
  

 
1 

 . 15/09/2021حتى   09/09/2021تفاصيل 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

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,127,900.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,268,030.000  افريقيا لتعبئة املشروبات شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة  USD 1,107,740.950  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  جبنة شرائح   USD 169,090.000  ئية  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد الغذا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  كورنفلكس   USD 346,860.910  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 صرمان -مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  بدور برسيم   USD 59,300.000  الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية شركة 

 انصرم -مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  االالت زراعية  USD 57,225.000  شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد منصور علي أبو خضير   مستلزمات تشغيل   EUR 139,137.800  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  منى خليفة فرج  السعداوي  مولدات كهربائيه   EUR 124,550.000  شركة أبواب الخير إلستيراد وسائل النقل املختلفة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش   مواد خام   EUR 70,096.950  مصنع العصامي لصناعة الطالء  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  اغطيه بالستيكيه  USD 49,471.360  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  احمد عبدهللا  على بالحاج  مواد خام  USD 623,915.000  مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد محمد املحجوب  عبد اللطيف  شاحنات افيكو EUR 365,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس و خردوات  EUR 221,648.050  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 178,200.000  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 212,400.940  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  دفايات كهربائية  USD 96,522.200  تيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االخ

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  جبنة مطبوخة  USD 601,192.280  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب الزهرات  EUR 136,674.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد املطاوع  محمد عمر  نقاالت  USD 134,921.040  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 279,605.040  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 383,699.700  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمةشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   صيانة محرك  USD 750,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
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 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   مصاريف عمليات   EUR 234,026.990  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار EUR 380,479.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  أدوية بشرية  EUR 422,712.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  ة بشرية  ادوي  EUR 127,211.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرشيد  -مصرف الصحاري  رمزي املبروك محمد كعال  سردينة USD 147,200.000  شركة روائع االبتكار الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة 

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

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  عبد السالم عبد السالم علي معافه موز  USD 288,000.000  شركة الدانا الستيراد الفواكه والخضروات

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  عبد السالم عبد السالم علي معافه موز  USD 288,000.000  نا الستيراد الفواكه والخضرواتشركة الدا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  علي محمد علي بعيو  كريمة حلويات  USD 105,435.000  شركة األثير الزاهر إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد البهلول أمحمد  طروم  مستلزمات طبية   USD 121,551.000  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  الكريم محمد الرعيض محمد عبد مواد تعبئة وتغليف  USD 397,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  عبد الناصر الهمالي بشير الرنتوتي  مواد خام   EUR 31,853.250  شركة النجع لتعبئة املياه واملشروبات

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  عمران محمود عمران الجرو   صفائح فوالذ  USD 375,000.000  مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  عبدالهادي ارواق عطية سعد  شعير  USD 1,751,000.000  شركة الجبال لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابو زريبه طرنيش  حسام اجبان متنوعة EUR 233,287.800  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد خليفة احمد ابوشعالة  قطع غيار   EUR 148,912.300  شركة راس املاجن الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر عبدالناصر عمر املجري  عوامات مياه ك EUR 61,500.000  اإلتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  لم مراد خليل محمد العا دجاج مجمد   USD 600,000.000  شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 مصراتة -مصرف الصحاري  الصديق على عمر باكير  مواد بناء  EUR 235,567.700  شركة املقاولون الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  عبدالكريم بشير النفاتي   حليب اطفال  EUR 758,043.000  سماء الوطن الستيراد األدوية واملعدات الطبية ذات مسئولية محدودة  شركة 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل مصاعد  EUR 166,500.000  شركة العاملية للمصاعد واالعمال الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  ادوية  EUR 382,305.900  شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد بشير على السعداوي   اطارات  USD 72,444.000  املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها شركة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  مفتاح ضو علي انقاجي سجائر USD 1,218,000.000  شركة التوازن الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  سراميك   EUR 301,600.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  مواد صحية   EUR 250,005.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  مجدي ابوالعيد عبدهللا أرحومة سردينة USD 100,800.000  شركة املسار السريع إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  اطارات  USD 572,057.420  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس  زيوت USD 252,407.380  شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 
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 العروبة -املصرف التجاري الوطني  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل جهاز رنين مغنطيس ي  USD 692,465.000  املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 الرشيد  - مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  سلم معدني   USD 54,500.000  شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي  ورق تغليف  USD 36,908.750  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي  مواد خام عصائر  EUR 70,848.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش  نقال اجهزه هاتف  USD 260,100.000  شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الصديق احمد القريري  ادوية  EUR 670,214.700  ت الطبية ومستلزمات االم  شركة اإلهتمام إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضر 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد سليمان احمد ارحومة  خزنات غاز USD 769,000.000  شركة رياض للصناعات الغذائية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   زيوت سيارات   EUR 171,955.840  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 األندلس  -مصرف الصحاري  نى ابراهيم مفتاح الحطبة م مستلزمات طبية   EUR 112,941.450  شركة الترياق الجديد الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى  جبنة موزريال   USD 70,000.000  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية  

