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 23/06/2021حتى  17/06/2021من  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

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 3,062,100.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مستلزمات انتاج  EUR 3,506,710.000  افريقيا لتعبئة املشروبات شركة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  سالم بشير سالم املحيش ى  عجول  EUR 856,687.500  واد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة الدليل الجديد الستيراد امل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  حلوة شامية  USD 69,310.000  اد املواد الغذائية  املساهمةشركة الرماح الستير 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  األرز  USD 920,000.000  اد املواد الغذائيةشركة سكرة العاملية الستير 

افذ  شركة   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    مستلزمات انتاج  EUR 275,000.000  املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

افذ   نية لصناعة األثاثشركة املعالى الوط  مصراته -صرف االسالمي الليبي امل عماد عبدهللا علي االجهر    مستلزمات انتاج  USD 588,000.000  واالبواب والنو

 ندلس االسالمي حي اال  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  بن و قهوة   USD 495,810.000  شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  شاشات USD 286,300.000  النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر  مستلزمات عناية بالجسم  USD 86,488.500  شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد ابراهيم محمد  احميدة  نضائد USD 496,013.980  التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  شعبان حميد  الصادق مفتاح مستلزمات انتاج  USD 150,000.000  شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  مكرونة  USD 107,000.000  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رفمص حمد بودقه حسان عبدالقادر م  مستلزمات طبية EUR 86,265.280  شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات انتاج  USD 555,090.800  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  هيم سعيد عبد السالم الفاس ي راإب  مضافات ومكمالت أعالف  USD 239,100.000  الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن شركة 

 حي االندلس االسالمي  -ريقيا مصرف شمال اف إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي  صويا USD 1,090,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات  EUR 1,466,087.680  والطفل    شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  السكر USD 1,383,030.000  التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي  شركة 

 هر ابي االش -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  مستلزمات انتاج  USD 16,700.000  لدقيق ومضارب االرز  شركة الوسام الذهبي لصناعة ا

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  ذرة USD 652,970.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط  مستلزمات انتاج  EUR 208,405.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة بن و قهوة   USD 114,048.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة  

 ملقريف ا -مصرف الجمهورية  عاطف علي سالم بدر   بيض وبيض مخصب  EUR 130,608.000  شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عاطف علي سالم بدر   مستلزمات انتاج زراعية EUR 445,445.130  شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  خميرة EUR 42,900.000  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    صالح احمد سالم سليمان   أدوية   EUR 231,260.700  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل   مواد بناء USD 38,521.000  ربائية  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكه

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل   مواد بناء USD 79,546.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  صويا USD 4,176,000.000  اعي الخصبة للمطاحن و االعالف ر املشركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  أسمنت  EUR 275,000.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات  USD 1,205,023.000  زمات األم والطفل تل مسشركة الرمال الستيراد 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح   خميرة USD 1,212,502.720  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  على الشارف املبروك عبدهللا   أثاث مكتيبة  USD 44,993.700  ملعدات املكتبية بجميع أنواعها يراد االثاث وازاد الوطن الستشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  توريد معدات صيانة  EUR 441,000.000  الشركة العامة للكهرباء

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  توريد وصالت كوابل   EUR 399,000.000  للكهرباءالشركة العامة 

 لفرع الرئيس ي ا -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد USD 175,851.130  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  يوسف املبروك صالح سميه  مشروبات وعصائر  EUR 722,200.000  شركة التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد محمد العياش خضورة مواد بناء USD 207,300.000  شركة الغزالة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  اسماء محمد احمد ميالد  مولدات كهربائية   USD 47,900.000  الجهزة واملواد الكهربائية شركة مكتبة العلم الستيراد ا

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  مواد صحية  EUR 100,700.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  مواد صحية  EUR 100,000.000  اد السيراميك ومواد البناء سدير الستير شركة قصر ال

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  مواد صحية  EUR 201,000.000  قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   حضائر دجاج  EUR 195,984.000  لذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني  حدائق اشركة ال

