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 . 17/11/2021حتى   11/11/2021تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   ضمان البرمجيات   EUR 13,881.370  تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,449,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,882,240.000  افريقيا لتعبئة املشروبات شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل  الة لطباعة USD 600,000.000  شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  كورنفلكس و بطاطا   USD 460,903.650  الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمةشركة 

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 357,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حليب اطفال   USD 1,022,400.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة  حليب علبة  EUR 141,062.400  شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   بطاطس   USD 176,400.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  ع بطاطا USD 126,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تونة  USD 1,735,800.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات USD 142,771.500  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الليبي مصرف الخليج االول  بشير حاجي بشير العكاري  جبنة كيري  USD 686,845.860  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  مصاعد  EUR 25,000.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 370,550.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 923,602.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي  ف  مضافات اعال  USD 132,250.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   بطاقات مصرفية  EUR 65,500.000  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    منصور المين بن حليم جبنة  USD 115,826.360  الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي شركة 

 الرئيس ى  -صحاري مصرف ال فوزي احمد محمد عدالة  ادوية بشرية  EUR 85,745.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد محمد عمورة قاسم اغا  أدوية  USD 351,101.000  شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شكالتة EUR 690,000.000  الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي  شكوالطة  EUR 92,365.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية  
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 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالنبي مفتاح سليمان محمد  قمح USD 1,850,000.000  د املواد الغدائية واألعالف شركة النعم لصناعة واستيرا

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    صالح احمد سالم سليمان   ادوية جلدية  EUR 86,804.100  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  املحبوب محمد ابو منجل ابوزويدة نضائد USD 122,152.920  شركة الدقة االمنة ال ستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير محمد محمد القماطي  مدرس ي كراس  USD 613,800.000  شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات  EUR 124,839.500  شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 401,280.000  النسيم للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 978,690.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   فواكه بحر مجمدة  USD 413,690.000  جمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   شركة ن 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن   EUR 168,118.080  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  ارز  EUR 59,870.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن   USD 110,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  على الشارف املبروك عبدهللا   خزانة ملفات   USD 60,442.200  شركة زاد الوطن الستيراد االثاث واملعدات املكتبية بجميع أنواعها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد EUR 111,310.300  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  تحاليل طبية  EUR 125,743.000  شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  بدالكريم محمد الرعيض محمد ع مواد خام   USD 445,819.950  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي  زيت ذرة USD 304,584.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 152,058.000  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 181,312.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شيدر شرائح EUR 1,196,475.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية  

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  ارز  USD 2,945,000.000  شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  أرز  USD 2,975,000.000  شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  مواد بناء  USD 53,210.000  ة شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحي

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  طالء  USD 115,981.580  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 753,300.000  بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد محمد بشير بن سعود   مواد خام  USD 1,002,941.000  مصنع سعود لصناعة األثاث املعدني 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد  USD 500,000.000  لصفائح الشبكية مصنع النجاح لصناعة ا

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحميد على سعد الغريانى  زيت العود  USD 3,202,032.000  شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام  EUR 3,999,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عوض جمعه سالم مختار   عبوات بالستيكية  USD 109,298.190  شركة العين لتعبئة املياه والعصائر 
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 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   زيت محرك   EUR 201,886.000  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 978,774.600  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  هيكل   TND 433,600.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات اشتراكات EUR 105,000.000  شركة املدار الجديد 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  طارق العارف ابوعيس ى قراف  مواد خام   USD 85,900.000  شركة امليزان لصناعة املواد الغذائية 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  زيت زيتون  EUR 25,450.560  الحديثة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  زيت طهي  USD 271,350.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  احمد عبد السالم سالم الدنوني   مستلزمات طبية USD 1,246,037.070  شركة الواحة الذهبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى    كرتون حليب USD 162,240.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  USD 123,932.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباري علي محمد تنتوش  دواجن مجمدة  USD 153,900.000  شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق مولود ابوالقاسم الذوادي اسمنت   USD 949,750.000  شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مراجع ابوفراج مؤمن   أبوفراج سكر USD 2,990,850.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   شاهي USD 3,000,000.000  شركة أجيال العطاء الو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  تن  EUR 217,816.000  الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  ثن  EUR 435,632.000  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  الجميل ى شفمعدات م EUR 647,785.000  اكز اإلدارية جهاز تنمية و تطوير املر 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  شفي الجميلمعدات م EUR 882,054.100  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية 

