000  االيادى الذهبية للصناعات الحديديةشركة 



 

 
2 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  قضبان أسالك   USD 243,250.200  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفي احمد محمد املهرك  سردينا USD 62,550.000  وة الغرب الستيراد املواد الغذائية شركة رب

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال   EUR 1,200,105.600  ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  د عوز خالد احمد محم زيت زيتون  TND 330,000.000  شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك مجمدة  EUR 292,006.540  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   زيت محركات   USD 115,991.400  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   مكيفات   USD 1,831,572.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ محمد مختار علي العاتي   شاشات   USD 868,900.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مكيفات  USD 112,800.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران  جبنة  EUR 87,600.000  الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   وحنك عادل عمر ابو بكر اب اسالك كهربائية   USD 409,228.600  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية   EUR 464,565.660  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   صيانة االت EUR 30,370.200  شركة الليبية للمواني

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تونة USD 476,437.500  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   هللا ابراهيم محمد هنداوي عبد حليب USD 496,750.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 242,568.900  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 230,880.870  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات EUR 1,012,216.850  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   معجون طماطم EUR 1,709,800.000  الدولية الستيراد املواد الغذائية  شركة سناو

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس اكرم محمد حسين العرضاوي  إطارات داخلية USD 89,514.460  شركة إطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس اكرم محمد حسين العرضاوي  إطارات USD 85,139.440  شركة إطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الرئيس ي فرع -مصرف االندلس خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 365,775.980  شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  تسديد حوالة خارجية  USD 200,000.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب مركز EUR 457,380.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  شوفان  USD 73,852.500  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جبنة  EUR 163,495.040  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  احمد الهادي مفتاح صيدون   مواد خام USD 184,800.000  شركة ماس للصناعات البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  تورى الزغدانى هيثم مفتاح الفي سمن نباتي  USD 75,450.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر مستلزمات زراعية)سماد USD 425,000.000  شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض املخصب  EUR 518,400.000  التماد لتربية الدواجن والتفريخ شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 459,750.100  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات USD 418,412.040  ستيراد االطارات والنضائد شركة الجزيرة االولى ال 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 309,417.620  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حنان مخزوم عمر الرطب   مربي  USD 73,731.560  العنفوان الستيراد الغدائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حنان مخزوم عمر الرطب   مربى   USD 73,731.560  شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 344,500.000  دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصباح عمر جبران جبران  لفائف صاج مجلفن   USD 570,682.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 275,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 275,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  زبدة  EUR 153,216.000  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد خام )مركزات(  EUR 113,960.000  نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية شركة 

 صراته م - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد USD 148,008.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات بي في س ي   USD 170,000.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب رخام USD 92,106.960  مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  حركة االشارة ورسائل EUR 41,266.160  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  شير البوراوي الوراوي يوسف ب مركز خدمات معلومات USD 1,610.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  حركة االشارة رسائل EUR 41,087.500  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  ايجار مساحة للمحطات  USD 210,368.200  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  مقابل تراخيص EUR 7,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  مقابل تراخيص USD 477.720  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة املثلثاث  USD 133,700.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   نة مثلثات  جب USD 85,200.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت وكيك USD 169,984.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره كيكات EUR 71,854.320  اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  شركة 

 مصراته  - االسالمي الليبي املصرف  أحمد الطاهر أحمد خضر غراء الصق TND 115,158.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   زيت طهي  USD 888,256.800  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات  USD 769,664.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حافظات اطفال  USD 706,500.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات  USD 639,050.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف   EUR 69,265.000  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت ذره  USD 993,600.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مفتاح أبوالقاسم جليد حليب معقم  EUR 1,164,000.000  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكات USD 257,570.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكات  USD 537,600.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  اجهزة و معدات  EUR 3,794,069.780  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحوم مجمدة   USD 2,100,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 وكالة قرجى -مصرف الجمهورية  عبدالناصر عنتر عامر دربال أدوية EUR 159,075.000  الدويةشركة دنيا الصحة الستيراد ا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية  EUR 375,200.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 3,500,711.140  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 2,904,383.830  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 3,329,272.460  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 3,145,511.290  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 3,456,983.810  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 2,601,467.890  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  استكمال موقع ليبيانا USD 2,411,198.600  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  استكمال موقع ليبيانا USD 4,961,398.200  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبدهللا عليلش  سكر  USD 131,655.000  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  مختار احمد فيض عبدهللا دعوب مستلزمات طبية EUR 324,324.000  شركة عالم االبداع للتجهيزات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل سالم علي سلطان  أدوية بشرية  USD 299,646.230  روح ليبيا الستراد االدوية و املعدات و املستحضيرات الطبية و مستلزمات االم والطفل شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس اطفال  USD 750,000.000  شركة ايالف الدولية املتحدة الستيراد املالبس واالحدية واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة  EUR 553,940.910  شركة سفاري الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شادي أنور عامر العزيبي   زيت عباد الشمس   USD 1,268,025.000  الباشا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع الرئيس ي -االندلسمصرف  عادل فوزي محمد ابوسديرة  موز  USD 963,495.000  شركة اضواء افريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  ذرة  USD 5,184,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة   USD 1,261,627.050  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 رئيس ي  ال  -مصرف األمان  مختار الهادي عمار السهيلي  POSأجهزة EUR 400 87,600.000  مصرف االمان للتجارة واالستثمار

