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 . 22/03/2023ى حت 16/03/2023تفاصيل 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 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 بايتومن  USD 1,410,000.000  شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة مكرر  USD 472,010.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر   USD 2,968,250.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 3,627,000.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 2,962,050.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر   USD 3,347,240.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 3,326,830.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 3,681,250.000  أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 3,720,000.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية بشرية  EUR 127,000.000  القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي إبراهيم صالح أحمد عدالة  ادوية بشرية  EUR 163,514.560  الزاهية الستيراد األدوية و املعدات و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   كمبيوتر محمول   USD 2,005,600.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -يقين مصرف ال رافع محمد محمد قصيل   كمبيوتر شخص ي USD 2,503,000.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   كمبيرتر محمول   USD 1,500,750.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  زكريا محمود عبدالونيس محمد   سكر  USD 2,958,950.000  شريان الحياة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالرزاق امحمد مفتاح  تفاح طازج EUR 161,179.200  شركة عطر الحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة 

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

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

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح   الت ثقيلة )كواشيك(آ USD 2,054,600.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح   آالت ثقيلة )كواشيك( USD 1,236,530.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بشير الطيب محمد الطيب  الواح خام  USD 2,630,112.000  خر لقطع وتشكيل الرخاممصنع ص

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات الكترونية USD 2,190,475.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  معجون طماطم نوفا EUR 669,776.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عامر ضو دعباجصالح  اطارات USD 105,756.060  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 47,740.680  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر شعير   USD 1,433,800.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسن غيث محمد ميالد   أكياس  USD 291,550.000  شركة ألفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   لحوم أبقار مجمدة USD 227,000.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حازم مصطفي املرغني كشير  ابقار حية EUR 144,000.000  شركة جسور التجارة الستيراد  املواد الغدائية والحيونات الحية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زبدة فول السوداني   USD 36,652.000  تيراد املواد الغذائية شركة الكوف الس

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر احمد عيس ى  مواد خام EUR 115,500.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر احمد عيس ى  بودرة حليب  EUR 3,003,783.750  الجيد للصناعات الغذائية شركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غيار USD 1,233,525.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   EUR 154,945.000  راد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة تواصل العالم الستي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  معدات الكترونية  USD 837,961.190  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات ارضية ووقود  USD 222,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د ابوزيد ابراهيم بن عياد محم ايجار اسبوعي للطيران  USD 84,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

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

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  ايجار الطيارات USD 630,000.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 1,101,060.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمود عبداملولى محمود زغبية حليب  EUR 117,527.200  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  يوسف ابراهيم حسين ابو زويده  كوابل الياف بصرية  EUR 659,520.000  شركة هاتف ليبيا  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن عبدالسالم محمد  ت ملحقاهاتف محمول و  USD 1,225,071.000  الخيار االفضل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات الكترونية USD 1,763,725.000  شركة املوجة للصناعات االلكترونية  

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  االت لصناعة االثاث  USD 874,300.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام  USD 1,877,300.000  االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية شركة 

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي حديد USD 592,020.000  شركة االيادي الذهبية للصناعات الحديدية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر USD 945,000.000  لتبغ والسجائر ومستلزماتهاشركة برنيق الستيراد ا

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر وتبغ بانواعه EUR 942,500.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر EUR 928,000.000  برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتهاشركة 

 حالفال  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  تونه USD 464,500.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 713,093.440  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تن معلب   USD 178,200.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية USD 842,000.000  شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 1,994,184.000  شركة روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عادل احمد سالم سليمان   مواد كهرومنزلية  USD 74,674.140  شركة مجموعة مطلع الفجر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 4,475,000.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات هواء وملحقاته EUR 341,805.020  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  قطع غيار EUR 28,317.020  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تزويد وقود   USD 100,000.000  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة  USD 110,114.200  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات   EUR 113,479.470  ةشركة الخطوط الجوية االفريقي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  EUR 256,979.360  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل منظومة سيتا EUR 8,107.720  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  USD 141,698.550  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  EUR 692,371.810  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   شاشات   USD 1,886,774.000  اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ادي العروس يعبدالباري علي اله قطع غيار  EUR 43,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مكيفات   USD 289,600.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت  EUR 274,742.800  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  كوابل EUR 683,833.250  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  جرس صوت وصورة  EUR 86,107.500  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة اضافات علفية  USD 46,290.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 126,396.900  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى أغذية نحل EUR 10,596.100  ستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة فارم الستيراد اآلالت وامل

