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 . 01/09/2021حتى   26/08/2021تفاصيل 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 فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  أبو القاسم حامد خليفة خليفة   دهب  USD 2,016,000.000  أوتاد العاملية لصناعة الدهب واملعادن الثمينةشركة 

افذ من االلومنيوم و البي في س ي   فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  قطاعات بي في س ي  USD 86,250.540  شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 50,569.270  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حميد منصور فرج زياني  مصابيح USD 215,600.000    شركة زهرة الكوثر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسماء احمد عبدهللا كامل  مطهر و كحول طبي   USD 93,498.640  شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  USD 55,315.000  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي د خام ) فوم( موا USD 173,420.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة  سجائر USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام صناعية USD 1,056,183.000  سعود لصناعة األثاث املعدني مصنع 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  قمح USD 1,124,500.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  قمح USD 1,124,500.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 3,780,672.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   معدات طبية  USD 3,836,317.000  تاج السالم الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 طرابلس   الفرع الرئيس ى -مصرف اليقين  اسامة املبروك املبروك عون هللا  معدات طبية  USD 3,173,716.000  شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 28,154.300  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,907.420  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 11,506.500  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 15,621.630  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 48,448.000  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,900.000  شركة الليبية للمواني  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  فيصل الهاشمي عثمان قمبرية ادوية بشرية   EUR 736,690.000  العماد الصحية الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة 

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  غساالت USD 727,412.500  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم   زيت ذرة   USD 87,024.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  يوسف عمر محمد حدود    اجهزة ومعدات USD 465,199.850  شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   دراسة  USD 500.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   تطوير الشبكة  USD 9,802.600  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   خدمة تجوال  USD 168,499.200  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  رسوم خدمات دولية EUR 139,632.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   USD PVC K67 168,064.000  شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم  امحمد علي اعنيبة  اسالك كهربائية USD 43,162.000  انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة اطارات  USD 381,200.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد EUR 113,296.100  راد االطارات شركة الفضيل الستي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدالسالم مصطفى محمد األشهب  اجهزة االلكترونية USD 102,364.000  شركة السبق التقني الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب  USD 377,720.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد عبدالحفيظ عبدهللا حرويس  رقطع غيا USD 128,408.000  شركة تجهيزات العبور الستيراد قطع غيار السيارات 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  اسالك كهربائية USD 94,586.320  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات  USD 298,022.000  الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  أحدية  USD 145,643.100  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي معدات طبية   USD 2,198,934.000  فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   زيت   USD 358,400.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية بشرية   EUR 803,705.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مراد ابراهيم علي دومة مالبس   USD 78,239.190  شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد مسعود نصر ابواروي ادوية بشرية   EUR 114,000.000  شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى   بطاريات   USD 54,735.990  الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها واإلطارات والنضائد شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد محمد سعيد كردي   بقوليات  USD 118,755.000  شركة نور الشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خالد عاشور محمد ابوفردة   عصائر  EUR 1,201,200.000  شركة القيصر الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  كروت  EUR 34,050.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح بشير القاض ي   بطاريات   EUR 443,433.720  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه شعير سائب  USD 1,320,000.000  شركة سما ليبيا لصناعة األعالف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية  USD 469,300.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية EUR 1,063,800.000  الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران  عجول حية EUR 340,100.000  شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   تصميم&تطبيق خط انتاج EUR 198,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج   مولدات كهربائية  EUR 122,441.000  شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 صراتهم  -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  EUR 138,339.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  قضبان و أسالك  USD 2,025,000.000  شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض  مواد بناء USD 31,078.400  األساس املعماري الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  زياد حسين علي القالل   مولدات كهرباء  EUR 100,050.000  شركة البرج الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الصناعية والكهربائية وتجهيزات املصانع  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد علي سعد الغرياني  مواد تنظيف USD 2,950,896.000  شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات للسوائل  USD 267,580.050  الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امين محمد علي ابوالقاسم  ثن  EUR 81,900.000  شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  يوسف بلعيد  الصادق صوان     بقوليات  USD 176,950.000  ستيراد املواد الغذائية  شركة اليم لل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل   مضخات   USD 1,457,736.000  شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز طازج  USD 1,002,375.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  باح بوعجيلة سالم املودي مص زيت ذرة USD 154,000.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  مكانس كهربائيه  USD 63,602.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  تونة  USD 685,948.000  املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  بولي ايثيلين مواد خ USD 902,360.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املعز مصباح ابراهيم ابو ظهير USD PVC 1,205,500.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 280,300.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 329,000.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيت زيتون  EUR 43,705.380  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيتون  EUR 68,503.830  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  USD 52,725.000  التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج   مولدات كهربائية  EUR 108,894.000  شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   حديد حبل تربيط  USD 115,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   مواد خام   USD 1,270,863.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  هيثم مصطفى محمد بيوك   مواد خام  USD 849,600.000  شركة طرابلس الطبية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات ومستلزمات األم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد محمد بشير سعود  مواد خام لتصنيع  USD 1,740,312.000  مصنع االزدهار لصناعة االثاث املعدني 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي  حليب   USD 366,920.000  شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري أثاث منزلي USD 125,840.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث
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 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  هشام علي رمضان قدح  اد تشحيم مو  EUR 96,477.210  شركة السفاري الدولية الستيراد الزيوت والفالتر 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد محمد حسن الجابري  نضائد سيارات  USD 311,463.800  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   مواد خام  USD 1,565,775.000  الراوي لتقنية وتعبئة املياه  مصنع 