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  هريسة   USD 152,152.500  دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  شاهي احمر  USD 210,750.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  هشام املهدى النعاس العربى  االت ومعدات   USD 237,600.000  مصنع صحة لتعبئة املياه

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   األرز  USD 100,656.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  ادوية بيطرية   USD 182,249.560  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  تون محسن عبداملولى أبوبكر زي  مواد خام  USD 528,706.800  مصنع النجمة لصناعة العبوات البالستيكية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد رمضان حمودة  لفات حديد  USD 290,500.000  شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط  ادوية  TND 170,100.000  الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  شركة 

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

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  سعيد يحيى سالم الغزاوى  بسكويت ماريا دورادا EUR 180,399.200  شركة سبأ الستيراد املواد الغدائية 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا العروص ي سالم عبدالباسط   زيت زيتون  EUR 22,537.320  شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  عصير  EUR 33,281.720  شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  بى على سويد على عبدالن معدات وقطع غيار  EUR 67,500.000  شركة الوفير لصناعة املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  على عبدالنبى على سويد  معدات واالت   EUR 38,000.000  شركة الوفير لصناعة املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  على عبدالنبى على سويد  مجموعة ماء مبرد  EUR 157,000.000  شركة الوفير لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   جبنة مثاثات  USD 524,650.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 ي الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالم عادل عبد السالم علي الدوادي  شاهي  USD 592,500.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   طماطم EUR 692,160.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   بسكويت   USD 434,293.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد مفتاح موس ى العابد  اسمدة   USD 90,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق مولود ابوالقاسم الذوادي عازل مطاطي  EUR 46,758.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق مولود ابوالقاسم الذوادي اسمنت   USD 698,500.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نير املبروك محمد ابوقيلة امل شعير علف   USD 4,820,500.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

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

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبد الباسط حركات علي سعيد   حفاظات   USD 342,310.000  تماس ي الستيراد مستلزمات االم والطفل وحفاظات االطفال شركة 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي   تن  USD 307,945.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جمال على محمد الشبو   مواد منزلية  EUR 201,227.000  شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  نادية أحمد عمار العبدلى  ماكينة تخريم  USD 94,000.000  شركة الفتح للمطاحن واالعالف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 2,985,531.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 3,203,173.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  هريسة   USD 39,040.100  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  زيت   USD 781,500.000  االرض املروية الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  ارز   USD 667,500.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم مجمد   USD 510,300.000  الستيراد املواش ي واللحوم  شركة نات ليبيا 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان ادوية  USD 504,600.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان ادوبة بشرية  USD 500,040.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان أدوية بشرية USD 505,244.000  واالدوية واملستحضرات األم والطفل   شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية

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

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  بودرة حليب خالي د  EUR 1,291,950.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

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

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  زيت عباد الشمس  USD 225,000.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف اللليبي الخارجي   هشام خليفة سالم بن خليفة    مواد صحية   EUR 300,130.700  شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش  حصائر سرانتي   EUR 70,648.530  شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   هريسة   USD 369,780.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهة عصائر  USD 25,770.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حليب مجفف  EUR 787,440.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

افة   USD 69,500.000  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام    مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز جو

