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 . 07/12/2022حتى   01/12/2022تفاصيل 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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   صيانة السنوية   USD 117,000.000  شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   صيانة منظومة  USD 145,919.690  شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد حسن مصباح ابراهيم الجراي  حليب اطفال  EUR 135,840.000  شركة مورينا فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم عبدهللا ونس ابوفارس  حاسب و ملحقاته  USD 400,800.000  جهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة االنظمة املتقدمة الستيراد اال 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  عجول حية +ابقار   EUR 411,290.000  شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي  USD 200,200.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  فاطمة محمد عبدالحفيظ تكالة حفاظات / مناديل   USD 25,890.000  شركة الدرر الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 1,968,960.000  شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك ومواد الخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبد العزيز بشير قداد  أرز  USD 3,375,000.000  املحصول االخضر ملضارب االرز والصناعات الغذائية وطحن الدقيق ومشتقاتهشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير محمد عاشور الدرويش خدمات االستشارية  USD 25,500.000  سوق املال الليبي املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  إطارات  USD 510,079.000  قود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة امل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املولدي ابو القاسم عمار العالقي أكياس  USD 155,000.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  التومي فرحات التومي فرج  مواد تشيد وطالء  USD 16,580.200  شركة ابراج سبأ الستيراد مواد البناء 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  عبد السالم ابو نوارة   خالد عبد الكريم كسكس ي  USD 75,118.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  كورن فلكس   EUR 67,637.400  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زيتون   EUR 72,266.400  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر  USD 810,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح رخام  USD 2,141,400.000  مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   EUR 60,820.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجقندي جبنة موتزيريال   EUR 136,890.000  شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس واحذية USD 1,000,000.000  إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   معدات معالجة مياة   USD 105,100.000  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد ذرة  USD 1,183,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوب
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 مصرف النوران فرع مصراتة  مصطفي عامر الصديق االطرش  مواد صحية  USD 18,595.000  واد الصحية وملحقاتهاشركة مكناس الستيراد مواد البناء وامل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم مرور   EUR 149,927.710  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فهمي بن رشيد بن بدر   فائض مبيعات   USD 1,851,208.620  شركة الخطوط التونسية فرع  

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفي عبدالصمد سالم   مكرونة  USD 301,363.200  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  وجدان ابوبكر حمدان بن سعود   حليب معقم  EUR 37,800.000  الستيراد املواد الغذائية  شركة زين الجواهر

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 588,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد EUR 223,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف السراي  يونس قدمور مفتاح قدمور  علب زجاجية فارغه USD 20,597.460  شركة البستان للصناعات الغذائية

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد رمضان املهدي ابوحجر  تربة زراعية  EUR 27,324.000  شركة البازة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه حمص USD 201,000.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاذ محسن الزبير السنوس ي  مضخات وقود   USD 152,825.000  شركة الخبرات الليبية الستيراد املعدات النفطية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله االت تشغيل   EUR 480,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد EUR 82,152.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد لفات تسليح  USD 669,955.000  االيادى الذهبية للصناعات الحديديةشركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  معجون طماطم  USD 303,750.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  نجم الدين ابرهيم احمد عمار معدات طبية EUR 100,737.880  شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح الدين خالد عمرو صداع  معدات طبية  EUR 247,112.960  الدقة الصحية الستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبية  شركة 

 الخليج االول الليبي مصرف  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  حليب EUR 92,800.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   حليب  USD 38,500.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  سردين   USD 82,250.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   اسماك مجمدة  USD 168,750.000  شركة نجمة املجرة الستيراد اللحوم و املواش ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ليد عبدالهادي محمد الهوني و  قطع غيار سيارات   EUR 37,284.330  شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 2,724,500.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 3,637,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 ف الخليج االول الليبي مصر  حسين علي حماد مفتاح صناعةلل مستلزمات  TND 3,303,394.870  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح اجبان EUR 1,906,840.710  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح أجبان EUR 2,227,311.160  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات تحضير   TND 2,407,021.300  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 4,921,283.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
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 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 63,190.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 65,694.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 87,927.500  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   مكيفات    USD 3,663,144.000  ئية شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربا

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدامللك جمال محمد جنات  مواد بناء EUR 72,402.490  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مواد خام  USD 81,080.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات مطار  EUR 316,520.900  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش مناولة EUR 347,728.120  شركة اويا الدولية للطيران  

