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 16/06/2021حتى  10/06/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  ضوابط  البشأن    31/12/2020ي  املؤرّخ ف  (9/2020)املركزي رقم    يااستنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليب

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك االعتمادات الضوابط العامة بامل( من  5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال لقيمةا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهرباء  EUR 176,780.00 شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة موزاريال EUR 240,000.00 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -السالمي الليبي املصرف ا الصديق علي امحمد الناري  قطع غيار شاحنات EUR 162,924.00 شركة التفوق الزاهر إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت قطع غيار خط انتاج EUR 138,924.10 شركة شيماء للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد أحمد حسين املرابط   قطع غيار شاحنات EUR 163,783.80 شركة الكنار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه  مولد كهرباء EUR 85,000.00 شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد على النعيري رمضان أ  بسكويت   EUR 98,951.38 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   عصير مركز  EUR 564,300.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر سالم محمد احجيبة  مكرونة   EUR 56,176.23 شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مسحوق حليب  EUR 1,665,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي  مضافات علف دجاج USD 239,100.00 شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  علي رمضان علي الكريبي   USD PVC 1,300,999.00 شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 53,384.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مراد ابراهيم علي دومة مالبس  USD 1,000,000.00 شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  معدات طبية   USD 402,014.07 شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  ممعدات مطاع USD 334,384.51 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غ

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم   USD 303,752.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غ

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب  زيوت محركات USD 248,665.04 وملحقاتها شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسن محمد إبراهيم الكرشيني  سيراميك ومواد بناء  EUR 300,328.08 شركة الديار العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه  USD 157,838.50 شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  امحمد الهادي امحمد ابورويص طارات   USD 631,536.48 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    رشيد محمد فرج الصواني   مواد خام  EUR 92,549.20 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -تحد مصرف امل رمضان سالم علي أبوسنينة  شكوالطة  USD 948,727.40 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد EUR 100,975.25 شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة  USD 710,000.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه كورنفلكس  USD 286,065.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  م علي طاهر بن طاهر عبد السال  سيارات نقل   EUR 367,250.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 467,686.10 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   خطوط انتاج بالستيك  USD 220,093.00 شركة الشوفان للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج  جبنة USD 198,305.42 شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد محمد حسين بالقاسم   ثالجات وفريزات USD 1,215,000.00 شركة الفا الستيراد  املواد و املعدات و الكهربائية ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد ابو بكر الطاهر عريبي  حليب اطفال  EUR 109,012.00 شركة القصر امللكي الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مهند االمين صالح ابوداقل  رشاشات زراعية   USD 1,500,000.00 شركة رصانة املتوسط الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ند االمين صالح ابوداقل مه بذور  USD 1,700,000.00 شركة رصانة املتوسط الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   مواد خام طالء  USD 1,288,761.00 شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد هللا نوري العاشق  اضافات اعالفية  USD 1,363,271.00 شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها  

   الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت خام  USD 1,761,807.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مروان عزالدين عبدهللا   بالستيك  USD 1,712,645.00 شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  اضافات اعالف  USD 1,230,715.00 شركة الراعي الصغير لصناعة األعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد هللا نوري العاشق  مضافات اعالف   USD 2,245,633.00 شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 بنغازي  -رف املتوسط الفرع الرئيس ي مص محمد احمد علي اسماعيل  هاتف محمول   USD 690,000.00 شركة البرج الفض ي الستيراد االلكترونات واألثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل  بقوليات USD 1,702,681.00 شركة الدرهم الذهبي للصناعات الغذائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالته ونسكافيه  USD 104,127.00   مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 120,000.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   مضخات مياه منزلية  EUR 193,840.00 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة علي ابوبكر بشير اللذيذ  قطع غيار EUR 162,800.00 شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 451,475.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
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 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون مواد خام  USD 97,028.80 حصن املتين للصناعات الحديديةشركة ال

 مصرف النواران فرع مصراتة نجيب مفتاح خليفة البسكيني  مواد خام بالستيكية  USD 47,488.00 شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف 

افد من االملنيوم   مصرف النواران فرع مصراتة بدر صالح عبدهللا بالحاج  PVCبروفيل  USD 575,669.43 مصنع االخوة لصناعة االبواب والنو

