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 . 05/10/2022حتى  29/09/2022تفاصيل 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

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي م صاريف خدمات   USD 110,380.620  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي إبراهيم صالح أحمد عدالة  ادوية  EUR 93,736.250  الزاهية الستيراد األدوية و املعدات و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل بورتالندي اسمنت  EUR 260,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى مفاتيح كهربائيه   USD 102,805.800  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  مستلزمات انتاج EUR 27,730.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصرف الخليج االول الليبي  امحمد رمضان املرغني  موس ي مستلزمات انتاج USD 63,220.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 1,555,200.000  شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر فول صويا  USD 915,000.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   مكيفات  USD 946,592.000  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد عمر عبدالسالم عمر االطيرش  أوراق تعبئية  EUR 33,250.000  دف لتصنيع وتغليف مواد البناء  شركة مجموعة اله 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   طماطم  EUR 1,689,600.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد قمح  USD 3,420,000.000  النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوبشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية USD 182,125.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم شهريه EUR 225,006.000  كة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شر 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   اجار طائره   EUR 138,509.370  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   تاجير طيارة   USD 180,247.580  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ر بن مادي  محمد الهادي مختا ايجار واستهالك  USD 82,507.150  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانه USD 214,493.950  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   معدات طائرة  USD 73,716.450  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانه USD 179,542.850  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   معدات طائرة  USD 167,612.490  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار طائرة  USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   عمليات تشغيل  EUR 205,397.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 
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 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب شكالطة EUR 91,805.210  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عصام املهدى احمد الهوش صويا USD 825,000.000  لسالم لصناعة االعالف والطحين شركة بروج ا

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 266,500.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد تسليح USD 846,000.000  النجاح الرائدة للصناعات الهندسية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز كاجو USD 177,925.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 311,018.200  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حنقة محمد مفتاح على  سلك لحام USD 106,973.250  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات  USD 557,525.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 724,500.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات   USD 600,570.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 297,600.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى  عبدالرحيم عبدالفتاح زيت   USD 87,000.000  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 193,513.500  اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشبمصنع 

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ محمد احمد علي ابوتركية   قطع غيار وزيوت سيارا USD 393,414.730  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح خميرة EUR 271,199.500  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه شعير  USD 7,750,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي امبارك علي سالم ابوقشيشيطة   نضائد سيارات   USD 99,864.240  شركة الهالل الستيراد السيارات وقطع غيار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   شاشات  USD 706,922.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد ابراهيم بن طاهر   أجبان EUR 101,899.200  شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبداللة يحي ابراهيم بتية   قطع غيار EUR 200,892.960  شركة ادرار اكاكوس إلستيراد االالت و املعدات التقيلة ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  مواد كهرومنزلية EUR 93,501.070  انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 

 ع مصراتة مصرف النوران فر  الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب  EUR 760,230.500  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  ارضيات خشبية  EUR 104,466.060  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنوافذ ودرابزين واألملونيوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 180,258.850  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  عوامة كهربائية  EUR 86,144.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 279,624.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   مواد العناية بالجسم  EUR 50,949.800  شركة يزن الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس جهاز اشعة طبية  EUR 50,600.000  روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دعبدالعظيم عياد خليفة قدا معدات ري  USD 46,700.000  شركة املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية 
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 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  يونس احمد عبدالسالم احمادى أدوية بيطرية  EUR 125,406.600  شركة القدره الستيراد االدويه و االمصال البيطرية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  زيتون   EUR 37,695.200  السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 س االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابل هائل محمود علي الهتكي  محاليل طبية  USD 336,303.000  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تونة معلبة  USD 93,600.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  جبنة شيدر   EUR 1,475,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  دوائر ري زراعي   USD 293,141.800  شركة القمر الستيراد البذور و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  دلفات حدي USD 64,970.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مصطفى على خليفة الهادي   مكرونة  USD 73,800.000  شركة شمس األصيل الليبي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 108,773.280  الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بنذق USD 137,950.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 46,400.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديديةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 41,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 245,580.000  ات الحديديةشركة التنمية الحديثة للصناع

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  فدوى علي محمد ابو خريص   مكيفات  USD 1,884,300.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 71,432.250  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   علب صفيح  USD 57,000.000  جين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعا

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ي  الصديق مفتاح سليمان سبس  قطاعات ألومنيوم  USD 164,000.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان   تن معلب  USD 144,342.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   مضافات أعالف  USD 109,374.660  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن   USD 308,040.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى وقود طائرات  USD 107,110.220  شركة الخطوط الجوية الليبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  انيا نور الدين يحي الجربي معدات طبية USD 299,188.000  شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   كوابل كهربائية  EUR 830,686.500  ة وقطع غيارها شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائي

