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 . 14/09/2022حتى  08/09/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شحن قطع غيار  EUR 23,335.020  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار USD 61,500.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار USD 48,400.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي تزويد بالوقود  USD 50,000.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار USD 124,328.500  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي قطع غيار  USD 104,968.880  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  طي بلعيد احمد املشيخيعبد العا USD PARTES 69,537.120  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار  USD 62,688.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   تصميم داخلي   USD 18,450.000  تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة  شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  كمال ابوعجيلة على الغنودى  ألواح عازلة   USD 50,729.250  شركة العاملية للمبانى الجاهزة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 1,801,200.000  واد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  شركة جينرال لصناعة م

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 110,304.000  شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري قطع أثاث متنوعة USD 139,200.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ث محمد ميالد  حسن غي صويا  USD 1,998,640.000  شركة ألفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فيصل العربي محمد زعميط  قطع غيار  USD 123,711.000  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   زيت ذرة  USD 676,000.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسين سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 160,272.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل بورسلين وسيراميك  EUR 110,254.930  شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 121,053.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   مبخر   EUR 166,156.250  سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلةشركة 

 مواد البناءفرع سوق  -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد قمح  USD 6,080,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوب

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي دونات وكيكة وشوكالته  EUR 156,488.640  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   سكر  USD 3,000,000.000  االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الغنيمي  عدنان محمد على حليب أطفال  EUR 1,216,470.000  شركة املنهل الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبد هللا املنصوري   مولدات و لوحات الكتر EUR 284,960.000  شركة أنوار القنديل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية و االجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سعيد خليل حسن املروكى  مواد منزلية USD 59,758.950  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية  

 فرع زاوية الدهماني  - النوران مصرف  وجدان ابوبكر حمدان بن سعود   حليب معقم  EUR 35,700.000  شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   امجد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام EUR 118,600.000  شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  مواد خام  USD 1,387,340.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  عبدالرؤوف محمد بشير عطيه انابيب مكيفات  EUR 41,209.000  شركة جبل الجليد إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه أرز  USD 396,250.000  غذائية شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد ال

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه أرز  USD 271,875.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه معجون طماطم EUR 179,520.000  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش الكترونية  اجهزة  EUR 301,990.000  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  حلوة شامية  USD 272,601.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفي احمد محمد املهرك  سردينه USD 71,610.000  ربوة الغرب الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  سردينة معلبة USD 283,800.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 195,900.000  الجديدة الستيراد االثاثشركة الغيران 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح بشير القاض ي  بطاريات   EUR 331,295.500  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي معجون طماطم USD 270,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  قهوة  USD 78,378.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  سردين   USD 84,000.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   احمد مصطفى محمد  الخراز قطاعات املونيوم  P.V.C  82,348.740 EURمصنع الرواد لصناعة االملونيوم وال 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك مجمدة  USD 124,200.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   دين امحمد اهبال حسام ال رسوم صيانة  USD 31,666.670  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  رسوم تدريب   USD 850.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  رسوم تدريب   USD 17,347.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  توريد بطاقات   USD 5,600.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  معامالت رسوم   USD 2,499.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  تراخيص   USD 33,750.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  رسوم  USD 115,460.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  رسوم تدريب  USD 6,450.000  ات العامةشركة معامالت للخدم
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 607,510.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية الواح جبس انبورد USD 68,834.680  الوطنية للصناعات الحديدية مصنع 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد الحسين عبدالسالم شلوف  لفات حديد مجلفن  USD 228,250.000  شركة التعاونية للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,076,397.610  واش ي واللحومشركة الساحل الستيراد امل

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات EUR 221,986.240  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد اقامة أطقم   USD 117,722.970  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد اقامة USD 84,393.180  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات وقود  USD 129,708.120  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني  P.V.Cمواد خام  USD 96,305.000  شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج جبران  مواد خام مصبعات  EUR 58,552.480  للصناعات الغذائيةشركة بالدي الخير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   شاشات   USD 746,964.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   مواد صحية  EUR 200,000.000  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 264,790.130  الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدامللك جمال محمد جنات  ملحقات مواد صحية  EUR 90,526.060  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي محرك  EUR 44,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  دان  محمد على محمد حمي محركات ديزل   EUR 223,169.660  شركة الليبية للمواني

