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 . 29/12/2022ى حت 15/12/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت 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 مواد خام قطران  USD 1,763,000.000  شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عائشه محمد امحمد اسويرى  مواد خام USD 81,600.000  الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 المي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االس عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة مكرر  USD 247,940.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية بشرية   EUR 85,410.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات ا 

 الصريم  -مصرف الجمهورية  على محمد على شاوش  االالت ومعدات  USD 200,400.000  التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعدات العلمية  شركة 

 وكالة املدينه القديمه -مصرف الجمهورية  سليمان قداد   عبدالعزيز بشير  أرز  USD 6,750,000.000  شركة املحصول األخضر ملضارب األرز والصناعات الغذائية وطحن الدقيق ومشتقاته

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 1,875,440.000  شركة ساس لصناعة مواد البناء والطالء البالستيك  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 1,527,680.000  شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك ومواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام USD 1,919,760.000  شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  إطارات  USD 471,499.470  تيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة املقود السريع الس

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة ايدام   EUR 227,960.350  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح EUR 227,963.930  نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية شركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة محاليل طبية  USD 484,979.800  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد املعز عتيق العربي دراويل  جبنة مازوريال EUR 96,525.000  ريقة الستيارد املواد الغذائية شركة واحة النخيل الع

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   زيت ذرة  USD 640,785.600  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح احمد مفتاح سبس ي  خشب صناعي  EUR 2,530,340.740  القلعة للصناعات الخشبيةشركة 

 أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ  أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 1,787,100.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

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

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  يوسف عون محسن على   زيت خام USD 1,780,000.000  شركة البادية العريقة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي جبنة شرائح بولونيا  EUR 180,576.000  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي مختار بن مادي   محمد خدمات أرضية  EUR 213,975.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 213,975.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمتات أرضية  EUR 177,468.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 
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 انةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو ملي محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 175,639.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات ارضية USD 201,651.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكريم مصطفى عاشور بوفردة   مواد خام  USD 3,208,680.000  شركة البرهان االول الستيراد املود الخام

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش اسالك وكوابل كهربائي  EUR 482,634.630  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش محوالت كهربائية USD 404,650.000  د االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة املجال الزاخر الستيرا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة   EUR 172,692.000  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 627,660.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام  USD 417,780.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  تونه EUR 237,500.000  شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث USD 34,600.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   زيوت محركات تويوتا  USD 123,639.600  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,733,400.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 943,488.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 نوران فرع مصراتة مصرف ال ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 2,472,670.280  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات طيران   USD 247,792.140  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات أطقم جوية  EUR 4,448.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف خدمات   USD 10,386.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني  EUR PVC ADDITIVES 55,550.000  شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي خدمة تركيب  EUR 348,200.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  سخانات  USD 136,800.000  رها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املبروك علي مصباح علي األطرش  اقساط اعادة تامين  USD 526,272.340  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 زليتن  -مصرف الواحة  عيس ى حسن علي بن فايد  قواطع الومنيوم  USD 102,086.900  السرايا لصناعة االبواب و النوافد من االلومنيوم مصنع 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ابوحنك عادل عمر ابو بكر  اسالك كهربائية   EUR 1,106,690.530  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  معجون طماطم USD 747,500.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  معجون طماطم USD 747,500.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  شاهي أخضر  USD 82,500.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  بقوليات معلبة  EUR 176,865.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك اجهزة كهرومنزلية  USD 744,670.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس و أحذية USD 321,878.060  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  د الهادي امحمد أبورويص امحم إطارات USD 218,396.800  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 269,620.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  مصابيح  EUR 303,800.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  شاحينات EUR 282,000.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  د ابراهيم على بن اسماعيل محم عربة كنس EUR 563,550.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  شاحنات EUR 254,000.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  سيارات ساحبة EUR 945,000.000  العامة لخدمات النظافة العامة طرابلسشركة 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  شاحنات EUR 964,000.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أكرم محمد رجب الذيب   شيدر EUR 744,000.000  مجموعة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أكرم محمد رجب الذيب   شرائح زيتون   EUR 188,527.500  مجموعة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس  USD 904,320.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  مواد خام EUR 56,706.640  شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 1,877,200.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس اكرم محمد حسين العرضاوي  إطارات USD 514,080.390  شركة إطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج  زاوية شريط  USD 70,435.250  مصنع الرحمة لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب مكثف  EUR 588,000.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب EUR 2,103,024.000  السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  كريم قشدة  EUR 214,500.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  تغطية رسوم منظومة  USD 4,500.000  صرف األندلس شركة م