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح احمد سالم سليمان  أدوية جلدية EUR 264,280.040  مطلع الفجر الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 الخليج االول الليبي مصرف  ربيع على سليم الفيتوري أدوية EUR 88,800.000  شركة مجموعة الهدف الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   أنابيب مص عصير  USD 129,405.600  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  قشطة   USD 354,220.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  ألواح خشب EUR 65,571.500  شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور 



 

 
4 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 223,281.900  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جبنة شيدر  EUR 343,200.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  احمد الهادي مفتاح صيدون   رول لطباعة االكواب  USD 69,000.000  شركة ماس للصناعات البالستيكية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تن معلب   USD 50,270.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سعيد محمد سعيد كردي  بقوليات معلبة  EUR 141,750.000  شركة نور الشرق الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   ذرة  USD 960,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة االء نجيب ابوديب ابوالشواش ي  سردين   USD 84,000.000  شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي USD 62,286.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مستلزمات تشغيل  EUR 1,250,000.000  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران فرع مصراتة  لقائد محمد بشير علي ا مواد خام بالستيك  USD 571,780.000  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   ورق تغليف   EUR 102,500.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   كراتين فارغه  TND 142,220.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  حاتم الصادق محمد بن ساس ى  أفران وغازات   EUR 760,379.000  شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   عبوات ورقية  EUR 490,000.000  ت الغذائية  شركة الريحانة للصناعا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  EUR 362,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  فهمي بشير عمر امليطوني  مواد خام  USD 2,308,500.000  كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه والزيوت شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صهيل محمد يوسف الشباح   اخشاب USD 461,000.000  شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش   كهربائية و الكترونية  USD 193,670.000  كة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  شر 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  مضخات مياه  USD 179,131.200  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 2,166,640.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 2,303,440.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 3,396,880.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  على صالح الفيتوري جويده سجائر USD 1,860,000.000  شركة الوطنية إلستيراد التبغ

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مهورية مصرف الج نور محمد الطاهر الشائبى  شوكوالتة  USD 105,450.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الهادي ابراهيم الهادي السوالم  صفائح حديدية  USD 27,020.000  شركة الريادة للصناعات الحديدية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني ذرة  USD 2,680,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  حسن غيث محمد ميالد   تحديث برامج وشبكات  USD 2,875,000.000  شركة ألفا للمطاحن واالعالف والصناعات الغذائية 

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  حسن غيث محمد ميالد   االت ومعدات   USD 3,920,000.000  شركة ألفا للمطاحن واالعالف والصناعات الغذائية 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف  USD 45,956.880  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصباح عمر جبران جبران  مواد خام  USD 197,694.000  النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة شركة 

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 183,750.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 183,750.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن شرائح شيدر EUR 79,853.760  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   أسالك كهربائية  EUR 487,799.340  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  مواد خام  USD 112,700.000  لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها  شركة نور طرابس

