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 . 13/04/2022حتى   07/04/2022تفاصيل 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

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد حرارية  EUR 240,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 1,739,200.000  األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجوال وربط بيانات  USD 300,000.000  شركة املدار الجديد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  USD 16,383.130  اد الصحية لصناعة القطن الصحي  شركة املو 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عماد الدين الصديق الشارف الحتوش ي  مكمالت غذائية EUR 92,975.000  العماد الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبيةومستلزمات االم والطفل شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  معدات طبية  USD 358,500.000  شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره عصير راني علب  USD 1,078,125.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  حاتم محمد الهادي املغيربي   أدوية بشرية  USD 113,500.000  ت الطبية  شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني   مواد خام  USD 2,403,867.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني   مواد خام  USD 1,846,839.000  ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد  USD 1,799,740.410  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تطويراملقسمات  EUR 3,269,452.300  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  معدات تطوير   USD 390,748.720  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مليس محمد علي محمد  مواد خام  USD 2,334,502.000  شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام   USD 1,942,378.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام   USD 1,863,263.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ج احمد منهى عائشة فر  حليب   EUR 466,560.000  شركة بريما الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مليس محمد علي محمد  مواد خام   USD 2,283,549.000  شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صالح علي عبد السالم الفاس ي  مشابك  USD 69,342.000  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 169,500.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه    مسخن هواء دوار  EUR 5,468,671.680  الشركة العامة للكهرباء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم رجب سالم الطبال  مواد كهربائية  USD 127,681.050  شركة أضواء الكريستال الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  الفيتوري الزوام محمدالعماري  مواد طالء  USD 19,690.000  املدد العصري الستيراد مواد البناءشركة 
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 ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك و صيانة  USD 191,530.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  محمد امحمد رمضان الضبع   مواد مانعة للتسرب  EUR 112,750.000  شركة االطار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  

 املصرف اللليبي الخارجي   ايمن حميدة محمود الدرويش  وصالت القط توريد  EUR 102,840.000  املنطقة الحرة مصراتة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مصطفي سليم التير    مضافات عالفية  EUR 411,700.000  شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات اطفال  EUR 454,490.380    االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و 

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات   EUR 78,397.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم   تونة  USD 507,500.000  شركة جود بنغازي الستيراد املواد الغذائية  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد فولى فرج حسين   تونة  USD 591,400.000  شركة السدرة املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  مفتاح سالم مفتاح عامر  ذرة USD 2,800,000.000  شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  شكالطة EUR 626,676.730  الحقول الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عائشة فرج احمد منهى  ارز  USD 374,166.000  شركة بريما الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  قطع غيار USD 955,494.100  امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالعظيم سعد هاشم سليمان   علب فارغه   USD 2,500,001.100  شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم   تونة  USD 720,700.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم   

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ح محمد الجاندي رجب مفتا قهوة  USD 580,608.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالعظيم سعد هاشم سليمان   الوان االساس   USD 3,500,000.280  شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم   تونة  USD 720,700.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم   شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسين سليمان ابراهيم شاكة مستلزمات تشغيل  EUR 128,102.400  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي سلطان  مالبس   USD 564,000.000  ف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي شركة إيال 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك  مواد تشغيلية  USD 198,000.000  مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 املصرف اللليبي الخارجي   ايمن حميدة محمود الدرويش  رافعات EUR 3,249,200.000  املنطقة الحرة مصراتة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة   سالم مفتاح عامر عبدهللا معدات مصنع   USD 285,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 82,080.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم   تونة  USD 822,800.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم   شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوحبيل  عبدالعاطي محمد عبدالسالم  كباسات قش USD 145,208.050  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   غدائيه متنوعه  EUR 121,806.560  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  انوجى محمد انويجى مصطفى  مواد غذائية USD 46,750.000  فرح الستيراد املواد الغذائية و املالبس و املنسوجات و مواد التنظيف و الزينة و شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة   الرزاقي الشويرف علي عبدهللا معدات طبية   EUR 125,815.130  شركة السلوى الستيراد املعدات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 254,896.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 



  

 
3 

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 47,950.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أدم سعيد صالح كعبر  دقيق  USD 408,800.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرؤوف ابوبكر صالح مسعود   سومكربونات الكالي USD 2,049,300.000  شركة السند املتين الستيراد املواد الخام  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  تن  USD 850,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  شكالطة  USD 207,000.000  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 الفرع الرئيس ي  -املتحد مصرف  رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس   USD 678,406.100  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 375,000.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 292,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 السياحية   -المي الليبي املصرف االس محمد تامر خليفة تامر  ادويه طبيه   USD 156,374.800  شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى تاميناقساط  USD 54,108.360  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 38,965.050  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم   خميرة USD 148,820.000  شركة جود بنغازي الستيراد املواد الغذائية  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد تامر خليفة تامر  ادويه   USD 34,308.000  طفل  شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم وال

