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 . 08/03/2023ى حت 02/03/2023تفاصيل 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

 وكالة قوز زناته  -مصرف الصحاري  عبد السالم احمد فرحات التير مواد عازلة للماء EUR 206,046.000  شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الحبيب صالح مسعود  بورسلين  USD 3,255,714.000  شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة و دوار الشمس  USD 362,208.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  عمران رمضان املجدوب عبدالحميد رخام-خام USD 67,680.000  مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

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

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  غساالت وأفران ومجففا  EUR 97,215.000  البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد امحمد علي اغفير   مات زراعية مستلز  USD 1,423,531.000  شركة الساحل الغربي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   سردين معلب  EUR 942,500.000  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات  USD 800,999.580  املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات الكترونية USD 1,526,100.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  ورق خام EUR 1,854,750.000  شركة التواصل االول للصناعات الورقية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  مكونات الكترونية USD 2,565,750.000  االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائيةشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ل عبدهللا احمد محمد االحو  خط انتاج مصنع أثاث  USD 1,743,800.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  معجون الطماطم EUR 639,600.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة محاليل طبية USD 276,201.080  العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي سداد مستحقات   USD 15,550.420  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   دجاج مجمد USD 596,940.000  ستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة الرائد الليبية ال 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  االالت صناعة أثاث  USD 1,791,950.000  شركة صروح املتوسط لصناعة األثاث

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

 ن فرع مصراتة مصرف النورا علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام  USD 165,920.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام  USD 203,616.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  ورق خام USD 2,405,250.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  خط انتاج مصنع أثاث  USD 2,278,150.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  
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 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مكونات تكييف  USD 776,287.500  الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف محمول  USD 1,245,228.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس   USD 750,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية EUR 1,774,500.000  الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  شركة املشارق الجديدة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  بركش  لطفى املبروك سليمان مواش ي حية  EUR 920,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مستلزمات تشغيل  USD 66,600.000  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي جبنة بيتزا  EUR 93,120.560  سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  تاجير طائرات  USD 300,000.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  شراء قطع غيار  USD 384,750.000  السريعة لخدمات الطيران  شركة الليبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 219,418.750  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  EUR 225,365.490  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات مقدمة للطايران  USD 199,843.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فهمي بن رشيد بن بدر   فائض مبيعات USD 4,420,000.000  فرع شركة الخطوط التونسية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد علي ابوبكر الزبته  نضائد USD 127,495.040  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  يوسف ابراهيم حسين ابو زويده  خدمات لتطوير منظومة USD 206,219.220  كة هاتف ليبيا  شر 

 مصرف الخليج االول الليبي  يوسف ابراهيم حسين ابو زويده  خدمات هاتف الالسلكي  USD 1,037,843.000  شركة هاتف ليبيا  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام صناعة اسفنج USD 536,000.000  األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات الكترونية USD 1,043,900.000  شركة املوجة للصناعات االلكترونية  

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  خط انتاج اثاث USD 2,030,900.000  شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 3,367,650.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 3,347,240.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الك فوزى فرج عدالة م جبنة شيدر   EUR 256,250.000  شركة املذاق األخير الستيراد املواد الغذائية والفواكه والخضروات  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات  USD 125,361.500  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد املنعم عاشور محمد املقري   كوابل USD 2,982,600.000  املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -صرف اليقين م عبد املنعم عاشور محمد املقري   كوابل كهربائية USD 1,374,000.000  شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   تن  USD 64,350.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  االملونيوم  EUR 219,760.150  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 330,625.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,588,700.000  دير  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتص
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي تغير مقطع الفرن   EUR 124,800.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي اكياس مصفيات الغبار  EUR 93,500.000  االهلية لالسمنت املساهمة  شركة 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   يدي حسين سليمان عطية هو  غساالت USD 310,500.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  تالجات USD 136,960.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غاز طهي USD 113,550.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميم املبروك علي مصباح علي األطرش  سداد اقساط إعادة تأم USD 5,615.880  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابو حبيل قطع غيار األت زراعية USD 67,897.000  شركة نجمة الساحل السنيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  تن  USD 692,100.000  املقداد الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -تحد  مصرف امل عادل عمر ابو بكر ابوحنك  كهربائية متنوعه  USD 72,800.000  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 320,040.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 158,790.770  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 64,790.220  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات اطفال EUR 1,170,988.040  ل شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطف

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   مناديل أطفال  EUR 59,875.200  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عصام محمد على رزاقة   حفاظات عجزة  EUR 78,806.780  البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال  EUR 335,100.000  شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  ادوية EUR 148,911.290  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالسالم علي طاهر بن طاهر  زيوت + مياه تبريد EUR 235,773.080  االصدقاء لتجهيز و تجميع املحركات و الشاحنات و املقطورات شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -قين مصرف الي إسماعيل خليل يوسف الصديق  معدات طبية  USD 863,444.000  شركة املنارة لتجهيز املستشفيات والفنادق 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  إسماعيل خليل يوسف الصديق  معدات طبية  USD 1,119,000.000  شركة املنارة لتجهيز املستشفيات والفنادق 

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   عبوة مانع التسرب  EUR 129,000.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 3,715,821.120  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب  EUR 434,336.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي معجون طماطم USD 78,640.800  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  مكيفات   USD 282,210.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  ي محمد علي العاتي هان مكانس كهربائية  USD 109,089.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ناصر علي عمر االحول   حفاظات اطفال   USD 63,050.000  شركة تالل الطبية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدهللا رمضان الغزوي  ادوية  EUR 313,020.000  الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات  شركة املاسة الدولية الستيراد املعدات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   زيت بعاد شمس   USD 128,385.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 412,400.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 771,100.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مواد خام  USD 291,060.000  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  ي  حفارات هوندا USD 627,908.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رفيق عثمان سليمان قرفال   اجهزة حاسوب وشاشات  USD 281,275.000  شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  شاي  EUR 345,456.000  التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة شركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  د العيساوي محمد مصطفى محم حشوة فستق بسكويت   USD 124,733.560  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات   EUR 490,000.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 81,687.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 105,250.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 71,825.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 54,900.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  أحمد الطاهر أحمد خضر اخشاب USD 192,797.740  السواعد السمراء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 النوران فرع مصراتة  مصرف طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 258,962.500  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 48,485.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   زيت دوار الشمس   USD 206,830.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  مناديل اطفال  USD 19,318.800  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 354,900.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  اثاث USD 60,915.000  شركة املنصورة الستيراد االثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 26,200.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام EUR 57,006.920  لتابعة لشركة املدينة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء ا

 ميز  الفرع امل -املصرف التجاري الوطني  حسن غيث محمد ميالد   ذرة  USD 3,250,000.000  شركة ألفا للمطاحن واالعالف والصناعات الغذائية 

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  حسن غيث محمد ميالد   ذرة  USD 4,447,518.070  شركة ألفا للمطاحن واالعالف والصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي علي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  EUR 130,334.550  شركة الربيع لصناعة الحفاظات ولوازم العناية الصحية و املنظمات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه أرز  USD 229,187.400  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه ثن USD 372,420.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 بنغازى الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  سعيد عبد القادر جاد هللا إبراهيم  إطارات USD 703,392.200  شركة ليبيا الجديدة إلستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  سام ابراهيم محمد عامرح مواد خام USD 23,440.000  شركة الطيب لصناعة األعالف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير   USD 2,000,800.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 29,460.000  شركه قصر املناره ألستيراد االثاث  

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك   كوابل USD 581,054.400  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  احمد الطاهر احمد خضر  خشب USD 106,000.000  اد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة السواعد السمراء إلستير 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب USD 162,593.010  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار على العاتى  مكيفات   USD 1,831,572.000  أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 مصراته  - سالمي الليبي املصرف اال  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد USD 35,834.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  أدوية EUR 305,926.100  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات الطبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  مبيد حشري  EUR 80,555.180  نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 

 راته مص - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 98,838.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  مكمل غدائي  USD 194,691.840  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  الحسين عمر عبدهللا املجرى  ملحقات ري  USD 146,968.240  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  الحسين عمر عبدهللا املجرى  ملحقات ري  USD 264,381.730  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  الحسين عمر عبدهللا املجرى  رشاشات مياه  USD 124,987.530  عية وقطع غيارها  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزرا

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عصام سالم مفتاح عثمان مواد خام USD 1,512,612.000  شركة الوثاق االول لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 252,192.000  الجدار الليبية السنيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اجصالح عامر ضو دعب إطارات  USD 226,073.660  شركة الجدار الليبية السنيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مفتاح أبوالقاسم جليد حليب EUR 193,752.000  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  سليمان محمود سليمان بركش عجول حية EUR 760,500.000  شركة قصر املحمود الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  ثالجات USD 810,965.500  شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 675,000.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 675,000.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   لحوم مجمد  USD 378,000.000  الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   لحم مجمد  USD 126,000.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه تونه USD 556,890.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد على يوسف   موز طازج  USD 639,900.000  شركة البدر املض ئ الستيراد املواد الغذائية واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح رمضان علي خليل   صابون  USD 136,861.560  شركة البحيرة الستيراد مواد التنظيف 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  عجول حية   EUR 249,600.000  مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  نور الدين محمد علي احمد تن معلب  USD 950,643.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  EUR 594,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  
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 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  EUR 1,491,566.560  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  بسكويت و كيك  USD 136,570.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل اعمال الربط  EUR 89,899.720  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل اشتراك سنوي  USD 70,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  زيت ذرة  USD 393,750.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  زيت طهي  USD 196,875.000  ليبيا إلستيراد املواد الغذائيةشركة تزويد 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه قهوة  USD 398,424.000  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات  

 مصراته -املصرف التجاري الوطني  فهمي بشير عمر امليطوني  مادة الراتينغ الصمغي  USD 461,700.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه والزيوت  

 العلوص  -مصرف الجمهورية  بدهللا عبدالسالم الجابرى مفتاح ع معدات طبية USD 16,935.000  شركة العلوص للخدمات الطبية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مستلزمات تشغيل تنر  EUR 339,521.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة فريكو  EUR 985,536.000  شركة سفاري الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عادل فوزي محمد ابوسديرة  موز  USD 1,321,992.000  شركة اضواء افريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

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

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاى سيالن احمر  USD 352,500.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاهي احمر  USD 60,100.000  لغذائية واملواش ي واللحومشركة دار التجارة الستيراد املواد ا

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاي سيالن األحمر   USD 308,000.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املاية  -مصرف الصحاري  هشام املهدي ابراهيم قداد  جبنة شرائح USD 102,988.800  شركة نبض االطلس ي الستيراد املواش ي و اللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   نة مفتاح سالم على ابوسني تونة علب  USD 408,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة علب  USD 800,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تونه USD 783,000.000  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  مد الغويل  محمد مصباح مح مجنبات الومنيوم  USD 243,968.740  شركة الصفاء الكامل لصناعة االملنيوم والبي في س ي وملحقاتها 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   زيت محرك سيارات   EUR 548,819.600  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروة يونس الطيب عبدالسالم  بورسلين   USD 3,538,665.000  حقاتها شركة املرمر الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 15,044.960  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 20,814.660  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 5,436.500  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 121,533.590  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 3,788.570  الليبى لشركات التامين االتحاد 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 57,332.350  االتحاد الليبى لشركات التامين 
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 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  احمد عمر حسين بن خضوره  توليف وتحسين الشبكة  EUR 2,470,849.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي معاذ محمد عبدالكريم الرعيض 200جبنة شرائح  EUR 653,923.200  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك  كهرومنزلية USD 64,927.000   وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى ادوية  EUR 91,591.930  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية مستلزمات تشغيل   USD 145,080.600  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية الواح جبس بورد USD 222,581.250  افذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنو 

 لرئيس ي ا -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح   USD 5,100,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح   USD 4,420,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  مكمالت سرانتى  EUR 123,200.000  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 520,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  ئة و تغليف  مواد تعب USD 192,780.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصير مركز  EUR 174,900.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصير مركز  EUR 294,056.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام )عصير مركز( EUR 360,450.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 172,908.610  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 297,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 345,817.220  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 239,871.200  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 1,147,040.000  شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير  USD 2,632,500.000  لمطاحن و االعالف ومضارب االرز شركة املراعي الخصبة ل

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  USD PVC 368,780.390  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد الطاهر أحمد عيس ي   عصير  EUR 617,089.970  الجيد الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  رمزي ادريس عبدهللا عبدو لحم مجمد USD 288,000.000  شركة املائدة الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  رمزي ادريس عبدهللا عبدو ضان وعجول حية  USD 2,025,000.000  لجديدة الستيراد املواد الغذائية  شركة املائدة ا