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مجفف  EUR 1,605,000.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  لبن عيران   USD 73,152.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,351,687.500  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 595,873.790  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   افران  EUR 46,500.000  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   معدات لصناعة الخبيز   EUR 25,680.000  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر  أخشاب EUR 145,701.180  السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  بن عمران شريف مفتاح منصور  افران EUR 34,892.180  شركة هدير الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    ميالد مفتاح محمد الفرجانى   زيت سيارات   EUR 19,246.880  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابودر الشارف خليفة سالمة  مولدات كهربائي  EUR 123,150.000  بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصراته -رف االسالمي الليبي املص محمد مفتاح محمد هديه  حديد صناعي USD 169,530.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD UPVC PROFILES 999,085.250  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  قطاعات ألومنيوم  USD 285,600.000  الرفيع لصناعة األبواب والنو

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصر  عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش  املونيوم   EUR 276,078.000  شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد عمر محمد النيحوى  أحدية  USD 250,000.000  شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   كيماويات لأللبان  EUR 84,121.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد أولية لأللبان EUR 70,641.120  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني    لفات حديد مجلفن  USD 1,071,078.000  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية بشرية   EUR 96,831.600  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي   مواد كهربائية  USD 201,450.000  شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد خام  USD 58,524.000  الغذائية  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  الصديق محمود حسن طروش  ادويه بشريه   USD 252,050.000  شركة شعلة الشرق الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر البرانى   معدات طبية   USD 107,310.000  شركة النجم الذهبى الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر البرانى   مستلزمات طبية   USD 64,169.000  شركة النجم الذهبى الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 487,900.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 355,800.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حدهم الصيد علي الصيد  تونة   USD 74,550.000  شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج   مولدات كهربائية  EUR 81,828.000  شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  أالت ثقيلة   USD 2,575,000.000  و قطع غيارها  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  حليب   EUR 122,900.000  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة   رضوان فتح هللا سالم النعاس   فيثامينات  GBP 189,850.000  شركة املنارة الدوائية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد سعد غريبه  مضخات مياه  USD 102,445.000  ستلزمات الزراعيه وقطع غيارها شركه التكافل ألستيراد االالت وامل

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى استحمام صابون  EUR 357,722.560  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مواد تنظيف  EUR 86,547.960  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك   غساالت مالبس USD 287,760.000  شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسين بشير على القائد اسفلت  USD 1,792,250.000  شركة الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  زيت صويا  USD 408,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  طه حسين علي بن حسين   شراء خدمات استشارية  EUR 83,404.570  شركة األيادي للتدريب و االستشارات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فيتور بن فيتور  فتحى سالم  مواد خام  USD 435,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى سليم التير   كولين كلوريد EUR 49,500.000  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى سليم التير   مستلزمات تشغيل  EUR 105,385.500  الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  شركة 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل رمضان أحمد على النعيري  تن معلب  USD 440,322.660  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  منجي الصادق السوري الوحيش ي  زيتون   USD 310,800.000  شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالرزاق بشير النفاتى   كهرمنزليه  USD 373,721.000  شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  زيتون   EUR 126,185.200  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح  تكلفة شحن بحري  USD 2,000,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم محمد أحمد الجطالوي  موازين إلكترونية USD 122,475.000  شركة تيتل الستيراد معدات وتجهيزات املصانع والورش ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فرج محمد رحيل سعيد   مواد خام  USD 1,350,766.000  االسناد الهندس ي لصناعة مواد البناء شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  أبقار حية  EUR 400,000.000  شركة الجبل األخضر الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضا رمضان سالم قربادى   جبنة مطبوخة   EUR 67,440.000  التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية شركة 

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  مصرف الخليج االول الليبي  بن صليل  ابراهيم علي ابراهيم مواد صحية   USD 109,050.000  شركة الصداقة الر

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل   USD 952,363.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,377,600.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   نضائد سيارات  USD 89,842.940  شركة داري التجارية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة ساس ي علي الفقيه   ورق لصناعة العلب  USD 399,000.000  لورقية والتعبئة والتغليف  شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام علي عبدالكريم الرعيض   مواد خام  USD 48,960.000  شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم   تن  USD 238,000.000  كونا الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  سيلكون  EUR 47,424.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد فرج على جمعة  ادوية بشرية  EUR 118,066.320  الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية شركة مجموعة
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني  تونة   USD 75,050.000  شركة جودة املراعي الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا البشير سعد ليح   مصبعات   USD 428,000.000  شركة االرتباط الدائم لصناعات البالستيكية 

