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 . 01/03/2023ى حت 23/02/2023تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

افقة الجهات الطالبة 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

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب ألواح رخام  USD 84,935.370  مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ضو عبدالحفيظ ضو الجفال  ذرة  USD 1,497,600.000  التحدى الصامد للمطاحن واالعالف شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ضو عبدالحفيظ ضو الجفال  ذرة  USD 1,622,400.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  ثالجات EUR 73,290.000  ربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم عبدهللا ونس ابوفارس  حاسب الي و ملحقاته  USD 435,175.000  شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالرزاق امحمد مفتاح  حليب EUR 1,104,000.000  شركة عطر الحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   جبنة موزاريال EUR 842,400.000  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   دجاج مجمد USD 1,717,440.400  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   لحم بقر مجمد  USD 1,472,792.980  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   دجاج مجمد USD 2,758,891.200  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي USD 150,150.000  االصاله الرائعة إلستيراد األثاثشركة 

 لليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي ا عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني   سردين   USD 160,920.000  شركة مجموعة املرج الستيراد املواد الغدائية واملوش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي   EUR 349,869.000  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بشير الطيب محمد الطيب  الواح رخام  USD 2,218,800.000  مصنع صخر لقطع وتشكيل الرخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بشير الطيب محمد الطيب  الواح رخام  USD 935,000.000  مصنع صخر لقطع وتشكيل الرخام

 فرع مصراتة مصرف النوران   محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو USD 684,432.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر شعير   USD 3,477,500.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 243,065.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زيت زيتون   EUR 82,326.950  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 ران فرع مصراتة مصرف النو  علي عبدالكريم محمد الرعيض   معدات تبريد وتجميد  EUR 351,495.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح رخام  USD 1,240,660.000  مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس و احذيه  USD 610,000.000  إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام اخشاب  EUR 325,260.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية لدبخ  EUR 1,813,500.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مستلزمات تشغيل  USD 136,600.800  التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  شراء قطع غيار USD 166,700.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  محمد عبدالعزيز حمد اكريميد   مبيدات USD 41,460.250  شركة االحياء لخدمات النظافة العامة ومكافحة االفات وتنسيق الحدائق والتموين 

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي قضبان اسالك  USD 54,600.000  االيادي الذهبية للصناعات الحديديةشركة 

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي قضبان اسالك  USD 109,200.000  شركة االيادي الذهبية للصناعات الحديدية

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي قضبان اسالك  USD 642,180.000  االيادي الذهبية للصناعات الحديديةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 206,875.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 206,875.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ينهعبد الرؤوف منصور احمد ابوسن حمص USD 253,500.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  عصير  USD 324,000.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  زيت دور الشمس  USD 464,215.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفالح -مصرف الجمهورية  السالم عبداملنعم سعيد ابراهيم عبد قشطة  USD 116,415.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  علكة USD 215,625.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد حسين خليفة بادي  اقمشة USD 70,000.000  مصنع النهضة لصناعة املالبس 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  اسالك  USD 51,975.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -صرف اليقين م عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 115,170.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جسن عمار محمد صولة  ميكرويف   USD 183,934.800  شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام USD 690,525.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تونه معلبه  USD 269,500.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح الدين خالد عمرو صداع  معدات طبية USD 57,707.120  زمات الطبية  شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستل 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  فرج محمد أحمد الجطالوي   معدات بناء  EUR 99,132.800  شركة الشط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبدالرحيم عبدالفتاح  سمن  USD 23,914.100  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 الخليج االول الليبي مصرف  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  شكالطة وبن USD 216,502.500  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  بطاطس EUR 40,164.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  أدوية EUR 166,199.100  العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل شركة 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  فوزي على عبداملولى بدر ادويه بشرية  USD 21,222.350  الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة   مصطفي عبدهللا السركس يعبدهللا مستلزمات تشغيل  EUR 58,532.580  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 367,811.400  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
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 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات صناعة حلويا TND 2,459,119.000  شركة روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات صناعة حلويا TND 1,099,595.000  شركة روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل أحمد محمد العاتي   مواد تنظيف   EUR 91,272.500  ظيف شركة اساس العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,581,800.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,930,563.090  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -يقيا مصرف شمال افر  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة أرضية USD 193,077.300  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل اقامة االطقم   USD 35,820.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل رسوم االشتراك EUR 267,540.970  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل سداد فواتير  USD 21,824.660  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم حجز منظومة USD 436,680.820  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات تدريب  USD 105,867.500  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  توق معتوق مصطفي محمد مع مقابل خدمات تدريب  USD 53,182.600  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات تدريب  USD 27,027.670  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد ابراهيم بن طاهر   جبنة شرائح USD 79,594.000  نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مد جنات عبدامللك جمال مح مضخات EUR 104,209.770  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات  USD 313,684.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  تالجات  USD 240,300.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  USD 103,800.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املبروك علي مصباح علي األطرش  اسداد اقساط اعادة تا USD 26,847.000  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابو حبيل معدات زراعية مضخات  EUR 139,287.200  نجمة الساحل السنيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابو حبيل ألة حصاد القش  USD 125,643.000  نجمة الساحل السنيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  ايمن حسين أونيس مفتاح   سراميك EUR 143,297.520  شركة ريماس الرائد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  اسالك كهربائية   EUR 1,507,660.880  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 4,271.000  شركة الليبية للمواني