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 122,863.760  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  تحاليل طبية  EUR 250,000.000  شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شوكالتة   USD 726,290.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  تعبئة وتغليف مواد  EUR 487,292.930  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 101,962.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 326,760.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي محمد خليفة جحا  مواد خام EUR 158,097.700  شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد الطاهر أحمد عيس ي   زبدة  USD 331,156.000  املواد الغذائيةشركة الجيد الستيراد 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  الحسين عمر عبدهللا املجرى  مضخات مياه  USD 1,028,497.000  شركة الشوفان إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي صويا  USD 660,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 مصرف الخليج االول الليبي  اللطيف محمد محمد املحجوب  عبد  شاحنات EUR 490,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 425,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   حليب مبخر  EUR 1,778,072.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات مياه  EUR 319,390.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  طحينة  USD 81,969.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  كيك EUR 68,580.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  صوص + خل  USD 12,283.880  روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح محمد حركات احمد  إبر USD 74,779.350  شركة دار الكرم الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  مقابل اشتراكات في بر  USD 10,125.000  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابراهيم بشير محمد سويب   أحدية  USD 110,130.000  الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  شركة 

 زليتن  - سالمي الليبي املصرف اإل  اسامة عبدالكريم محمد اسميو  تونة USD 106,250.000  شركة املستقبل الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عماد الدين محمد الفزاني   مستلزمات إنتاج  USD 1,462,558.000  شركة صفائح لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  صناديق تعبئة   USD 3,965,000.000  شركة حوض شمال أفريقيا لصناعة وتحلية وتعبية مياه الشرب

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  كيكات USD 1,437,500.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  شكالطة USD 1,230,104.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمال حسين سالم الكشر   مكيفات  USD 876,005.600  شركة دقة االختيار الستيراد االجهزة املواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  ذرة  USD 3,795,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 فرع الرئيس ي -الندلسمصرف ا نورالدين محمد علي احمد   تونة USD 2,185,000.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح نضائد EUR 114,513.200  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح إطارات EUR 490,201.140  شركة الفضيل الستيراد االطارات 
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عبدالسالم عمر قصيبات   مواد عناية بالجسم EUR 83,513.920  االكليل الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 422,214.880  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس حسن علي اسويس ي االسطي  أدوية بشرية  EUR 413,368.400  شركة الوطنية الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  خالد علي عبدهللا حنيش  اغنام وعجول حية EUR 815,400.000  شركة دليل املتوسط الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   تونة EUR 122,025.600  شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   بطاطا مجمدة  EUR 332,070.000  شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   حليب EUR 381,621.000  شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   م500 عود ليلك اكسترا USD 3,063,306.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح خليفة محمود البسكيني   ورق USD 1,011,400.000  شركة الكيان للطباعة والصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات الكترونية USD 1,210,150.000  الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائيةشركة 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة االج USD 1,308,050.000  شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 700,006.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم شهرية USD 38,467.050  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين  USD 3,350,160.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أضلع حديد USD 6,000,000.000  دن  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعا 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 297,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن عبدالسالم محمد  هواتف  USD 1,050,040.000  شركة الخيار االفضل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بد السالم ابراهيم الفرجانيعلي ع متطلبات انتاج مطابخ  USD 1,738,034.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام للصناعات ال USD 2,793,100.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  اثاث USD 2,034,135.000  شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  شاهي  USD 3,600,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ك الوهجعبد هللا محمد املبرو  مواد خام USD 1,143,796.000  شركة االختيار لصناعة البي في س ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جسن عمار محمد صولة  شاشات  USD 52,639.000  شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد البدري البشير املجقجق  كرتون  USD 1,240,000.800  شركة سيال لصناعة املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 3,900,000.000  شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر EUR 1,609,500.000    شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر EUR 1,624,000.000  شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مختار عثمان مختار فرج   شاشات   USD 1,098,725.000  أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها شركة 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  مروان نوري محمد علي  مواد خام  USD 1,509,750.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  يوسف عمر محمد حدود  اجهزة حاسب ألي  USD 764,000.000  شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عالء الدين نوري عبدالسالم شعبان   ملم750زيت العود  USD 1,994,000.000  شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  أسامه امحمد محمد املهمل   نضائد USD 106,574.570  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وفاء عمار عبدالسالم الدقداق  مستلزمات إنتاج  USD 1,646,743.000  شركة املكيال لصناعة املطابخ 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  DCBمقابل الحركة  USD 33,759.470  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهات غذائية USD 58,044.500  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -راي مصرف الس خالد خليل خليفة القزار شامبو  USD 102,164.880  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار معجون اسنان   USD 71,572.800  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار صابون   USD 85,473.000  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد عوض التاجورى  حليب  EUR 476,238.960  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد عوض التاجورى  جبنة   EUR 245,431.600  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  أثاث USD 725,870.000  شركة التحدي االول لصناعة االثاث

