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 . 11/01/2023ى حت 05/01/2023تفاصيل 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

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خديجة مصطفى عبد هللا الحزر  أكياس تعبئة  USD 87,600.000  شركة شهد املدينة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  تقنية معلومات   USD 1,455,880.000  اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  زيت طهي  USD 414,725.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  هيثم معمر عمير طيطش كوال لصناعة الطالء  USD 171,000.000  شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  قطع غيار آالت ثقيلة  USD 229,320.000  الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها شركة 

 فرع زليتن   -اليقين  مصرف وليد علي عطيه الصداعي   فول صويا   USD 1,005,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   EUR 114,000.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,838.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 195.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 2,020.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 5,245.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,195.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,620.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 12,850.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 33,300.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت دوار الشمس  USD 1,627,100.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية   USD 357,650.400  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   مستلزمات تشغيل  EUR 1,300.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 14,695.060  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 2,850.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 2,380.000  لليبية للموانيشركة ا

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 655.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 23,133.650  شركة الليبية للمواني
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 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   صناديق طرد  EUR 252,000.000  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   صناديق طرد و خزانات EUR 1,090,445.000  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   خالطات مياة EUR 197,934.110  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   خالطات مياه EUR 99,728.060  التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   خالطات مياة EUR 687,745.750  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  معجون طماطم EUR 357,350.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  ونة معلبهت USD 686,300.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  حليب USD 77,400.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة متلتات  USD 210,600.000  واش ي واللحوم  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية وامل

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي مقابل خدمات مشروع  EUR 18,528,603.750  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  البواروي يوسف بشير البواروي شفرات  EUR 411,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  بشير سليمان ابوعجيلة قداد   صوامع تخزين ومعدتها  USD 5,942,857.140  شركة مجموعة املروة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  صدر دجاج مجمد   USD 913,132.800  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  حم بقر مجمد  ل  USD 2,763,921.200  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 5,600,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 3,075,000.000  الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  لعماري  صالح ميالد علي ا قمح  USD 4,100,000.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  جبر فضل هللا ابراهيم الجازوي شعير  USD 4,875,000.000  شركة البحر املتوسط لصناعة االعالف

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي  USD 156,838.880  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي   USD 28,842.300  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  محمد عمر املشاى حسن   أجهزة معمل وقاية  EUR 96,126.000  الشركة العامة للكهرباء املساهمة 

 املاية  -مصرف الصحاري  هشام املهدي ابراهيم قداد  لحوم دجاج مجمدة   USD 222,000.000  نبض االطلس ي الستيراد املواش ي و اللحوم  شركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  نسكافيه EUR 173,166.000  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته -الواحة  عبداملنعم محمد رمضان حموده  صفائح فوالدية  USD 220,000.000  مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  مالبس USD 301,397.020  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  USD 113,259.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  تالجات  USD 203,475.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب  EUR 214,420.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 119,774.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 145,977.380  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطاارات  USD 141,149.600  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 261,360.000  الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية   شركة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات جديدة JPY 9,420,552.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية  USD 434,837.440  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   أسمدة  USD 99,840.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   أسمدة  USD 400,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس   USD 599,040.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نايلون  USD 115,200.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 83,520.000  ملواد الغذائيةشركة تالية الستيراد ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل   USD 512,150.150  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان تونة معلبة  USD 405,000.000  شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 416,680.200  ئية وقطع  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون  TND 230,000.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  كمال مصباح محمد عطية  أفران " كوشة "  USD 1,097,100.000  شركة انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,406,981.320  بية شركة السواعد للصناعات الخش

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  معجون طماطم  EUR 307,350.000  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل  EUR 111,099.500  الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوممصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  م ابوحبيل عبدهللا محمد عبدالسال  مواد صحية  EUR 109,416.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  سلك ربط مكينة USD 94,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق USD 98,950.460  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 112,400.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   سلك لحام  USD 155,204.000  الترابط املتين للصناعات الحديدية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح على حنقة   سلك لحام  USD 100,093.500  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية USD 225,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مخلوف محمد عبدهللا املشتال   مكيفات  USD 422,995.000  حقاتها وقطع غيارها  شركة الكوكب الذهبي إلستيراد االجهزة االلكترونية ومل

 مصراته  - ليبي املصرف االسالمي ال نوارة علي محمد اقزيط   أدوية TND 172,918.800  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   عود مار اكسترا USD 3,100,140.000  شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الحبيب صالح مسعود  بورسلين  USD 3,385,800.000  شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  ورق خام لصناعة الورق USD 809,625.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  خام لصناعة الورق ورق USD 1,253,650.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  خط انتاج مصنع اثاث  USD 866,450.000  شركة مكامن االولى لصناعة االثاث 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  فوزي احمد محمد عدالة ادوية بشرية   EUR 177,020.250  العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  ورق خام  USD 1,250,875.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  خط انتاج مصنع اثاث  USD 1,455,250.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  خط انتاج مصنع اثاث  USD 828,200.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,579,250.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,609,130.000  شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى معدات طبية USD 1,410,525.000  أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 1,053,288.200  ا وطع غيارهاشركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاته

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك وايجار  USD 168,731.060  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 مليانة  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار واستهالك  USD 181,710.400  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

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

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير كرتون  USD 1,939,281.120  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير كرتون  USD 1,928,294.550  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  زي عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العني مواد خام  USD 1,350,000.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام  USD 900,000.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أضلع حديــــــــد  USD 6,300,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  منير نجيب محمد درميش  منظومةوموقع الكنروني  USD 11,966.400  لالتصاالت والتقنية  شركة هاي كالس