 مصرف الخليج االول الليبي  ادم محمد على املطردى  اجبان EUR 326,430.000  شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس USD 332,661.560  يةشركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة ذرة  USD 1,675,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  اطارات معدنية  USD 136,674.000  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ مصعب محمد ميالد أنبية   حليب EUR 393,000.000  شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل  
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسين عمر عبدهللا املجري  حبل  USD 76,362.500  شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 62,190.600  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها شركة 

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 237,900.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات EUR 82,957.110  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   تن معلب  USD 2,239,755.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 878,300.100  الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس   USD 599,040.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  معدات طبية EUR 832,000.000  كة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا   قطاعات االملونيوم USD 201,175.000  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبد املنعم بشير الكبير عجاج تونة USD 101,500.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - لليبي املصرف االسالمي ا محمد علي علي عصمان   ورق   USD 26,265.000  شركة التهادن للصناعات الورقية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   موادأولية لصناعةحليب USD 49,236.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي  محاليل ومعدات طبية   USD 474,303.400  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  ذهون نباتية  USD 307,088.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبو عجيلة عمر محمد فرعون   رية أدوية بش USD 737,430.000  شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبو عجيلة عمر محمد فرعون   ادوية بشرية  USD 218,612.500  شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر مستلزمات زراعية سماد  USD 850,000.000  دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  كاكاو  USD 222,300.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  ادرع املنيوم  EUR 82,385.800  شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب  USD 1,393,700.000  سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران حمزه احمد محمد وهيبه  شحنة فيتامينات اعالف EUR 2,120,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات سيارات  USD 633,427.500  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات سيارات  USD 461,860.100  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار اآلت زراعية USD 40,108.750  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  إطارات اآلت زراعية  USD 81,571.200  واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية USD 27,664.650  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي التومي محمود مفتاح  حليب أطفال   EUR 134,400.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 403,442.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مواد تنظيف   USD 845,089.650  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 190,003.620  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 201,536.000  ويات البناء التابعة لشركة املدينة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميما

 صراتهم  -مصرف األمان  على محمد على الحشاني شعير  USD 990,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادوية  EUR 291,203.000  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي مواسير  USD 71,506.080  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس   مواد خام USD 250,875.000  مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصباح عمر جبران جبران  مواد خام لفائف صاج م  USD 545,000.000  النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 290,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه تن USD 372,420.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  ار محمد عارف الشويهدىسمير عبدالست مواد تنظيف  EUR 281,261.600  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مزيل للرائحة TND 151,099.200  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   اضاءة داخلية وخارجية EUR 729,245.000  أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   كوابل EUR 394,860.710  غيارها  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  أرز  USD 147,635.680  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب  USD 783,188.440  السواعد للصناعات الخشبية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 570,502.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاي  USD 164,000.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تراخيص ودعم فني EUR 15,022.100  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   دورة تدريب  USD 89,240.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   USD TDC-006-03-22 64,116.940  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل تراخيص    EUR 47,499.900  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   استحقاق الربع االول  USD 17,979.570  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب كوبستألواح  USD 100,020.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب إكسسوارات أملونيوم  USD 75,663.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكوالطة  USD 1,205,614.590  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  وليد عمار علي الفوناس أتات مكتبي USD 62,732.000  شركة فوناس ليبيا الستيراد وبيع االثاث و مكمالتها  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عيس ى بلعيد الصادق صوان  لوز  USD 264,000.000  كة املائدة الراقية  الستيراد املواد الغذائية شر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مصاصات   USD 32,464.800  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مواد تنظيف   EUR 352,008.000  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 
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 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مستلزمات انتاج TND 264,500.000  الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حية وابقار   EUR 468,070.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج EUR 765,869.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج إطارات  USD 191,550.100  شركة الجدار الليبية السنيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  بدر صالح عبدهللا بالحاج  مكينات تصنيع خشب  USD 91,000.000  مصنع االخوة لصناعة األبواب والنوافذ من األملنيوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   على رمضان على قاسم  اغا الحامي  اعالف  USD 249,931.430  طرابلس النتاج االعالف الحيوانية  شركة 

 المي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االس أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحم بقرة مجمدة  USD 2,632,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  انس عبدهللا عبدالقادر ابراهيم  لحم بقر مجمد  USD 420,000.000  شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول  EUR 732,441.600  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول  EUR 568,407.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  الدين محمد علي احمد نور  تن معلب  USD 747,870.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  نور الدين محمد علي احمد تن معلب  USD 925,200.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات أطفال USD 2,010,000.000  دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   خيري محمد ميلود املريمي  علب فارغة  EUR 45,201.200  شركة الندى لصناعة االلبان ومشتقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  استحقاق خدمة  EUR 22,000.000  ديد شركة املدار الج

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  تونة USD 350,700.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مكمالت اعالف USD 147,000.000  الشروق الليبية للمطاحن واألعالف شركة 

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن ارز  USD 93,618.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  مختار احمد فيض عبدهللا دعوب معــدات طبيـــة   USD 660,700.000  هيزات الطبيةشركة عالم االبداع للتج

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيفات  USD 691,400.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم موقد غاز  USD 150,850.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مقابض غاز USD 224,285.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  شعير  USD 7,370,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحن

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  شعير  USD 6,030,000.000  سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحنشركة 

 س ي )بنغازي(الفرع الرئي -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  شعير  USD 6,700,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحن

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  شعير  USD 502,500.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   شاهي احمر  USD 343,980.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى خرسانه حرارية EUR 640,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  شكالطة USD 198,707.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 859,253.450  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عمر عبدالناصر عمر املجري  المبات إضاءة  USD 155,385.000  االتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قطع غيارها شركة 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  دهون نابتية لصناعة ك USD 441,090.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم مقابل خدمات   USD 1,170,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم خدمات  EUR 132,864.440  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش اجبان USD 86,389.910  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد علي بعيو  س يكسك USD 57,465.600  شركة ميان الحديثة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 180,216.800  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سامي رمضان محمد بن سعد  مواد خام لتصنيع عصير  EUR 790,074.800  املثلثات للصناعات الغذائية املساهمةشركة 

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت ويفر  EUR 828,816.770  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  مفتاح خيرهللا مفتاح سليمان   زيت عباد الشمس  USD 393,260.000  شركة دروب الرخاء الستيراد املواد الغدائية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  أدوية بشرية   EUR 381,072.570  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 924,500.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  أرز  USD 147,302.400  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 الكريميه -مصرف الجمهورية  موس ى يوسف امحمد كاشور   بذور برسيم   USD 132,300.000  شركة املزارع الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  محمد عمر املشاى حسن   توريد قطع غيار محطة  EUR 722,375.000  همة الشركة العامة للكهرباء املسا 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة  USD 590,588.000  شركة افاق املجرة الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد املغربي  كربونات الكالسيوم  USD 3,217,320.000  دار السالم الستيراد مواد الخام شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 207,189.840  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستهلكات وقطع غيار ا USD 105,972.720  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 425,700.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 341,330.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان تونة USD 405,000.000  شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الهاشمي الهادي ابوغالية نماذج تعبية امتحانات EUR 175,050.000  شركة الشاطئ لنظم املعلومات  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك  قمح  USD 932,500.000  شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها 

