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 . 08/02/2023ى حت 02/02/2023تفاصيل 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 مصاريف   USD 157,597.320  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي خدمات االرضية  USD 132,645.170  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   تطوير منضومة   USD 359,900.000  شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان مخزوم أحمد ابومريقة   PVCمواد خام  USD 77,250.000  شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة شاشات)تلفزيون(  USD 411,625.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة مكرر  USD 500,500.000  عهد املحبة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ابوبكر الطاهر عريبي  محمد ادوية بشرية  EUR 190,750.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  أدوية بشرية  EUR 69,690.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  شاشات  USD 251,740.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي   EUR 300,000.000  ائيةشركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهرب

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات   USD 268,369.900  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  إطارات  USD 740,586.650  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املليح  ربيع بشير محمد إطارات  USD 479,726.800  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر صويا USD 5,610,580.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  ادوية بشرية  USD 268,000.000  شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  مواد خام بي في س ي USD 293,676.430  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 الرشيد  -مصرف الصحاري  خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة   كسكس ي و بقوليات  USD 236,231.850  الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم شركة مرجان البحر 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   معدات تبريد وتجميد  EUR 374,500.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 203,616.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصراته  - سالمي الليبي املصرف اال  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   شريط الصق  EUR 183,298.500  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ابراهيم عبدهللا يونس ابوفارس  اجهزة حاسوب وطابعات  USD 385,620.000  شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 204,638.400  تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   ابوبكر محمد عبدهللا الفورتية    EUR MALTA AIR TRAVEL 190,000.000  شركة سماء املتوسط للطيران  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية  USD 77,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية  USD 63,450.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية USD 77,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مد ابوزيد ابراهيم بن عياد مح خدمات أرضية USD 72,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات ارضية USD 70,790.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  ايجار واستهالك   USD 78,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط  EUR 307,321.200  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس ى عدسات طبية USD 109,665.210  هاشركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقات

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي معجون طماطم  USD 157,281.600  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  شراء قطع غيار USD 15,725.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  إيجار طائرات USD 342,500.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية USD 189,509.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار واستهالك  USD 207,868.840  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار واستهالك  USD 168,520.530  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ادي  محمد الهادي مختار بن م ايجار USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  USD 257,632.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 175,552.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 166,641.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات  EUR 168,496.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات  EUR 169,601.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية EUR 172,663.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 ةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليان محمد الهادي مختار بن مادي   EUR MONTHLY FEES 80,605.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   تحويل فائض مبيعات  USD 297,057.930  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد محمد علي رزاقة   شكوالطة  EUR 91,742.440  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد محمد علي رزاقة   بسكويت  EUR 279,994.080  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحيم محمد امام الغزالي  قطع غيار االت زراعيه EUR 19,237.540  شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام صناعة اسفنج USD 1,348,050.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان بشير سليمان قداد  ذرة  زيت USD 2,899,710.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش محوالت كهربائية USD 566,000.000  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش اسالك وكوابل كهربائي  EUR 543,903.450  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد الصيد محمد الرخص ى  مواد خام لصناعة مندي USD 126,400.000  قية ذات مسئولية محدودة شركة أزهار الربيع لصناعة املناديل الور 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسام ابراهيم محمد عامر  إضافات أعالف USD 35,301.000  شركة الطيب لصناعة األعالف 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد USD 636,350.000  ية للصناعات الحديديةشركة االيادى الذهب

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان   اسمدة زراعية USD 166,600.000  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  فاطمة احمد يوسف الفقيه  عجول حية EUR 247,305.000  شركة مرايا الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 331,250.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح الدين خالد عمرو صداع  معدات طبية EUR 48,705.590  شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبية  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  املبروك حسين سالم اليسير   لوحات ترخيص فارغة  EUR 1,123,563.880  صندوق الرعاية االجتماعية بوزارة الداخلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 244,800.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  هشام بدر الدين عبدالحفيظ فرنكه  صناعةل مستلزمات ل EUR 415,962.640  العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائيةشركة 

