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 . 23/02/2022حتى   20/02/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

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

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,899,540.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 االسالميه فشلوم الصيرفه  -الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام تنظيف  USD 315,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 234,372.000  شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات  USD 1,225,614.900  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد التنظيف  USD 1,488,330.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف  

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  محمد النفاتي عبدالرزاق بشير  غساالت  USD 1,150,716.000  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   لحم عجل مجمد   USD 2,000,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  الزناتي ضو منصور ضو   اجولة تعبئة  USD 579,600.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية  

افذ من االملنيوم والبي في س ي   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل   USD 485,969.800  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  لحوم مجمدة   EUR 1,849,200.000  يب الستيراد املواد الغدائيةشركة املذاق الط

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  زيت طهي   USD 1,876,660.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   مواد خام   EUR 73,800.000  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  ة فوزي احمد محمد عدال أدوية بشرية  EUR 580,792.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 جنزور  -مصرف الصحاري  كريمة محمد منصور الشتيوي  اغدية اطفال  EUR 205,840.000  شركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد محمد عمورة قاسم اغا  أدوية   USD 274,578.170  السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة نضائد  USD 306,100.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 فرع دريانة -مصرف الوحدة  طيب يونس محمد يونس  شرابات دواجن  EUR 34,244.000  غوط السلطان  -مجمع الدواجن واالبقار  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب  EUR 1,350,000.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  جبنة شيدر  USD 104,300.000  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

افذ من االملونيوم    الفرع الرئيس ي  -ف املتحد مصر  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  ابواب داخلية  USD 203,150.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنو

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب USD 214,460.000  شركة سما الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   اسماك مجمدة  EUR 94,900.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  EUR 170,662.500  شركة الفضيل الستيراد االطارات 
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 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  العنيزى  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اناناس خام  EUR 717,156.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  خام عصير عنب  EUR 1,158,658.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  تعئبة وتغليف  USD 1,061,010.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  مفتاح خيرهللا مفتاح سليمان   زيت عباد الشمس  USD 234,000.000  شركة دروب الرخاء الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 317,743.440  ةشركة الطائف إلستيراد املواد الغدائي

 االداره الرئيسيه" املنشيه " -التجاري العربي  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  تحاليل طبية  EUR 85,000.000  شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  كرتون  USD 32,870.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 2,091,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 جنزور الشرقي -مصرف الجمهورية  خالد رجب على الزميم   أكياس تعبئة   USD 189,000.000  اعة األعالف  شركة خير البراري لصن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  احمد على محمد القزيري  زيت ذرة مكرر  USD 806,250.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد  USD 764,100.000  النجاح لصناعة الصفائح الشبكية مصنع 

 املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة معلبة USD 802,800.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  النفاتى مفتاح أبو ظهير   زيت الصويا USD 311,040.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف  

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   مستلزمات زراعية  USD 754,000.000  شركة نجمة الساحل لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعية و البالستيكية و الصاج  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية  USD 215,048.640  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية  USD 1,021,568.000  البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  حافظ شعبان عطية سعد  اعالف  USD 125,353.630  شركة االندلس لصناعة االعالف 

 املغاربه -مصرف الجمهورية  خالد السايح بشير عمر   حليب أطفال   EUR 332,100.000  اد مستلزمات االم و الطفل  شركة املستقبل الواضح إلستير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل عبد السالم علي الدوادي  طماطم معجوان  EUR 892,500.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أدم سعيد صالح كعبر  مكرونة   USD 387,072.000  املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   زيت ذرة USD 1,800,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   زيت ذرة   USD 1,620,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد حمدان السوالم   خط انتاج  EUR 115,000.000  مطبعة األفريقية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  جبنة شرائح  EUR 1,500,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  رمضان عبدهللا برأس على  محمد   سخانات مياه EUR 118,427.750  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواسير  EUR 69,509.610  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   معجوان طماطم  EUR 577,500.000  افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف  اسامه امحمد علي قندي   قطع غيار سيارات   USD 144,562.120  شركة قندي و شركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  جبنة ايدام  EUR 1,123,737.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  



 

 
3 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش عجول حية EUR 1,225,000.000  املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  املجمدة شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ان فرج مختار فرج جبر  عجول حية  EUR 448,900.000  شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مختار فرج جبران  عجول حية  EUR 874,500.000  شركة املختار الجديد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالته USD 705,345.310  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عثمان الشارف خليفة سالمة مولدات كهربائية   EUR 100,770.000  شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حية EUR 217,750.000  الل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم شركة اله

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية EUR 198,691.950  شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 90,409.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح أشرطة ربط بالستيكية  EUR 21,620.000  ت الورقيةشركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالجواد محمد حقيق لفات حديد مدرفلة USD 65,071.500  شركة الرميلة الحديثة للصناعات املعدنية  

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 337,885.040  اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD PVC PROFIL 73,550.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد عمر علي الدرويش   كراسات مدرسية  USD 476,736.000  شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد سالم على االطرش  علب فارغة   EUR 1,132,488.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز   مستلزمات تشغيل  EUR 31,286.160  مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة يض دهن الطرقات اب  TND 231,840.000  شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 834,048.400  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر  رؤوس جر شاحنات   EUR 380,000.000  األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات شركة 

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي صالح علي عبد السالم الفاس ي  مسطحات   EUR 157,500.000  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة  USD 247,179.880  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   USD PVC PROFILE 221,251.440  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام بالستيك  USD 672,300.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  USD 89,935.200  واد الصحية وملحقاتها شركة الراسخة الستيراد مواد البناء وامل 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب  زيوت للسيارات USD 233,049.920  شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  مفلفه مطبوعه  EUR 180,000.000  شركة السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام الحسين املهدي اشميله  رات  زيوت سيا USD 133,454.880  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل   USD 3,870,000.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 590,000.000  ها ومستلزماتها شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيار 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 540,000.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,580,000.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل   USD 3,870,000.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد علي الشلتات   لفات حديد مجلفن  USD 576,250.000  شركة املقدام للصناعات الحديدية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد الهادي يوسف الطويل  حفاظات   USD 954,556.000  النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر  عجول حية  EUR 429,000.000  شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام علي عبدالكريم الرعيض   مواد خام  EUR 57,055.000  شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام علي عبدالكريم الرعيض   مواد خام  EUR 103,509.000  شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد فرج على جمعة  ادوية بشرية  EUR 118,066.320  شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبد الرحيم عبدالفتاح  شفرات حالقة   EUR 182,468.160  شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   تونة  USD 273,000.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  مكيفات  USD 1,602,428.000  زلية شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملن

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  مكيفات  USD 1,893,888.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  طارق محمد مفتاح الشريف   مكيفات  USD 687,464.000  االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات   USD 418,241.600  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مراد ابراهيم علي دومة  اكسسوارات  USD 200,000.000  الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية  شركة ايالف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرزاق عبداملجيد عبداملجيد عاشور   بطاريات ليثيوم   EUR 92,810.000  شركة انسياب الستيراد منظومات الطاقة الشمسية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي   جبنة شرائح  EUR 300,315.600  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام  EUR 533,720.000  لغذائية شركة الريحان لصناعة املواد ا

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  منظومة انابيب  EUR 97,626.200  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  جبنة   EUR 495,000.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 ئيس ي الفرع الر  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 419,749.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   صابون  EUR 397,356.910  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 46,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 242,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد أحمد ميلود ابوحاللة   جبنة  EUR 111,150.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد أحمد ميلود ابوحاللة   جبنة مزوريال   EUR 107,640.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة شرائح  EUR 57,439.280  الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها شركة 