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  حوالة خارجية  USD 4,497.000  شركة مصرف األندلس 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اكرم احمد اكرم رشاد  منتجات عناية شخصية EUR 114,086.880  شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  زيت دوار الشمس  USD 260,100.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى   اخشاب USD 130,865.020  اد مواد البناء والصحية وملحقاتهاشركة بريق العصر الدولية الستير 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله  شاهي اخضر  USD 128,160.000  شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران غاز USD 379,765.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الح املصري علي عويطي ص امالح استحالب   EUR 176,704.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية  مواش ي   EUR 375,000.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بن صوفية    محمد عالء الدين نصر الدين مواد خام  USD 98,100.000  الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية شركة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد السالم محمد ميالد الجورني  يضاءجبنة شيدر ب EUR 148,750.000  شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  زيت دوار شمس   USD 209,250.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي USD 1,147,100.000  الحصن املتين للصناعات الحديديةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  EUR 113,335.200  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  EUR 37,343.160  صحية لصناعة القطن الصحي شركة املواد ال

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  قشطة الكاكاو USD 200,850.000  البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي غمجة   أكرم سعيد محمد أبو مسحوق حليب خالي   EUR 126,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  USD 243,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 73,320.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 509,209.960  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنه شرايح EUR 196,934.400  شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 205,618.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  معدات زراعية USD 87,715.000  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  ي على محمد حسن باد  مواد  تفتيت صخور   EUR 321,812.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  رافعة شوكية)فوركة( USD 214,480.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 331,372.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مساحيق USD 355,200.480  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,661,000.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 187,250.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   أبواب USD 220,088.920  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  البشتي معاذ احمد مفتاح  زيت ذرة  USD 360,000.000  شركة اجيال  للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  زيت ذرة مكرر  USD 543,000.000  شركة اجيال  للصناعات الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة  USD 308,340.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس   مصبعات  USD 140,107.270  مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه  

 فرع مصراته   -ليقين مصرف ا الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 222,350.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  معجون طماطم EUR 816,900.000  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني مواد منزلية من زجاج  EUR 221,239.950  شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صبرية عوض ابراهيم شكالوون   مكيفات  USD 306,120.000  شركة دليل االماكن إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصباح عمر جبران جبران  لفائف صاج مجلفن   USD 308,040.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي علي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام EUR 27,185.620  الربيع لصناعة الحفاظات ولوازم العناية الصحية و املنظماتشركة 

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النو  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 162,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مندر الفاهم عيس ى الجربى  حليب  EUR 119,250.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تشغيل حطائر   EUR 3,615,000.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,113,679.980  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته  - ي املصرف االسالمي الليب الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 990,000.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  مستلزمات تشغيل  USD 79,923.060  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة  طالء الطرقات   TND 120,960.000  شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  EUR 112,044.800  مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي أدوية بشرية   EUR 596,430.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد   USD 169,020.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  اسحقاق شهريونيو  EUR 24,731.060  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  6و5أستحقاق شهر  EUR 124,456.680  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية EUR 35,932.500  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عطية املهدي الغول   مولدات كهربائية EUR 408,529.000  شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 147,160.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج  ألومنيومشرائح  USD 111,150.000  مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة USD 272,669.910  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت و كيك  USD 127,564.000  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

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

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام للطالء  EUR 98,240.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكيماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  ادوية  EUR 220,500.000  الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  اجهزة طبية   USD 1,379,600.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية  EUR 343,034.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية  EUR 228,000.000  الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية EUR 550,375.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  املجمدة

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 512,000.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  EUR 856,000.000  ياه و الزيوتشركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع امل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 331,500.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش ترجيع قيمة ضمان  USD 40,179.460  الحرة بمصراتهاملنطقة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 1,110.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار USD 4,685.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش زيوت USD 96,842.700  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - االسالمي الليبي  املصرف ايمن حميدة محمود الدرويش مدحرج تحديد االتجاه  EUR 5,003.230  املنطقة الحرة بمصراته