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

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  افران منزلية  USD 157,332.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد بناء EUR 135,500.000  راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة صويا  USD 1,800,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   احمد السويح عبدالسالم السويح حفاظات  EUR 1,413,758.000  شركة افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدهللا احمد محمد الشعافي لحوم مجمدة USD 448,000.000  النكهة الرفيعة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدهللا احمد محمد الشعافي دجاج مجمد USD 193,125.000  شركة النكهة الرفيعة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

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

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 153,400.000  ناعة القهوة شركة عصام وشركائه لص

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   مستحضرات تجميل   EUR 315,010.660  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا   مواد خام EUR 123,569.110  االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  سراج سعيد ميلود الغبار تونة  USD 276,900.000  شركة ثمار الجبل الستراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  نوارة علي محمد اقزيط   محاليل طبية TND 195,000.000  لليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم شركة ا

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 445,476.800  شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة USD 168,431.400  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية   

 مصرف النوران فرع مصراتة  باشاغا االدغم  ابوبكر علي الطاهر  عبوات كرتونية  EUR 144,436.600  شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ميسون املولدى الهادى على  جبنة موتزريال EUR 136,890.000  شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   ذرة  USD 1,020,000.000  البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوبشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات اطفال USD 160,850.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   تن معلب  USD 214,827.500  تيراد املواد الغدائية شركة ليبيا العطاء الس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تونة  USD 205,500.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر ةمستلزمات زراعي USD 525,000.000  شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام  USD 228,228.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  USD FOAM 43,894.720  شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  مواد صحية  EUR 152,460.000  الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -يقيا مصرف شمال افر  محمد جمعة على دوزان  USD BITUMEN 1,279,200.000  شركة الخطوة االولي لصناعة االلواح واملواد العازلة  

 مصرف الخليج االول الليبي  رضاءالطاهر محمد بن يونس  ادوية عالج قمل  EUR 145,264.500  شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الحسين سليمان ابراهيم شاكه   مستلزمات  تشغيل   EUR 280,824.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء  

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد وشرائح   USD 343,782.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد USD 39,075.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه صفائح حديد   USD 65,625.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د اشتيوي االجهر  محمد بلعي اخشاب EUR 1,079,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرائح EUR 295,401.600  شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرايح EUR 196,934.400  أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع بنغازي  -تحد  مصرف امل صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 282,389.600  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 244,292.600  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 405,198.960  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   كرون فلكس   USD 104,730.390  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات كهربائية USD 277,192.500  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 277,192.500  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  حبل تربيط   USD 93,000.000  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  لزروق مفتاح الزروق التير ا مواد بناء EUR 152,173.500  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  احمد احمد مصطفى الشحومي   مواد تنظيف   USD 68,446.640  شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النوري ابوعجيلة محمد العكرمي   حفاظات  USD 148,575.000  شركة جوهرة االم الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النو  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 60,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 108,480.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   أسقف معلقة USD 179,258.640  النوافد من االلومنيوم والبي في س ي  شركة القلعة لصناعة االبواب و 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات جديدة USD 321,820.820  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان   تن معلب  TND 384,300.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - رف االسالمي الليبي املص علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف EUR 146,900.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 
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 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 302,506.800  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن   USD 523,500.000  النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة شركة 

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 247,776.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام  USD 246,400.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 471,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 صراته م - املصرف االسالمي الليبي  محمد مختار فرج جبران   عجول حية EUR 827,750.000  شركة املثلى الدولية الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 945,368.800  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   رول تغليف  USD 46,351.200  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  علب فارغه  USD 487,404.460  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته  - ف االسالمي الليبي املصر  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد USD 89,200.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح عبدالحميد عبدهللا محمد  ثالجه منزليه  USD 176,844.200  شركة طعمة الحرية الستيراد االجهزة الكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 78,944.150  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  بقوليات    EUR 58,500.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 722,482.050  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCاكسسوارات  USD 123,000.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 320,699.860  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  احمد القويري محمد الصديق  أدويه بشرية  EUR 85,500.000  شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   كيك و بسكويت    USD 167,755.600  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد  USD 46,058.390  دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 ستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة واال  ميالد مفتاح محمد الفرجانى   نضائد USD 45,582.690  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية   USD 799,500.260  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 111,600.000  امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدويه بشرية   USD 171,200.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  EUR 372,920.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار EUR 816.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ايمن حميدة محمود الدرويش قطع غيار  EUR 1,515.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هللا املنصوري عبد الرحمن مصدق عبد  حليب مكثف   EUR 3,846,188.800  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب بودرة   USD 198,187.920  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 210,552.800  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 
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 فرع زاوية الدهماني  - مصرف النوران  سليمان سليمان   نورالدين عبدالسالم شاي احمر   USD 119,070.000  شركة مجموعة الصنوبر الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   صابون اوانى   EUR 297,294.000  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 171,285.340  جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 رع الرئيس ي الف -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 575,346.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 1,107,930.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  محمد خليفة عبدالرحمن العالقى فيفقطع لحم تونة خ USD 427,085.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد لشواء  USD 1,757,014.400  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  هيثم سليمان حسين حسين  اطارت USD 445,969.400  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت زيتون   EUR 137,195.940  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فجرة مصباح صالح احمد   زيت عباد الشمس  USD 424,000.000  ثمرات الخير الستيراد املواد الغدائية املواش ي واللحوم  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مفتاح أبوالقاسم جليد حليب EUR 1,454,400.000  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 38,995.720  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ   EUR 170,527.200  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ   EUR 235,915.780  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير رواخ  EUR 604,642.320  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  زيتون   USD 29,600.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  صلصة   USD 59,760.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 233,550.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ي امراجع دخيل  صالح الدين الهاد دجاج مجمد   USD 252,450.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق رضوان الطاهر الطاهر  ادوية بشرية  EUR 305,154.160  شركة الرضوان الستيراد االدوية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  مجدي على التومي الشيباني  ات تغطية رسوم دور  USD 38,364.000  شركة األكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية  