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  جبريل مفتاح احمد الغويل  ألوان لصناعة الكيس USD 93,805.000  شركة الكيس للصناعات البالستيكية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عبدالغني عليسيد علي  حلوة مصاصة USD 184,380.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  اكسسورات بي في س ي أل  USD 179,190.800  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد مصطفى محمد قرقوره  فول صويا  USD 1,350,000.000  مصنع املربي لصناعة األعالف
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد مصطفى محمد قرقوره  ذرة  USD 924,000.000  مصنع املربي لصناعة األعالف

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زبدة  USD 68,460.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق زيت ذرة  USD 396,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 223,895.610  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 141,053.360  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 161,158.740  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق مصاعد كهربائية EUR 47,500.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية  EUR 812,243.000  إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة العلمية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 485,780.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال    EUR 451,605.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش طماطم معجون  EUR 168,000.000  الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية شركة 

 فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  اميمة محمد الهادي املغيربي  ادوية USD 151,880.000  شركة مجموعة االمل الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 قرقارش   -مصرف التضامن  عزيز ابورويسشاهين عبدالناصر عمر  بسكويت  USD 15,885.500  شركة منار الغد الستيراد املواد الغذائية املساهمة  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 390,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات جديدة USD 118,920.400  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت دوار الشمس  USD 2,056,032.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 1,168,910.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسين البشير محمد الضراط  قهوة  EUR 32,851.250  شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العمارى  قمح   USD 3,780,000.000  شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد املهدي جبريل الكوت   اآلت ومعدات ثقيلة   USD 549,400.000  الكوت الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات  شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  تنفيد برامج تدريبية   USD 7,500.000  ية للبريد واالتصاالت  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مجدي علي التومي الشيباني  دورة تدريبية  تكاليف  USD 8,855.300  شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت  

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  عبدالكريم ناجي احمد وهيبه سكر  USD 5,200,000.000  شركة سما األرياف الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  عبدالكريم ناجي احمد وهيبه سكر  USD 5,395,000.000  شركة سما األرياف الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابراهيم بشير محمد سويب   أحذية  USD 150,753.000  جلدية  شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات ال 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات  USD 4,384,000.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 250,000.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي USD 349,200.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 608,783.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية
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 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات USD 450,000.000  دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 رئيس ى طرابلس الفرع ال -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  تقنية معلومات  USD 865,930.000  شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  تقنية معلومات  USD 720,820.000  شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمار بلعيد عمار الثابت  معدات خبز  EUR 150,350.000  مصنع النخيل للصناعات الغذائية

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 3,915,940.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عادل عمر ابوبكر الزبته ابوحنك مستلزمات كهربائية  EUR 357,461.150  جهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة أنوار املدينة الستيراد األ 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عادل عمر ابوبكر الزبته ابوحنك مستلزمات كهربائية  EUR 156,311.740  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج نضائد USD 268,586.960  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس علي فرج صالح موس ى تونة USD 1,071,350.000  شركة القبطان الستيراد املواد الغذائية 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب USD 122,291.400  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يوسف بلعيد الصادق صوان  بندق USD 173,600.000  اليم الستيراد املواد الغذائية شركة

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات جديدة USD 346,990.800  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح نضائد EUR 115,534.130  الفضيل الستيراد االطارات شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  احمد حسين عمر القلتة  مواد كيماوية  EUR 44,275.000  شركة القلتة للصناعات الهندسية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 108,664.000  الغويطات الستيراد االطارات والنضائدشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 522,140.000  شركة أجود املحركات الستيراد السيارات  

 الكريميه -مصرف الجمهورية  عبدالحميد يوسف بشير الفاندي   PVCمواد خام  USD 130,900.000  املواسير  شركة الصانع لصناعة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناجي رمضان البشير خبيز  PVCاكسسوارت  USD 66,458.110  شركة النوافد العصرية لصناعة البى الفى س ي واالملونيوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   حليب EUR 1,639,636.000  شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الغذائية 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نفاثي  عبد الرزاق بشير محمد ال مكيفات   USD 313,171.040  شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الصادق محمد عبدهللا الشيباني   جبنة  EUR 384,853.770  شركة العوافي الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي مفتاح علي حنقة  سلك لحام USD 133,965.000  شركة العمران الساطع الستراد املواد الخام