 مصراته فرع   -مصرف اليقين  اسماعيل على ابو عزوم ابو عزوم  قطاعات الومنيوم  USD 91,501.190  شركة القطاعات الحديثة لصناعة األملنيوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 822,764.800  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  شاهي  USD 115,290.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل صيانة محرك  USD 350,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد عبد السالم محمد الفالح  لوح EUR 599,771.380  شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   شاشات  USD 712,914.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدامللك جمال محمد جنات  قطع غيار سخانات  EUR 135,500.000  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك كهرومنزلية)مجمدات( USD 563,571.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  حقائب  USD 115,164.550  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 344,876.160  ل النقل وملحقاتهاشركة خليج السدرة الستيراد وسائ 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 419,093.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد تنظيف   EUR 45,808.640  شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 237,290.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  بسكويت  USD 163,194.500  شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد اعمار البوزيدىاعمار  قطع غيار  معدات  EUR 850,000.000  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات االتصاالت  EUR 37,497.320  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر  مكرونة   USD 233,071.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر  مكرونة /كسكس ي  USD 271,152.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت زيتون  EUR 107,340.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  احمد صالح الدين عمر الجروش ي  حليب مركز  EUR 59,097.600  شركة فالدلفيا املتحدة الستراد املواد الغدائية واملواش ي والفواكه

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب اطفال  USD 883,907.300  الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  شركة 

 فرع الرئيس ي -ندلسمصرف اال  على احمد سالم سليمان   مستحضرات تجميل  EUR 448,664.350  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   زبادي دليس  USD 592,800.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس علي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 64,000.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات ولوازم العناية الصحية واملنظمات 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس ميالد محمد على الصفراني   حفارات هونداي  USD 313,954.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 321,008.690  االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  زيت عباد الشمس  USD 431,950.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 2,093,056.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  ضمان مالي ماستر كارد  USD 450,000.000  شركة مصرف األندلس 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  زيت نباتي  USD 32,476.950  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى   مربع سقالة ودعائم حد USD 73,980.000  بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتهاشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   شروبات  عصائر و م USD 135,000.000  شركة املالك الجديد الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة والخضروات واملواش ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  زيت ذره  USD 294,150.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غاز طهي غاطس   USD 94,600.000  ائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهرب

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران منزلية   USD 67,914.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   شعير   USD 990,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصطفى عثمان حسين البيباص  بيض مخصب   EUR 552,960.000  شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عادل املهدى ابراهيم قداد  زيت النخيل نباتي  USD 1,136,670.240  شركة البركة لتكرير وتعبئة الزيوت  

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف االء نجيب ابوديب ابوالشواش ي  كسكس ي  USD 80,100.000  شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  نجيب مفتاح خليفة البسكيني  مواد خام USD 51,008.000  شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر  USD 74,800.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر  EUR 113,250.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  حليب EUR 782,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  مطارق هيدروليكية  USD 195,770.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 693,703.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة االمين االحرش   صدقي املهدي ورق ابيض EUR 69,350.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   كرتونيات   EUR 48,746.120  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 
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 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  كريمة شوكالتة USD 208,650.000  البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  بطاطا مجمدة  USD 402,342.000  التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة شركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  حمد العيساوي محمد مصطفى م جبنة شرائح EUR 217,132.800  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صابر محمد مصباح القذافي  اخشاب  USD 158,578.400  شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم مصباح احمد وهيبه قطع غيار  EUR 850,000.000  مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 125,745.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 244,465.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي  منظومات EUR 500,000.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 103,570.650  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان     معجون طماطم معلب EUR 601,920.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  مولدات كهربائية USD 103,300.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  رياض احمد خليفة عمارة  بالط أرضيات EUR 174,930.000  التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 355,037.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سمية علي محمد رجب   قطع غيار سيارات   EUR 129,000.000   7شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها حسب الفئة رقم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 108,480.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري رة خمي USD 129,600.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم   زيوت سيارات  USD 476,900.000  شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  كريمة حلويات EUR 128,202.720  واملواش ي واللحوم شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  رقائق ذرة )كورنفلكس  EUR 90,440.930  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة  EUR 95,715.840  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