 الخمس  -مصرف الصحاري  سميره عبداملطلب عبدالوهاب الجزيري  شاي احمر  USD 84,840.000  الكشاف الجديد الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي و اللحوم و املواد  شركة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  صور وليد رمضان على من  زيتون   USD 56,000.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصائر EUR 343,597.200  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 174,000.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام لصناعة USD 123,640.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  زيت خضار  USD 1,295,920.000  اد املواد الغدائيةشركة االرض املروية الستير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  بطاطا مجمده  USD 279,720.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 مصراته  -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة   ذرة USD 2,010,000.000  سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حنان مصطفى محمد قمبرلو  تونة معلبة  USD 291,475.000  شركة فالكون الستيراد املواد الغذائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   ارز جاهز  USD 6,700,000.000  مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف  شركة

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   ذرة سائبة  USD 5,940,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 
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 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   ارز جاهز  USD 5,270,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  حليب  TND 108,864.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد عبد السالم سالم الدنوني   معدات طبية   USD 226,571.170  شركة الواحة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حية EUR 430,500.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام  USD 229,785.600  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  

اقية إلستيراد املواد الغذائية والخضروات  والفواكهة الطازجة شركة   ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  خليل مصباح احمد وهيبه   ارز   EUR 270,626.640  السرايا الر

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ي  عبدهللا محمد على الذواد زيت عباد الشمس   USD 643,021.500  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع املختار  -مصرف الوحدة  اسامة بدر محمد الصقر  TVشاشات  USD 216,000.000  شركة الردينة الستيراد االجهزة االكترونية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز كمثرى  USD 473,184.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز مانجو USD 720,544.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة   USD 491,904.000  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 االسالمي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 917,964.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مركز   EUR 1,270,920.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  EUR 925,000.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه  بطاطا مجمدة   EUR 196,560.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   مربى   USD 119,770.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد USD 46,385.820  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتاح محمد هديه محمد م لفات حديد  USD 118,000.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 302,100.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 132,480.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 210,827.170  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مضخات مياه   USD 120,617.800  شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه رشاشات ري مياه USD 90,510.000  وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 وكالة ليبيانا -ية مصرف الجمهور  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  غسالة صحون  EUR 34,176.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي   مواد صحية  EUR 154,560.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية  USD 157,124.690  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  USD 366,792.740  الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   معدات منظومة   EUR 115,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  الصديق محمود حسن طروش  ادوية بشرية   USD 303,100.000  شركة شعلة الشرق الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  USD 465,440.000  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  طردى علي أحمد حسين حسين امل  بهارات دجاج  USD 151,411.100  شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج   مولدات كهربائية   EUR 96,222.000  شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  كيكات   USD 130,024.770  املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم ثالجات غساالت &  USD 998,985.600  شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه وقطع غيارها 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  رياض احمد خليفة عماره  مواد بناء  USD 405,478.000  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ايمن مسعود عمرو الزرقى  شامبو USD 233,478.000  كنوز ليبيا الستيراد مواد التنضيفشركة 

 مصراته امليدان  -مهورية مصرف الج عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  كوابل  EUR 302,225.690  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 31,250.000  شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد علي النيهوم  تونه  USD 480,345.000  شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة  USD 138,908.160  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم   زيوت محركات USD 173,256.000  شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم 

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   USD PVC PROFILE 176,123.050  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي اجهزة الهاتف   USD 1,050,245.000  امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد الذويبيهيثم عبدالسالم  اجهزة هاتف  USD 1,070,203.000  شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات   USD 326,024.880  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت ذرة   USD 1,425,000.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام  USD 38,970.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

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

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبد هللا ابراهيم الحشاني  إضافات أعالف  USD 125,330.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فرج محمد رحيل سعيد   مواد خام  USD 1,650,521.000  االسناد الهندس ي لصناعة مواد البناء شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حية USD 1,550,000.000  شركة الجبل األخضر الستيراد املواش ي واللحوم 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  بشرى مصطفى عبدهللا عبد النبى  جبنة مثلثات USD 27,250.000  االنوار الستيراد املواد الغذائية   شركة مطالع

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني   رخام  USD 409,500.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 290.000  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,392.400  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 6,136.250  شركة الليبية للمواني  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار EUR 20,557.200  شركة الليبية للمواني  
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 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم   خميرة جافة   USD 174,600.000  نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  بيله على يوسف ابوالغيث ن  أدوية  EUR 50,516.780  شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد البشير رجب الطوير سماد زراعى   USD 185,400.000  شركة النور األبيض الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز   موز طازج   USD 1,116,790.500  الشارقة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  لبشير مصطفى البكوش  عبدالحكيم ا مواد كهربائية      EUR 169,840.400  شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مستلزمات تشغيل  EUR 129,840.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء  