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة امحمد محمد املهمل   نضائد USD 98,054.000  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  بوبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربه حليب EUR 196,512.000  شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  وبكر علي الصرماني  فؤاد اب تسوية حركة هاتفية EUR 386,210.420  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   استحقاق الخدمة EUR 101,658.390  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل تراخيص EUR 7,500.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي  مكيفات  USD 352,573.200  شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 74,456.000  حقاتها  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 74,167.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  أطارات  USD 69,872.000  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف اللليبي الخارجي   KENAN YILMAZ طلب السفارة التركية USD 13,362,113.270  سفارة جمهورية تركيا 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد  USD 98,602.770  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية USD 463,030.110  و الطفل  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة   EUR 1,416,000.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مركز  EUR 2,793,225.600  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 رع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ ف  عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  لبنة EUR 39,799.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصدق عبد هللا سعيد املنصوري   مطحون بكتين   EUR 245,140.990  شركة جودي للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصدق عبد هللا سعيد املنصوري   هريس موز   USD 208,800.000  شركة جودي للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت عباد شمس   USD 821,600.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  دين فؤاد حميدة سالممحي ال لحوم مجمدة   USD 1,680,000.000  شركة االمال العظيمة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عالء محمد الغنيمي  ادوية USD 287,288.400  شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد أبوسديره   موز طازج USD 1,387,872.000  د الغدائية واملواش ي واللحوم شركة أضواء افريقيا الستيراد املوا

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة زيت عباد الشمس  USD 396,500.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية
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 قوز التيك -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه دجاج مجمد USD 142,500.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الهمالي رمضان علي خليل  مستلزمات طبية  USD 40,334.000  شركة ازدو الستيراد املعدات الطبية و األدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم و 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  محمد عالء محمد الغنيمي  أدوية  USD 200,393.630  شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  محمد الغنيمي  محمد عالء أدوية USD 149,290.000  شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفالح -مصرف الجمهورية  ضو عبد الحفيظ ضو  الجفال  أكياس بالستيكية  USD 54,000.000  شركة التحدي الصامد للمطاحن واألعالف 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  انس عبدهللا عبدالقادر ابراهيم  لحم بقر مجمد  USD 275,000.000  شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   اطارات USD 1,428,600.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا معجنات غدائية  USD 471,040.000  ذائية شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغ

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت ذرة  USD 787,500.000  شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 بنغازي )فينيسيا(  -مصرف التضامن  عبدالهادى محمد عبدالنبى حسن ايطارات متنوعة  USD 306,005.500  مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها املحدودة  شركة 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا عبد الهادي احمد الصيد بيوك  زيت ذرة  USD 189,000.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عبدالسالم الطاهر الشيباني   حليب مبخر  EUR 189,750.000  شركة جبل النور الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس  مضافات علفية  USD 41,200.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محسن محمد عبد العزيز خلف هللا  زجاجة ماء بالستيكية USD 3,112,400.000  شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محسن محمد عبد العزيز خلف هللا  الخام البولي   املواد USD 1,905,000.000  شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  خط انتاج تصنيع اثاث USD 2,849,950.000  شركة التحدي االول لصناعة االثاث

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 110,491.420  شركة ليبيا للتامين 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عصام ميالد محمد الهجوجي   عجول حية EUR 512,250.000  شركة املنتج االول الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   الفيتوري على الفيتوري النعمي  شاهي   USD 76,230.000  شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   الفيتوري على الفيتوري النعمي  خميرة  USD 193,500.000  شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد محمد عيس ى القبالوي  جبنة بيتزا فونديز USD 57,600.000  املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة التاج الغذاء الذهبي الستيراد 

 س ي طرابلس الرئي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 168,280.200  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  زيت نباتي   USD 84,480.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى فيتامينات بيطيرية  USD 181,557.400  شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة معجون طماطم EUR 168,675.000  شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  اضافات اعالف EUR 680,407.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 1,404,138.360  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تونه USD 783,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو USD 507,276.000  لحوم شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي وال
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 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت الذرة  USD 1,903,850.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  جبريل عريف فضل هللا محمد عطور ومواد تجميل  USD 750,000.000  شركة الشارقة الستيراد وتوزيع العطور والخردوات ومواد التجميل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  طوبو شطاف   TND 77,000.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