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة منتجات طبية   USD 1,825,893.000  شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 90,287.670  املتحدة للتأمين املساهمة الشركة 

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  قطع غيار USD 797,153.020  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  ذرة USD 1,500,000.000  التعاون لصناعة االعالف  مصنع 

 املصرف اللليبي الخارجي   اندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 6,705,480.000  شركة أفريقيا لتعبئة املشروبات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي مستلزمات طبية   USD 2,501,402.000  فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق  معدات مخابز EUR 52,500.000  شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد رمضان الرمالي  أثاث  USD 315,220.000  ن الجديدة الستيراد األثاثشركة الغيرا

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  هشام الهادى جمعة ابوقليلة  قطع غيار EUR 100,957.330  شركة الشاحنات والحافالت 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 23,329.300  املتحدة للتأمين املساهمة الشركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 1,009,562.400  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزه الكترونيه  USD 1,030,214.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حنين جمعة ابو القاسم التويجر  عصير لوز  USD 56,250.000  للحوم  شركة عنابة الدولية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي وا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 170,288.480  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  معجون طماطم   USD 302,400.000  النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   منظومة تحكم   EUR 240,855.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 460,433.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   السكر USD 4,296,875.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  فتحي علي سالم الصويل   علب معدنية فارغة USD 217,360.000  شركة غوط سان فاز للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دىجالل بالناصر بشير الصا سداد اقساط   USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  انس علي رمضان منصور  تن  USD 466,100.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ابراهيم علي سالم عمر  تن علبه USD 112,500.000  بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية شركة 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال محمد ميالد الساحلي  مواد خام اثاث USD 1,609,440.000  شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مسحوق حليب  EUR 1,288,500.000  لصناعات الغذائية  شركة النسيم ل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  محمد سالم الفيتوري املاوي  قفازات طبية   EUR 43,520.400  شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات  

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  مصبعات بالستيك  USD 3,954,000.000  شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 202,816.480  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   شاهي USD 234,990.000  رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 السالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس ا  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 10,422.940  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  جبنة شرايح   USD 109,000.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 10,976.550  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 49,271.960  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ  رجب محمد علي الشاطر  موز طازج  USD 927,200.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى سداد اقساط   USD 101,164.360  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

افذ   فرع جنزور  -مصرف املتحد  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب   EUR 324,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 168,932.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت EUR 169,244.000  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

افد والديكورات من االملونيوم والبي في   مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مستلزمات تشغيل  USD 38,250.000    س شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   اعمده خشبيه   EUR 311,600.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ناصر يحي عمر عسكر   ت  حفاظا USD 1,903,968.550  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   زيت عود  USD 3,855,600.000  شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   السكر USD 4,296,875.000  املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 ارش قرق -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  ات لفة ورق وغطاء USD 3,384,900.000  شركة الخليجية للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  عادل خليفة أمحمد الشائبي  مواد خام   EUR 1,142,505.000  شركة بلقيس الستيراد مواد الخام 
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 املقريف  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  تونه  USD 3,676,160.000  شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  تونة  USD 1,791,600.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 ميزران  -الجمهورية مصرف  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج املجمد  USD 816,480.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 117,688.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ابراهيم علي سالم عمر  طماطم معجون   USD 148,200.000  شركة بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  جبنة شرائح  EUR 248,692.800  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  قداد   عبدالعزيز بشير سليمان معجون طماطم   EUR 414,863.750  شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   لحوم مجمدة  USD 2,084,551.940  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع قصر بن غشير   -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام   USD 173,007.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية  EUR 389,263.790  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  شاشات USD 334,270.000  ة وقطع غيارهاشركة املض ي الستيراد  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   غرف تبريد  EUR 1,166,615.340  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  ثالجات USD 1,279,100.000  السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية شركة 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن  USD 800,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   USD CLOUD SERVICE 271,000.000  شركة مصرف األندلس 

 مركز طرابس الطبي -مصرف الجمهورية  نبيل عبد الرحمن سالم العجيلي  تحاليل متقدمة  EUR 435,049.000  مركز طرابلس الطبي  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري  USD 2,820,000.000  صاد العاملي االول للمطاحن واالعالف شركة الح