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   حواجز   USD 100,000.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   فوطة صحية  EUR 104,554.480  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جنان محمد عيس ى القبالوي   شرائح جبن   EUR 60,192.000  شركة نور لبالد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى  تونة معلبة USD 2,845,500.000  وم شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللح 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري   USD 4,625,000.000  شركة الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري   USD 4,625,000.000  الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالفشركة 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   يوسف ميالد علي العماري   اجهزت تعبئه اكياس  USD 162,248.000  شركة أضواء القربولي ملطاحن الدقيق  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   زيت طهي   USD 1,194,564.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد احمد مصطفى وفى  بذور زراعية  EUR 117,665.800  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكريم مصطفى  عاشور بوفردة   سراميك  USD 2,821,428.000  شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج   اكسسورات حصيرة   EUR 406,690.590  يوم مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملون

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  تن  USD 421,200.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  تجديد تراخيص EUR 5,000.000  شركة مصرف األندلس 
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 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد USD 272,250.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يوسف بلعيد  الصادق صوان     بن  USD 479,422.200  شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي  محاليل واجهزة طبية  USD 482,732.100  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دانيه على مفتاح العجيل   كاجو USD 240,000.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  الة تصفيف شعر  EUR 108,072.900  شركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   شعير  USD 1,065,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عيس ى بلعيد الصادق  صوان  قصب   USD 206,375.000  شركة املائدة الراقية الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى ابراهيم محمد الكشر  نضائد سيارات   USD 287,080.670  شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  زيت عباد الشمس   USD 294,429.600  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  اغطيةو عبوات عصائر  USD 330,652.580  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر  USD 138,000.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة و تغليف  USD 825,594.080  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  مطارق هيروليكية   USD 205,871.000  الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  علي الصفراني  ميالد محمد حفارات هونداي  USD 222,772.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع   مراوح كهربائية USD 58,980.000  شركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مواد خام عبوات ورقية  EUR 479,450.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مواد خام )حليب ( EUR 126,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   كوابل كهربائية EUR 147,227.800  ة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهز 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بنذق USD 138,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  شاهي  USD 92,430.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 فرع مصراتة مصرف النوران   اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات وصفائح حديد  USD 208,520.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك كهربائية  EUR 178,080.000  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 254,734.950  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيارمعدات زراعية USD 71,038.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   EUR 50,457.600  ات األم والطفل  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزم

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   روائح خام  TND 1,061,100.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي  مواد تفتيت صخور  USD 459,600.000  العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة الشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  سخانة مياه منزلية  USD 243,200.000  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  رياض احمد خليفة عمارة  سيراميك EUR 207,204.480  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 709,029.140  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 160,887.950  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 198,239.020  شركة ليبيا للتامين 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 480,882.500  مانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل شركة األ 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  USD 101,858.890  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مواد تنظيف   USD 496,693.120  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الصديق ابراهيم مصطفى الحشاني سلك لحام USD 158,646.340  شركة الترابط املتين الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع طرابلس -مصرف املتحد   طارق املهدي ابراهيم قداد  صويا  USD 5,225,360.000  شركة املعمورة لالستثمار الزارعي والحيواني. 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  عبد الرحيم سليمان احمد الشماخي  عصير مركز USD 2,750,000.000  املذاق الرائع لصناعة العصائر و املشروبات  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مان بن نصر  سليمان عبدهللا سلي مواد خام USD 60,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مجدي محمد أحمد عثمان  ثالجات USD 91,114.000  شركة تكنو مجد الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات  USD 149,994.400  الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائدشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  توماتيك مضخات EUR 176,250.000  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة  دهن طرقات   TND 231,840.000  شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  مواد خام املونيوم  USD 150,500.000  نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ي عبد ربهبوبكر الصديق خليفة الغريان  جبنة  EUR 264,420.000  شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  بوبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربه اجبان EUR 265,824.000  شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  تن USD 521,400.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  طاراتا USD 218,917.850  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 324,747.970  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم ابقار مجمدة   USD 180,673.420  جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم شركة 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  محمد علي محمد ابراهيم   معجون طماطم  EUR 1,730,400.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطه USD 682,561.500  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت و كيك  USD 477,689.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد  USD 96,220.760  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه دجاج مجمد USD 424,750.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر أخشاب EUR 1,419,000.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 178,948.800  امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  شركة 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر الطبال عمر محمد  أدوية  USD 220,907.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية  USD 502,000.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز الكمثري   USD 1,472,040.000  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز كمثري  USD 754,000.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   USD PVC 1,092,500.000  شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات وقطع غيارها  EUR 117,629.000  د وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارهاشركة جاما ليبيا الستيرا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 121,336.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  جبنة موزيريال EUR 200,880.000  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ريم محمد الرعيض محمد عبدالك مواد خام USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لطفى حسين محمد سالمة   ذره  USD 2,880,000.000  شركة الهضبة لصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  جبنت شرائح  EUR 327,214.080  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  جبنت شرائح   EUR 403,968.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد  تجديد اشتراكات قنوات  USD 100,000.000  غيارها شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  غاليات  EUR 133,000.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحم مجمد USD 560,000.000  ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازج USD 1,050,000.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصراته -مصرف املتوسط  عمران على محمد بالحاج مواد خام  USD 441,600.000  مصنع السارية لصناعة اإلسفنج 