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

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش دجاج مجمد USD 160,877.040  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش دواجن مجمدة  USD 56,396.850  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  اجبان USD 649,569.200  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر   EUR 911,177.470  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ن الهادي سالم العماري عزالدي حليب EUR 79,380.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية  EUR 804,780.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  سالم موس ي بوبكر االشل  شاهي أحمر  USD 1,189,040.000  االستمرار الستيراد املواد الغذائية شركة 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  سالم موس ي بوبكر االشل  شاهي  USD 608,400.000  شركة االستمرار الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مواد تعبئة وتغليف  USD 650,515.400  الغذائية  شركة الريحان لصناعة املواد

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مواد تعبئة وتغليف  USD 693,060.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل مشروع  USD 974,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل مشروع  USD 970,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل خدمات مشروع   USD 969,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل مشروع  USD 978,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل خدمات مشروع  USD 17,501,126.290  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سالم سليمان علي أحمد  مواد تنظيف  USD 439,604.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  مل  750تيسوري عود  USD 3,093,240.000  شركة جود االولي الستيراد املواد الخام 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  ازورا مسك ابيض  USD 3,111,360.000  جود االولي الستيراد املواد الخام شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 491,520.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 347,999.400  نسيم للصناعات الغذائيةشركة ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 267,510.600  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام USD 254,250.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رمضان رمضان مفتاح منصور   اجهزة هاتف محمول  USD 410,500.000  شركة املبرمج الحديث الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  ذرة  USD 4,950,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان  ادوية  USD 129,600.000  مطلع الفجر الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  غير على املسالتى عبدالفتاح الص مستلزمات طبية USD 197,803.470  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالفتاح الصغير على املسالتى  أجهزة تعقيم   EUR 185,414.500  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام EUR 406,080.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  أدوية طبية  USD 1,090,464.000  شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  رقائق املونيوم EUR 243,705.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة USD 667,554.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 494,985.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حمد عمر محمد املطاوع م نقاالت USD 1,979,250.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 1,282,900.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 454,805.000  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة شركة 

 ثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة واالست محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 466,450.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 1,021,730.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 221,630.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 459,335.260  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 31,398.600  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 112,350.110  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 100,768.500  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق مصاعد كهربائية EUR 75,700.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية  EUR 786,632.500  إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة العلمية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  اجهزة كهرومنزلية USD 253,797.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات USD 393,058.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات وغساالت USD 326,515.500  ملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة وا 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات  USD 594,183.600  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات USD 527,094.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اج صالح عامر ضو دعب اطارات جديدة USD 207,310.500  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  نضائد USD 86,742.420  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مستلزمات ام وطفل  USD 151,126.500  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار EUR 269,373.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -صرف املتحد  م خليل محمد الصديق الرايس نضائد USD 351,682.640  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 



 

 
9 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   مكرونه  EUR 920,460.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  امالح استحالب EUR 189,000.000  شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  ثن  USD 372,420.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 1,801,640.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسام الدين عادل محمد الدويهش االالت حصاد USD 1,533,274.000  شركة املحراث الزراعي إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عماد الدين محمد الفزانى  مستلزمات انتاج USD 1,342,943.000  شركة رجاس الدولية لصناعة املطابخ 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 553,670.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 567,550.000  الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالباسط محمد عبدالسالم الفزانى مواد خام USD 1,264,558.000  شركة املبتكر الحديث لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اشراف الهادى الصادق زميت  االآلت حصاد  USD 1,218,554.000  السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وسيلة عثمان محمد سعيدة  مستلزمات إنتاج USD 1,388,465.000  شركة املنجد لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفية عبد املجيد محمد كروز مستلزمات إنتاج  USD 1,261,761.000  املبهر لصناعة املطابخ  شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عز الدين عبدهللا البكاى  مستلزمات إنتاج USD 1,522,952.000  شركة سما الفخامة لصناعة املطابخ 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  سالم إمحمد علي عنيبة  مادة خام بولي فينيل  USD 304,040.000  النابيب البالستيكية وملحقاتهاشركة أنابيب مصراتة لصناعة ا