 فرع مصراتة  -ا مصرف شمال افريقي محمد احمد شتوان شتوان ادوية  USD 401,310.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  بسكويت   USD 135,687.500  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  فاصوليا / بازيليا  EUR 98,670.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عمر محمد عمر بوزقية   شكالطة  USD 77,715.000  شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق مولود ابوالقاسم الذوادي اسمنت   USD 1,054,000.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فرج ابراهيم على دومة  مكيفات USD 140,525.280  شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير كهربائية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  عزالدين عمرو موس ى الدبسكى  قمح طري  USD 5,580,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ود محمد زيانيهعبدالفتاح مسع معدات طبية  EUR 41,640.000  شركة الحل الطبي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام   EUR 3,062,100.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  مواد بناء  EUR 1,000,000.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  أسمنت   EUR 550,000.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  م عطيه ادم انس فهي قمح USD 2,325,000.000  شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  محمد ونيس الصادق عبدالسالم  أرز  USD 2,115,000.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   أسمدة  USD 56,420.000  الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة  شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ن عكريمطالل املهدى عثما اجهزة هاتف  USD 335,656.000  شركة البصمة الدولية الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  رمضان عبدهللا احمد عبدالرحمن  خالطات اسمنت  EUR 452,000.000  شركة العامرة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايمن مصباح احمد وهيبه  ابقار حية للذبح EUR 1,497,324.800  الغذاء املختار الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  محمود علي محجوب جبريل امليار مالبس  USD 500,000.000  شركة ناردين الحياة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدي منصور االحول  PVCمواد خام  USD 1,780,866.000  شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي  USD 42,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي EUR 27,681.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ن شاكهاسامه ابراهيم سليما حديد صناعي  USD 84,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   USD NUTELLA 176,475.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   مواد الصقة USD 61,188.800  الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  السالم بن غريان عبد السالم محمد عبد  مواد خام  USD 1,713,190.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد علي سعد الغرياني  مواد تنظيف USD 2,954,298.000  شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف  
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 مصراته  -مصرف املتوسط  عبدالكريم محمد علي الطويل  بسكويت وكيكات  USD 31,764.700  بحر الغذاء الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 س يطرابلس الرئي -مصرف املتوسط  وليد محمد سالم ميلود  مواد تنطيف  USD 585,798.320  شركة اكليل القرية الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  فرن  EUR 40,650.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  صالح الدين على رحومة الهوش   مواد صحية   EUR 2,860,055.000  شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  شكالطة USD 2,245,795.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -املتحد  مصرف محمد عبد الكريم محمد الرعيض  ورق USD 504,333.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 1,822,500.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

اقط مناولة  EUR 194,000.000  شركة الليبية للمواني    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   لو

افع القط EUR 678,833.520  شركة الليبية للمواني    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   ةرو

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  خالد مراجع ميالد بريك   حصائر الومنيوم  EUR 89,737.380  شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  منتجات طبية  EUR 281,866.970  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  حنفيات ومواسير  EUR 279,338.650  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  اسقف جبس بورد  USD 112,163.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية   EUR 498,409.000   شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  USD 198,663.200  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  PVCمواد خام  USD 1,520,751.000  شركة جيالن للصناعات البالستيكية 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل محمد رمضان مصباح الراجحى   منزلية  USD 94,200.000  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار علي العاتي   اسالك كهربائية  EUR 399,965.000  ك   شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  دهيبة احمد سالم الدوادي   جبنة شيدر   EUR 93,500.000  الغداء الريفي االول الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

   ال العارف ابوعيس ى قراف كم مبيدات زراعية  EUR 131,721.600  شركة املوسم الزراعي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  قضبان معدنية USD 1,158,091.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  حليب اطفال   EUR 472,970.160  شركة طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق           حليب معقم   USD 55,119.000  شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املولدي ابوالقاسم عمار العالقي  صويا USD 5,100,000.000  الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   EUR 1,440,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عمر ابراهيم املحبرش   هواتف نقالة   USD 447,500.000  شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 92,496.710  االسفنج و املفروشات و املراتب شركة الربيع لصناعة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 232,500.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 280,800.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ر جبران جبران  منصور عم مواد خام  USD 60,075.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 159,913.250  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد تنظيف EUR 110,700.000  امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف مصنع 