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 229,582.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 143,360.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا  صالح عبدهللا إطارات   USD 346,821.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  حديد  USD 2,460,000.000  شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  أسالك وكوابل   EUR 153,960.000  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  وليد عبد العزيز محمد منصور   معدات طبية   USD 3,000,000.000  شركة االمداد الطبي االستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد عبد السالم الطاهر الشيبانى   رصيد منضومة   USD 250,000.000  دينة للسفر و السياحة  شركة مسك امل

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   مبيدات   EUR 31,218.800  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالطة نوتيال USD 96,564.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالطة نوتيال USD 191,100.000  ملواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد ا

 بي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي اللي  صدقي املهدي االمين االحرش   مود خام   EUR 73,600.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   EUR 62,248.760  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 414,800.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  كارتون تغليف  USD 82,905.520  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد السالم محمد ميالد الجورني   جبنة  EUR 187,000.000  شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  زياد محمد مصطفى البسكرى  USD TUNA 409,450.000  شركة الدولية املتحدة الكبرى الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 511,500.000  الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  صالح مسعود مسعود  عبدالعاطي   USD LOTUS TISSUE 149,000.000  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   USD SHAMPOO 157,597.330  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  موزيريال EUR 276,588.000  العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها شركةاالمواج 

 فرع زليتن  -ليقين مصرف ا هاني محمد علي العاتي  مبرد ماء   USD 105,380.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   هال USD 389,300.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   WW240كاجو  USD 142,458.750  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايمن مصباح احمد وهيبه  ابقار حية  EUR 744,000.000  شركة الغذاء املختار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مفتاح الزروق التير  حليب سيريالك  USD 429,619.200  شركة عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة شيدر  EUR 184,860.000  شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 481,320.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مد الدوفاني  املكي سليم أح معدات طبية   USD 26,440.000  شركة أويا العاملية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  سليمان خليفة مسعود ابوالعروق  USD KERNAL CASHEW 85,180.000  شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب  USD 255,804.230  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النواران فرع مصراتة اسماء عبد هللا احمد عبد الجليل   جبنة مطبوخة  USD 41,460.000  شركة زهرة الليلك الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار USD 570,840.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  مواد خام  USD 127,002.580  شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج  رافعات شوكية USD 72,760.000  بالحاج العاملية الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 430,320.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح  USD 4,788,000.000  شركة الحصاد العاملي االول الستيراد املواد الغذائية و الحبوب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح  USD 1,862,000.000  الحصاد العاملي االول الستيراد املواد الغذائية و الحبوب شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب مجفف  EUR 338,707.200  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم مضافات أعالف   USD 149,600.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  معجون فلفل  USD 246,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  علب فارغة  EUR 350,760.960  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  معجون طماطم  USD 747,500.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد سالم حسن ابوفناس  حليب اطفال  EUR 365,884.000  شركة الترياق الدوائية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة   عارف علي الطاهر الترهوني   خط انتاج USD 3,458,600.000  زاجل للصناعات الورقية والكرتون شركة 

 مصراته فرع  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 62,489.500  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية  USD 119,539.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية  USD 235,984.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم ابراهيم  سالم محمد  زيوت تشحيم   USD 203,250.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عصام عمر أبوبكر الزبتة ابوحنك أسالك وكوابل   USD 272,224.000  شركة التقدم الدولية الستراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام علي عبدهللا الفرجاني   شاى  USD 109,620.000  الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 473,750.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 2,755,002.850  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد  معدات طبية  USD 3,518,763.000  شركة نبض السالم الستيراد املعدات الطبية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  USD 124,320.000  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي حماد مفتاح حسين  جبنة EUR 1,716,746.850  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   سمك مجمد  USD 2,819,980.000  شركة اسوار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    حسن عبد اللطيف على سعد الشريف   تونس  رسوم رحالت  TND 457,019.590  شركة البراق لنقل الجوي  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  أرز  USD 61,525.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته -الواحة   عبدالخالق مسعود إبراهيم تيكة  سراميك  EUR 29,417.400  حقاتها شركة الدرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 330,694.200  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 243,288.200  اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب مصنع 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  EUR PVC 70,594.660  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  مستلزمات تشغيل  USD 144,324.000  لصناعة االتاث من الخشب مصنع اللمسة االخيرة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   مواد خام للتصنيع   USD 1,603,527.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   مواد خام للتصنيع   USD 1,050,726.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 فرع زليتن  -ن مصرف اليقي عبداملعز مصطفي سالم التومي   مواد خام   USD 1,070,349.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد بشير محمد مصلي   اسالك كهربائية  EUR 153,837.000  شركة أعمدة الطاقة الستيراد ألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 زليتن   -مصرف الواحة  فرج حسن فرج ابوظهير  خشب ابيض  EUR 264,000.000  االساس املتين الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها شركة 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   ثالجات USD 247,714.000  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبدالرحيم عبدالفتاح  زيوت نياتية خام USD 208,296.000  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,702,250.000  اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالغني جمعة مريخيص  ينهاغطية قن USD 68,040.000  شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زهير مختار محمد الكالوش  مواد تنظيف EUR 57,551.400  شركة زهر دمشق لصناعة مواد التنظيف