 مصرف النواران فرع مصراتة أبو فناس  حسن محمد الصادق حفاظات اطفال USD 289,400.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي  ورق مقوى  EUR 1,400,250.000  شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  خالد الطاهر خليفة املشرقي  مضخات زراعية EUR 217,696.000  شركة الراية لالنتاج الزراعي  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس  االالت بي في س ي  EUR 61,957.170  شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  اجهزة نقال  USD 1,040,084.000  لحقاتها وقطع غيارها  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وم

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  يوسف عمر محمد حدود  اجهزة ومعدات   USD 465,199.850  شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات 

 مصراته  -مصرف املتوسط  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك  مواد كهرومنزلية  EUR 757,786.530  شركة أنوار املدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ماهر محمد الصويعي ناجي   مكرونة   EUR 27,691.000  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  حديد  USD 2,265,000.000  شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  حديد  USD 755,000.000  طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 س ي الفرع الرئي -مصرف املتحد  عبد السالم علي صالح الورشفاني  مستلزمات تشغيل   EUR 329,550.970  شركة الليبية الفنية للخدمات النفطية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمزه احمد محمد وهيبه   اعالف حيوانية  USD 4,073,125.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  EUR 260,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  فهمي عبد القادر رشيد   حليب معقم   EUR 96,938.400  شركة مجموعة الزهور الستيراد املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع   قطع غيار مولدات  USD 46,850.500  شركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   بسكويت  EUR 457,479.060  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   كيك EUR 85,057.440  واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية شركة 

 سالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف اال  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   تونة   USD 138,700.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 713,670.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  مطارق هيدروليكية   USD 100,066.000  الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  علي الصفراني  ميالد محمد زيت هيدروليك   USD 39,624.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مواد صحية   EUR 383,000.000  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  امستلزمات تنقية م EUR 79,839.950  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد  مواد خام  USD 1,340,900.000  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النواران فرع مصراتة د رمضان مصطفى شكالوونمعا لفات حديد  USD 36,355.450  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 510,915.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أبو عجيلة عمر محمد فرعون  ادوية بشرية  USD 146,800.000  شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش  قمح طري  USD 1,400,000.000  شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي عبدالكريم البصير  مكمالت غدائية USD 263,069.130  الطبية ومستلزمات  شركة عطر الطبيعة الستيراد املعدات الطبية األدوية واملستحضرات

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 510,400.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  مواد تنظيف USD 2,202,000.000  شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق طباعة USD 305,523.400  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم عمر املقصبي  مواد خام  EUR 146,370.000  شركة التضامن العربي للصناعات الغذائية 

افذ ومستلزمات الديكور شركة   فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  حصيرة   EUR 64,000.000  بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام  USD 92,332.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر أحمد عبدهللا بالحاج   تشغيل  مستلزمات  EUR 112,054.300  ناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  مصنع بالحاج لص

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية   EUR 253,854.600  الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 ج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع بر  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 940,160.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 969,280.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,486,342.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,129,960.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج   EUR 454,900.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي سالم   قمح USD 889,200.000  شركة الدولية الفاخرة لصناعة الدقيق 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد رجب عبدالرحمن قصيل  أخشاب صناعية  USD 279,300.000  شركة الكوف لصناعة االثاث بجميع انواعه 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم خليفة احمد ابوشعالة   قطع غيار سيرات   USD 44,250.000  شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  مشروبات   USD 66,000.000  شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  توفيق لطفي املهدي الفطيس ي  مواد صحية   USD 77,970.520    كشركة التوفيق الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية واملواد الخام واملواد 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد على فرحات بن سعود  زيت ذرة   USD 161,310.000  شركة الينسون الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  املصرف  أية عبدالناصر املهدي قداد  قمح طري  USD 485,999.830  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد  إضافات أعالف   EUR 685,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 مصرف النواران فرع مصراتة حواء علي محمد بلحاج اطارات سيارات  USD 107,100.000  داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ فرع برج عبد املالك عبد الفتاح محمد نوم  جبنة شيدر  EUR 84,700.000  شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي USD 244,050.480  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكاله القره بوللي  -مصرف شمال افريقيا  حمزة صالح عيس ي العماري  معدات مصنع دقيق  USD 400,000.000  شركة الربيع األول النتاج األرز والصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  ادم محمد على املطردى  جبنة EUR 252,720.000  شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على ابوبكر الزبتة أبوحنك  نضائد سيرات  USD 139,170.500  شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  نايلو تغليف مكرونة  EUR 272,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  تعبئة لاكياس ل EUR 129,843.000  التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائيةشركة 