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 29,734.00 الستيراد األثاث شركة قصر املنارة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات ري   USD 174,028.90 الزراعية شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 975,487.50 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات   USD 317,256.00 شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر  سيارات نقل  EUR 367,250.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبداملجيد عبدالعزيز محمد فطيس  معدات طبية   USD 114,057.00 شركة روبيا للمعدات و املستلزمات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية USD 232,223.68 شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اشرف يوسف محمد بن عون  مواد تنظيف  EUR 874,290.01 شركة ميسان الستيراد وتوزيع مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  حديد تسليح USD 1,551,748.00 شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول حية للذبح   EUR 500,003.50 شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  بداملؤمن فتحى على الريتمى ع اسمنت   EUR 255,000.00 شركة السالم الذكية لصناعة البالط  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   طماطم معجون  EUR 988,800.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رشيد محمد فرج الصوانى   قنينات فارغة USD 746,534.44 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية  

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي  ضو صالح ضو حميد   اطارات   USD 30,000.00 شركة الجودة جنزور الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رضا موس ي يوسف شاكير   معدات  EUR 72,000.00 شركة الجوهرة البيضاء للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 2,613.33 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  زيت طهي  USD 1,150,000.00 شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مصطفى احمد محمد ديهوم  قطع غيار USD 690,000.00 شركة البديل العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقلتها  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  سكر USD 1,496,250.00 شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

   عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني   سردينة USD 121,550.00 شركة جودة املراعي الستراد املوش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  العباس ابوبكر رمضان حموده  معدات طبية  USD 1,026,000.00 شركة حطين العاملية الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية و مستلزمات االم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين   عليلش  عمر سالم عبدهللا مكرونة  EUR 59,116.23 شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد صحية   EUR 346,560.00 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   خرطوم سخنات  EUR 80,052.00 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  فرع -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  والعات  USD 85,000.00 شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مكمالت واكياس تعبئة  USD 2,281,417.00 شركة الراعي الصغير لصناعة األعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  حفاظات أطفال  EUR 41,918.10 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى  ذره صفرة USD 3,685,000.00 شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عالة  ابراهيم خليفة احمد ابوش قطع غيار شاحنات EUR 350,070.50 شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  حليب  EUR 266,800.00 شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  قهوة USD 161,280.00 شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيرية علي قائد شلبيك  قطع غيار معدات  EUR 1,148,820.00 شركة الكفاءة العالية لصناعة االلجهزة االلكترونية والكهربائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيرية علي القايد شليبك  مواد خام لصناعة اثاث EUR 1,411,100.96 املكتبي شركة الريادة العالية لصناعة االثاث املنزلي و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خليفة الصويعي  ايناس عبدالسالم   مستلزمات طبية EUR 1,614,910.97 شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل الصديق على شلوف  مضخات زراعية USD 410,108.27 شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل الصديق على شلوف  مضخات زراعية USD 363,969.28 ستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت وامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طبية   EUR 818,723.28 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  امال املهدى ابراهيم قداد جبنة شيدر  EUR 115,500.00 شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالسالم محمد عبدهللا العجيل  اقمشة USD 1,480,427.77 شركة دوائر التصميم لصناعة االثاث و الصالونات و االقمشة و الستائر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام   EUR 32,040.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد  مواد خام  USD 1,925,550.00 شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النواران فرع مصراتة طفى وفى محمد احمد مص بذور زراعية  EUR 181,062.21 شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  مسطحات خشبية  EUR 383,712.80 شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  افران لصناعة الخبز و  EUR 95,092.00 شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 584,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار USD 33,120.00 شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 35,200.00 الستيراد األثاث قصر املنارةشركة 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات  USD 806,293.90 شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري  قمح USD 3,150,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  
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 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري  قمح USD 2,853,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها   الرئيس ي   - مصرف األمان  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل   مواد بناء EUR 115,632.43 شركة الصداقة الر

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباري علي محمد تنتوش  لحوم ابقار مجمدة  USD 399,375.00 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 411,850.00 شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حنين جمعة ابو القاسم التويجر  حمص هندي  USD 76,800.00 شركة عنابة الدولية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

افذ بي في س ي   فرع برج طرابلس  -اليقين مصرف  منصور علي سالم فليفل  املونيوم وبي في س ي  USD 91,080.70 شركة باب الريان لصناعة ابواب ونو