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  سعد محمد سعد هدية مبيدات EUR 103,680.000  ة املتخصصة الستيراد الكيماويات واملستلزمات الزراعية شركة الليبي

 وكالة مليته للنفط والغاز -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد  مواد تنظف EUR 77,764.680  عطر الصنوبر الستيراد مواد  التنظيف  كةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي  تاج الدين محمد عيس ى الرزاقي  األرز  EUR 100,769.790  شركة املوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  ى الرزاقي تاج الدين محمد عيس  كاتشب وصلصة  EUR 37,296.000  ملوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائيةة اشرك

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة مستلزمات انتاج  USD 531,330.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الصديق احمد القريري  أدوية   EUR 183,800.000  تمام إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرت الطبية ومستلزمات هاإل شركة 

 فرع مصراتة  -افريقيا مصرف شمال  مة عبد املجيد سليمان احمد ارحو  اجهزة كهربية متنوعة USD 876,000.000  شركة رياض للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى  جبنة مطبوخة  EUR 93,750.000  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    ابوسنينة  الم علىمفتاح س جبنة مثلثات USD 948,045.240  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    سالم على ابوسنينة  مفتاح أغدية أطفال  EUR 372,572.500  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   شاهي USD 630,000.000  د الغذائية شركة شمس الزهراء الستراد املوا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   تونة  USD 171,600.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية  USD 90,851.200  ة البيطريةشركة البطنان الستيراد االدوي 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  ذرة USD 2,310,000.000  االرز دات مسؤولية محدودةشركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية   EUR 94,309.020  البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية  كةشر 

 لس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طراب  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام  EUR 72,050.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمد زيتون عبداملولى ابوبكر م مواد خام  USD 98,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 رج طرابلس االسالمي ان ـ فرع ب مصرف النور  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام  USD 160,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

   عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني   تونة  USD 327,250.000  جودة املراعي الستراد املوش ي واللحوم  شركة 

 مصراته - المي الليبياملصرف االس عبدالخالق مسعود ابراهيم تيكة  مواد صحية  EUR 29,492.850  شركة الدرب إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  موس ي صالح محمد صالح   شاهي USD 163,800.000  اء الستيراد املواد الغذائية شركة خير العط

 لشريف احمد ا -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   السيارات USD 1,465,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  مشروبات وعصائر  EUR 33,177.110  الحديثة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 زور فرع جن   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  مربي  EUR 22,767.500  شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبداللة يحي ابراهيم بتية   قطع غيار   EUR 200,892.960  رار اكاكوس إلستيراد االالت و املعدات التقيلة ذات املسؤولية املحدودةشركة اد

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  رضا الهادي بلقاسم يحي مكمالت غذائية EUR 10,393.000  املداواة الليبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية  شركة 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  محمد مسعود محمد الخنفاس  مبيدات USD 94,664.400  شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  احمد فتحى محمد محمد سميو مواد خام  EUR 501,642.500  شركة التنارة لصيد وتعليب االسماك 

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  االالت زراعية USD 4,990,350.000  شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية   
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 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  االالت زراعية USD 4,948,214.000  عافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية   شفاء الشركة ال

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  د التبروري عثمان محمالتبروري  االالت زراعية USD 4,963,890.000  شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية   

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  االالت زراعية USD 4,974,850.000  ة   شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعي

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  مولدات كهربائية   USD 914,500.000  و املستلزمات الزراعية   شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات 

   علي محمد عمران الغزيوي    ZTEشركة  EUR 3,039,975.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي    ZTEشركة  USD 21,524,339.060  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي    ZTEشركة  EUR 181,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   قطع غيار EUR 147,400.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق النورى سالم مفتاح  مواد منزلية وكهربائية  USD 162,164.000  شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق النورى سالم مفتاح  مواد منزلية وكهربائية  EUR 601,779.430  ئية واللكترونية جهزة واملواد الكهرباشركة غريان الدولية الستيراد اال 

 فرع مصراتة  -ا مصرف شمال افريقي صالح الدين الهادي امراجع دخيل  كاتشب وصلصة  EUR 204,864.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم  