ه EUR 33,600.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية  
ّ
 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الطاهر أحمد الطاهر خضر  كول

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 1,804,500.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات  USD 569,182.000  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 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 الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  ارز  USD 136,800.000  ابوشنب إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 يبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الل محمد مختار على العاتى  اسالك كهربائيه   EUR 408,373.000  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  يحي عبد الناصر سليم النعاس صحون   EUR 101,218.080  شركة األبريق الذهبي ألستيراد املواد املنزلية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  USD 70,569.350  مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح على حنقة   حديد صناعي USD 489,800.000  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن أحمد حسن ابريرة  محاليل & حقن طبية USD 584,761.800  مستلزمات األم شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية و 

 مصراته  - سالمي الليبي املصرف اال  حسن أحمد حسن ابريرة  محاليل & حقن   USD 401,721.340  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام)غالف(  USD 300,300.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  مبيد حشري  EUR 80,555.180  نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  جبريل مفتاح أحمد الغويل  موادخام بولي ايثيلين  USD 220,522.500  شركة الكيس للصناعات البالستيكية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 330,634.110  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب   PVCقطاعات  USD 289,560.320  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت و كيك  USD 142,468.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره حليب نكهات   USD 72,990.720  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب اجهزة منزليةمتنوعه    USD 100,101.000  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة موزوريال EUR 203,580.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 103,950.000  يماويات البناء التابعة لشركة املدينة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وك

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  رافعة  EUR 50,000.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  رافعة شوكية USD 39,671.840  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بشير عمر امليطوني فهمي  نظام تبريد &قطع غيار EUR 211,757.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 2,308,500.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار USD 63,573.240  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش مصفيات هواء  EUR 3,220.000  املنطقة الحرة بمصراته

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الصادق مفتاح شعبان حميد  يتشلوحات ساندو  USD 120,700.000  شركة االيقونة الجديدة الستيراد لصناعة الهناقر والبوت املتنقلة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مواد تنظيف   USD 118,886.400  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مواد تنظيف   EUR 264,452.000  غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف شركة 

 صرف الخليج االول الليبي م عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 117,217.600  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أحمد محمد بالحسن القطعاني  أدوية بشرية  USD 209,000.000  شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق   EUR 119,476.800  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 94,900.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لذيب اكرم محمد رجب ا جبنت شرائح   EUR 414,067.200  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال  EUR 3,118,485.480  والطفل  مشركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات ا 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  نادية أحمد عمار العبدلى  زيت صويا  USD 125,136.000  شركة الفتح للمطاحن واالعالف 

 بنغازي )فينيسيا(  -مصرف التضامن  طارق محمد علي الورفلي   معكرونة   EUR 63,360.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغدائية 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 325,350.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمران خليفه بن عون   زيوت سيارات   EUR 1,374,798.800  شركة العمران الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  زجاج نوافد EUR 410,630.000  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  توريد مواد ملشروع   EUR 2,863,463.100  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  توريد مواد USD 2,959,829.500  تنمية و تطوير املراكز اإلداريةجهاز 

 ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  دجاج مجمد   USD 472,609.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات   USD 5,841,863.140  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

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

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا زيت ذرة  USD 393,750.000  شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  كرتون  USD 2,161,958.400  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك وبسكويت  USD 16,832.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 157,150.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  دعم فني وصيانة USD 57,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل تمرير اشارة  EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  زيت ذرة  USD 196,875.000  تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير عبدالسالم الصالبي   زيت عباد الشمس  USD 44,355.500  شركة العصر الحديث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو  خميرة  EUR 49,500.000  شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف الوحدة  حسين سالم حسين الوليد مكيفات  USD 870,480.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شادي أنور عامر العزيبي   زيت ذره  USD 347,760.000  شركة الباشا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم ماكينة غسيل  USD 101,326.000  الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية شركة 

