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 . 17/08/2022حتى   12/08/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .ةبشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندي  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  ني اسم املمثل القانو  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي 900زيت نباتي مكرر  USD 512,050.000  عهد املحبة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مر امليطوني فهمي بشير ع مستلزمات تشغيل  USD 3,636,600.000  مصنع الخليجية لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  خوجه مفتاح خوجه اليسير  مضخات  USD 134,180.000  شركة ارض الخير الستيرد االالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  رج احمد املصراتي ة فجمع اد خام مو  USD 1,219,400.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي  EUR 390,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  حبوب ذرة  USD 1,312,500.000  ناعات الغذائيةشركة التحدي الخالد الجديد للص

 س ي  الرئي -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  ذرة  USD 937,500.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  قمح صلب  USD 1,875,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر زيت صويا خام USD 523,500.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   غساالت USD 185,220.000  رها واالجهزة شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدالعاطي ابراهيم على سويعد  حديد تسليح   USD 1,107,600.000  ت واالجر  شركة االعمار الحديثة لصناعة مواد البناء واالسمن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   مضخة مياه EUR 8,394.100  د املعدات واالالت الثقيلةلقوة الستيراشركة سواعد ا

 رج طرابلس االسالميان ـ فرع ب مصرف النور  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   قطع غيار EUR 32,754.120  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   اغط هواء ض EUR 66,690.000  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  رواد محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات جديدة  USD 959,500.000  شركة احدث املحركات الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى  -9Hفحص طائرة  EUR 168,800.000  سماء املتوسط للطيران  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ي  عمر مصدق عبد هللا املنصور  قطع غيار  USD 31,366.700  و االجهزة  شركة أنوار القنديل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  احمد محمد حسن الجابري  اطارات  USD 219,045.310  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغنى جمعة مريخيص معدات طبية USD 330,000.000  كة البحار الدولية الستيراد املعدات الطبيةر ش

 نةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليا عبدالكريم مصطفى عاشور بوفردة   مواد خام  USD 3,198,960.000  شركة البرهان االول الستيراد املود الخام

 فرع الجميل -مصرف املتحد   امجد احفيظ محمد الشبشوبي  اد خام مو  USD 141,120.000  شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 392,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 145,180.000  لنجاح الرائدة للصناعات الهندسية ة اشرك
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد EUR 223,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد علي عبدهللا غلبون  مجفف وورنيش   USD 38,804.000  لسيارات الستيراد طالء اشركة تاج ليبيا 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  يونس قدمور مفتاح قدمور  سمن نباتي   USD 41,776.000  شركة البستان للصناعات الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  ح عبدهللا الصداعي عبدهللا مفتا حديد تسليح   USD 708,750.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  قضبان أسالك  USD 864,000.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد مفتاح احمد عبيدة رضاعات أطفال USD 37,566.590  شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي معجون طماطم USD 270,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   زيت عباد الشمس   USD 151,500.000  د الغذائية  شركة القلعة الحديثة الستيراد املوا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 262,080.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي مواد خام  EUR 62,763.120  ن الخشباللمسة االخيرة لصناعة االتاث ممصنع 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حسن عبد اللطيف على سعد الشريف   رسوم  TND 614,962.440  شركة البراق لنقل الجوي  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  خيرية مبارك مسعود شليبط  خدمات تقنية USD 1,527,955.000  تقان االول لتقنية املعلوماتشركة عالم اال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  شاهي  USD 79,380.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح طري  USD 6,453,300.000  احن واألعالف املتحدة للمطشركة مجموعة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد معدات  USD 96,500.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم علي فرحات النفاتي  اشتراك  USD 400,000.000  ية شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترون

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مستلزمات انتاج  EUR 255,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مستلزمات تشغيل  EUR 97,207.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم USD 418,660.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت  USD 351,759.000  هربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها راد االجهزة و املواد الكشركة الرحبة الحديثة الست

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  تالجات  EUR 23,750.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   طع غيار EUR 3,380.000  كة الليبية للموانير ش

