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 . 01/02/2023ى حت 26/01/2023تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

افقة الجهات الطالبة ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي خدمات االرضية  USD 155,881.630  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي قطع غيار USD 53,170.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مصاريف خدمات  EUR 55,000.000  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مصاريف ضرائب  USD 66,364.840  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي قطع غيار وزيوت  USD 143,343.570  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي منظومة شحن USD 2,500.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل وقود   USD 30,931.650  الليبية شركة الخطوط الجوية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي رسوم رحالت   EUR 35,889.640  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل رسوم عبور  EUR 99,096.960  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي خدمات مناولة  USD 178,088.020  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عماد الدين الصديق الشارف الحتوش ي  أدوية البشرية EUR 1,548,625.000  ستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبيةومستلزمات االم والطفل شركة العماد ال 

 مصرف الخليج االول الليبي  االمير انبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية USD 116,440.800  النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صراتي جمعة فرج احمد امل موادخام  USD 2,894,400.000  شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  غساالت صحون  EUR 56,950.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم عبدهللا ونس ابوفارس  الة تصوير مستندات   USD 237,300.000  االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مد طروم محمد البهلول امح أدوية USD 302,560.000  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن  عجول  EUR 545,100.000  شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات الالملونيوم USD 360,270.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عمر يوسف حمد  إطارات  USD 188,494.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 33,620.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  مصطفى امحمد محمد القويري  لفات حديد مطلي  USD 237,750.000  شركة القويري للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 309,375.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   تونة معلبة سكيب جاك  USD 1,099,005.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد محمود مسعود اسمير   جوارب EUR 7,785.400  شركة تمام الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية دات املسؤولية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح  USD 4,476,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد السالم حاجي بشير العكاري  رقاق بطاطس  USD 338,330.000  روان االمل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح خام  USD 300,204.000  مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا احمد ابوفارس مواد كهربائية  EUR 126,251.800  الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة دار الخبرة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس   USD 600,000.000  إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -ين مصرف اليق عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,304,971.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي بطاطا مجمدة  USD 57,456.000  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي دونات كيك اب+كريم  EUR 57,525.840  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   زيت دوار الشمس  USD 1,283,925.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   زيت دوار الشمس  USD 2,995,825.000  ذائية شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحيم محمد امام الغزالي  االت زراعيه  EUR 165,000.000  شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام صناعة اسفنج USD 242,125.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  جبنة شيدر  EUR 572,837.500  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة USD 355,200.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  ولعات  USD 100,000.000  املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعاتشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جسن عمار محمد صولة  مفاتيح   USD 96,107.670  شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  سمن   USD 226,400.000  ر النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة جسو 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  علب USD 72,627.750  شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث USD 32,540.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   تن  USD 145,200.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 128,200.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 307,301.810  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي مستلزمات تشغيل  EUR 82,656.260  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة   مصطفي عبدهللا السركس يعبدهللا اخشاب EUR 328,156.250  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي   مبردات تخزين بضائع  EUR 356,263.980  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات EUR 402,301.000  بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل حسام علي عبدهللا الفرجاني  معجون طماطم  USD 114,750.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات طيران   EUR 151,479.810  شركة الخطوط الجوية االفريقية
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل مصاريف عبور  EUR 35,622.290  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل مصاربف عبور   EUR 176,923.470  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  معتوق معتوق مصطفي محمد  مقابل خدمات تدريب   USD 39,978.400  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة االرضية USD 23,060.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل اشتراك  EUR 2,300.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات   EUR 154,429.390  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية وكهربائ EUR 235,826.300  الكهربائية وقطع غيارها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية   EUR 508,754.450  انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية  EUR 185,568.200  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب  EUR 760,230.500  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تونة USD 476,437.500  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك كهرومنزلية USD 74,320.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة صويا  USD 1,980,000.000  طاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة سما املراعي للم

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  حديد صناعي USD 292,495.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  حديد صناعي USD 113,180.000  اعمار لصناعة الصاج املضلع شركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  لفائف حديد  USD 30,100.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 149,376.000  ة شركة عصام وشركائه لصناعة القهو 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد احمد مصطفى وفى  بذور زراعية  EUR 140,025.810  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكريم مصطفى  عاشور بوفردة   سيراميك   USD 3,402,729.000  االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة 

