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 . 23/11/2022حتى   17/11/2022تفاصيل 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   .االعتمادات 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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   سيراميك   USD 3,197,964.000  شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  درة  USD 1,209,600.000  التحدى الصامد للمطاحن واالعالف شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  ذرة  USD 1,142,400.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 2,148,080.000  ستيك ومواد الخام  شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبال 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 1,211,520.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  إطارات  USD 640,120.170  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   حمد فتحي عمر يوسف  إطارات  USD 133,918.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد USD 800,280.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  مصطفى امحمد محمد القويري  لفات حديد USD 300,000.000  شركة القويري للصناعات الحديدية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة ادوية بشرية   EUR 216,598.850  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 203,608.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي تأمين  مستحقات  USD 7,029.400  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي تأمين  مستحقات  USD 4,467.490  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي تأمين   مستحقات  USD 16,911.280  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 271,846.680  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  نادر يوسف الهادي  معدات طبية  USD 1,664,259.000  شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  ر احمد ابوسنينة  املهدي منصو  بندق USD 140,000.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز  USD 138,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد العارف عبد هللا الكشيك  جبن   USD 46,080.000  اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة م ابوبكر ابراهيم ميالد ابراهي ادوية  USD 102,294.570  شركة البسمة الطبية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية USD 207,503.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات ارضية EUR 185,304.340  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 نةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليا محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  USD 216,656.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية USD 188,391.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية USD 195,325.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكريم مصطفى عاشور بوفردة   مواد خام  USD 3,200,040.000  شركة البرهان االول الستيراد املود الخام

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رحاب فضل هللا عمر ساس ي  جبنة مطبوخ  EUR 135,252.000  شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 206,875.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم   حديد USD 896,222.200  السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع  شركة 

 ي الفرع الرئيس  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 195,040.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام  USD 784,890.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  ثن  USD 388,300.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح بشير القاض ي  نضائد  EUR 65,236.980  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  جبنة شيدر  USD 130,250.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   جبنة شرايح  EUR 107,380.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك مجمدة  USD 108,000.000  افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحومشركة 

 رع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ ف  اسماعيل أحمد محمد العاتي   مواد تنظيف   EUR 112,359.000  شركة اساس العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مريم عاشور سالم العجيلي جبنة موزيرال  USD 79,056.250  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,820,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 ران فرع مصراتة مصرف النو  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,821,204.680  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات USD 130,834.770  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات   EUR 59,721.020  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   ثالجاث USD 164,066.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي االت متنوعه   EUR 78,250.000  لالسمنت املساهمة  شركة االهلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مستلزمات انتاج  EUR 56,900.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت USD 157,382.420  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب USD 365,439.730  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 150,120.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 147,312.000  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس EUR 85,564.070  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات  USD 190,559.090  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  سخانات مياه  USD 127,770.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها 
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش  اطارات  USD 919,002.950  الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 292,800.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   احمد السويح عبدالسالم السويح حفاظات  EUR 1,416,522.700  ل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبيةشركة افض

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر  مكرونة   USD 326,642.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم محمد احجيبة  تونة معلبة USD 1,691,800.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس  USD 586,560.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد احمد مصطفى وفى  سماد زراعي  USD 500,000.000  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد احمد مصطفى وفى  سماد زراعي  EUR 138,074.130  الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,779,840.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,927,440.000  صنع بيتا لصناعة مواد التنظيفم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل   EUR 574,648.170  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود احمد مسعود تاللة   مواد خام  EUR 92,360.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املنجد البهلول احمد كريم  جرارات  USD 45,840.000  شركة إثمار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي  ة اجهزة ومعدات طبي USD 184,968.800  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  ثالجات  USD 159,644.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 يس ي  الرئ -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 69,750.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عياد ناجى احمد وهيبه تعبئة لعلب فارغة ل USD 3,750,912.000  شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عياد ناجى احمد وهيبه شحنة طماطم خام   USD 3,978,362.880  طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم و املواد الغذائية  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ن امحمد مسعود املبروك  ايم زيت عباد شمس   USD 852,000.000  شركة املصدر العاملية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر شاشات   USD 354,830.000  شركة ساحل الهنشير الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 413,235.000  ةشركة الحصن املتين للصناعات الحديدي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف   USD 56,053.800  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مروان نوري محمد علي  مواد خام  USD 1,197,600.000  املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  زيت محرك   USD 211,949.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبداللة محمد املجدوب  محاليل وريدية   EUR 112,488.480  شركة العالج األكيد الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  USD 155,000.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   قطع غيار EUR 75,268.500  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  EUR 36,750.000  املواد الصحية لصناعة القطن الصحي شركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة  EUR 208,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات   USD 1,791,120.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 98,794.080  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 277,943.400  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  مان شاكهاسامه ابراهيم سلي لفات حديد USD 824,660.590  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي أحمد مصطفى وفاء  سماد زراعي   EUR 199,560.000  شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب  EUR 420,500.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 244,465.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الهادي يوسف الطويل   حفاظات  USD 1,413,284.000  فل  شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والط