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سراج نصرالدين ابراهيم صالحين  مواد خام  USD 279,675.000  شركة الرواق للصناعات البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات  USD 1,314,169.500  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 107,414.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد تنظيف خام  USD 151,800.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 سبها  -مصرف الوحدة  قص ي محمد يوسف الكمباص  اكياس ورقية  USD 67,500.000  شركة وادى البوانيس للمطاحن واألعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  تن USD 1,044,600.000  الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 567,358.150  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  كريمة محمد منصور الشتيوى  مواد اولية لب الزغب  EUR 2,870,000.000  طفال و املناديل الورقية  شركة أصيل لصناعة حفاظات األ 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحم بقري  USD 448,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحوم مجمدة USD 1,120,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  بطاط مجمدة  USD 337,680.000  بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكهشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد الصادق الالفي لحول  أدوية USD 160,075.000  دانوب الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  احمد عبدهللا عبد الوهاب البيرة مواد الخام  EUR 2,245,000.000  شركة مجموعة جسر الذهب للمقاوالت العامة واألستثمار العقاري 

 جنزور  -مصرف الصحاري  املولدي ابو القاسم عمار العالقي قمح طري   USD 3,250,000.000  الشركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  مكيفات هواء  USD 1,926,200.000  الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة املض ي الستيراد  االجهزة واملواد 

 مليانة  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو عبدهللا املصرى رمضان ماطوس  لوز ابيض USD 68,755.000  شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد جمال الدين علي التويجيري  ادوية  EUR 352,931.340  شركة الحكيم الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات توسيع م شرقية EUR 1,141,978.390  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات توسيع م جنوبية EUR 1,629,260.060  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  ء عبدهللا محمد عبدهللارضا كسكس ي USD 570,000.000  شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  شوكوالطة  USD 81,213.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني  فول صويا   USD 3,600,000.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه مضافات ومكمالت   USD 51,300.000  شركة سما ليبيا لصناعة األعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل سالم علي سلطان  أدوية بشرية  USD 374,241.000  و مستلزمات االم والطفل شركة روح ليبيا الستراد االدوية و املعدات و املستحضيرات الطبية 
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عزالدين احمد عمر جبران مواد خام USD 71,520.000  شركة الربيع الصاعد الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها 

 وكالة السوانى -مصرف املتحد   شعبان عياد حسين ابوقرين  قمح   USD 1,825,000.000  شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة

 رع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ ف  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام  USD 361,200.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم ثالجات وغساالت  USD 558,433.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد منصور العنيزي   جبنة مارزويال  EUR 104,161.200  الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة شركة 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  ميالد امحمد عبدالسيد محمد مالبس USD 625,158.240  شركة الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى روالت بالستيكية  EUR 316,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات تشغيل  EUR 20,880.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  قمح  -مواد خام  USD 2,220,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عمر عبدالناصر عمر املجري  مرواح شفط  USD 132,668.000  ع غيارها شركة االتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قط

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية USD 46,480.300  شركة االتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم اجهزة الكترونية  USD 435,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عزالدين سالم شعبان بربوش  مكينة خرسانه  EUR 261,120.000  شركة باب الوادي االول للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري  

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيتون اخضر  EUR 686,165.440  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروة يونس الطيب عبدالسالم  سيراميك USD 2,397,472.000  املرمر الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا أحمد عبدالحميد محمد النعاس  مواد خام   USD 419,747.420  شركة الصحراء الدولية للصناعات الغدائية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  لطيف محمد عبدهللا سمومة  جبنة شيدر  EUR 169,400.000  شركة البندقية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحي مصطفى محمد حودة  جبنة بيتزا  EUR 91,680.000  شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت محرك  EUR 169,679.200  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى ادوية بشرية   EUR 389,675.000  بيةشركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الط

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى حليب اطفال   EUR 302,163.480  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حسن غيث محمد ميالد  قمح  USD 4,987,500.000  الفا للمطاحن و االعالف شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  مواد خام واكسسوارات  EUR 31,287.500  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  موادخام  EUR 107,521.240  التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي شركة أفاق 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  محمد عمر املشاى حسن   مضخات ملحطة الزاوية USD 692,900.000  الشركة العامة للكهرباء املساهمة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مواد خام  USD 81,052.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 603,569.350  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  USD 1,031,090.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  فيروسيلكون  USD 1,100,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 
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 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  حبوب ذرة  USD 6,662,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 الفالح -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة  بن غير محمص  USD 299,520.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة 

