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 . 07/09/2022حتى  01/09/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت 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

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عادل خليفة أمحمد الشائبي  مواد خام لالنابيب  USD 140,400.000  شركة بلقيس الستيراد مواد الخام

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر امحمد كرير  كوابل كهربائية USD 55,935.000  اسالك الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واملنزلية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  ام مواد خ USD 1,719,360.000  شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 1,283,360.000  شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد البهلول امحمد طروم  ادوية USD 257,588.000  ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد الهادي جبران ابوزهو  الواح عازلة مواد خام  USD 54,425.500  شركة قطاف املاسية للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 2,499,940.000  الكيمياوية ومواد الخام  شركة رويال للصناعات 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام بالستك USD 672,750.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   ادوية  USD 159,200.000  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات بي في س ي   USD 41,123.190  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر شعير  USD 4,800,000.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج أطارات USD 193,702.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية EUR 275,500.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - ف النوران مصر  فيصل العربي محمد زعميط  احزمة وقطع غيار   USD 306,576.360  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   لوز  USD 100,590.340  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 126,000.000  جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   وز اخضر م USD 829,237.500  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية   زيت ذرة  USD 71,538.000  شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغنى جمعة مريخيص مستلزمات طبية USD 1,470,000.000  البحار الدولية الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  يونس سلطان امبارك الوهج  قهوة  USD 107,136.000  شركة بزوغ الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالرحمن احمد املختار  شاهي   USD 26,800.000  املواد الغذائية  شركة النفحات الستيراد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر   آالت ثقيلة USD 321,350.000  شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر   آالت ثقيلة USD 315,000.000  شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع  
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 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد للا  أسماك مجمدة  USD 296,880.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالهادي محمد الهوني  قطع غيار سيارات   EUR 70,077.640  شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 1,974,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 607,510.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح شكوالطة  USD 157,020.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح أجبان  EUR 1,349,290.970  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مكانس كهربائية USD 161,044.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دى جالل بالناصر بشير الصا  سداد مستحقات   USD 67,565.170  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا امحمد عبدللا االبيض  تن+علبة USD 434,000.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 278.400  شركة الليبية للمواني

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  فوستر كستردا  EUR 239,700.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  خميره USD 44,550.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات داخلية USD 107,942.260  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات أطفال EUR 919,289.420  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  حديد صناعي USD 113,180.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  لفائف حديد  USD 30,100.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس  USD 904,320.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  ابو سنينهاملهدى منصور احمد  أرز  USD 162,500.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  نجم الدين محمد الهادي كرازة  قمح  USD 8,550,000.000  شركة املتحدة الباهرة للصناعات الغذائية ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز بشير سليمان قداد   رز  USD 418,986.490  الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدللا علي مفتاح احبيش زيوت سيارات   USD 79,872.800  الكفاءة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات مسؤولية محدودة شركة 

 مصراته  - لليبي املصرف االسالمي ا اسامه ابراهيم سليمان شاكه  لفات حديد USD 249,545.590  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي EUR 453,154.500  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مصاصات عصائر  USD 36,115.200  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر USD 211,200.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف   USD 43,056.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  EUR 123,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 157,500.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 107,775.360  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية
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 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 126,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب  EUR 255,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدللا الزوبي   سخانات مياه كهربائية USD 252,888.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  آالت زراعية  USD 47,400.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ابوشنب التركي عبدالرحيم عبدالفتاح  علب صفيح   USD 21,510.000  شركة بيادرالنعمة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طرابلس ي بشير إبراهيم بشير ال لفات حديد USD 101,249.500  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبداملجيد سالم عبدالسالم  سيارات   USD 1,533,900.000  شركة اشبيلة الجديدة الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رضوان ضيف للا الهاشمي الغزيوي  مغلفة مطبوعة EUR 261,250.000  السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدللا سليمان بن نصر   علب صفيح  USD 48,450.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 295,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 295,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الزبته ابوحنك  جبريل مفتاح ابوبكر ثالجات  USD 506,649.000  شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك  غاز كهربائي  USD 486,845.000  شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك  كهرو منزلية  USD 192,347.000  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة الصفوة الستيراد األجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية EUR 273,805.680  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