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  يوسف العارف أبو عيس ي قراف  اسمدة  EUR 97,519.900  شركة النبراس الستيراد االالت واملستلزمات الزارعية وقطع غيارها 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ج ابراهيم خالدمرعى فر  شعير  USD 5,115,000.000  شركة النور الطيب لصناعة االعالف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان  أسمدة  USD 425,000.000  شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيرها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان  مستلزمات زراعية EUR 182,400.000  الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيرهاشركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   جهزة كمبيوتر  USD 1,308,400.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   أجهزة كمبيوتر   USD 2,100,000.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 2,470,600.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  أحمد محمد األحول  عبدهللا مكونات تالجات وتلفاز  USD 2,117,675.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  ورق خام USD 1,310,150.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  خط إنتاج األثاث USD 1,023,740.000  مكامن االولى لصناعة االثاث شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  TVمكونات غساالت و  USD 2,444,525.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  مكونات غساالت USD 1,250,375.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بورسلين  USD 3,300,264.000  البناءشركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  خام ورق USD 1,011,750.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 درنة  -مصرف الجمهورية  USD   RUMYANA ANTONOVA 18,000.000  روميانا انتونوفا 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف محمولة  USD 1,325,747.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن عبدالسالم محمد  هاتف محمول   USD 1,070,086.000  الخيار االفضل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ةعز الدين صالح الفيتورى جويد سجائر USD 915,000.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر USD 525,000.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية  USD 719,450.000  شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص منظومات تكييف  USD 252,682.340  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف محمولة  USD 780,000.000  ا وقطع غيارها شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاته

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املبروك علي مصباح علي األطرش  سداد التزمات الشركة   USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان خليفة مسعود ابوالعروق  قهوة  USD 45,600.000  شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان   ادوية USD 212,500.000  شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 4,282,520.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر صالح مسعود  0052عود روزا اكسترا USD 3,090,600.000  شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف  

ALEKSANDR LYUBNOV    22,500.000 USD   ALEKSANDR LYUBNOV    درنة  -مصرف الجمهورية 

 الول الليبي مصرف الخليج ا مندر الفاهم عيس ى الجربى  سمن  USD 148,717.650  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 قرقارش   -مصرف التضامن  محسن محمد عبدالعزيز خلف هللا   لفائف بالستيك وعلب  USD 3,004,000.000  شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 5,324,000.000  الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال مفتاح عمر زغيليل مكمالت غذائية USD 228,096.000  رغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة أ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  هيثم عادل محمد الدويهش  االالت الزراعية  USD 1,439,520.000  بستان االمل الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتهت وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مانجا  USD 711,920.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مانجا USD 776,640.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   حلوي -شوفان-سمن  EUR 415,000.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية 
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 لسفرع برج طراب -مصرف الوحدة  محمد مختار الفيثوري ابوعوبة  مكونات ثالجات وغساال USD 1,187,562.500  شركة املجال الواسع لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اشراف الهادى الصادق زميت  االالت زراعية  USD 1,701,633.000  شركة السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح ابوعجيلة سالم املودي  زيت طهي  USD 176,490.000  شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 3,916,000.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  رضا سالم عبدالسالم الحراري  مانجا مركزة خام USD 96,052.000  ية املساهمةشركة االصيل للصناعات الغذائ

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق مقوي  EUR 1,213,800.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكة علي احمد عبدالحفيظ مسحوق حليب  USD 3,045,000.000  ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها شركة 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى   االالت لصناعة االثاث  EUR 804,025.000  شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,001,500.000  شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابوبكر محمد مفتاح التلة  حديد -مواد خام  USD 2,075,815.000  الرائد قروب الستيراد املواد الخامشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابوبكر محمد مفتاح التلة  صفائح خام الومنيوم USD 2,197,360.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش ثالجات USD 678,805.000  شركة الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وسيلة عثمان محمد سعيدة  مواد خام USD 1,239,458.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم