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

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي بسكويت   EUR 899,188.770  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  صناعة لمواد خام ل EUR 410,400.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام لصناعة السج USD 477,360.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  صناعة لمواد خام ل USD 195,474.880  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة رز أبيضأ USD 6,885,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة أرز ابيض USD 3,375,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  PVألومنيوم + قطاعات USD 373,558.000  اليرموك الحديث لصناعة االملونيوممصنع 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي ار  USD 210,665.700  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  جبنة   USD 102,907.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح مواد كنزلية من زجاج USD 543,800.200  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي صويا USD 600,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة  USD 710,000.000  الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجنشركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي مضافات ومكمالت   USD 139,650.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مثبتات الغذائية EUR 674,920.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق زيت ذرة  USD 214,500.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي مستلزمات تشغيل  USD 153,506.000  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي مواد خام USD 140,543.500  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي اخشاب EUR 213,506.070  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ير محمد طيطش صالح عم مستلزمات انتاج USD 162,000.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات اطفال USD 1,161,800.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 80,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 82,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عيس ى  محمد الطاهر احمد  تونة  USD 2,430,206.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  فتح هللا محمد محمد ابوراس   روائح خام  EUR 255,798.910  شركة اندره لصناعة مواد التنظيف 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  حليب علب مبخر   USD 1,736,000.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 291,661.920  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 
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 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  موس ى فرج العماري بن زايد  مواد خام بي في س ي USD 815,313.000  شركة الباهرة لصناعة مواد البناء

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 376,685.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 300,000.000  ستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  شركة املحيط الرائدة ال 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  اد خام مو  USD 1,560,320.000  شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 بني وليد  -مصرف الجمهورية  إبراهيم عبدالهادي إبراهيم محمد زيت محرك  EUR 28,987.540  شركة درب األمتياز ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  عقد صيانة و متابعة  USD 7,500.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  EFT/POSتدريب صيانة USD 8,500.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت  USD 1,100,125.000  واد الغذائية واملواش ي واللحومشركة املذاق الطيب الستيراد امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أمجد علي عبدهللا البرشة مواد خام  USD 330,050.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة قهوة خام  USD 321,420.000  االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائيشركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  االء فوزي عمر السعودي  زيت نباتي  USD 252,000.000  شركة بنة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه خليل محمد العالم   معدات الصيد البحري   EUR 2,030,000.000  طيبات البحر للصيد البحري  شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  علي ابوجعفر علي العربي   كييس ومناديل تغليف  USD 38,900.000  شركة االستبرق الذهبي الستيراد املواد الخام 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   مناديل مبللة  USD 3,040,575.600  الستيراد املواد الخامشركة النبض الجديد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة مكيفات  USD 201,706.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت  USD 272,460.000  الصمود الستيراد املواد املنزلية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة مكيفات  USD 602,260.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت  USD 85,680.000  الصمود الستيراد املواد املنزلية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت  USD 277,242.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت USD 330,050.000  الصمود الستيراد املواد املنزلية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت USD 297,076.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت USD 381,731.000  املنزلية   شركة الصمود الستيراد املواد

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   مناديل مبللة  USD 3,053,592.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة األث USD 3,142,395.000  السند األول لصناعة األثاثشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بورسلين  USD 3,380,454.000  شركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناء

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  مواد خام USD 1,820,548.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  لتلة ابوبكر محمد مفتاح ا مواد خام USD 1,700,694.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح سمير مفتاح بن حليم  مواد خام USD 1,690,664.000  شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعة لورق خام ل USD 1,843,250.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام USD 1,430,522.000  شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  األثمواد خام لصناعة  EUR 780,881.250  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف نقالة  USD 1,041,426.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,983,436.440  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير مواد خام  USD 1,990,552.320  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه سياخ حديد USD 2,125,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه حديد USD 8,000,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  لسداد خدمات مالحية USD 2,011,842.850  الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  رضاء عبدالقادر املختار النعاس زيت فرامل  USD 3,187,000.000  شركة املحركات اليابانية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر اجهزة تدفئة USD 1,196,380.000  شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر خالط كهربائي USD 1,118,775.000  بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   خط انتاج USD 2,296,550.000  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   مواد خام  USD 1,770,279.500  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام  USD 2,257,130.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام للصناعات ال USD 2,173,610.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  اثاث USD 917,405.000  شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   اكياس تعبئة دقيق  USD 2,508,000.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   مواد خام USD 1,600,823.000  جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناءشركة 