 االدارة العامة -ملتحد مصرف ا حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية   USD 48,500.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   مواد تنظيف USD 257,568.720  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز برتقال   EUR 1,023,748.800  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  %70كحول  USD 24,800.000  شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي االمين محمد الحرش  مواد منزلية  USD 657,708.000  النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  وليد عبد العزيز محمد منصور   ادوية بشريه   USD 1,146,500.000  شركة االمداد الطبي االستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  ثالجات USD 262,294.200  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية بشريه   USD 270,850.000  البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة 

 رع الرئيس يالف -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد تنظيف USD 138,020.900  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد رمضان الطاهر ابوتركية لفائف حديد   USD 110,200.000  مصنع دانا لصناعة االثاث املعدني 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  عزالدين ميالد احمد حمودة  مبيدات حشرية   USD 159,035.200  االصول الليبية الستيراد املستلزمات واملعدات الزراعية واالسمدة واملبيداتشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  العرادي داملجيد عبد السالم محمد عب منزلية USD 678,878.640  شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   فريزات USD 280,881.000  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  تونة  USD 85,800.000  الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ودي مصباح بوعجيلة سالم امل علب تغليف  USD 116,600.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  USD 2,002,850.000  شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الرؤوف ابوبكر صالح مسعود  زيوت USD 2,836,080.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مصباح أحمد عامر املبروك   زمات عناية لمست USD 405,636.960  شركة املسك الدولية إلستيراد مواد التنظيف والزينة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي  منزلية  USD 480,999.720  هربائية شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والك

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ربيع خليل محمد العالم لحم بقر مجمد   USD 1,372,000.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نجيب أحمد على الضراط مواد بناء  USD 227,767.500  االنماء التضامنية الستيراد مواد البناءشركة 

 ليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو م محمد البشير رجب الطوير سماد  USD 380,000.000  شركة النور األبيض الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  اجهزة هاتف  USD 800,033.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 182,250.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 ة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليان  شرف الدين عبدالسالم محمد املودي   شاشات  USD 213,750.000  شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم علي سالم عمر  ارز   USD 178,850.000  شركة بشائر الفتح الستيراد السلع واملواد الغدائية والفواكه  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات   USD 261,006.400  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالسالم علي فرحات النفاتي   رصيد اشتراك   USD 85,000.000  شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  يد لفات حد USD 390,200.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  PVCاكسسوارات  USD 91,249.080  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افد و درابزين من األملونيوم مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  PVCقطاعات  USD 124,316.200  سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 مصراته -المي الليبي املصرف االس محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام لأللبان  EUR 224,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت زراعية  USD 159,198.680  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لطفيه رجب حسن كناوص  طالء عازل  EUR 133,293.000  شركة فيفيان للخدمات النفطية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  أدوية   USD 106,905.000  شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  أدوية   USD 60,296.590  التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 ميناء مصراتة  -مصرف الصحاري  املعتز رمضان الطاهر ابوتركية   مواد خام   USD 1,165,350.000  مصنع شاطئ النخيل لصناعة األثاث املعدني 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن احمد حسن ابريرة   ادوية بشرية   USD 262,817.000  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه  USD 142,112.880  قطع غيارها  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 1,500,800.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير  USD 2,895,750.000  املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  عللمصنمولد كهربائي  EUR 169,500.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  اكياس لتعبئة دقيق USD 112,500.000  ةشركة لبيكا لصناعات الغذائي

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها   تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل  مواد صحية  USD 72,231.600  شركة الصداقة الر

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   عوازل  EUR 119,830.000  االنماء لالستثمارات الكهربائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 210,522.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   تشغيل مصاريف   EUR 338,697.910  لطيران املساهمةشركة االجنحة الليبية ل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز عنب  EUR 2,540,120.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

افد االملونيوم والبى فى س ى    وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  بي في س ي  EUR 91,385.260  شركة نور طرابلس لصناعة االبواب والنو

افر الستيراد املواد  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   زيت USD 1,721,709.000  الغذائية شركة أجيال العطاء الو

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 256,284.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد منصور الفيتوري  حليب  EUR 169,297.920  الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازه شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب  EUR 1,291,950.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

صيانة مستشفى بني   EUR 877,012.930  ر املراكز اإلدارية جهاز تنمية و تطوي 

 دولي
 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته 
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 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب مبخر  EUR 398,909.460  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

رخصات وعقود   USD 201,787.700  شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونضم االتصاالت  

 اشتراك 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  خليفة عبدالعاطى خليفة الجرم 

 الصريم -مصرف الجمهورية  عبد الباسط محمد الباعور  برنامج تدريبي USD 48,231.000  الهيئة العامة للمعلومات  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تن معلب  USD 1,125,040.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تونة معلبة USD 1,941,730.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 