 لرئيس ي فرع ا-مصرف االندلس عبد املنعم بشير الكبير عجاج تونة USD 223,300.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  نوارة علي محمد اقزيط   أدوية TND 234,410.400  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   كرتون  USD 210,672.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  حوالة خارجية   USD 20,000.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم محمد علي الترهوني  حوالة خارجية  USD 4,944.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  بي في س ي بروفيل  USD 90,000.000  شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس  املنصوري سعيد عبدهللا جبنة  EUR 109,200.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  زيت نباتي   USD 50,120.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  الكاكاو بودر EUR 44,825.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  دجاج مجمد USD 73,099.130  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  
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 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غاز طهي غاطس   EUR 120,300.000  واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  شركة التصميم الستيراد االجهزة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران غاطسة  USD 47,880.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  خط انتاج علب كرتون    EUR 300,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  د احجيبة عمر سالم محم تن معلب  USD 1,161,330.000  شركة املنقلة الستيراد املواد 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  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حجام مختلفة احفاضات  USD 2,010,000.000  العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   مواد تنظيف  USD 722,707.840  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   ةصناعلل مستلزمات  USD 207,750.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   سردينة USD 133,650.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 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 االء نجيب ابوديب ابوالشواش ي  كسكس ي متوسط   USD 80,100.000  شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف  USD 11,880.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مواد خام  USD 624,910.000  السيل بالست للصناعات البالستيكيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  USD 374,000.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 91,780.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات وصفائح حديد  USD 68,300.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 ع مصراتة مصرف النوران فر  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 105,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب EUR 1,313,500.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك كهربائية   EUR 167,651.400  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 291,503.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية USD 232,627.080  وقطع غيارها   شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  سلك ماكينة قش USD 97,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  معدات زراعية USD 27,990.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  كباسة قش USD 148,100.000  اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة نجمة الساحل إلستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شكري علي أحمد أمبارك  ادوية بيطرية   EUR 131,469.100  شركة البيداء الحديثة الستيراد األدوية واألمصال البيطرية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  رياض احمد خليفة عمارة  سيراميك EUR 104,605.120  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  ديل اطفال مبللة منا USD 57,911.400  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 403,442.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري فاصوليه بيضاء USD 197,000.000  العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني مضافات أعالف  EUR 28,240.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني مضافات أعالف  EUR 48,250.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   PVCقطاعات  USD 502,595.510  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  تن  EUR 372,881.800  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان   تن معلب  TND 420,720.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصباح عمر جبران جبران  لفائف صاج مجلفن   USD 181,200.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 260,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه طماطم حكة   USD 432,000.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  أرز  USD 133,952.000  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة امحمد محمد املهمل   نضائد USD 106,781.010  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سارة سويس ي سعيد قشوط   مالبس   USD 800,000.000  شركة ايالف الدولية االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مد سالم على االطرش مح علب & أغطية USD 683,420.790  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عادل عمر أبوبكر الزبته أبوحنك مواد كهربائية EUR 1,272,497.480  شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي USD 78,975.000  الترابط املتين للصناعات الحديدية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مسحوق حليب  EUR 1,587,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 124,000.000  دم الدولية لصناعة مواد التنظيف  شركة التق

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام EUR 156,800.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب رخام USD 83,669.690  املجدوب لقص وتشكيل الرخام مصنع 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  حركة االشارة الرسائل EUR 42,666.960  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول  USD 1,026,475.000  املواش ي و اللحوم  شركة الهالل الدولي الستيراد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكوالطة  USD 980,651.900  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر مربع السقالة&دعائم ح  EUR 147,024.000  السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  ادوية  EUR 1,100,524.500  الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 2,065,500.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل   USD 21,920.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل  مواد غذائية مختلفة  EUR 86,365.620  واش ي واللحوم شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية وامل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 2,623.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 12,987.000  املنطقة الحرة بمصراته
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 1,687.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - ي الليبي املصرف االسالم ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 6,033.100  املنطقة الحرة بمصراته

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عيس ى بلعيد الصادق صوان  نشاء ذرة  USD 118,650.000  شركة املائدة الراقية  الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد ابراهيم الشربف  سماد  USD 850,000.000  شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 76,560.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ميالد محمد عطية   مواد خام لصناعة مواد USD 128,400.000  مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالهادي رمضان فرج الشيباني  مالبس USD 127,792.380  شركة مجموعة الفخامة الستيراد املالبس واملنسوجات