 جنزور الشرقي-مصرف الجمهورية  مهند عبدالحميد العربى أبوالسعيد سكر  USD 2,240,000.000  شركة العطاء املتقدم إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  دجاج مجمد   USD 1,925,000.000  ئية واملواش ي واللحوم شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمدة USD 448,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز اخضر USD 650,565.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد حشرية  مبيدات USD 88,764.500  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

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

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   لتر 5زيت نباتي سعة USD 511,812.000  الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 2,770,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات أطفال   USD 615,000.000  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات أطفال   USD 1,493,500.000  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  احمد جمعه يونس عبد الرحمن شاهي اخضر  USD 250,250.000  شركة االروقة لصناعات الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  احمد جمعه يونس عبد الرحمن شاهي اخضر  USD 108,925.000  شركة االروقة لصناعات الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  احمد جمعه يونس عبد الرحمن زيت ذرة  USD 569,337.000  شركة االروقة لصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمد وهيبهحمزه احمد م اسماك مجمدة  USD 551,250.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و 

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عبوات فارغة  EUR 455,261.060  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 88,631.210  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 2,143.800  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفة جحا خط انتاج  USD 1,015,810.000  شركة نوار للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد على محمد القزيري   جبنة شرائح EUR 797,836.800  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  غراء خشب   TND 113,163.600  السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش دواجن مجمدة  USD 54,705.350  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش جبنة مطبوخة  USD 91,593.240  يف الستيراد املواد الغذائية شركة ر 

 اإلستقالل  -املصرف التجاري الوطني  انور بشير سليمان قداد  بطاطا مجمدة  EUR 627,480.000  شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس  مستلزمات سيارات  USD 36,860.120  الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 142,010.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصطفى كامل مريمي املدوخ  بالط  EUR 161,296.250  شركة الشهور الستيراد مواد البناء

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر  EUR 506,917.440  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  كيكة EUR 111,888.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 با لخير -مصرف الجمهورية  لهيبلو محمد على محمد ا خدمة شحن السفن   USD 830,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  اجبان EUR 75,459.200  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  رقائق ذرة  EUR 74,080.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة  EUR 139,207.500  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 146,824.040  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة و تغليف   EUR 176,750.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  خيرى محمد ميلود املريمى  مواد خام EUR 157,500.000  شركة الندي لصناعة االلبان و مشتقاتها

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  أقطاب الكربونية   EUR 6,000,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  بشير املبروك محمد ابوقيلة   اضافات اعالف  USD 516,000.000  السد لصناعة االعالف الحيوانية شركة 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  إطارات  USD 189,960.000  شركة مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.م

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل   صابون   USD 146,376.000  البحيرة الستيراد مواد التنطيف  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  أجبان EUR 133,667.300  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

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

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي أر  USD 352,434.200  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة-الوحدة  الحسين عمر عبدهللا املجرى  وصالت مياه زراعية USD 99,518.260  ة الشوفان إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شرك