 وكالة اإلستثمار -لوطني املصرف التجاري ا عائشة ميلود موس ي ابراهيم   شعير  USD 3,250,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

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

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 211,062.000  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  شكالتة بالبندق   USD 66,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  زبدة  USD 24,280.800  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى ورق خام EUR 1,290,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محمد الشيخ احميد القصوري  يب لغدائيةكرتون لتعل USD 1,960,000.000  شركه أنوار العاصمة لصناعه الكرتون بجميع انواعه 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محمد الشيخ احميد القصوري  غطاء اكواب USD 1,831,500.000  شركه أنوار العاصمة لصناعه الكرتون بجميع انواعه 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محمد الشيخ احميد القصوري  فلم رول   USD 1,424,000.000  أنوار العاصمة لصناعه الكرتون بجميع انواعه شركه 
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 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  احمد عمر حسين بن خضوره  أبراج هوائية وملحقات EUR 3,313,343.090  شركة املدار الجديد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات انتاج USD 115,303.320  لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ شركة املعالي الوطنية 

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  جمال رمضان علي خليل   تونا خفيفة  USD 138,600.000  شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مفتاح عطية مفتاح عمران مشروب طاقة  USD 270,950.400  شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   رضا املبروك خليفة عبد هللا  سراميك  EUR 280,000.020  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن  EUR 364,944.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  زبدة  EUR 118,866.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  أجبان EUR 79,411.760  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وليد محمد سعد الحاج محمد  مبيعات تذاكر USD 1,864,299.000  شركة الدخيلة للخدمات السياحية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  خليل مصباح أحمد وهيبة دجاج مجمد USD 4,095,000.000  شركة السرايا الراقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 1,270,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مركز عصير  EUR 56,100.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مركز عصير )مواد خام( EUR 527,250.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عياد ناجي احمد محمد طماطم خام  USD 4,340,000.000  شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالفتاح الصغير على املسالتى  معدات طبية USD 79,993.510  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سيف الدين إمحمد عمر هيبة معدات طبية EUR 52,521.000  الشركة الفنية إلستيراد املعدات الطبية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي نسكافية  USD 273,960.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد ومنسوجات  USD 213,305.400  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  زجاج بالستيك  USD 76,342.500  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة-الوحدة  الحسين عمر عبدهللا املجرى  مضخات مياه  USD 201,659.100  شركة الشوفان إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشعيل   USD 275,944.250  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب بودر  EUR 317,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  مسعود عمرو الزرقيمحمد  أدوية بشرية  EUR 690,193.040  شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سالم مفتاح موس ى العابد اسمدة  USD 425,000.000  شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات جديدة USD 191,709.810  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت السيارات  EUR 477,391.920  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  أدوية بشرية  EUR 1,003,674.670  شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد الشمس املرو  USD 1,585,000.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت ويفر  EUR 780,384.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 
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 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  تنفيد دورة تدريبية  USD 7,500.000  لليبية للبريد واالتصاالت  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة ا

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  تنفيد دورة تدريبية  USD 8,250.000  االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  تنفيد دورة تدريبية  USD 18,525.000  ليبية للبريد واالتصاالت  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة ال

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  د دورة تدريبية تنفي USD 6,200.000  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  تنفيد دورة تدريبية  USD 5,000.000  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا اشتوي السعداوي  مواد خام USD 29,600.000  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا اشتوي السعداوي  مواد خام USD 80,011.010  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات  

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  سالم إمحمد علي عنيبة  مواد خام  USD 226,695.000  شركة أنابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستيكية وملحقاتها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مختار عياد مختار الغويل  اخشاب EUR 299,850.700  الساند للصناعات الخشبيةشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اكرم محمد رجب الذيب   زيتون   EUR 188,527.500  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج إطارات  USD 227,834.000  لنقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة شركة قراجي الستيراد وسائل ا