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر شاشات وملحقاتها  USD 1,042,980.000  شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر شاشات  وملحقاتها  USD 1,059,990.000  شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن عبدالسالم محمد  ت ملحقاهاتف محمول و  USD 1,204,060.000  لكترونية والكهربائية شركة الخيار االفضل الستيراد االجهزة اال

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  املعتز رمضان الطاهر ابوتركية  حديد USD 820,563.000  شركة املنارة األولي للصناعات الحديدية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   مواد خام  USD 1,998,400.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة توني  محمد احمد محمد الزي قسيمات الكترونيه  USD 1,125,000.000  شركة نقطة تواصل رقمية للمعلوماتية والتقنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش ايجار و استهالك  USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  سيراميك   USD 2,642,290.000  شركة االريج املتقدمة الستيراد مواد البناء 

 قرقارش   -مصرف التضامن  حسام عمران أحمد دنة   قطع غيار مضخات   USD 1,500,078.600  شركة اشراقة الربيع لصناعة وتجميع املضخات 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  USD 43,443.880  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمى   USD 476,144.550  شركة ليبيا للتامين 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  رندا الطاهر محمد ابوراوي  احذيه  USD 298,125.000  تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ح  ساره البشير محمد الشبا سداد تكلفة شحن بحري  USD 2,393,511.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  عبداملنعم محمد علي بعيو  عبوات بالستيكية USD 3,005,900.000  شركة الخليجية للصناعات الغدائية واملطاحن ومضارب األرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   غاز امونيا   USD 27,241.460  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -اي مصرف السر  خالد خليل خليفة القزار شامبو  USD 290,166.900  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  حمد مفتاح عبدالبارى موس ى  اعمدة ومحوالت كهربائ  USD 1,608,661.060  شركة تويتر الستيراد االلكترونات املواد الكهربائية واملنزلية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  حمد مفتاح عبدالبارى موس ى  كوابل كهربائية ومحول  USD 149,333.000  شركة تويتر الستيراد االلكترونات املواد الكهربائية واملنزلية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  تالجات مياه USD 194,133.700  شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام USD 1,685,359.000  شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبد املجيد مصطفي محمد ادريس   موزع حاقن االسميدة  USD 950,000.000  شركة اجاويد الستيراد األالت ؤاملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبد املجيد مصطفي محمد ادريس   جزازة العشب الية USD 1,183,050.000  شركة اجاويد الستيراد األالت ؤاملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالح الزير اكياس تعبئة  USD 1,928,532.690  شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد تعبئة EUR 3,582,316.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام EUR 1,996,770.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد احمد علي السعداوي   بريمكس  USD 2,180,564.000  شركة حدائق املتوسط لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  طماطم علب  EUR 471,960.000  ودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد عبدالحميد محمد النعاس  كراتين  USD 1,865,000.000  شركة الصحراء الدولية للصناعات الغدائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  محمد عمر املشاى حسن   معدات مركز املعلومات USD 1,280,750.000  العامة للكهرباء املساهمة الشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 290,105.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 531,000.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام علي عمر بن زاهية كاتشب وماينيز  USD 401,850.000  شركة السنبلة الفارقة إلستيراد املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالفتاح الصغير على املسالتى  مستلزمات طبية USD 52,031.930  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  سليمان مصطفي محمد ادريس  م الراي بالتنقيط نطا USD 964,250.000  شركه السفر الستيراد األالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 125,136.560  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  الصيد هدية محمد الكموش ي  بورسلين  USD 3,397,086.000  القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناءشركة 
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 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  محمد عبدالسالم محمد احمد  هواتف  و ملحقاته   USD 1,312,060.000  شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  سوسن ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,066,042.000  شركة النبض الجديد الستيراد املواد الخام 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 480,500.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سعاد مفتاح محمد قرقورة  لفات حديد -مواد خام USD 1,700,566.000  شركة زاد الستيراد املواد الخام 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  بدالرحمن ياقه عبدهللا بشير ع مستلزمات صناعة أثاث USD 1,015,600.000  شركة املران لصناعة االثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   اكياس تعبئة  USD 1,945,415.580  شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  قمح  USD 3,008,000.000  وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته شركة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 245,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  اسامة رمضان مفتاح اشناق  خشب EUR 245,000.000  االثاث واالبواب والنوافد شركة صاللة لصناعة

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مريم حسين سالم بريبش  غطاء زرقاء   USD 2,993,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مريم حسين سالم بريبش  كلير بيرفورم USD 3,000,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  حفيظمبروكة علي احمد عبدال حليب مسحوق  USD 3,010,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 قرقارش   -مصرف التضامن  علي محمد علي بعيو   شاشات عالية الدقه  USD 2,015,000.000  امازون الدولية االولي الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية والغير كهربائية و الكماليات 

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  أسامة فتحي أبو عجيلة بن صليل  6حديد مسلح رقم  USD 860,250.000  مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماوياتشركة 

 رع الرئيس ي ف -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة غسالة صحون  USD 249,640.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة ثالجات USD 194,095.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة ثالجات USD 167,180.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة ميكرويف  USD 76,510.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة شاشات  USD 269,150.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة ثالجات USD 89,100.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة ثالجات USD 22,575.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبدالناصر ابراهيم مسعود النائلي كرتون حافظ لالغدية  USD 1,954,000.800  منارة وازن لصناعة املواد الغذائية واملشروبات شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,509,150.000  شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة   USD 2,008,000.000  رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة  USD 1,601,500.000  غيارها  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع

 املنشيه "االداره الرئيسيه"  -مصرف التضامن     عبدالناصر ابراهيم مسعود سيراميك   USD 1,852,060.000  اطالل بالدي الستيراد مواد البناءشركة 