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  مود بشير الكبير عجاج مح سداد التزمات  USD 4,061,781.010  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املرافق 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  نادية أحمد عمار العبدلى  مضافات اعالق  USD 146,200.000  شركة الفتح للمطاحن واالعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 88,417.440  الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 380,643.600  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 380,643.600  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 340,300.800  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 195,537.920  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 163,398.400  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 228,757.760  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 325,350.000  الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد منصور مفتاح شغيب  مواد خام زيت الذرة   USD 440,562.500  شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  خضروات مجمده  EUR 312,480.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 جنزور الشرقي-مصرف الجمهورية  مهند عبدالحميد العربى أبوالسعيد سكر  USD 180,000.000  العطاء املتقدم إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  مفتاح رمضان علي خليل   صابون  USD 136,861.560  شركة البحيرة الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة  USD 850,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  خدمات مشروع  EUR 181,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  خدمات مشروع ليبيانا EUR 3,327,783.450  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي البوراوي يوسف بشير  استكمال مشروع ليبيان  USD 4,985,754.320  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  خدمات مشروع ليبيانا USD 5,072,907.400  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   إطارات  USD 158,402.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل رسوم املشاركة  USD 10,350.000  شركة املدار الجديد 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عامر الرثيمى طالب   حسن زيت ذرة  USD 787,500.000  شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  الصغير عبدهللا الصغير الشقمانى   كابل طاقة EUR 703,000.000  شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه نشا الذرة  USD 99,200.000  سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات  شركة 

 حي االندلس االسالمي -رف شمال افريقيا مص أنور فرج محمد امسلم  فول صويا  USD 3,300,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  سعيد محمد الدامونى أبوغمجة  العاب مدرسية   USD 92,750.000  شركة الدولية طرابلس للخدمات التعليمية

 فرع زليتن  -مصرف الوحدة  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح  USD 3,730,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  الحسين سليمان ابراهيم شاكه  تنر  EUR 101,662.480  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  املصرف  غزال شلقامى عبدالرحمن محمد  معدات زراعية USD 353,404.000  شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   غزال شلقامى عبدالرحمن محمد  أسمدة زراعية USD 445,000.000  شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية

 املختار -مصرف الصحاري  عبدالناصر عبدهللا عمران النوارى  األرز  USD 27,301.000  االبداع املتطور الستيراد املواد الغذائية املواش ي واللحوم شركة 

 حي االندلس االسالمي -فريقيا مصرف شمال ا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شفاط   USD 65,840.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  شكالطه USD 47,475.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  شكالطة USD 65,750.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  زيت صويا   USD 330,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  اضافات اعالف  EUR 102,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مم  38مادة الفلين  EUR 190,612.800  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت   EUR 695,085.600  الريم الدولية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع محمد بشير سالم خليفة  خرطوم لين للمرحاض   TND 65,000.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  غراء TND 278,067.500  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 86,231.200  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش اجبان USD 36,720.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 االول الليبي  مصرف الخليج عبدالباري علي محمد تنتوش بطاطس مجمدة  EUR 64,512.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحي مصطفى محمد حودة  جبنة   EUR 84,480.000  شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 197,418.400  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  مياة تبريد  USD 149,200.050  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت سيارات  EUR 331,602.080  حقاتها شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل ومل

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  حليب  EUR 208,080.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية سيليكون  EUR 38,500.000  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية الواح جبس بورد USD 60,798.960  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 
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 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية جبس بورد  USD 222,581.250  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  اهي ش USD 150,356.250  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  ابراهيم بلعيد العجيلى طوبة جبنة شيدر   EUR 83,600.000  شركة الزاجل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  حليب EUR 161,280.000  تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  أجبان EUR 194,880.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  عبدالهادي ارواق عطية سعد  قمح  USD 1,300,000.000  الجبال لصناعة االعالفشركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  خليل مصباح أحمد وهيبة زيت ذرة الصفوة  USD 1,875,000.000  شركة السرايا الراقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 150,400.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 717,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 574,423.230  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد  تعبئة و تغليف   EUR 220,197.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 550,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

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

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  جبريل مفتاح احمد الغويل  مكينة تصنيع فالتر   USD 475,900.000  شركة الكيس للصناعات البالستيكية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  الحسين عمر عبدهلل املجري  رشاش مياه  USD 71,657.330  الشوفان الستراد املستلزمات الزراعية  شركة 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد الطاهر أحمد عيس ي   شاي   USD 330,043.250  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   سكر  USD 1,300,000.000  التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي شركة 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد ومنسوجات  USD 94,802.400  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد   USD 402,929.280  اد طرابلس لصناعة املوكيت شركة سج