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه  حديد  USD 950,000.000  شركة يهدين إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها   

 بي ـ أبو مليانة سالمي اللي املصرف اال  املنير املبروك محمد ابوقيلة  صويا USD 3,180,000.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم   شعير  USD 5,100,000.000  شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية و ضرب الحبوب   املختار للصر

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   مواد منزلية وكهربائية  USD 90,758.700  النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   ربائية مواد منزلية وكه USD 123,265.200  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  شاهي USD 114,860.000  طنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائيةالو  شركة

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مولود منصور  علي منصور   أدوية بيطرية  EUR 139,218.300  الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطريةشركة 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مولود منصور  علي منصور   أدوية بيطرية  EUR 159,408.000  واملستحضرات الدوائية البيطرية ري لالدويةشركة الكنا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز بسكويت وشكالطة  USD 892,626.080  ركة املتين الستيراد املواد الغدائية ش

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 53,384.000  االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة ملتميز لصناعة شركة الهازل  ا

 مي الليبي ـ أبو مليانة االسال  املصرف  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  مجمدةدواجن ولحوم  USD 653,019.000  شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان أدوية   USD 1,024,912.000  والطفل   شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  دة مجم  لحوم  USD 1,166,400.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع البوانيس   -مصرف شمال افريقيا  مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم  االالت زراعية USD 56,460.000  عطاء الفالح املتيمز الستيراد االالت الزراعية شركة 

 فرع البوانيس   -مصرف شمال افريقيا  م مصباح عبدالقادر مصباح ابراهي مستلزمات انتاج زراعية USD 60,000.000  ية شركة عطاء الفالح املتيمز الستيراد االالت الزراع
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد بناء EUR 346,560.000  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد بناء EUR 80,052.000  راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  ة شرك

 ة ان املصرف االسالمي الليبي ـ أبو ملي احمد محمد احمد الفاندي  كرتون  USD 65,254.000  شركة ركن االبداع للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رشيد محمد فرج الصوانى   معدات وتجهزات اخري  EUR 600,000.000  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية  

 ليبي ـ أبو مليانة سالمي الاملصرف اال  النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير   صويا USD 1,855,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظف EUR 227,416.250  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  ؤوف علي محمد تنتوش عبدالر  عجول  EUR 650,000.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  معجون طماطم  USD 165,221.100  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد عبدالحفيظ عبدهللا حرويس  قطع غيار   EUR 53,361.960  تجهيزات العبور الستيراد قطع غيار السيارات شركة 

 رابلس  الفرع الرئيس ى ط  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  مستلزمات انتاج  USD 1,875,000.000  شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  حسام الهادى جبران ابوزهو   حديد  USD 171,672.880  شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات كهربائية   EUR 150,359.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي الغندوري عبد الرحمن رمضان مولدات كهربائية   EUR 101,923.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مستلزمات انتاج  EUR 109,338.000  غيل املصانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين حسن ابراهيم أميمن   اجهزة كهربية متنوعة EUR 158,816.000  زلية والكهربائية  شركة الهدف السامي الستيراد املواد املن 

 يانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل حسين حسن ابراهيم أميمن   غساالت صحون   EUR 27,628.000  شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين حسن ابراهيم أميمن   اجهزة كهربية متنوعة EUR 23,964.000  لية والكهربائية  شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنز 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي ملا عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول  EUR 781,105.000  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مختار فرج جبران  عجول  EUR 1,209,000.000  الجيرة الستيراد املواد الغذائية  و املواش ي و اللحوم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ح اوحيدة  نور الدين محمد مفتا حليب اطفال  EUR 215,600.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب اطفال  EUR 215,600.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب اطفال  EUR 215,600.000  ستلزمات األم  ة واملستحضرات الطبية ومشركة البركة الصافية الستيراد األدوي 