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الهادي يوسف الطويل   حفاظات اطفال   USD 1,477,563.500  شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  آالت حصاد قش  USD 119,700.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مضخات مياه منزلية  EUR 75,597.700  وملحقاتهاشركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 765,234.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري شيدر EUR 254,980.000  العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع طبرق  -فريقيا مصرف شمال ا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم   زيوت محركات  USD 479,658.000  شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج نضائد USD 50,588.580  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مصطفي إبراهيم محمد الكشر  بطاريات USD 154,363.620  شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد تامر خليفة تامر   ادوية  USD 338,823.000  شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد املبروك احمد الهوش  واح عازلة ال USD 233,920.000  شركة البادية العريقة لصناعة مواد البناء

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب USD 167,095.550  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة  دهن طرقات   TND 120,960.000  السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  معدات   EUR 239,700.690  نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  بي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزو  شرائح كرتونية  USD 15,930.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي أخضر  USD 129,120.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  زيت نباتي  USD 891,000.000  الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حمد املجيديبحسين رمضان م  PVCاكسسوارات  USD 50,522.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب اكسسوارات  EUR 109,375.210  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   مستلزمات زراعيه USD 99,500.000  الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي الضراط عبدالعاطي أحمد أقفال أبواب USD 134,709.000  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 100,776.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  
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 الرشيد  -مصرف الصحاري  سالم محمد ضو بن غيث   مالبس   USD 115,750.000  املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات و املصنوعات الجلدية  شركة 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت و كيك  USD 72,650.480  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره هريسة  USD 77,900.000  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد احمد خليفة عماره حليب منكه USD 49,766.400  شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 825,863.500  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ن حميدة محمود الدرويشايم قطع غيار  EUR 1,585.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار  EUR 500.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار  EUR 17,854.160  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 5,876.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش صيانة دورية للروافع  EUR 30,000.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 775.000  نطقة الحرة بمصراتهامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مكثف  EUR 1,549,454.400  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز الخوخ   USD 1,528,800.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   بكتين   EUR 199,000.000  ام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهات   EUR 11,390.050  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   شحم أالت USD 42,840.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون  USD 109,038.000  ي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة الربيان املثال