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمد سالم الفيتوري املاوي  مستلزمات للوالدة EUR 125,625.00 شركة الواحة الستيراد األدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عالء صالح علي ابوالسعود حفاظات ومناديل USD 224,590.00 شركة استدامة الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمال مفتاح عمر زغليل  معقمات  EUR 88,100.00 شركة ارغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  مصطفى محمد مسعود املبروك  الصق للطالء الخارجي  USD 999,200.00 اد الصحية شركة العمارة الرائدة الستيراد مواد البناء واملو 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  حبوب فاصولياء  USD 1,587,164.00 شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  مواد خام  USD 1,566,425.00 شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف  

 رئيس ى طرابلس  الفرع ال -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مضافات ومكمالت اعالف  USD 1,641,823.00 شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   علب تعبئة طماطم  USD 1,413,935.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا   معدات لصناعة طالء  USD 1,649,415.00 شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   معدات لصناعة الطالء  USD 1,583,211.00 شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  طاهر خضر الطاهر أحمد ال  اخشاب EUR 81,000.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 52,223.85 شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  على أحمد عبدهللا بالحاج  دعامات حديدية  USD 424,008.00 شركة الطود الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصادق محمد سليمان املحيش ي  اسالك كهربائية  EUR 182,640.00 شركة املاسة السوداء الستيراد األجهزة واملواد الكهالبائية وقطع غيارها واألجهزة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اشرف ادريس انبيه فليفل   منظفات  USD 216,665.00 شركة إيثار املدينة الستيراد مواد التنظيف  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية   USD 2,170,099.04 االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية   شركة سلين فارما الستيراد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد عمر محمد النيحوى  أحذية  USD 325,000.00 شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم جبريل سالم الزوبى  معدات زراعية USD 156,825.00 شركة متوسط القارة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد عبدهللا رفيده  جبنة USD 228,850.00 شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  على محمود فرج الجهيمي   رخام  USD 43,430.00 شركة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت  
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  على محمود فرج الجهيمي   رخام  USD 107,838.64 شركة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحى علي باشاغا نضائد EUR 143,468.40 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري   EUR 99,752.28 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز   مستلزمات تشغيل  EUR 67,941.76 مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه   قطع غيار EUR 47,675.08 الشركه الليبيه للحديد والصلب  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالخالق مسعود ابراهيم تيكة  سيراميك   EUR 29,492.85 شركة الدرب إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   لصقة سراميك ورخام   EUR 47,804.73 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فاروق ابراهيم مسعود زعبيه  معدات ورش )خراطيم(  EUR 65,980.00 يراد معدات وتجهيزات املصانع والورش ومستلزماتها شركة الشروق الست

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدهللا علي تيكه أسمدة زراعية   EUR 40,556.75 شركة الوابل الصيب الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 275,000.00 شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الهادي عبدهللا العائب   خزائن  EUR 44,800.00 شركة أمان ليبيا الستيراد الخزائن واألثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 735,000.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   اواني طهي  USD 117,922.00 الكهربائية واملنزلية شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد 

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي  رانيا محمد فريد عجاج  مشروب ثمرى    USD 102,816.00 شركة االغدية املمتازة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  احمد فتحى محمد محمد سميو زيت زيتون  EUR 501,642.50 شركة التنارة لصيد وتعليب االسماك 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرحمن فتحي جمعة معمر   مواد عناية شخصية  USD 101,999.97 شركة أكنو الستيراد مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   أعمدة خشبية  EUR 147,400.00 شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد عادل املبروك عنيبه معدات مطاعم EUR 108,513.50 شركة دروب القمة لتجهيز الفنادق واملطاعم واملقاهي

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد  مجموعة فواتير  USD 712,662.36 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج معدات تشغيل  EUR 113,341.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 583,284.24 شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  ات  إطار  USD 465,744.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الدوكالي ابراهيم بالحاج  ذهب  USD 2,457,000.00 مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  مستلزمات عنايةبالشعر  USD 237,971.60 شركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اف خليفة عبدهللا زوبي عف شاي USD 262,710.00 شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة جمال احمد املهدي هامل  سيور تعبئة حلزون تعب  USD 32,100.00 شركة االمتياز املركزية لصناعة االعالف 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد محمد العياش خضورة مواد بناء مختلفة  USD 207,300.00 شركة الغزالة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  مواد صحية  EUR 117,682.00 شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

افد من االملنيوم   مصراتة مصرف النواران فرع بدر صالح عبدهللا بالحاج  ماكينات لوح USD 110,000.00 مصنع االخوة لصناعة االبواب والنو

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  مستلزمات تشغيل  USD 331,391.20 مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 65,807.10 شركة قصر املنارة الستيراد األثاث