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد   USD 101,600.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  PVCقطاعات  USD 307,570.650  اليرموك الحديث لصناعة االملونيوممصنع 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي أر  USD 361,319.150  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  جبنة   USD 113,601.000  ركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش يش

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  أمجد علي عبدهللا البرشه صفائح حديدية  USD 178,080.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم محمد احجيبة  تن  USD 1,261,970.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  ض محمد عبدالكريم محمد الرعي مواد تعبئة  USD 471,579.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة  USD 1,124,685.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 1,191,480.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب كامل الدسم  EUR 121,824.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسان عبدالقادر محمد بودقه  ية للعناية اجهزة طب USD 244,120.000  شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق زيت ذرة  USD 351,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض أدوية بشرية  EUR 200,180.780  التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   ة أطفالأغذي USD 342,642.960  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   حليب االطفال USD 429,890.880  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية  EUR 433,900.000  العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 تحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف امل اميمة محمد الهادي املغيربي  ادوية  USD 106,300.000  شركة مجموعة االمل الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  JPY 18,491,418.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 264,256.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة   مسطحات خشبية  USD 64,348.200  شركة ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عياد ناجي احمد وهيبه تكاليف شحن بحر   USD 176,951.270  شركة املمتاز للتوكيالت املالحية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالسالم الهادي امحمد ابوسنينة اجهزة اشعة  USD 390,000.000  شركة واحة الطب الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  خالطات  USD 94,100.270  التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةشركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 374,440.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد مجلفن  USD 135,300.000  ائدة للصناعات الهندسيةشركة النجاح الر 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  سالم إمحمد علي عنيبة  مواد خام بولي ايثيلي USD 293,250.000  شركة أنابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستيكية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  مصبعات   USD 3,987,000.000  شركة حوض شمال أفريقيا لصناعة وتحلية وتعبية مياه الشرب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي م هبال حسام الدين محمد ابوالقاس اجهزة نقاط بيع   USD 630,000.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صفاء حسين ابراهيم اصليل   قمح   USD 4,103,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عادل فوزي محمد أبوسديرة  زيت عباد الشمس  USD 858,000.000  الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم مختار فرج جبران   عجول حية USD 1,360,000.000  الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

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

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  عجول حية EUR 2,281,250.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج نضائد USD 46,748.060  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عابد علي السنوس ي علي التومي  إطارات USD 148,500.000  شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نورالدين محمد علي احمد   تونة USD 1,073,930.000  النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 317,245.680  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 بنغازي )فينيسيا(  -مصرف التضامن  حسين علي حسين عبدالهادي   كيس ورق -علب كرتون  USD 50,060.000  حلويات  شركة مسايا الشام للخبيز و ال 

 جنزور  -مصرف الصحاري  أحمد أمحمد عمر جلول  مواد خام سيليكات USD 45,750.000  شركة ألفا للصناعات الكيماوية
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال  EUR 451,605.000  البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  علي مولود شلغوم  ابراهيم أسمنت بورتالندي  EUR 65,000.000  شركة جبال الصفوة الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين حسن ابراهيم  اميمن  مجمدات   EUR 35,810.000  شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالعزيز على صالح العالقى   بن USD 139,968.000  شمال افريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد البهلول امحمد طروم  أدوية USD 994,941.160  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات الكترونية USD 2,779,875.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  ورق خام USD 2,330,750.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  مكونات الكترونية EUR 1,349,700.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  مستلزمات لصناعة أثات USD 829,620.000  توسط لصناعة األثاثشركة صروح امل

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  مواد خام بالستك USD 2,090,729.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح سمير مفتاح بن حليم  مواد خام USD 1,430,842.000  القمة الجديدة للصناعات البالستيكية شركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غيار USD 2,152,875.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليم سالم جمعة البعبلي   منتجات طبية  USD 1,238,422.000  اد إلستيراد املعدات الطبية  شركة أز 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 1,075,070.000  التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة 