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   اجولة منسوجة  USD 184,000.000  دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليفشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال  EUR 1,859,142.940  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال  EUR 1,279,597.920  كة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشر 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال  EUR 1,205,803.240  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال  EUR 176,077.990  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 273,000.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 256,225.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  زيتون   USD 180,000.000  االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 رابلس  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع ط محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 844,657.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   زبدة  EUR 176,256.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   تن EUR 185,856.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي مستلزمات تشغيل  USD 89,143.000  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 ليبي مصرف الخليج االول ال سامي رمضان محمد بن سعد  شكوالطة   USD 233,316.770  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي أدوية EUR 191,709.420  شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  أجبان USD 753,586.840  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 100,994.700  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 امليدان  -مصرف الجمهورية  ان قداد سليمان بشير سليم زيت دوار الشمس   USD 835,380.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  عبد الحميد عمران عبد هللا قميع أبقار EUR 231,000.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  خالد عبد الكريم عبد السالم أبو نواره دجاج مجمد   USD 150,000.000  مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة واملواش ي و اللحوم  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 756,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 األندلس  -مصرف الصحاري  عدنان محمد علي الغنيمي  أدوية  USD 88,150.000  شركة املنهل الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   جبنة شرائح الجيد   EUR 1,499,731.200  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  تعبئة  تاال  EUR 106,900.000  شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية 
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 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  اج خط انت EUR 848,569.500  شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محفوظ علي محمد دحيم   بطاطا EUR 455,500.000  شركة غرناطه الستيراد االالت الزراعيه واملعاصر وملحقاتها واالالت الرش ومعدات الري 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 6,700,640.000  افريقيا لتعبئة املشروبات  شركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد شمش  USD 1,824,525.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالناصر علي محمد بليبلو مواد خام USD 139,421.200  االتحاد العربي لصناعة االبواب والنوافذ من االملنيوم مصنع 

 جوراء تا - املصرف االسالمي الليبي  جمال الدين ابوبكر االبيض الشريف  قهوة   USD 92,800.000  شركة زاد البركة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنس سالم غيث محمد   قمح   USD 3,225,000.000  شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محسن علي يوسف عون  ذرة  USD 1,850,000.000  شركة البادية العريقة للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا اشتوي السعداوي  مواد خام  USD 67,584.000  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  راهيم شاكه عبدالرحمن سليمان اب مستلزمات تشغيل   EUR 40,964.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طبية EUR 290,000.000  شركة الحكيم إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح ابوعجيلة سالم املودي  ن زيتو تن فاني بزيت   USD 86,000.000  الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 وكالة املدينه القديمه -مصرف الجمهورية  اد أنور بشير سليمان قد بطاطا مجمدة  EUR 183,330.000  شركة نات ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صفاء حسين ابراهيم اصليل   قمح   USD 6,187,500.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سراج حمد اسحام العالم منظومة طاقة شمسية  USD 4,639,250.000  شركة األنارة قروب لطاقة املتجددة 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  ناجية حمزة حسين عبدهللا  ألة رغوة اسفنجية  EUR 409,575.000  شركة فاين لصناعة االسفنج والصالونات 

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  رمضان أحمد على النعيري  جبنة شرائح EUR 414,067.200  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة  USD 535,000.000  املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  شعير   USD 7,500,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 37,728.600  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد الشيباني اللذيذ   معدات  ري زراعية USD 97,800.000  شركة البرج العاملية لالستثمار الزراعي والحيواني 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح نضائد USD 132,416.080  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 رع الرئيس ي ف -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح إطارات EUR 485,034.310  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سراج يوسف محمد ابو خشيم   حليب معلب   EUR 162,225.000  شركة الوفاء األمثل الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سراج يوسف محمد ابو خشيم   مكرونة  USD 107,712.000  شركة الوفاء األمثل الستيراد املواد الغدائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح يونس صالح عبدهللا  إطارات USD 432,589.720  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد

 س ي فرع الرئي-مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة غاز طهي USD 206,300.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 زليتن  –مصرف األمان   احمد فرج محمد امسلم  فول صويا  USD 1,500,000.000  شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن األعالف
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات إنتاج EUR 302,800.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مواد تعبئة وتغليف  USD 1,352,900.000  الريحان لصناعة املواد الغذائية شركة 

 ليبي مصرف الخليج االول ال الزناتي ضو منصور ضو   شعير  USD 3,370,500.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 2,605,460.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  سكر أبيض  USD 2,860,000.000  نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصراته  - مي الليبي املصرف االسال  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات  USD 431,500.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,974,951.870  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 وكاله القره بوللي  -مصرف شمال افريقيا  يوسف ميالد علي العماري  قمح  USD 4,999,991.000  شركة اضواء القره بولي ملطاحن الدقيق 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبدالناصر ابراهيم مسعود النائلي كارتون   USD 1,250,000.400  شركة منارة وازن لصناعة املواد الغذائية واملشروبات 