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد ابراهيم الشربف  سماد  USD 525,000.000  شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   مكرونه  USD 209,485.440  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  كر صالح الغاوي كاره محمد ابوب سيارات  EUR 607,426.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حية   EUR 297,402.500  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  بطاطا مجامدة  EUR 576,450.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  رز  USD 325,000.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز ة  شيكوالت USD 1,201,941.390  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمود بشير الكبير عجاج  سداد التزمات  USD 7,938,218.990  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املرافق 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  بطاطا مجمدة  USD 295,470.000  بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكهشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازج USD 1,360,000.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين الهادي امراجع دخيل  دجاج مجمد USD 86,400.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة  USD 525,000.000  الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 
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 الفرع الرئيس ي  -تحد  مصرف امل عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة  USD 525,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   محمود احمد محمود الزوي   مستلزمات زراعية  USD 57,896.000  شركة الخصوبة الستيراد االسمدة 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  شوكوالته   USD 22,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  كريمة البندق  USD 66,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  العروس ى عبد البارئ على الهادى طوب حراري  EUR 2,460,805.190  الشركة االهلية لالسمنت  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  شعير   USD 1,435,500.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى جبنة  EUR 662,760.000  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  طالء الغزالة   TND 151,158.780  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادى  TND 359,139.600  ريف الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  هشام حسني ابراهيم حسني بي  سيارات  USD 294,037.000  شركة وادي أرم الدولية إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 180,216.800  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية سيليكون  EUR 38,500.000  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  كراسات  USD 272,400.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وليد محمد سعد الحاج محمد  سداد قيمة مبيعات   USD 814,437.000  شركة الدخيلة للخدمات السياحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 281,557.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  خاممواد  EUR 112,200.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 307,200.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 971,376.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 832,608.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  PETمواد خام  USD 270,000.000  السلطان للصناعات البالستكيةشركة 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  فيرو منجنيز  USD 1,485,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  إطارات  USD 143,994.200  رشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.مشركة مجموعة امل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   زيت دوار الشمس   USD 220,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية  USD 47,090.000  شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية  USD 173,774.780  ت الطبية ومستلزمات االم شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرا

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية  USD 41,156.000  شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية  USD 117,259.500  شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية  EUR 183,142.100  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة ألفا  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   منصور انس علي رمضان  زيتون   USD 259,000.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
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 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 90,000.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل  USD 132,265.520  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية بشرية  USD 436,550.000  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 فرع االستقالل  -مصرف الوحدة  عبد الرحمن عبد هللا احمد الحسينى  عمليات تشغيل   EUR 10,000,000.000  شركة اإلتحاد العربي للمقاوالت املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 1,503,744.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 444,528.000  شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت نخيل  USD 128,114.840  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق هريسة معلبة  EUR 207,600.000  راد املواد الغذائيةشركة رحبة البركة إلستي

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 89,215.220  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي EUR PVC 85,790.040  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي خشب صناعي  EUR 342,415.000  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش شاهي   USD 289,940.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 رع الرئيس ي الف  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 138,016.640  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  خالد القمودي القنطري الحافي  معدات تبريد وتجميد  EUR 277,903.560  شركة أيار للمقاوالت العامة واالعمال الكهروميكانيكية

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  عبد الحميد عمران عبد هللا قميع عجول حية   EUR 317,500.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   ماء تبريد وزيوت  EUR 477,391.920  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 69,180.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار EUR 277,151.420  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون  EUR 5,406,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  أدوية طبية EUR 1,134,426.000  شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  جبنة   USD 139,392.000  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 653,400.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  على عبدالنبى على سويد قطع غيار TND 350,000.000  الوفير لصناعة املواد الغدائيهشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالهادي إبراهيم أحمد حيدة تونة معلبة USD 177,375.000  شركة مرمر ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا اشتوي السعداوي  مواد خام USD 41,250.000  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  سخانات مياه  USD 189,000.000  املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم  EUR 216,156.220  طع غيارها  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وق

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي USD 62,450.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي USD 349,200.000  النجاح الرائدة للصناعات الهندسيةشركة 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -ليقين مصرف ا مصباح ابوعجيلة سالم املودي  تونه بزيت الزيتون  USD 172,000.000  شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبد الفتاح صالح عبدالسالم الهجين بسكويت  EUR 38,368.900  شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مختار عياد مختار الغويل  أخشاب USD 364,105.350  شركة الساند للصناعات الخشبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  سداد فاتورة  USD 5,935.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   اج مجمد  دج USD 59,438.400  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد USD 749,112.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  ناجية حمزة حسين عبدهللا  مواد خام  USD 657,868.000  فاين لصناعة االسفنج والصالونات شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي طماطم   USD 270,000.000  شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 197,776.260  الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة شركة الجدار 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عامر ضو دعباج نضائد  USD 45,663.200  الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 ي فرع الرئيس -مصرف االندلس نورالدين محمد علي احمد   تن معلب  USD 2,230,100.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب   EUR 461,250.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  احمد حسن أحمد عامر   زيت دوار الشمس  USD 218,227.500  شركة العامر التجارية الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  اكرم محمد علي يوسف  حبوب قهوة  USD 229,680.000  شركة البدر املض ي ألستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 زليتن   -األمان مصرف  احمد فرج محمد امسلم  ذرة  USD 1,140,000.000  شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن األعالف