 رع مصراتة مصرف النوران ف جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك كهرومنزلية USD 253,240.000  الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  يوسف عوض الدرويش   عبدهللا زيت عباد الشمس  USD 1,371,375.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ة الجفالصور رحوممعتصم من زيت دوار الشمس  USD 286,500.000  شركة الدار الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 498,960.000  ئيةشركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذا

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي   كاتشب و مايونيز  USD 88,011.120  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم محمد محجوب ابوعزوم  اقفال و مقابض  USD 77,968.000  البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  ةنباتيزيوت  USD 563,560.280  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 



  

 
3 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سعيد محمد سعيد كردي  شاي صيني أخضر  USD 205,160.000  شركة نور الشرق الستيراد املواد الغذائية

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  إبراهيم محمد زوكه مه فاط خدمات عامة  EUR 616,716.840  شركة كفالوس للتوكيالت املالحية 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بندق USD 135,800.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  يمان شاكهاسامه ابراهيم سل لفات وصفائح حديد  USD 64,664.940  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 62,400.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 فرع مصراتة   مصرف النوران ابراهيم سليمان شاكه اسامه لفات حديد USD 538,625.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 188,028.590  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك من نحاس  EUR 367,124.100  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عيس ي عمر جبران جبران   حافالت USD 355,500.000  شركة املدى لنقل الركاب  

 مصرف الخليج االول الليبي  راد امحمد ابوبكر بعيج م شحن بطاقات  USD 841,500.000  شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 160,887.950  امين بيا للتشركة لي

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 320,250.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح ابراهيم مفتاح الحطبه   قطاعات أملونيوم  EUR 107,745.360  البي في س ي  مصنع راما للصناعات الهندسية من االملنيوم من

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عزالدين عمرو موس ى الدبسكي خط انتاج  EUR 1,400,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  توفيق ابراهيم محمد درميش   مستلزمات طبية USD 74,372.000  ت الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم و  زة إلستيراد املعداشركة الوقاية املمي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اح سليمان سبس ي  ق مفتالصدي أبواب رئيسية USD 128,445.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   مسطحات خشبية EUR 749,993.740  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   PVCقطاعات  EUR 782,868.000  والبي في س ي  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم 

 مصراته  -  المي الليبياملصرف االس مجدي محمد أحمد عثمان  ثالجات USD 91,114.000  تكنو مجد الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أسماء صالح مسعود النقراط  تربة زراعية    EUR 14,377.120  شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  احالسةجعفر معيوف مسعود  رخام USD 93,732.880  شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان   تن & صردينة  TND 384,400.000  السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية شركة 

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فتحى سالم فيتور بن فيتور  ج مجلفن لفائف صا USD 197,450.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن  USD 228,800.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح   USD 6,000,000.000  الدقيق  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 840,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار على العاتى  تكيف  USD 3,195,571.500  غيارها  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   كوابل&مستلزمات   EUR 68,030.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي أدوية بشرية  EUR 738,340.000  وية واملعدات الطبيةة الستيراد االدالخبرات الدوائيشركة 
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 مصراته  - السالمي الليبي رف ااملص ي الحشاني الصديق ابراهيم مصطف   لفات حديد USD 693,472.000  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية EUR 174,902.460  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ر أبوسديرة عادل فوزي محمد الصغي زيت عباد شمس  USD 573,175.000  الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ح موس ىعلي فرج صال  بطاطا شبس ي  USD 30,500.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك USD 326,747.040  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية  USD 64,105.000  العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 تاجوراء  - يبي املصرف االسالمي الل عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي  حليب USD 387,120.000  واد الغذائية شركة الدانوب الستيراد امل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط مقابض أبواب USD 100,263.000  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  غرامات تاخير GBP 4,145.280  يبيانا للهاتف املحمول ة لشرك

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطه  USD 470,708.200  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 208,153.600  صراتة القابضة لطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة م صراتة لصناعة اشركة املدينة م

 راته مص - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  سفينة   EUR 7,011,000.000  املنطقة الحرة بمصراته