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

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 800,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار على العاتى  مكيفات   USD 3,163,050.000  شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  مقابل ايجار انترنت  GBP 1,188.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  إيجار سعات انترنت  EUR 2,262.920  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  مقابل خدمات صيانة  EUR 372,779.920  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمات انترنت USD 63,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  ل بشير محمد ابوفارس عاد استحقاق اشتراك انترن  EUR 150,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق ايجار سعات  USD 15,168.290  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع  سماد  EUR 143,484.000  حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 لليبي مصرف الخليج االول ا أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 324,472.800  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 216,177.200  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض  EUR 241,000.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 253,700.050  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  مقابل االشتراك الشهر  EUR 76,339.670  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدللا قميع أغنام  + عجول حية  EUR 1,438,000.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات انتاج EUR 579,200.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد للا املنصوري عبد الرحمن مصدق  جبنة شيدر   USD 747,900.850  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  جبنة شيدر   USD 323,234.010  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  موالدات EUR 105,722.000  جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات كيا  USD 756,380.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات نوع كيا   EUR 415,690.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات كيا USD 416,455.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق   EUR 238,953.600  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  عيض محمد عبدالكريم محمد الر  مستلزمات انتاج USD 106,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 384,750.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج EUR 1,845,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج EUR 1,947,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  ر سليمان قداد عبدالعزيز بشي دجاج مجمد   USD 1,134,000.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد   USD 1,251,432.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد   USD 701,103.500  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  موزوريال   EUR 655,200.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مفتاح أبوالقاسم جليد عصائر EUR 195,112.500  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيك USD 1,303,441.500  الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ   EUR 367,707.960  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 567,358.150  املتين الستيراد املواد الغدائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز تونة EUR 155,401.000  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد يحى شاهين أرحومة   اغذية اطفال EUR 46,133.330  واملعدات الطبية  شركة الرفيق الطبي الستيراد االدوية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة علفى   USD 7,812,500.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  مضادات السموم   EUR 53,550.000  السد الحديثة لصناعة االعالف  شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  حليب بودرة  EUR 2,147,500.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني منظومة دخل   USD 57,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد خدمات دعم   EUR 11,000.000  شركة املدار الجديد 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  مقابل دفعة مقدمة  USD 1,782.840  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام  USD 168,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  فريزات  USD 399,878.000  الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   شاهى USD 134,190.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 295,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بشير سالم خليفة  غراء خشب TND 154,799.520  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش  صالمي ديك رومي  USD 49,928.100  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش  دواجن مجمدة  USD 129,834.890  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر وكيكة  EUR 582,917.760  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالته  USD 1,039,998.000  الطائف إلستيراد املواد الغدائية شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح محمد حركات احمد  مواد خام USD 25,350.000  شركة الواثقون الحديثة الستيراد املواد الخام 

 قرقارش  -مصرف التضامن  محمد عبدللا محمد ابالعو  االت سحب داتي  EUR 974,248.000  املركز الليبي للحاسب االليشركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مستلزمات عناية  EUR 187,906.820  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 1,875,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  الرعيض محمد عبدالكريم محمد  مواد تعبئة وتغليف  EUR 129,030.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 257,584.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  تونة معلبة  USD 390,000.000  شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  تغذية حيوانات USD 225,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان   ادوية  EUR 135,400.000  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح  حفاظات اطفال وعجزة EUR 334,240.600  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني زيت  USD 186,522.750  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 ليبي مصرف الخليج االول ال هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني زبدة  USD 79,200.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 فرع الجادة -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد  قمح طري  USD 5,741,420.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 فرع الجادة -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد  قمح طري  USD 5,741,420.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات  EUR 187,000.000  ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مهند اسماعيل الصديق الغيراني  دواجن   USD 330,480.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مهند اسماعيل الصديق الغيراني  دجاج مجمد  USD 313,470.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ابراهيم مصباح احمد وهيبه  سيارات  USD 1,582,854.000  مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  - مصرف السراي محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طبية   EUR 646,885.090  شركة الحكيم إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 