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  زيت عباد الشمس  USD 933,660.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 119,367.800  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 126,271.650  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس املحبوب محمد ابومنجل ابوزويدة  إطارات USD 169,004.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أمجد علي عبدهللا البرشة حديد صناعي USD 365,720.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 310,321.420  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احميدة محمد شنيب  لطفي  مواد خام لصناعة االس  USD 124,400.000  شركة الريادة لصناعة االسفنج واملراتب  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  كمال مصباح محمد عطية  مكيفات   USD 2,022,480.000  شركة انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  كمال مصباح محمد عطية  غساالت USD 150,255.000  انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  كمال مصباح محمد عطية  شاشات   USD 440,440.000  انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 1,136,808.000  شركة أجود املحركات الستيراد السيارات  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 770,100.000  شركة أجود املحركات الستيراد السيارات  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبد الرزاق بشير محمد النفاثي   USD TV 309,971.000  شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد عمر امحمد كرير  قطاعات حديدية USD 324,157.880  شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد علي عبدهللا حنيش  عجول حية USD 1,200,000.000  دليل املتوسط الستيراد املواد الغدائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  احمد عبدالسالم علي الفرجاني  مواش ي حية  EUR 616,572.000  شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة تكييف مركزي   USD 28,800.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة اجهزة تكييف  USD 657,975.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد هللا خليفة غساالت  USD 1,501,647.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 العروبة  -التجاري الوطني املصرف  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر أبيض  USD 3,800,000.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر أبيض  USD 3,800,000.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد امحمد علي اغفير   معدات زراعية  USD 1,653,930.000  الساحل الغربي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 العروبة  -الوطني  املصرف التجاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 4,854,500.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 4,927,500.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 4,818,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 3,509,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح   آالت ثقيلة )كواشيك( USD 1,109,000.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات االلكترونية EUR 1,528,250.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  مكونات االلكتلرونية USD 1,869,150.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول  خط انتاج مصنع أثاث  USD 2,839,550.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   دجاج مجمد USD 602,000.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غيار USD 1,787,725.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غيار EUR 1,765,550.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  قطع ومكونات التلفاز  USD 1,544,375.000  شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 1,260,433.000  والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف محمولة   USD 935,286.000  التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار وإستهالك  USD 191,556.490  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار وإستهالك  USD 192,559.690  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار وإستهالك   USD 137,173.700  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير مواد خام  USD 1,922,423.190  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أضلع حديد USD 7,125,855.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أضلــــــع حديد  USD 6,900,110.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  مستلزمات لصناعة االث USD 1,274,250.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 لجهاد ا -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 3,800,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 3,800,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   حديد -مواد خام  USD 1,900,542.000  شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية USD 532,000.000  شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  
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 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد وصيانة  برمجة USD 2,400,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد  شاشات عرض مرئية USD 2,350,520.000  شركة السراج العالي الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر /خام  USD 48,026.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ايناس محمد جاب هللا سويس ي   فريزات  USD 589,870.000  شركة االمتياز االفضل الستيراد األجهزة  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عمر محمد مصباح مسعود   غساالت مالبس  USD 1,046,037.000  شركة الجناح املض يء الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 2,430,000.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عالء الدين نوري عبدالسالم شعبان   مناديل مبللة من قماش  USD 1,851,250.000  شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصطفى محمد مصطفى بن عمرو   هاتف محمول  USD 1,205,840.000  شركة النجم الريفي الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  مواد عناية بالجسم USD 201,969.020  نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  محمد علي محمد ابراهيم   شاهي  USD 727,500.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عاصم محمد مختار دنف   حشوات مشكلة USD 155,475.120  شركة الشروق العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 151,800.210  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بلقاسم فرج ابوالقاسم الربيعي  مواد خام USD 1,860,675.000  مصنع الجوهرة لصناعة املواسير البالستيكية