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي محمد عمر محمد املطاوع   هواتف محمولة   EUR 331,624.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل  ادوية   USD 2,901,910.760  شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل  معدات طبية  USD 3,126,387.000  باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة صالح محمد جحا   للة طبيةمناديل مب EUR 262,542.000  شركة الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   توابل خام )كركم( USD 85,050.000  شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سماح حمد صالح هارون   ادوية بشرية  USD 153,075.000  ة شركة االيهم الطبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبي

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم معمر عمير طيطش  مواد خام  USD 211,500.000  شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد حسين محمد بالي مواد بناء وصحية EUR 136,114.880  الديار العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  ارز  USD 1,650,000.000  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مصباح عبدالسالم زاهيه   وأحذيةمالبس   USD 85,280.000  شركة بن زاهية وشركاؤه الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د خالد عبد الرزاق محمد خال معدات طبية  USD 3,106,802.000  شركة نبض السالم الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ابراهيم محمد ونيس بريدان  وحدات تكييف  EUR 181,066.510  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زيت عباد الش تونة  USD 352,810.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  معجون طماطم  EUR 173,161.600  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  ل محمد البشير ساري جال صناعة ل مواد خام ل EUR 1,385,946.000  شركة املهارة االولى لصناعة االثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 2,364,244.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   معدات طبية  USD 3,339,362.000  تاج السالم الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   معدات طبية  USD 3,237,104.000  شركة تاج السالم الستيراد املعدات الطبية

 مصراته  -مصرف املتوسط  عبدهللا احمد محمد األحول   مكونات ثالجات  EUR 860,835.000  شركة املوجة للصناعات االكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 3,725,015.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 3,685,861.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  اكسسوارات ألومنيوم   USD 104,621.850  مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  سعيد خليل حسن املروكي   بطاريات  USD 77,734.080  شركة الراشدون الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  اسماك مجمدة  USD 343,200.000  افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  فواكه بحر مجمدة  USD 69,810.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 1,840,366.840  للمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب مصنع ا
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 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر  USD 2,860,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  مستلزمات حلويات   USD 997,500.000  االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  شركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هجين  عبدالفتاح صالح عبدالسالم ال وشكالطة  بسكويت  USD 403,692.000  شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   أسالك حديد  USD 1,100,535.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد بشير محمد مصلي   أسالك كهربائية EUR 154,728.000  أعمدة الطاقة الستيراد ألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية EUR 545,625.000  طفل  شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم وال

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة   تن  USD 307,650.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 76,855.680  تالية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبدالفتاح عبدهللا القماطى  بطاطا مجمدة  EUR 249,480.000  شركة سنابل البادية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف محمولة  USD 1,095,255.680  تقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة امل

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مد هللا حماد نصير ادريس   حليب كامل الدسم  EUR 147,000.000  شركة املحاصيل الغذائية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح بشير القاض ي   اطارات   USD 139,449.100  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  ث اثا USD 183,940.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالغني جمعة مريخيص  اغطية قنينه  USD 94,860.000  شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  علب فارغة  USD 63,221.110  أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمةشركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد مفتاح محمد الهونى   زيت عباد الشمس   USD 506,482.000  شركة القطاع الثابت لصناعة املواد الغذائية 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  طارق محمد علي الورفلي  تونه  USD 155,327.000  الستيراد املواد الغذائية شركة الكوف

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نزار محمد أحمد خليل  مولدات كهرباء EUR 348,188.000  شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد عبدهللا أمحمد منصور  لفائف حديد خام  USD 895,800.000  شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مد عبدهللا أمحمد منصور أح مواد خام حديد  USD 930,286.000  شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   مستلزمات انتاج  USD 2,743,850.000  شركة االرض املعطاء لصناعة االعالف والدقيق 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم   مواسير حديدية  USD 749,200.000  السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع  شركة 

