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 . 19/02/2022حتى   10/02/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  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

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,804,390.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 3,927,370.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,510,290.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش   مواد خام لصناعة  EUR 80,348.540  مصنع العصامي لصناعة الطالء  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت الذرة  USD 1,450,875.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت عباد الشمس   USD 1,215,378.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  يق الرايس خليل محمد الصد اطارات   USD 364,552.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات    USD 900,853.500  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ميالد محمد علي الصفراني   قطع غيار USD 384,563.000  الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يجيري محمد جمال الدين علي التو  ادوية جلدية  EUR 1,175,635.190  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  اطارات   USD 233,872.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   زيت عباد الشمس  USD 999,951.000  ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 لخليج االول الليبي مصرف ا الصادق محمد عبدهللا الشيباني  حليب معقم  EUR 528,768.000  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدهللا الشيباني  جبنة مطبوخة  EUR 867,443.710  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 1,071,991.600  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  إطارات  USD 193,791.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 الخليج االول الليبي  مصرف مالك أحمد عمر أبوشعالة  إطارات  USD 68,579.540  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 52,579.800  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد  شعير علف  USD 8,636,250.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار USD 29,500.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  دورات تخصصية   EUR 69,334.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  راك رسوم اشت USD 17,100.000  الخطوط الجوية الليبية  

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  محمد الصغير علي وهيبه أرز بسمتي  USD 142,400.000  وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 
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 رع طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ ف محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 151,245.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   ايجار طائرة   USD 457,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 196,101.090  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   خدمات ارضية   EUR 158,907.320  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   م عمليات تشغيل  EUR 193,859.000  املساهمة شركة االجنحة الليبية للطيران

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   EUR 203,237.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 210,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي االندلس االسالمي  -ال افريقيا مصرف شم محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   EUR 562,600.860  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي  درة USD 960,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي  مضافات ومكمالت  USD 71,250.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  فرن دوار   EUR 237,600.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    منصور المين بن حليم جبنة  USD 83,532.600  الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي شركة الوادي 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    الفيتوري على الفيتوري النعمي  خميرة  USD 450,000.000  املنصورة الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  بوعيش ي الصادق نصير فرج ال أنابيب بي بي أر USD 159,296.320  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي أر  USD 139,014.500  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  جبنة EUR 181,425.060  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه  مواد خام   USD 1,715,720.000  مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 قوز التيك  -هورية مصرف الجم محمد مصطفى محمد قرقوره مواد خام  EUR 130,810.000  مصنع املربي لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب نيدو  USD 402,688.000  شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  تونة معلبة EUR 417,800.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام  USD 224,508.580  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  لناصر يوسف رمضان عبدالدائم  عبدا قطاعات بي في س ي  USD 450,227.960  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مقابض ابواب  USD 108,400.550  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي  شكالطة  EUR 159,843.040  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو عصير فواكه  EUR 142,254.750  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو صلصة وكريمة EUR 64,041.600  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو عصير فواكه  EUR 53,212.500  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  ارشادةسعيد امحمد يعقوب  بن  USD 499,200.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  قمح USD 3,300,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 
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 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عياد ناجي احمد محمد  طماطم خام  USD 3,581,500.000  طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائيةشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي    عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة اطارات  USD 74,724.510  شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 32,070.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام شيدار  EUR 251,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

اقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم   الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  خليل مصباح أحمد وهيبة  شاهي USD 385,000.000  شركة السرايا الر

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف USD 431,748.980  الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة شركة مطلع الفجر 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة   USD 179,410.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تن  USD 351,562.500  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  ارز ابو بنت  USD 120,166.200  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة  USD 585,455.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  البان USD 2,091,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  البان USD 2,091,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -رف السراي مص عماد عبدالسالم عمر عريبي  زيت نباتي  USD 277,692.800  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مسعود عمرو الزرقى  ادوية بشرية   EUR 156,524.100  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مراد امحمد ابوبكر بعيج  شحن بطاقات USD 400,125.000  الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية شركة 

 راتةفرع مص   -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 632,500.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بشير سالم خليفة ساللم  USD 31,132.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد  USD 507,787.770  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  باسم يوسف عبدالسالم البشتي  زيت زيتون  USD 106,650.000  الشركة العربية للتخزين واالستثمار الزراعى

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافيه  USD 693,409.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافيه  USD 93,142.560  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  ذرة USD 3,399,900.000  الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف شركة 

 رابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج ط  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  ذرة  USD 1,457,100.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاي احمر  USD 338,400.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  االالت ومعدات   EUR 153,660.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  االالت  EUR 60,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف ال أمعمر رمضان املهدى خليفة   تن معلب  USD 789,900.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   تن معلب   USD 270,000.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  ذرة USD 2,380,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها 
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افد االستيل وااللومنيوم والبى فى س ى   جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  حصائر املونيوم  EUR 93,884.830  شركة البنيان العالى لصناعة االبواب ونو

 البطنان  -مصرف الجمهورية  قاسم سالم عبدالرحمن عبدالكريم شعير  USD 2,150,280.000  شركة الجوهرة لصناعة االعالف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام روائح  USD 246,160.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي طماطم  EUR 153,120.000  هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد سعيد على القطوس  ذرة USD 1,172,900.000  شركة االفضل لصناعة االعالف  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  عصير  USD 36,420.020  الحديثة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 ي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالم عبد الهادي احمد الصيد بيوك تونة معلبة EUR 86,400.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الهادي احمد الصيد بيوك تفاح طازج EUR 221,130.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  بهاء الدين زكريا محمد عزوز  جبنة  GBP 210,535.200  شركة الوسط الليبي الستيراد املواد الغذائية ذات املسؤولية املحدودة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف  USD 115,473.600  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  مد امسلم أنور فرج مح درة USD 2,925,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابوبكر محمد عبدهللا عمران عجول حية  EUR 85,680.000  شركة االساور الستيراد املواد الغذائية و الفواكه و املواش ي و اللحوم  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه حبات البندق و لوز   USD 522,100.000  سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات شركة 

اقية للصناعات الغذائية   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ناصر املهدي امحمد الطيار عبدال مواد تغليف زبادي   EUR 51,500.000  شركة الجودة الر

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام   EUR 1,191,220.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  كرتون   USD 327,600.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش   سكر USD 59,290.500  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق النورى سالم مفتاح  مواد منزلية  USD 194,334.190  شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق النورى سالم مفتاح  مواد منزلية  USD 192,291.810  شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق النورى سالم مفتاح  مواد منزلية  USD 124,793.360  شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين الهادي امراجع دخيل  زيت درة USD 490,751.250  وم  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللح 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا املصرى رمضان ماطوس  لوز  مزلط   USD 90,000.000  شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   مبردات  EUR 1,464,815.290  يراد املواد العذائية املساهمه شركة الواحة إلست

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   لحوم مجمدة   USD 4,425,000.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصر  املنير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة علفى   USD 7,812,500.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   منزلية  USD 142,812.500  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  أرز   USD 83,885.640  الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   أرز   USD 3,024,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   أرز   USD 4,536,000.000  يراد املواد الغدائيةشركة املزرعة الدولية الست
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   أرز   USD 4,410,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالسالم منصور مفتاح شغيب  مستلزمات صفائح  USD 703,580.000  الحرية لصناعة الصفائح الشبكيةمصنع 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه  دواجن مجمدة   USD 500,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  صيانه مستشفي زوارة  EUR 7,959,973.660  و تطوير املراكز اإلدارية جهاز تنمية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مشروع انشاء مستشفي  EUR 5,224,597.370  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  صلصة بيتزا   USD 92,748.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الة الكريميةوك   -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  زيتون   USD 86,071.200  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ EUR 170,148.590  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 41,500.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 645,440.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 مصراته  -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة   اضافات علفية  USD 98,015.000  ف ومضارب االرز شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام نصر الدين سالم الشاملي  غسالة ثياب   USD 87,750.000  شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  جبنة شرائح  EUR 62,496.000  شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 126,100.800  اعات الغذائية  شركة النسيم للصن

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حيه EUR 516,600.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   لون غذائي  EUR 15,529.500  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهة تفاح ونكهة   USD 19,213.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز تفاح   USD 224,952.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   هيدروجين   EUR 120,996.720  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة  USD 548,573.750  ذائية  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة   USD 3,033,469.900  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,655,437.500  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح محمد الفرجانى   ميالد قطع غيار   USD 67,469.200  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   طماطم معجون   EUR 828,120.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  EUR 46,078.220  الصلب لصناعة الصاج املضلع مصنع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  خزانات USD 104,500.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  مولدات كهربائية  EUR 174,700.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

افذ من األملونيوم والبي في س ي مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD UPVC PROFILES 521,074.060  الرفيع لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صالح عبدالحميد عبدهللا محمد   غاز منزلى   USD 139,253.000  شركة طعمة الحرية الستيراد االجهزة الكهربائية 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  EUR 369,122.950  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   موادخام للصناعا USD 50,445.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي احمر  USD 139,482.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عادل عمر أبوبكر الزبته أبوحنك EUR COIL 100 1,118,704.390  شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عالء الدين محمد محمد رابح األحمر  مواد خام ورق   USD 150,800.000  شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات   USD 208,251.650  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها شركة   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد املهدي الهادي ابوشاقور  PVCمواد خام   USD 119,736.520  نور طرابس لصناعة األبواب ونو

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  السالم علي طاهر بن طاهر  عبد رؤوس جر شاحنات   EUR 380,000.000  شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد عمر الفيتوري السويحلي  اطارات   USD 305,704.000  شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفرترات USD 62,232.000  النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  بوبكر الزبته ابو حنك عادل عمر ا كوابل EUR 483,529.500  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  قمح USD 4,806,576.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  مستلزمات تشغيل   USD 115,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   PVCحشوات  USD 94,740.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب   صابون  USD 63,437.500  مواد التنظيفشركه ركن الجزيره إلستيراد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب   صابون  USD 38,062.500  شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   اقمشة  USD 71,605.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  عصير   EUR 397,262.470  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت طهي"دوار   USD 1,327,650.000  م الدوليه إلستيراد املواد الغدائية شركة نسي

 مصراته - مصرف األمان  على محمد على الحشاني  شعير  USD 5,250,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة  

 مصراته - مصرف األمان  على محمد على الحشاني  شعير  USD 3,150,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح  سداد تكلفة شحن   USD 2,075,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 149,500.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  اآللواح عازلة   USD 59,496.150  التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد شركة 

 تاجوراء  -ي مصرف الصحار  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  الواح صاج  USD 70,030.200  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد احمد مصطفى الشحومي   مواد تنظيف  USD 87,328.380  شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبد الحليم إبراهيم مفتاح الهمالي   زيت مواد خام  USD 888,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف 

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبد الحليم إبراهيم مفتاح الهمالي   قمح طري  USD 1,125,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف 
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خدمات املؤسسات والشركات -  الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعة ل خام لمواد  EUR 3,620,575.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 مصراتة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتحي علي امحمد الناري  عصير  USD 80,443.130  شركة الصنوان الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق  افران EUR 96,355.700  باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية شركة 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح  EUR 134,235.200  شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف  USD 480,298.160  ستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف شركة األفق الدولية ال 

   عبد الهادي مصطفى خريف  سيراميك  EUR 206,704.440  شركة العمران الباهر إلستيراد مواد البناء والسيراميك واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سارة البشير محمد الشباح مصاريف شحن  USD 1,600,000.000  الريادة البحرية للتوكيالت املالحيةشركة 

 س االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابل أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   زيت طهي   USD 219,440.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  مكيفات  USD 2,466,820.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى  اسمنت  EUR 176,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى  اسمنت  EUR 215,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي   حليب أطفال   USD 244,608.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  طارق محمد مفتاح الشريف   مكيفات  USD 667,841.000  شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الصويعي ناجي   ماهر محمد مكرونة  EUR 39,292.870  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ماهر محمد الصويعي ناجي   مشروبات غازية  EUR 50,566.190  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 81,787.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديدية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 299,022.480  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  أسالك كهربائية EUR 116,476.900  د الكهربائية شركة البشائر الستيراد املوا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رفيق عثمان سليمان قرفال  اجهزة حاسب اللى   USD 249,650.000  شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان   االالت زراعية  EUR 320,000.000  شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم صب بيض مخ EUR 483,840.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس +احدية  USD 630,004.400  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد ابوخريص محمد بلقاسم   مستلزمات تشغيل   EUR 53,514.000  النعمة الستيراد اجهزة ومعدات تجهيز املطاعم والفنادق واملقاهي واملخابز شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نذر الفاهم عيس ى الجربي م حليب بودرة  USD 380,688.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  خالط دوش   EUR 169,356.000  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  محركات تبريد  EUR 674,530.440  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح احمد محمد العاتي   مواد منزلية  EUR 232,831.370  شركة الالحق الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم محمد محجوب ابوعزوم  اقفال ومانيليات  USD 90,918.000  ء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة البنا
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمد الدويبي  هيثم عبدالسالم م  اجهزة هاتف   USD 1,000,081.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 1,723,512.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 املقريف  -مصرف الجمهورية  علي محفوظ مفتاح جحيدر   منظمة ارصاد جوي  EUR 443,550.000  املركز الوطني لالرصاد الجوية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل  EUR 202,179.400  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  مواد خام  EUR 262,640.000  همة  شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املسا