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  نك  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو ح كوابل كهربائية  EUR 766,975.500  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 327,773.760  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب اكسسوارات الومنيوم  EUR 123,500.000  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حمد الصديق احمد القويري م مكمالت غذائية EUR 821,000.000  شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات  EUR 120,600.000  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم مختار فرج جبران  عجول حية EUR 840,000.000  الجيرة الستيراد املواد الغذائية  و املواش ي و اللحوم شركة 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  نواقل إشارة  EUR 6,350.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  صيانة دورية للروافع  EUR 30,000.000  راتهاملنطقة الحرة بمص

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مكثف   EUR 3,822,650.400  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهة كمثري  EUR 49,250.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد ابراهيم الشربف  سماد  USD 2,625,000.000  مات الزراعية شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   شامبو   USD 113,065.200  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام USD 227,466.000  الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 43,089.790  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  ثالجات مياه   USD 184,140.000  شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز اخضر  USD 1,076,040.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   ثوم USD 112,500.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  أحمد الصيد عبدالرحمن القاض ى  لقاحات بيطريه  EUR 234,000.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 3,243,240.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مبردات  EUR 530,000.000  الجيد للصناعات الغذائية  شركة 

 مصراته -مصرف املتوسط  رضوان فتح هللا  سالم النعاس   ادوية  GBP 205,525.000  شركة املنارة الدوائية الستيراد األدوية واملعدات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  الصغير عبدهللا الصغير الشقمانى   كابل EUR 380,000.000  كة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة شر 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  حاتم عبدالكريم عبدالسالم أبونوارة مكرونة الكابتن  USD 71,250.000  شركة مدائن سبأ الستيراد املواش ي واللحوم

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 2,000,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي القطوس محمد سعيد على  مضافات علفية  USD 41,700.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو  خميرة  EUR 138,547.200  شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو  خميرة  EUR 49,500.000  اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية شركة 

 غازي(الفرع الرئيس ي )بن  -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  ذره  USD 2,520,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحن

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام USD 31,141,515.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  الكترود لحام  USD 75,960.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زيت دوار الشمس  USD 132,901.200  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادى  TND 154,372.800  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 425,250.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سالم العماري عزالدين الهادي  ويفر   EUR 291,844.800  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مواد خام  USD 385,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 206,640.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي كريم محمد الرعيض محمد عبدال مواد خام EUR 245,025.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام )كاربون( USD 1,514,700.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع زليتن  -مصرف الوحدة  ناجى احمد محمد وهيبه قمح  USD 7,155,000.000  الدافنية للصناعات الغذائية ومضارب األرز وتكرير و تعبئة الزيوت النباتيةشركة 

 فرع زليتن  -مصرف الوحدة  يبهناجى احمد محمد وه قمح  USD 7,155,000.000  شركة الدافنية للصناعات الغذائية ومضارب األرز وتكرير و تعبئة الزيوت النباتية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم املختار  صولة  معدات طبية EUR 236,194.280  شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط مواد خام  EUR 68,085.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 فرع دريانة  -مصرف الوحدة  طيب يونس محمد يونس بيض مخصب  EUR 153,600.000  غوط السلطان   -مجمع الدواجن واالبقار 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام  EUR 479,500.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة خيوط بوليستر  USD 442,800.000  ركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت ش

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة ماكينة قياس السجاد USD 32,500.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  أجبان EUR 291,614.400  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  مياة سخانات  USD 286,500.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم  USD 127,775.650  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 78,448.850  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  أدوية طبية  USD 1,090,464.000  الدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة ألفا  الستيراد ا

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح موادمنزلية من زجاج  USD 108,290.000  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مستلزمات تشغيل  USD 270,000.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي   ربونات الكالسيومك USD 478,800.000  مصنع العاملية لصناعة البالط

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح سيريالك  EUR 369,278.000  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 946,592.000  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 ابي االشهر  -ف الجمهورية مصر  صدقي املهدى األمين األحرش  مستلزمات العناية بشع  USD 142,508.520  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطاع غيار EUR 45,993.250  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات  EUR 97,828.000  املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمةشركة 

 ع الرئيس ي الفر  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  حلوي طحينية )شامية(  USD 76,227.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  امعمر الزروق علي اغنية أدوية بشرية  EUR 37,500.000  شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 214,078.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 314,160.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 
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 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد حسين طابون محمد  زيت دوار الشمس  USD 436,166.200  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدالسالم علي احمد الدويبي   سخانات وقطع غيارها USD 32,155.600  شركة الفتح الذهبية للصناعات الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد جمال الدين علي التويجيري  منتجات العناية بالفم EUR 306,194.400  الحكيم إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  دهللا سليمان بن نصر سليمان عب مواد خام USD 86,194.800  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء واملعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 42,189.600  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء واملعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,094,800.000  ة البالستيك واملواد الخامشركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناع

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبد الفتاح صالح عبدالسالم الهجين لفائف ارز  EUR 48,447.510  شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  تراخيص  USD 1,255,185.000  شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  عدي عبدالرزاق سالم  البوعيش ي   خاممواد  EUR 531,635.000  شركة الظبي للصناعات الغذائية واملطاحن واالعالف ومضارب االرز 