 ميزران  - مصرف الجمهورية عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد   USD 254,494.500  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت ذرة   USD 2,171,500.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 645,120.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج  تن  USD 321,120.000  شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  وظ مفتاح جحيدر  علي محف اجهزة رصد رقمية   EUR 273,086.000  املركز الوطني لالرصاد الجوية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس حسين البشير محمد الضراط  كمثرى  EUR 197,920.800  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد الصديق احمد القويري   ادوية بشرية  EUR 244,364.400  االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  طفى الحامي لطفية ابراهيم مص حليب مجفف   USD 330,133.900  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رجب محمد علي الشاطر  موز طازج  USD 1,775,455.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات   USD 252,622.470  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مكيفات USD 338,120.250  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  رواد فرج محمد رزق  ماكينة لعجن الدقيق  EUR 70,770.000  للصناعات الغدائية شركة باب افريقيا الجديدة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   MDFخشب صناعي  EUR 331,500.000  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 316,762.000  ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  انبيه رمضان انبيه فليفل   مواد خام  USD 71,383.500  شركة زار لصناعة بي في س ي واالملونيوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,733,400.000  كة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم شر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  سيارات  USD 2,232,300.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عبدالهادي محمد الهوني  قطع غيار EUR 45,569.910  شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  بة  امحمد سالم امحمد اعني ثن  USD 829,750.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  فوزي على عبداملولى بدر  ادوية  USD 239,150.000  شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 213,600.000  تالية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش  زيت ذرة   USD 1,491,750.000  شركة الريم الدولية الستيراد مواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  مكرونة  USD 218,880.000  الحديثة الستيراد املواد الغذائية شركة الفكرة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  صالح الدين خالد عمرو   معدات طبية  EUR 52,263.540  شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  عبداملنعم رمضان الصغير عبدهللا  اسالك كهربائية USD 92,766.530  شركة النجوم املضئية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  الطاهر منصور عبدهللا حماد  بن وقهوة USD 159,840.000  الصحن الذهبى الستيراد املواد الغذائيةشركة 

افذ   فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   اخشاب   EUR 720,000.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين مفتاح حسين اشناق  شاشات USD 232,124.000  شركة الشركاء الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية 

 وكالة امعتيقة  -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  خدمات ارضية   EUR 237,163.080  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة  -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  قيمة املالحة الجوية  EUR 50,304.650  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد عمران محمود عمران الجرو   سلك لحام  USD 64,480.000  النهضة لصناعة املساكن الجاهزة مصنع 
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 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد خيرية علي القائد  مكونات أجهزة الكترون  USD 1,413,600.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 

 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد علي محمد سالم الفزاني   مواد خام لصناعة األث  USD 1,410,130.500  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبد هللا املنصوري   بطاريات واجهزة تنظيم USD 197,028.000  أنوار القنديل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية و االجهزة شركة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   بيض مخصب   EUR 206,928.000  شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   تن USD 917,600.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

ا  مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   اخشاب EUR 1,293,074.780  فد والديكورات من االملونيوم والبي في  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد   رسوم اجار للخطوط   USD 52,360.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

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

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة االل  USD 1,130,150.000  شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد ربيع محمد العربى الزويك  مواد خام لصناعة الكر USD 1,395,250.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  رول نايلو تغليف  EUR 1,851,000.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد ء الدين على احمد الغضبان عال مواد خام لصناعة االث  USD 1,905,560.750  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله سكر  USD 1,530,975.000  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراتة  الشركاتت املؤسسات واخدمةالوحد مهره املهدى احمد الهمالى   مواد خام لصناعة االث  USD 2,188,045.000  الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  شركة 

 ول الليبي مصرف الخليج اال  مفتاح احمد مفتاح سبس ي  ارضيات خشبة  EUR 508,944.210  شركة القلعة للصناعات الخشبية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الطاهر عبدهللا عبدهللا برقان  اتصاالت معدات  USD 903,900.000  شركة التقنية لالتصاالت و البيانات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد عادل املهدي عثمان ناصف   ادوية بشرية   USD 493,930.090  شركة الصيادلة الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس احمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة  USD 872,315.000  شركة املتقدمون الليبيون الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر  فول صويا USD 5,719,500.000  صناعة االعالف وطحن الحبوب شركة نبراس الخير ل 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان غساالت صحون  USD 1,687,392.000  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان ثالجات EUR 1,966,571.250  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان ت صحون غساال  EUR 173,288.520  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة اطارات سيارات  USD 234,747.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع زاوية الدهماني  -مصرف النوران  فاطمة محمد عبدالحفيظ تكالة حفاضات  USD 34,500.000  الدرر الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سالم محمد سالم ابراهيم  زيوت وتشحيم  USD 444,780.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبيئة الزيوت

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رجب محمد علي صالح الشاطر   موز طازج   USD 997,500.000  ر الستيراد املواد الغدائية املساهمة شركة الفج