 ر للصيرفة السالمية مصرف الجمهورية املختا احمد عبدالحميد مراجع حمد محمد اجهزة موبايل  USD 648,350.000  شركة بيت العز الستيراد االجهزة االلكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 226,500.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 700,000.700  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عارف علي الطاهر الترهوني   ورق خام USD 2,480,375.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  أرز  EUR 106,478.400  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 3,729,000.000  شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,006,110.000  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  USD 1,302,350.000  ية وقطع غيارها شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر EUR 128,700.000  االصيل للصناعات الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة  USD 1,003,800.000  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات  USD 2,441,400.000  نزلية  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية وامل
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 درنه   -املصرف التجاري الوطني  USD   makowski  iadwiga 5,000.000  مانكوفسكا باديف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل الطاهر على خالط  أدوية بشرية  USD 337,840.000  هايتي العاملية إلستيراد االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  اوي رندا الطاهر محمد ابور  أحدية   USD 308,460.000  شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  ادوية  USD 62,993.740  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  شكوالطة  USD 446,000.000  الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عادل محمد حسن الشويرف   شاشات و قطع غيارها  USD 1,497,218.000  شركة ذات الشاطئين الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  أسامة عبدهللا عطية الشوين  مواد خام USD 1,996,825.600  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  أسامة عبدهللا عطية الشوين  صابون صوديوم  USD 1,987,330.710  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  غساالت مالبس  USD 180,271.000  شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسن موس ى االصيبعى احمد  مواد خام  USD 1,470,342.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام USD 2,098,375.000  شركة التكافل الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام USD 1,350,655.000  شركة التكافل الستيراد املواد الخام

 جنزور  -مصرف الصحاري  املولدي ابو القاسم عمار العالقي تحديتات برامج  USD 800,000.000  الشركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير سيد تيتانيومثاني اك USD 1,937,140.920  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام حليب EUR 1,996,770.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات إنتاج EUR 668,500.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 712,174.100  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   وليد ادم عمر الشاعري  مالبس رياضية  USD 1,130,657.150  ودة شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محد

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   معجون طماطم EUR 663,000.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  سليمان مصطفي محمد ادريس  موزع حاقن االسمدة  USD 1,168,050.000  السفر الستيراد األالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها شركه 

 بنغازي فرع  -مصرف املتحد   محمود نصر محمود الفرجاني   كيكة  EUR 163,401.090  شركة عين الحقيقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سوسن ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,078,642.000  شركة النبض الجديد الستيراد املواد الخام 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  ناصر الصيد عياد املريض  مواد خام صناعة الورق  USD 1,520,750.000  شركة الفائد للصناعات الورقية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,974,951.870  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  لزير  يحي ميالد صالح ا USD SUPER SEALANT 1,956,965.850  شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالباسط عياد الشيبانى كريم  زيت القطن  USD 2,330,880.000  شركة السنابل املثمرة للصناعات الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  سامر صالح مفتاح الزائدي  قضبان أسالك   USD 2,913,039.000  االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية  شركة 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  يبش مريم حسين سالم بر  قنائن بالستك  - كرتون  USD 3,010,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  قمح جاف قابل الستهال  USD 2,992,000.000  شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته 
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 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  شروق العجيلي محمد زريمق  ورق كرافت للتغليف  USD 3,287,000.000  شركة النافورة الرائعة لصناعات املواد الغذائية

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

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  USD 1,132,650.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وسام أحمد محمد املصرى  ايجار طيرات USD 190,000.000  شركة تاج للطيران  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وسام أحمد محمد املصرى  ايجار طيرات USD 190,000.000  شركة تاج للطيران  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وسام أحمد محمد املصرى  ايجار طيرات USD 190,000.000  شركة تاج للطيران  

 فاء ـ الفرع الرئيس ي مصرف الو  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ مسحوق الحليب   USD 3,000,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  أسامة فتحي أبو عجيلة بن صليل  6حديد مسلح رقم  USD 925,000.000  شركة مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماويات