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  خالد احميد أحمد العابدى  حليب حكة EUR 287,760.000  شركة ثمر  الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 177,560.500  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  عصائر USD 296,320.000  شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد  صويا USD 2,980,000.000  الوادي للمطاحن واالعالف والغالل شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله حفاظات  EUR 502,450.110  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي  حليب  EUR 72,000.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال بورسلين USD 2,946,240.000  شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص نضائد EUR 171,261.040  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة ذرة USD 1,056,250.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل ابوصاع عبدهللا عثمان  موالدات كهربائية   USD 350,413.220  شركة املجموعة املتحدة العاملية الستيراد االجهزة الكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل أبوصاع عبدهللا عثمان   االالت اخرى   USD 283,500.000  املجموعة املتحدة العاملية الستيراد املعدات الثقيلة شركة 

 مصراتة  مصرف النوران فرع عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض شاهي اخضر  USD 132,870.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال قمح صلب  USD 1,737,600.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  عارف علي الطاهر الترهوني   صناعة ل مواد خام ل EUR 1,386,010.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   مكيفات USD 450,025.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 مصرف الخليج االول الليبي  يفة  اسامة محمدعبد هللا بن خل افران غاطسة USD 126,768.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   شفاط هواء   USD 76,280.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  تالجات  USD 290,591.500  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية  USD 248,700.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  مروحة املصفي   EUR 38,900.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  االالت سحب مواد   EUR 95,500.000  االهلية لالسمنت املساهمة  شركة 

 ياحية  الس -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي أبو فارس األحرش  الة انتاج   USD 54,000.000  شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة اجهزة مرئية   USD 170,000.000  شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  قيمة اشتراك   GBP 8,366.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم حجز   USD 156,413.800  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  اشتراك منظومة   EUR 25,091.910  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  هبو مقابل منظومة EUR 400,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  ةمواد خام للصناع USD 849,832.500  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 403,300.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 236,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات مياة  EUR 210,118.150  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ابتسام امحمد رمضان اغنيوة  تن USD 66,000.000  نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية شركة 

 رابلس  الفرع الرئيس ى ط  -مصرف اليقين  ابتسام امحمد رمضان اغنيوة  تن USD 278,100.000  شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ابتسام امحمد رمضان اغنيوة  تن USD 180,000.000  شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زبدة وكريمة  TND 1,661,776.200  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زبدة TND 2,203,855.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  للحلوياتخميرة  TND 1,050,373.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  معجون طماطم  EUR 230,337.600  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  خميرة فورية EUR 251,045.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى  مواد صحية  USD 74,537.500  اء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الراسخة الستيراد مواد البن

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل  نضائد سيارات   USD 51,011.440  شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد املبروك علي املشرقي   مواد خام حلويات  EUR 78,755.500  شركة سردليس للصناعات الغدائية 

 ن فرع مصراتة مصرف النورا عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  EUR PVC 79,630.650  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اكسسوار اثاث  USD 71,100.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص  انظمة تكييف USD 95,771.540  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 1,684,505.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  علب تونه USD 327,600.000  ديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة الرواسن الح

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تن معلب  USD 396,000.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تن معلب   USD 370,800.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  مكيفات USD 199,585.000  ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات USD 281,332.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  على حسين على التومى   دهنات عوازل   EUR 160,892.170  شركة جيت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  زيتون   EUR 130,247.820  ية واملواش ي واللحوم شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائ 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  EUR 494,500.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه معجون طماطم  USD 167,904.000  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املقريف  -ة مصرف الجمهوري  سراج الدين الضاوى عبدهللا احمودات  بقوليات USD 2,822,298.000  شركة شهد الخير الدائم إلستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   شعير   USD 5,862,500.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  جبن  EUR 119,910.960  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام   USD 1,106,280.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  الوحدة خيرية علي القائد  مكونات غساالت EUR 945,300.000  كهربائية شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية وال

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي محمد علي مصباح   مصبعات  USD 3,976,000.140  شركة منارة الغرب لصناعة املواد الغذائية  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  خيرية علي قائد صناعة ل مواد خام ل USD 1,431,254.750  الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي شركة 