 زليتن   -الليبي  املصرف اإلسالمي فتحي مفتاح سالم كريم   قضبان حديد  USD 1,020,000.000  شركة السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 396,048.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد امحمد خليفه الخامسة  كهرباىية   EUR 377,797.170  شركة االجتهاد الستيراد االجهزاة الكهربائية وقطاع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  مولدات EUR 66,750.000  شركة اوبال لصناعة مواد البناء 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية بشرية USD 2,012,540.440  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مواد تنظيف USD 148,660.700  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   مضافات اعالف  USD 4,719,000.000  املاهر الدولي للمطاحن واالعالف شركة 
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد محمد الشباح  مواد كهربائية  EUR 287,929.000  شركة الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

افذ من االلونميوم   فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي جمعة عبدالطيف الفرجاني الواح كوبيست USD 52,417.000  مصنع األصيل لصناعة االبواب و النو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خليفة عبد العاطي خليفة الجرم   تراخيص USD 430,635.000  اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونظم االتصاالت شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  س ي ابوزخار  خيري يونس سا أفران منزلية USD 2,500,000.000  6شركة درب الخير الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية حسب الفئة رقم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   مواد خام صناعية USD 2,309,230.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  خيرية علي القائد  مكونات أجهزة    EUR 1,916,335.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي أحمد محمد العكاش ي  مواد تلوين كيميائ  USD 77,952.500  شركة الصفوة الرائدة للصناعات البالستيكية 

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  صناعة ل مواد خام ل EUR 924,726.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   ات ث أخام لتغليف   EUR 969,641.300  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  جمال بشير محمد بن فضل   ارز  USD 34,600.000  شركة ملار بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبد املجيد محمد إبراهيم مللوم  زيت عباد الشمس  USD 161,810.000  جودة االصناف الستراد املواد الغدائيةشركة 

 فرع مصراته  - مصرف اليقين عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 1,152,000.000  شركة النجاح الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   تفاح  USD 117,600.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   سمك مجمد  USD 139,490.000  الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  حديد  USD 940,685.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  لفات حديد  USD 1,100,941.000  ارق الذهبية للصناعات الحديدية شركة البي

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب  بسكويت ويفر  EUR 263,517.530  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مواد كريات خام   USD 6,250,000.000  البنيان لصهر ودرفلة املعادن شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  تصنيع مواد خام لل USD 1,317,199.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع   USD 1,263,966.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   مواد خام أملونيوم  USD 1,532,645.000  الشط الجديد إلستيراد املواد الخام شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الرؤوف ابوبكر صالح مسعود  زيت عود  USD 2,912,484.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عبدهللا محمد البكاي  معدات طبية   USD 3,166,153.000  ركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية ش

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير  مواد تعبئة وتغليف  USD 986,700.000  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مالك رجب محمد صوان   مواد تنظيف USD 2,910,432.000  شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد صوان   مالك رجب مواد تنظيف USD 2,914,428.000  شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مالك رجب محمد صوان   مواد تنظيف USD 3,159,000.000  شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مالك رجب محمد صوان   مواد تنظيف USD 3,317,748.000  مجموعة البريق الالمع لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 ئيس ى طرابلس  الفرع الر  -مصرف اليقين  مهرة املهدي احمد الهمالي  مواد خام   EUR 1,297,886.000  شركة الوعد الصافي لصناعة االثاث املكتبي واملنزلي  
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 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  صفاء عبداملجيد جمعة الرتيمي  معدات طبية  EUR 273,506.700  شركة ريماس الطيبة الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية  

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  بشير سليمان ابو عجيلة قداد   مواد خام بالستك  USD 2,195,748.000  املهندس للصناعات البالستيكية و االشغال املعدنية  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  تركية ساس ي ابراهيم بشون  معدات طبية  USD 3,498,000.000  شركة املرصد الساطع الستيراد املعدات الطبية  

افد والديكورات من االملونيوم والبي في   مصرف النواران فرع مصراتة علي مصطفى عبدهللا السركس ي   اكسسوار بي في س ي  USD 175,522.000  س شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة معدات طبية   USD 2,923,948.000  املارستان إلستيراد املعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة معدات طبية   USD 2,787,416.000  شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق سليمان خليفة املغوف  زيت درة   USD 2,201,062.500  ائية شركة طليطلة للصناعات الغد