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   USD FX TRADING 13,980.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  اجهزة تبريد USD 1,400,800.000  السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 1,284,640.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مسحوق حليب  EUR 429,500.000  سيم للصناعات الغذائية  شركة الن

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   USD CONTRACT 30,000.000  شركة مصرف األندلس 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   مولدات كهربائية  USD 246,650.000  ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 ي مصرف الخليج االول الليب عادل بشير محمد ابوفارس  معدات وخدمات  EUR 1,530,547.700  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم محمد ابراهيم زوكه مواد خام  USD 134,000.000  شركة الوفاء للصناعات الكيميائية

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية   USD 580,103.700  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  اسالك كهربائية  USD 248,452.000  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا البشير سعد لبح  صناعة ل قالب ل EUR 187,277.400  شركة االرتباط الدائم لصناعات البالستيكية 

 فرع زاوية الدهماني  -مصرف النوران  نورالدين علي صالح امحمد   مواد خام   USD 162,162.000  شركة ام الربيع لصناعة العصائر واملشروبات 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أدم سعيد صالح كعبر  سميد   USD 295,120.000  املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ عمر أحمد عبدهللا بالحاج   اكسسوارات  EUR 402,647.380  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم   حديد  USD 894,875.000  شركة السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام  USD 303,895.500  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت بورتالندى  EUR 220,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  LEDاجهزة مرئية  USD 370,220.000  لكترونية وملحقاتها  شركة ديره الستيراد االجهزة اال

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   دجاج مجمد  USD 648,000.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 الفالح  -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى  شامية USD 185,000.000  شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   معدات طبية   USD 1,912,559.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   تشغيل مصاريف   EUR 201,550.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  زيت زيتون  USD 203,641.240  نور التقدم الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جهاز طرد مركزى  EUR 61,570.000  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   تشغيل مصريف   EUR 201,763.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 صرمان -مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  انابيب بالستيك   EUR 72,072.070  الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية شركة 

 الصريم -مصرف الجمهورية  طه ناصر امحمد خمخم   معدات وتجهيزات  EUR 441,000.000  شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعدات العلمية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  طارق محمد مفتاح الشريف   غساالت  USD 608,578.000  شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ابراهيم مصطفى ابراهيم عمر  أدوية بشرية USD 88,400.460  شركة ريان الستيراد االدوية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 101,767.880  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الصريم -مصرف الجمهورية  طه ناصر امحمد خمخم   معدات وتجهيزات  EUR 429,000.000  ات العلمية  شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعد

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي محمد عبدالعظيم شتوان  معجون طماطم  TND 621,000.000  شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية 

افقجهاز   الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمود بشير الكبير عجاج  مضخات وصممات   EUR 2,310,877.250  تنفيذ مشروعات االسكان و املر

 مصراته -ي املصرف االسالمي الليب محمد عبداللة اشتيوي السعداوي  مصبعات  USD 113,044.380  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات 

 الصريم -مصرف الجمهورية  طه ناصر امحمد خمخم   معدات وتجهيزات  EUR 440,000.000  شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعدات العلمية  

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مستلزمات انتاج USD 243,848.000  الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  شركة 

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النورا عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  قطع غيار USD 22,432.460  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 الصريم -مصرف الجمهورية  طه ناصر امحمد خمخم   معدات وتجهيزات  EUR 417,000.000  شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعدات العلمية  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 352,837.500  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   تونة معلبة  USD 385,000.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 الصريم -مصرف الجمهورية  طه ناصر امحمد خمخم   معدات وتجهيزات  EUR 556,000.000  ملعامل واملعدات العلمية  شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة وا
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري قطع غيار مولدات  EUR 66,969.770  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 603,138.140  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونة   USD 1,423,482.700  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   ذرة USD 4,680,000.000  دي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز شركة وا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة   تن  USD 1,144,800.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 121,564.800  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  - مصرف املتحد اسامة علي عبدالسالم باشاغة نضائد  USD 300,954.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمود محمد عبدالنبي الناقوزي مواد خام رول ورق   TND 413,375.000  شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف USD 668,852.640  األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف شركة 

 لس الرئيس يطراب  -مصرف املتوسط  خالد البهلول محمد ابوعبدهللا  معدات طبية   USD 275,410.000  شركة جلنار الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح  تكلفة شحن بحري  USD 3,600,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  آالت ثقيلة USD 1,664,500.000  جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الدنقاوي  اسامة فرج املختار  بورسلين USD 3,060,288.000  شركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناء