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   مل   500جوز الهند  USD 3,068,766.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  صناعة لمواد خام ل USD 2,314,480.000  شركة مكامن االولى لصناعة االثاث 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالوهاب الصديق احمد البرناز معدات طبية  USD 1,718,069.000  شركة تاكنس الدولية الستيراد املعدات الطبية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليم جمعة سالم البعيلى  ات طبية معد USD 1,526,353.000  شركة ازاد الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  معدات طبية  USD 1,910,063.000  شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعة لورق خام ل USD 1,384,250.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعة لورق خام ل USD 2,367,750.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف محمولة  USD 965,610.000  لتاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة ا

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  أكياس بالستيك USD 2,000,922.000  شركة علم دار للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 1,132,600.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة و تغليف   USD 1,038,340.160  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين  USD 3,284,622.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه اسياخ حديد  USD 4,000,000.000  البنيان لصهر ودرفلة املعادن  شركة 

 اتةفرع مصر  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد على الشركس ي مواد خام USD 1,700,529.000  مصنع االصدقاء للصناعات البالستيكية 
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 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  سداد التزمات   USD 1,992,748.150  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب  EUR 1,150,000.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنوافذ

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ايناس محمد جاب هللا سويس ي   شاشات   USD 1,032,500.000  شركة االمتياز االفضل الستيراد األجهزة  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  يوسف عمر محمد حدود  برمجيات+خدمات  USD 34,180.110  شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  يوسف عمر محمد حدود  معدات الكترونية USD 99,958.620  شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  أسامه امحمد محمد املهمل   نضائد USD 105,299.930  ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  وان صالح مصطفى محمد فري مواد عناية بالجسم USD 239,995.500  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  أسامة عبدهللا عطية الشوين  صناعة لمواد خام ل USD 2,308,417.260  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عادل محمد الدويهش   االآلت زراعية USD 1,566,382.000  املعول الزراعي إلستيراد اآلالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  االجهر عماد عبدهللا علي   مستلزمات انتاج EUR 770,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  أدوية طبية  USD 448,313.250  شركة ألفا  الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدالسالم علي احمد الدويبي   مواد كهربائية  USD 121,880.800  الفتح الذهبية للصناعات الكهربائية شركة 

 الرئيس ي   -األمان مصرف  حسام الدين عادل محمد الدويهش االآلت حصاد  USD 1,603,884.000  شركة املحراث الزراعي إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 447,250.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 220,260.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكه علي أحمد عبدالحفيظ حبوب قمح الكاملة  USD 3,100,000.000  شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  محمد بالعيد ابوبكر سليمان  حبوب القمح   USD 1,525,000.000  شركة العاللي للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عزالدين عبدهللا البكاي   مستلزمات إنتاج  USD 1,427,410.000  شركة جود دائم لصناعة املطابخ  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحميد عمر مسعود ابو خريص  مواد خام طالء USD 2,002,613.000  ابراج الذهبيةللطالء واملعاجن شركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  هشام حسين محمد ميالد  مواد خام USD 1,260,648.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  االآلت حصاد  USD 1,543,695.000  اد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها  شركة بستان األمل إلستير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي انور فرج محمد امسلم  زيت خام صويا USD 109,250.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  فوسفات الكالسيوم   USD 3,150,000.000  شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   بدالعزيز عبدهللا العنيزي عبدهللا ع مواد تغليف  USD 1,155,180.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تغليف  USD 1,100,988.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تغليف  USD 1,471,170.000  الريحان لصناعة املواد الغذائيةشركة 

 ء ـ الفرع الرئيس ي مصرف الوفا شروق العجيلي محمد زريمق  يف تغلورق كرافيت  USD 3,140,000.000  شركة النافورة الرائعة لصناعات املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,102,120.000  شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 