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   معجون طماطم EUR 1,350,000.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   نسكافيه EUR 545,000.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - صرف االسالمي الليبي امل عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم    PVCقطاعات  USD 71,330.200  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار   USD 171,308.560  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي أر  USD 352,434.200  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 117,810.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   الخام  مواد  USD 92,000.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  معاذ ادم ابراهيم البصير  حليب اطفال  EUR 320,630.400  شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل 

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد الصحية USD 87,795.000  العمران الباهر إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 امليدان  -مهورية مصرف الج سليمان بشير سليمان قداد  بقوليات معلبة  EUR 403,500.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عادل املهدي ابراهيم قداد   زيت عباد الشمس  USD 3,358,000.000  شركة البركة لتكرير وتعبئة الزيوت  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات جديدة USD 276,614.290  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس إطارات  USD 270,643.800  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 4,150,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  افخاد دجاج مجمد  USD 1,729,600.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالسالم محمد احمد  ت ملحقاهاتف محمول و  USD 1,210,051.000  دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد املهدي جبريل الكوت   االت تقيلة ومعدات تس  USD 238,200.000  شركة الكوت الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات  

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  عبدالكريم ناجي احمد وهيبه سكر  USD 3,022,500.000  شركة سما األرياف الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  عبدالكريم ناجي احمد وهيبه سكر  USD 2,600,000.000  شركة سما األرياف الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 703,079.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 679,430.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ايمن مصباح احمد وهيبة  مضافات اعالف  USD 166,500.000  شركة املجموعة املتحدة للمطاحن واالعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  سداد التزامات الشركة USD 86,940.000  معامالت للخدمات املالية شركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد الطاهر احمد عيس ي اسالك كهربائية  EUR 360,172.750  شركة انوار مصراته الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم مختار فرج جبران   عجول حية EUR 650,000.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,107,880.000  شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج إطارات  USD 93,406.690  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي طماطم   USD 337,500.000  الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  بكر الزبته ابوحنكعادل عمر ابو  مستلزمات كهربائية  EUR 105,516.800  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس املحبوب محمد ابومنجل ابوزويدة  إطارات USD 198,531.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح إطارات EUR 490,124.630  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد عبدالفتاح محمد القزيرى  ورق خام  USD 1,450,250.000  شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عبدالسالم عمر قصيبات   مواد عناية بالجسم EUR 69,650.280  االكليل الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا عمر عبدهللا املجرى  مضخات مياه  USD 149,109.890  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيرها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات USD 379,715.400  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد

 جنزور  -مصرف الصحاري  علي ابوجعفر علي العربي   كييس ومناديل تغليف  USD 38,900.000  شركة االستبرق الذهبي الستيراد املواد الخام 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  ابراهيم علي مولود شلغوم  أسمنت بورتالندي  EUR 97,500.000  شركة جبال الصفوة الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي سالم احمد الشاوش مواد صحية  USD 64,250.000  الفخامة الجديدة الستيراد املواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سالم بيت املال محمود علي عبدال معدات طبية USD 140,855.000  شركة البشري الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مالك الجيالني محمد الزروق  مستلزمات طبية  USD 109,201.790  التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد ابورويله غيث ابورويله مواد خام USD 342,210.000  مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد عمر امحمد كرير  حديد صناعي USD 149,451.880  شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد عمر امحمد كرير  اسالك حديد USD 670,000.000  املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر شركة 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد عمر امحمد كرير  اسالك حديد USD 670,000.000  شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  اسامة ابراهيم سليمان شاكة لفات حديد USD 51,840.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديديةشركة 

 ئيس ي طرابلسالفرع الر  - مصرف النوران  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  معدات مصنع  EUR 281,340.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش االالت زراعية  USD 1,610,644.000  شركة املحراث الزراعي الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج  زيت مولد كهرباء   USD 78,276.000  دات رحمة ليبيا لصناعة االالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املول

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج  موالدات كهربائية  EUR 117,836.000  ليبيا لصناعة االالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات رحمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وسيلة عثمان محمد سعيدة  جمستلزمات انتا USD 1,425,741.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان  مستلزمات زراعية USD 425,000.000  شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيرها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وسيلة عثمان محمد سعيدة  مسلتزمات انتاج USD 1,288,642.000  املنجد لصناعة البي في س يشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  احمد الحسن موس ى االصبيعي  أحجار خام  USD 3,600,600.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  هشام حسين محمد ميالد  مواد خام ألواح رخام  USD 3,580,200.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام 