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عادل محمد الدويهش   االآلت حصاد   USD 1,430,558.000  شركة املعول الزراعي إلستيراد اآلالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد عبدالحميد محمد النعاس  مواد خام  USD 1,602,000.000  شركة الصحراء الدولية للصناعات الغدائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عواطف عبدالرحمن احمد الجعفرى  مستلزمات إنتاج USD 1,401,322.000  شركة السارب لصناعة االملونيوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  أكرم عادل محمد الدويهش  االآلت حصاد  USD 1,503,601.000  شركة زهرة األمل إلستيرد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان  ادوية  USD 289,721.000  الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملستحضرات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  ذرة  و فقاع   USD 86,988.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالكريم علي إمحمد املحلس مستلزمات انتاج  USD 1,410,824.000  شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وفاء عمار عبدالسالم الدقداق  متطلبات انتاج مطابخ USD 1,439,811.000  شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  اسيا عبدالوهاب احمد بوراوي  متطلبات انتاج  USD 1,522,942.000  شركة املتقن لصناعة االملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالسالم محمد احمد  اجهزة هاتف    USD 1,030,070.000  شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسام الدين عادل محمد الدويهش االآلت حصاد  USD 1,320,645.000  شركة املحراث الزراعي إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 123,950.000  قل وملحقاتها  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل الن

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 278,300.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عصام سالم مفتاح عثمان متطلبات انتاج  USD 1,499,274.000  كنوف لصناعة االملونيوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وسيلة عثمان محمد سعيد مستلزمات انتاج  USD 1,617,886.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وسيلة عثمان محمد سعيد مستلزمات انتاج  USD 1,755,804.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عصام سالم مفتاح عثمان متطلبات انتاج  USD 1,437,566.000  شركة الوتاق االول لصناعة البي في س ي
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  عامر على امحمد املحلس االآلت زراعية  USD 1,214,228.000  حقول االولى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفية عبد املجيد محمد كروز مستلزمات إنتاج  USD 1,194,513.000  شركة املبهر لصناعة املطابخ  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عماد الدين محمد الفزاني   مستلزمات إنتاج  USD 1,576,833.000  ركة صفائح لصناعة االملونيوم ش

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مروان عزالدين عبدهللا البكاي  متطلبات انتاج مطابخ  USD 1,477,120.000  شركة سما الفخامة لصناعة املطابخ  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير ساري  TVمكونات غساالت و  USD 2,165,425.000  شركة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  اآلالت حصاد   USD 1,648,624.000  شركة بستان األمل إلستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق خام  USD 2,517,875.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  USD 870,125.000  التحدي االول لصناعة الورق والكرتون شركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  USD 1,560,750.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ مسحوق حليب  USD 2,997,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  هشام حسين محمد ميالد  مواد خام الومنيوم  USD 2,165,599.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبو بريدعه االت صناعية  USD 2,004,289.000  الياسمين للصناعات الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد الصادق بن لطيف  مبردات سيارات  USD 310,050.000  شركة االنطالقة الحرة الدائمة الستيراد السيارات وقطع غيارها 