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي   قضبان أسالك   USD 423,980.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   مواد خام  USD 1,670,321.000  شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره حليب معقم  USD 596,250.000  ة و املواش ي و اللحوم شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائي

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله فطع غيار USD 90,016.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله مضخات غاز  USD 124,245.000  النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  شركة 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 42,776.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية بشري   USD 1,584,665.200  ين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  شركة سل

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه معجون طماطم  USD 146,784.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة  USD 221,600.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 األندلس  -مصرف الصحاري  عمر امحمد املنتصر كرير  ديد بناء  ح USD 294,268.800  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد محمد الشباح  مواد كهربائية  EUR 90,925.000  شركة الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   مواد خام   USD 2,908,290.000  االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكيةشركة 

 بن عاشور  -رف الصحاري مص ناصر عثمان مصطفى الضراط  سداد خدمات   USD 3,251,224.300  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  خيرية علي قائد مواد خام   EUR 893,761.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات غساالت EUR 1,516,925.000  شركة املوجة للصناعات االلكترونية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  املعتز رمضان الطاهر ابوتركية   لفات حديد  USD 1,005,550.000  شركة املنارة األولي للصناعات الحديدية

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مواد خام   USD 2,536,768.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مواد خام   USD 1,000,155.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب  شكالطة EUR 95,972.520  نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الرئيس ى طرابلس   الفرع -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان  مواد خام للتصنيع   USD 3,051,139.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج   USD 2,371,190.000  شركة بشائر الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج USD 1,437,099.000  شركة بشائر الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع   USD 1,387,931.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز  طازج USD 1,152,900.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز طازج  USD 2,219,385.000  الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ل الليبي مصرف الخليج االو  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 3,048,192.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير  مواد تعبئة وتغليف  USD 1,600,110.000  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط  EUR 152,200.000  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,993,680.000  مصنع جاما لصناعة البالستيك 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -صرف النوزران م محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 2,370,420.000  مصنع جاما لصناعة البالستيك 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  حسين محمد أحمد عامر  زيت دوار الشمس  USD 712,320.000  شركة ألفا الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منصور رمضان منصور العاتي   مطهرات تعقيم USD 1,926,000.000  فارس املتميزة الستيارد املعدات الطبية واالدولة واملستحضرات الطبية  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الطيب علي الطيب العاشق مالبس رياضية EUR 268,000.000  شركة نسيم البحر الستيراد املعدات واملالبس الرياضية واأللعاب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عز الدين خميس علي باكير  جبنة شيدر   EUR 187,000.000  شركة جوهرة قرجي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  وئام خالد احمد ابوراوي  قمح سائب   USD 1,674,000.000  الجسور االفريقية للصناعات الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  صابر هيبلو محمد املصري  مواد خام  USD 1,065,866.000  شركة الجبال السوداء الستيراد املواد الخام  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مصطفى مفتاح االمين   استشارات هندسية   USD 2,440,000.000  ركة الواحة لالستثمار العقاري /ذات لغرض الخاص  ش

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ربيع محمد العربى الزويك  مصنع كرتون  EUR 2,823,500.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبداملالك مصطفى سالم الشيبانى  B.V.Cمواد خام  USD 1,200,588.000  شركة صروح ليبيا لصناعة مواد البناء 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود مواد خام   USD 3,323,040.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود مواد خام  USD 3,211,164.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مريم امحمد محمد سويس ي  مواد خام  USD 1,857,973.000  الديوان للصناعات البالستيكيةمصنع 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد  معدات طبية   USD 3,796,902.000  شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   جوز هند  USD 74,360.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  مهرة املهدى احمد الهمالى   ةأجهزة اكتروني  EUR 2,510,500.000  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   معدات تشغيل  EUR 3,949,907.500  شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نادر يوسف الهادي معدات طبية   USD 2,696,431.000  شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  مهره املهدى احمد الهمالى   مواد خام   USD 2,396,615.000  شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح احمد مفتاح سبس ي  اخشاب EUR 498,300.000  شركة القلعة للصناعات الخشبية  