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عزالدين عبدهللا البكاي   مستلزمات إنتاج  USD 1,249,625.000  شركة جود دائم لصناعة املطابخ  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  مضخات ميه USD 3,998,500.000  شركة حوض شمال أفريقيا لصناعة وتحلية وتعبية مياه الشرب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان مصطفي محمد ادريس   ت زرا االالت ومستلزما USD 974,100.000  شركة السفر الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  رول سيليلوز  USD 212,100.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد جبريل الكوت   شاي أحمر  USD 326,400.000  ساندرا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صفاء حسين ابراهيم اصليل   مولدات EUR 230,200.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير ساري  مكونات تكييف  USD 1,115,200.000  شركة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد الطاهر احمد عيس ي مواد وعلب كهربائية EUR 45,922.340  انوار مصراته الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  م مختار فرج جبران  سال عجول حية EUR 500,000.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي طماطم   USD 337,500.000  شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   معدات ألكترونية USD 1,017,879.000  شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ املجفف  مكعب الزبادي USD 3,049,500.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ كعب ياغورت مجفف  USD 3,001,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  كمال احمد مسعود بالخير  مواد اولية  USD 60,415.000  شركة املنصورة لصناعة وتوزيع وتجارة كافة مواد التنظيف

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  أسامة فتحي أبو عجيلة بن صليل  مواد خام كوله  USD 930,750.000  شركة مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماويات
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 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد رجب ابوراوى عقيل   وحدات وأجهزة الكترون  USD 2,103,930.000  الدقة لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرميجات املختلفة واملنظومات شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا بن خليفة أسامة محمد غساالت USD 415,863.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  كمال مصباح محمد عطية  مكيفات  USD 1,784,295.000  شركة انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   EUR 253,000.000  أجود املحركات الستيراد السيارات  شركة 

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصر  مالك الجيالني محمد الزروق  مستلزمات طبية USD 97,440.000  التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناجي رمضان البشير خبيز  PVCاكسسورات  USD 184,940.800  شركة النوافد العصرية لصناعة البى الفى س ي واالملونيوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي   بيتومين  USD 1,350,000.000  شعاع االعمار للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  راهيم الجراي محمد حسن مصباح اب حليب اطفال   EUR 100,000.000  شركة مورينا فارما إلستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مفتاح حسين محمد التومى   أخشاب  EUR 54,841.920  شركة مجموعة الصفراني لصناعة األبواب واألثاث املنزلي  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مفتاح حسين محمد التومى   أخشاب  EUR 112,194.050  مجموعة الصفراني لصناعة األبواب واألثاث املنزلي  شركة 

 مصراته  - صرف االسالمي الليبي امل محمد رمضان محمد الحداد   ذرة أعالف    USD 650,000.000  شركة البيادر الدولية الستيراد األعالف واآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ايهاب رمضان علي الفرد  ملصقات الهو لو غرام USD 138,888.890  مصلحة االحوال املدنية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ايهاب رمضان علي الفرد  توريد وتصميم وطباعة USD 874,747.480  مصلحة االحوال املدنية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ مواد خام USD 3,995,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها

 الفرع الرئيس ي  -ل افريقيا مصرف شما مبروكة علي احمد عبدالحفيظ حليب مجفف  USD 3,990,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالهادى محمد ميالد نصر   تطوير تطبيقات الجوال USD 190,000.000  شركة العنكبوت الليبي لتقنية املعلومات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مليس خليفة النعاس الفرجاني  مستلزمات انتاج USD 1,428,195.000  شركة كيان املتميز لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  الصديق مفتاح سليمان سبس ي     PVCقطاعات  USD 809,362.660  شركة القلعة لصناعة ابواب والنوافذ من االملونيوم والبي في س ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد الصادق بن لطيف  زيوت محركات  USD 391,800.000  لسيارات وقطع غيارها شركة االنطالقة الحرة الدائمة الستيراد ا