 رف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملص علي محمد محمد ساس ي   كوابل ضغط عالي  EUR 221,548.400  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالفتاح محمد محمد ناصف   مالبس USD 153,604.300  شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  بسكويت  USD 33,400.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني   EUR 12,000.000  شركة املدار الجديد 

 الول الليبي مصرف الخليج ا عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  مقابل دعم فني  EUR 7,200.000  شركة املدار الجديد 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه مركزات دجاج  EUR 157,084.000  شركة سما ليبيا لصناعة األعالف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات علفية  USD 215,640.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات نقل   USD 3,634,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة السوانى -مصرف املتحد   ين شعبان عياد حسين ابوقر  قمح   USD 1,755,000.000  شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 201,891.600  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مواد خام ذرة  USD 640,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مواد خام شعير  USD 945,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبن  USD 1,283,976.800  ية ذات مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائ

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافية  USD 441,722.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 132,834.630  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 37,829.070  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 36,344.000  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 251,922.870  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 8,927.540  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 29,019.210  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 6,798.690  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات إنتاج EUR 630,500.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   اسامة رمضان مفتاح اشناق  اخشاب   EUR 245,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافذ

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك   USD 340,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 الخليج االول الليبي مصرف  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جينة  EUR 239,400.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن  EUR 187,766.400  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الصديق محفوظ محمد النوير   طالء  USD 79,366.350  شركة االولى الوطنية الستيراد الطالء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب منزوع  EUR 1,912,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عيض محمد عبدالكريم محمد الر  مسحوق حليب  USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 117,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 80,520.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 142,321.750  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ريم محمد الرعيض محمد عبدالك مواد خام EUR 71,250.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصير  مركز  EUR 62,810.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 54,673.250  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  موارد حرارية EUR 690,110.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  اطارات  USD 366,956.600  شركة مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.م

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي كورنفلكس   EUR 69,183.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   علي سيد علي عبدالغني كيك  USD 108,756.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم    PVCقطاعات USD 370,123.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 114,829.000  القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم شركة 
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 ف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصر  منصور المين بن حليم  حليب USD 54,792.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 40,161.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي مضافات اعالف  USD 137,400.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  اكياس متعدة الطبقات USD 236,880.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مواد خام USD 313,747.500  مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس أطارات USD 394,459.860  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 146,819.360  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 31,398.600  لجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة املسار ا

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس أطارات USD 113,700.050  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي اخشاب EUR 311,457.230  التواصل للصناعات الخشبية مصنع 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي مواد خام EUR 60,345.620  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 145,495.350  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 1,209,600.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 2,565,179.000  املواد الغدائية شركة الجيد الستيراد  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   عصائر EUR 744,670.010  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  حليب مركز USD 320,640.000  شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,467,600.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حميدة سعد احمد الجفال  نايلو تغليف  USD 235,400.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود مفتاح مسعود احمد  تفاح USD 37,300.000  شركة محاصيل شمال افريقيا الستيراد املواد الغذائية املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود مفتاح مسعود احمد  تفاح USD 19,157.500  محاصيل شمال افريقيا الستيراد املواد الغذائية املواش ي واللحومشركة 

 امليدان  -ف الجمهورية مصر  ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات  USD 772,139.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح ابوعجيلة سالم املودي  تونه  USD 344,000.000  شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,051,600.000  شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان مصطفي محمد ادريس   معدات زراعية  USD 1,160,450.000  شركة السفر الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  علي ابوجعفر علي العربي   سليلوز روول   USD 102,000.000  شركة االستبرق الذهبي الستيراد املواد الخام 