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هاني عبدالقادر على عبدالقادر  خدمات مالحيه   USD 218,205.250  فـن الشحن للتوكيالت املـالحية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  لي الغندوري عبد الرحمن رمضان ع مولدات وقطع غيار EUR 177,184.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أحمد محمد بالحسن القطعاني  أدوية بشرية  USD 152,000.000  شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  يض يم محمد الرعمحمد عبدالكر  مستلزمات انتاج USD 137,215.710  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج EUR 336,904.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 ـ امليدان البلدية  اري الوطني املصرف التج محي الدين محمد علي ناجي  اعالف حيوانات  EUR 6,678,750.000  شركة قمة السحاب لصناعة األعالف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   كهرباء  ت محوالت  USD 54,348.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةملا علي محمد محمد ساس ي   كهرباء   ت  محوالت EUR 168,410.000  االنماء لالستثمارات الكهربائية شركة 

 الرئيس ي  -ري الوطني املصرف التجا صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 1,500,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   ئة تعبلاكياس ل USD 151,740.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام USD 277,200.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   شاهي احمر   USD 446,040.000  ةشركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة   USD 1,165,880.780  ولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤ 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 148,408.250  تحاد الليبى لشركات التامين الا

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 65,713.490  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  يد عمار علي عمار بلع خدمي  TND 80,087.960  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  احمد على محمد القزيري   جبنة شرائح ماستر  EUR 787,737.600  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  
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 مصرف الخليج االول الليبي  مد تنتوشعبدالباري علي مح جبنة شرائح كومبوا  USD 81,900.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش مشتقات البان  TND 213,653.880  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 البيضاء الرئيس ى -جاري الوطني ف التاملصر  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  بطاطا مجمدة  EUR 630,000.000  شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  مفتاح رمضان علي خليل   صابون ايل جلسرين  USD 146,376.000  شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف املساهمة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  يلي مختار الهادي عمار السه مكينات عد األوراق   EUR 399,750.000  مصرف االمان للتجارة واالستثمار

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي محمد  شاى اخضر  USD 217,251.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 قرقارش   -رف التضامن صم محمد عبدهللا محمد ابالعو االت سحب داتي  EUR 501,000.000  شركة املركز الليبي للحاسب االلي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 235,707.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 رج طرابلس االسالميان ـ فرع ب مصرف النور  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  USD 584,450.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 603,009.870  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميالنور مصرف  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام  USD 227,700.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 مسالته  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين تن معلب  USD 430,500.000  الليوث الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع جامع الصقع  -وحدة مصرف ال فتحى عمر جادهللا عبد الرحمن  بيض EUR 108,504.000  شركة املربين لالنتاج الحيواني 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  جبنة  EUR 360,549.000  اد املواد الغذائية شركة مرحبا الستير 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  حليب مبخر  EUR 112,697.120  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار  USD 217,921.800  الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  اديالو شركة 

  لس رابمصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع ط محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 472,302.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 771,292.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 برج طرابلس االسالمي ران ـ فرعمصرف النو  اسماعيل الصديق على شلوف  مضخات مياه  USD 158,879.690  الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة فريكو  EUR 1,030,625.980  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 لخليج االول الليبي ف امصر  الصادق محمد عبدهللا الشيباني  حليب EUR 728,832.000  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت عباد الشمس  USD 3,380,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 لبريد وكالة ا -ية مصرف الجمهور  الصيد بشير الكبير عجاج مواد تنظيف خام USD 57,400.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 وكالة البريد  -مصرف الجمهورية  الكبير عجاج الصيد بشير  مواد تنظيف خام  USD 197,600.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 شهر ابي اال  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات  USD 963,278.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت عباد الشمس  USD 1,326,000.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 مسالتة للصيرفة االسالمية -مصرف الجمهورية  أحمد محمد أحمد معيتيق صويا USD 975,000.000  شركة فيومي لصناعة األعالف وطحن الحبوب

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عصام رجب محمد الجحش   سيارات   USD 1,282,091.000  كة سيارات املتوسط إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها املساهمة  ر ش

 فرع الظهرة   -ري الوطني املصرف التجا الصغير علي الصغير علي   معدات تبريد   EUR 3,000,362.220  شركة أجواء لالستثمارات الزراعية والحيوانية  
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد  USD 291,041.840  الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 الرئيس ي  الفرع -مصرف السراي  حسن دراه  محمد عماد الدين منتاجات طبية   EUR 3,362,955.000  شركة عقار الشفاء إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 