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  حديد مجلفن  USD 287,210.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت   EUR 62,151.490  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  خدمات مالحية   USD 1,793,055.200  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليم سالم جمعة البعبلي   منتجات طبية   USD 2,184,721.000  شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه  لحوم دجاج مجمدة  USD 335,160.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالكريم محمد الرعيض   زيت النخيل  USD 196,504.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغذائية 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية   USD 70,556.870  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   بن خام  USD 112,512.000  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عطية سليمان عطية   غساالت  USD 157,241.000  تاج الحياة الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتهاشركة 

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 484,300.210  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد   USD 204,750.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد وصدر USD 227,325.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد وصدر USD 962,640.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر  صويا USD 1,538,325.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   فائض مبيعات  USD 303,015.100  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية 
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 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   مكيفات  USD 573,315.000  نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ائديطالل محمد خليفة الز  ورق USD 3,285,000.000  شركة  النهر االبيض لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  سير ناقل EUR 91,684.580  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسماء احمد عبدهللا كامل  ادوية طبية   USD 190,000.000  الطبية و شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مولود عبدالباسط مولود الدوادي   سيارات   USD 3,585,250.000  شركة هادريان الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  شوكالتة USD 31,980.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 469,553.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   تن معلب  USD 2,097,740.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مولود منصور  علي منصور   رية أدوية بيط EUR 170,294.400  شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا  مقاوم مانع تسرب   USD 1,200,000.000  شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم محمد احجيبة   تن  USD 2,107,230.000  املنقلة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 همصرات  -املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل على ابوبكر الزبتة ابوحنك إطارات & ملحقاتها USD 185,728.000  شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مولود منصور  علي منصور   أدوية بيطرية  EUR 125,220.000  شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  طالل رمضان على املصرى  مكرونة  USD 261,000.000  شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية والفواكه 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 2,657,280.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب معقم  EUR 574,407.600  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد بشير على السعداوي   نضائد USD 165,360.120  ر املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها شركة املسا

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  االت ومعدات   EUR 2,582,959.640  شركة الحصاد الدائم الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 1,007,720.920  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حامد ضو ارحومة املحمودي   شامبوات  EUR 68,720.480  راد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة نمارق الخير الستي

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد الصادق الالفي لحول  ادوية بشرية  USD 82,000.000  شركة دانوب الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش عجول حية EUR 1,255,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  املجمدة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل صالح حسين العلوص  اسماك مجمده   USD 163,800.000  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   بن خام  USD 112,512.000  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  االت وعدات زراعية  USD 2,211,600.000  الحصاد الدائم الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ة علي عبدالسالم باشاغة أسام إطارات  USD 499,700.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف واجهزة   USD 553,680.000  شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبداللطيف محمد محمد املحجوب شاحنات  EUR 77,000.000  ملحقاتها شركة ادري الستيراد وسائل النقل و 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة   USD 1,547,270.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   تونة معلبة USD 281,400.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 393,655.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  سفيان محمد الهادي ابوزودة أحذية  USD 57,880.760  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 115,900.680  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 454,805.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  سيارات تويوتا  USD 2,328,200.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 245,652.120  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 س االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابل عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  سكر بني اضرف  EUR 17,500.000  شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 603,744.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 346,953.600  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات  USD 1,200,010.000  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 407,100.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاضات  USD 1,300,012.000  شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 368,439.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 ور جنز -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر  EUR 1,546,830.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 580,320.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 998,595.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  صودا كاوية USD 93,330.000  شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   شمس زيت دوار تونة  USD 199,050.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   كريم شوكوالتة USD 91,575.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  USD 1,253,209.000  النسيم للصناعات الغذائية  شركة 

 سالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف اال  الهادي عامر محمد الضبيع   شمس يت دوار ز تونة  USD 134,190.000  شركة الشرق املض ي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  سامي اشنيوي ميالد فليفل   مجنبات الومنيوم  USD 121,671.550  شركة أعمار لصناعة األثاث واألملونيوم وألبي في س ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازج   USD 1,207,800.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي ابوبكر بشير اللذيذ  مواد خام  USD 371,450.000  شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 382,609.680  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 282,257.700  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  تون  زي  EUR 129,631.600  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   مستلزمات تشغيل  EUR 35,350.000  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  
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 املقريف  -مصرف الجمهورية  فهمي بن رشيد بن بدر   فائض مبيعات USD 3,520,139.320  فرع شركة الخطوط التونسية 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد حرارية  EUR 240,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 