 رع الرئيس ى طرابلس الف -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,466,381.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,284,286.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,255,753.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,605,315.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ن مصطفى الضراط ناصر عثما مصاريف شحن  USD 2,104,100.000  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,342,120.000  شركة االختيار لصناعة البي في س ي  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,572,943.000  شركة االختيار لصناعة البي في س ي  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,348,109.000  شركة االختيار لصناعة البي في س ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ج سالم ميالد االطيوشفر  ايجار طائرة ابرباص  USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   ورق طباعة  USD 3,072,000.000  شركة قلم املتميزون الستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب مجفف   EUR 352,527.120  اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  زايد  عمران عمر عمران بن شاشات عرض  USD 1,650,599.000  شركة السراج العالي الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  إسماعيل خليل يوسف الصديق  أجهزة طبية  USD 1,119,000.000  شركة املنارة لتجهيز املستشفيات والفنادق 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر EUR 1,595,000.000  املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  شركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   حسن ياسين عبدهللا محمد  اجهزة حاسوب وملحقا USD 727,157.400  شركة تقنية ليبيا للبرمجيات و تقنية املعلومات ذات املسؤولية املحدودة 
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 قرقارش   -مصرف التضامن  حسام عمران أحمد دنة   زيت تشحيم   USD 2,800,789.150  شركة اشراقة الربيع لصناعة وتجميع املضخات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات   USD 206,054.400  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 42,240.000  امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف مصنع 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير مواد خام USD 1,982,187.150  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام حديد  USD 2,085,645.000  اليسر املثالية الستيراد املواد الخامشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  احمد الحسن موس ى االصيبعى  مواد خام  حديد  USD 1,850,773.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد  غساالت مالبس منزلية   USD 300,012.280  شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح رمضان علي خليل   صابون سفانا   USD 151,200.000  البحيرة الستيراد مواد التنظيف شركة 

 لس الفرع الرئيس ى طراب -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,999,394.880  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,995,241.950  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,981,463.280  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير مواد خام USD 1,972,537.200  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  ين بن خضوره احمد عمر حس مقابل تراخيص USD 3,690.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل تراخيص USD 12,127.080  شركة املدار الجديد 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عادل محمد الدويهش   االالت حصاد USD 1,614,758.000  املعول الزراعي إلستيراد اآلالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  شركة 

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني   محمدجبريل عريف فضل هللا عطور ومواد تجميل  USD 690,000.000  شركة الشارقة الستيراد وتوزيع العطور والخردوات ومواد التجميل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم بشير محمد سويب  احذية  USD 96,480.000  شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  عود دوبال اكسترا USD 3,098,095.200  شركة جود االولي الستيراد املواد الخام 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رمضان رمضان مفتاح منصور   اجهزة هاتف محمولة  USD 423,813.000  شركة املبرمج الحديث الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  زيت صويا  USD 360,000.000  الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز شركة املراعي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   معدات طبية  USD 12,197.000  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   معدات طبية USD 136,767.000  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي    فائزة إبراهيم حسني حسني بى معدات طبية  USD 31,232.520  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   معدات طبية USD 123,879.000  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   معدات الطبية  USD 28,846.000  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  ماء شعير   USD 147,262.100  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة  USD 573,143.390  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عماد الدين محمد الفزانى  مستلزمات إنتاج  USD 1,438,301.000  شركة رجاس الدولية لصناعة املطابخ 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  احمد عياد املختار الجنان مكمالت غدائية EUR 101,932.500  شركة سما االندلس الستيراد وتوزيع االدوية 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عماد الدين حسن دراه  منتجات طبية  USD 1,362,001.000  شركة عقار الشفاء إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عماد الدين حسن دراه  منتجات طبية  USD 1,247,072.000  الطبية شركة عقار الشفاء إلستيراد االدوية واملعدات 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالباسط محمد عبدالسالم الفزانى مستلزمات انتاج USD 1,493,542.000  شركة املبتكر الحديث لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وسيلة عثمان محمد  مستلزمات انتاج USD 1,569,731.000  السراب لصناعة االملونيومشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالباسط محمد عبدالسالم الفزانى االالت حصاد USD 1,438,301.000  شركة الرجاس الزراعى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام USD 1,929,600.000  شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,964,866.800  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,966,121.040  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  د صالح الزير  يحي ميال  مواد خام USD 1,976,386.680  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير ساري  مكونات تكييف  USD 2,251,850.000  شركة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,936,578.660  موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز شركة 

 باب املدينة -مصرف الصحاري  صالح الدين عيس ى صالح الخزخاز  تحديثات برمجيات  USD 1,864,800.000  التنمية الزراعية لتخصيب البيض وانتاج الدواجنشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  االالن حصاد  USD 1,453,825.000  بستان األمل إلستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  شركة 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   تها شاشات وملحقا USD 1,798,663.000  شركة شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  مواد خام  USD 2,001,684.000  شركة سما الذهبية لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيرايك  

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  أسامة فتحي أبو عجيلة بن صليل  حديد USD 870,330.000  مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماوياتشركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي عبدهللا عبد القادر حكومه  قضبان أسالك  USD 2,591,130.000  شركة أصايل ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 