 فرع جامع الصقع  -دة مصرف الوح  جمال محمد ميالد الساحلى  صناعة  مستلزمات ل EUR 1,013,586.500  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 1,409,400.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 1,215,000.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 1,336,500.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 2,919,168.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

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

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محسن على  يوسف عون  معصرة زيتون  EUR 1,300,000.000  شركة البادية العريقة للصناعات الغذائية   

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط   EUR 136,304.700  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أنس فهيم عطيه أدم  شعير  USD 9,672,500.000  جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف   شركة

افد والديكورات من االملونيوم والبي في   مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مستلزمات تشغيل  USD 118,619.000    =شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

 بنغازى  -مصرف الصحاري  الصغير على الصغير على   سكر ابيض  USD 3,853,125.000  شركة دملا العاملية الستيراد االغدية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  مان خليفة املغوف طارق سلي أرز أبيض في أكياس   USD 3,400,000.000  شركة طليطلة للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري محمد امحمد شادي  معجون طماطم  USD 2,073,500.000  شركة اتجاه القمة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  خالد العارف عبد هللا الكشيك   اجبان  USD 86,400.000  اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مادوكالة دات الع -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود زيت العود   USD 3,110,400.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنور بشير سليمان قداد   موز طازج   USD 386,978.500  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ايوب ابراهيم عمر القيب  هاتف محمول  USD 73,299.770  الجيل العاشر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  ه املهدى احمد الهمالى  مهر  صناعة ل مواد خام ل EUR 2,240,210.000  شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  مهره املهدى احمد الهمالى   صناعة ل مواد خام ل EUR 1,231,755.000  شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  حسين سالم حسين الوليد  مكيفات USD 748,640.000  ية الستيراد املواد املنزلية واألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية شركة الرؤية العصر 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   حديديةقضبان  USD 418,320.000  دروب النماء لصناعة مواد البناء والصناعات والصناعات الحديدية وسحب  شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حمد وهيبهحمزة احمد م  قمح طري  USD 5,760,000.000  شركة الشرق الليبى للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حمزة احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 6,012,000.000  شركة الشرق الليبى للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم ابراهيم عبد السالم صليل  اسمنت بورتالندي  EUR 385,000.000  شركة بيوت العز لصناعة املواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   ثالجات USD 281,957.500    شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 208,722.000  ستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة قراجي ال 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  املولدي ابو القاسم عمار العالقي  مستلزمات تشغيل   EUR 215,000.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  طارق املهدي ابرهيم قداد فوسفات االمونيوم  USD 4,200,000.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعيى والحيواني 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  هيم قدادطارق املهدي ابر  فوسفات االمونيوم  USD 2,300,000.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعيى والحيواني 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  ابوبكر عبداملجيد مختار شعبان  كهرومنزلية USD 120,449.860  شركة العقارية الليبية الحديثة الستيراد االجهزة الكهرومنزلية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  أحمد حسن املبروك ابو سبيحة  مكونات أجهزة  USD 2,058,650.000  الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  بكرصالح مسعود  سناء ابو  زيت اكسترا البيض  USD 3,082,070.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  احمد محمد احمد عامر  لفائف الفوالد   USD 449,200.000  شركة تندميرة للصناعات الحديدية 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان افران USD 580,358.800  الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة شركة 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن   عجول حية EUR 200,001.600  شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حميدة سعد احمد الجفال  علب  EUR 369,008.640  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حميدة سعد احمد الجفال  علب فارغة  EUR 369,008.640  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  حميدة سعد احمد الجفال  قمح USD 2,244,400.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  و زويدةاملحبوب محمد ابو منجل اب  اطارات   USD 56,100.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع سوق الجمعة  -املصرف االسالمي الليبي  فرح محمد العربي ابراهيم  مستلزمات طبية   USD 109,130.000  شركة سيرين الطبية الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع زاوية الدهماني  -مصرف النوران  نورالدين علي صالح امحمد   روالت تغليف   USD 669,711.600  ام الربيع لصناعة العصائر واملشروبات شركة 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  محمد علي محمد بن زايد  شاشات وثالجات  USD 886,340.000  شركة الفضول الستيراد االلكترونات واملواد املنزلية

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  محمد علي محمد بن زايد  مكيفات USD 775,864.000  شركة الفضول الستيراد االلكترونات واملواد املنزلية