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء   عطية الشوين أسامة عبدهللا مواد تنظيف  USD 1,993,722.100  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  أسامة عبدهللا عطية الشوين  غلوكانات الصوديوم   USD 1,989,328.320  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 هون  -مصرف الجمهورية  USD   SELVETE RRAHIMI 19,580.000  غاني رحيمي  

 هون  -مصرف الجمهورية   USD   VASYL UKRAINE 16,500.000  فاسيل غريدينا  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام لفات حديد USD 2,151,000.000  شركة التكافل الستيراد املواد الخام

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

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل دعم فني  EUR 39,375.000  شركة املدار الجديد 

 قرقارش   -مصرف التضامن  محسن محمد عبدالعزيز خلف هللا   165-325-460كرتون  USD 1,820,000.000  ام شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخ

 يفرن  -مصرف الوحدة   EUR   SVITLANA ZRAYEVSKA 9,849.130  سفتالنا زرافيسكي 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة معلبة  USD 760,000.000  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش اجهزة كهربائية منزلي USD 1,168,353.000  شركة الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش اجهزة الكترونية  USD 690,165.000  الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات انتاج EUR 572,600.000  شركة املعالي الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  جبنة  USD 67,284.600  الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية      USD 15,000.000  عبدالرحيم حامد عبدالرحمن االمين

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 5,512,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 
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 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 5,856,500.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 282,790.000  مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سليمان علي أحمد سالم  مواد تنظيف   USD 197,729.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  عود دوبال اكسترا USD 3,099,844.800  شركة جود االولي الستيراد املواد الخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد محمد القماطى  مواد خام USD 365,000.000  الفتح املبين لصناعة الكراسات واملنتجات الورقية املحدودة شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد سليمان علي القريو  مواد خام  USD 2,060,832.000  مصنع املميزون لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم والبي في س ي

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شكالتة وبسكويت  EUR 530,000.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم   بسكويت   USD 590,750.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  تشبيس +كورنفلكس   USD 995,207.300  مةشركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالسالم محمد احمد  هاتف محمول و ملحقا  USD 1,030,050.000  شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  محمد مختار الفيثوري ابوعوبة  قطع ومكونات التلفاز  USD 1,332,450.000  شركة املجال الواسع لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  محمد مختار الفيثوري ابوعوبة  مكونات ثالجات وغسالة USD 1,318,262.500  شركة املجال الواسع لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية  

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  عبداملجيد مصطفي محمد ادريس   االالت ومستلزمات زرا  USD 1,149,850.000  شركة اجاويد الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  سامر صالح مفتاح الزائدي  قضبان أسالك   USD 2,113,930.000  شركة االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية  

 حي األندلس   -مصرف التضامن  مريم حسين سالم بريبش  مصبعات مياه شرب   USD 2,998,000.000  حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشربشركة 

 فرع سوق الجمعة  - الليبي  املصرف االسالمي محمد عمر امبارك عامر مواد تنظيف  USD 1,443,890.000  شركة الكوثر الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   غساالت مالبس USD 1,150,890.000  شركة شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   غساالت مالبس USD 1,708,500.000  شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بلقاسم عبدالسالم السيباني محمد  انابيب الصلب املجلفن  USD 1,030,080.000  الفخامة الدولية لصناعة االثاث املعدني شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمد بلقاسم عبدالسالم السيباني م انابيب الصلب املجلفن  USD 1,994,400.000  شركة الفخامة الدولية لصناعة االثاث املعدني 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  رضا سالم عبدالسالم الحراري  كمثرى مركز خام USD 28,814.760  شركة االصيل للصناعات الغذائية املساهمة

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  فرج فتحي عمر بن سعد   حديد USD 1,700,825.000  الراسخون الجدد لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيراميك شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة غساالت USD 514,710.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 1,307,400.000  الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة افاق

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,107,200.000  افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش هربائية منزلياجهزة ك USD 1,429,683.000  شركة الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش اجهزة كهربائية منزلي USD 1,168,353.000  شركة الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش اجهزة الكترونية  USD 690,165.000  الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائيةشركة 