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي ميلود صالح عبدالهادي الديب  مواد منزلية وكهربائية  USD 150,028.000  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   موادخام   USD 297,313.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته -بي سالمي اللي املصرف اال  محمد فتحى علي باشاغا نضائد EUR 143,468.400  التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مختار على العاتى  مكيفات USD 1,632,431.700  أضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير  شركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مطهرات   مبيدات و  EUR 99,752.280  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مستلزمات عناية بالجسم  USD 157,520.000  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام  USD 4,413,064.000  ذائية  شركة النسيم للصناعات الغ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  مستلزمات طبية EUR 332,550.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي مستلزمات انتاج  USD 123,800.000  املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها  د لصناعةمصنع السر 

 مصراته - املصرف االسالمي الليبي بشير عبدهللا بشير القندوز   مستلزمات انتاج  EUR 67,941.760  مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 465,744.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -لليبي املصرف االسالمي ا ران  محمد مختار فرج جب عجول  EUR 856,687.500  شركة املثلى الدولية الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الهاشمي عبدالحفيظ الهاشمي البكش ى  مواد بناء EUR 59,999.940  شركة بابل العتيقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الهاشمي عبدالحفيظ الهاشمي البكش ى  مواد بناء EUR 56,555.000  بابل العتيقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 ابي االشهر  -ية مصرف الجمهور  وسام أحمد محمد املصرى  مصاريف ورسوم وخدمات EUR 21,000.000  شركة فضاء ليبيا لخدمات السياحة

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وسام أحمد محمد املصرى  م وخدماتمصاريف ورسو  EUR 21,000.000  شركة فضاء ليبيا لخدمات السياحة

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية بالجسم  EUR 377,580.000  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى ية بالجسم ات عنامستلزم TND 293,758.800  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد  مواد بناء EUR 28,363.200  حقاتها ذ.م.م شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد الصيد محمد الرخص ى  مواد خام  USD 37,800.000  ة محدودةملناديل الورقية ذات مسئوليشركة أزهار الربيع لصناعة ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه   قطع غيار EUR 47,675.080  الليبيه للحديد والصلب  الشركه 

افد اعة االبواب والنمصنع الدرقاش لصن  فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد عبدالطيف محمد الدرقاش  مواد خام  USD 65,000.000  و

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر علي عمر فكرون  أثاث أخر USD 105,631.500  يه واالثات املعدني  مصنع فكرون للصناعات املعدن 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي الطاهر خليفة املشرقي  مستلزمات انتاج زراعية EUR 192,326.160  ية وقطع غيارها د االالت واملستلزمات الزراعشركة املزارع الوطني الستيرا

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لراس رحاب عثمان خليفة عريان ا معدات طبية  USD 2,400,000.000  شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي  حليب مبخر  EUR 1,583,548.800  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   االت أخري  EUR 110,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات انتاج زراعية USD 112,288.830  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  التير  مصطفى سليم  مواد خام  EUR 103,271.000  البيض وتصنيع االعالف   لدواجن و انتاج وتفريخشركة الذهبية لتربية ا

 رج طرابلس االسالمي ان ـ فرع ب مصرف النور  مصطفى سليم التير   معدات وتجهزات اخري  EUR 60,927.910  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  
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 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم   تونة  USD 142,800.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وكرازهعماد محمد الهادي اب  االت أخري  USD 179,000.000  شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   مولدات كهربائية   USD 188,050.000  اد الصحية وملحقاتها شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملو 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  زي عبدهللا جبريل بالةمر  حليب مبخر  USD 570,000.000  شركة بين النهرين الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  جبريل محمد جبريل الكوت مواد خام  USD 144,000.000  شيماء للصناعات الغذائية املحدودة شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  تونة  USD 213,180.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  جبنة مطبوخة  EUR 165,000.000  لساهرة الستيراد املواد الغذائيةشركة العين ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مستلزمات انتاج  USD 87,100.000  بعة لشركة املدينة مصراتة  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التاشركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم   عائشة ميلود موس ى شعير  USD 9,280,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  مصطفى محمد مسعود املبروك  مواد بناء USD 999,200.000  الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة العمارة الرائدة

اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها   الرئيس ي   - مصرف األمان  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل   مواد بناء EUR 115,632.430  شركة الصداقة الر

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ايور شعبان صالح ابو السعود  مواد بناء EUR 153,000.080  شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عبير الزبير يوسف لنقى  تلزمات ام وطفل مس USD 101,413.140  شركة الطفل الحكيم الستيراد مستلزمات االم والطفل    املختار للصر

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي USD 138,200.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 تاجوراء  -سالمي الليبي املصرف اال  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي USD 182,550.000  االصاله الرائعة إلستيراد األثاثشركة 

 راتةمصرف النواران فرع مص  إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  مواد بناء EUR 117,682.000  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   بناءمواد  EUR 47,804.730  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سليمان الصغير علي وهيبة   مكرونة  EUR 42,240.000  شركة العنفوان الستيراد الغدائية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد بشير مصطفى الكبير   ئح جبنة شرا EUR 151,632.000  شركة أرياف بالدي الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد بناء USD 373,826.000  ملحقاتها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و 

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد بناء USD 42,745.000  و املواد الصحية وملحقاتها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء 

 س ي الفرع الرئي -مصرف السراي  بهاء الدين سليمان ميلود املزوغي شاهي EUR 20,400.000  شركة ساحل ليبيا الستيراد املواد الغدائية  اللحوم ذات املسئولية املحدودة  

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى  مواد خام  USD 371,216.250  شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه  

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  رج الشقعابى عبد السالم حمدنه ف مواد خام  USD 545,737.500  شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه  

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مواد خام  EUR 355,151.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء  

 مصراتةمصرف النواران فرع  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد  USD 91,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  حديد  USD 1,470,000.000  شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  د املريض ناصر الصيد عيا مستلزمات انتاج  EUR 1,668,600.000  شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترونية والكهربائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حمزة مختار محمد العاتي  مواد منزلية وكهربائية  EUR 742,182.480  شركة أنوار النيزك إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية واألسالك واملفاتيح الكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مختار عثمان مختار فرج   تف محمول  هاأجهزة  USD 560,838.000  لكترونية وملحقاتها  شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية واال

 فرع برج طرابلس  -رف اليقين مص عاطف العماري احميدة الحداد   بسكويت وشكالطة  USD 92,527.500  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة   مواد منزلية وكهربائية  USD 546,940.000  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الحبيب بن علي مازني  جليلة بنت مواد خام  USD 305,000.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرحمن فتحي جمعة معمر   مستلزمات عناية بالجسم  USD 101,999.970  شركة أكنو الستيراد مواد التنظيف  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك  ات انتاج مستلزم EUR 65,000.000  شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   حليب مركز  EUR 651,360.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  مستلزمات طبية USD 237,971.600  ة ومستلزمات األم  الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبيشركة 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  مستلزمات طبية USD 50,383.630  شركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  وليد الصيد محمد صالح   بسكويت وشكالطة  USD 1,825,040.000  شركة األداء الدولي الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مسعود زعبيه  فاروق ابراهيم معدات ورش  EUR 65,980.000  الشروق الستيراد معدات وتجهيزات املصانع والورش ومستلزماتها شركة 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ي علي سالم محمد الصغير الترهون مستلزمات انتاج  USD 1,042,990.000  شركة زهرة االكاليل الستيراد املواد الخام بانواعها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عالء صالح علي ابوالسعود حفاظات  USD 224,590.000  شركة استدامة الستيراد مستلزمات االم والطفل  

افد من االملنيوم مصنع   مصرف النواران فرع مصراتة بدر صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات انتاج  EUR 86,778.000  االخوة لصناعة االبواب والنو

افد من االملنيوم   مصرف النواران فرع مصراتة بدر صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات انتاج  USD 110,000.000  مصنع االخوة لصناعة االبواب والنو

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مالك رجب محمد صوان   مبيدات USD 2,145,300.000  شركة مجموعة االندلس املتحدة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 500,003.500  اد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  الرغيد الدولية الستير شركة 

 ع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فر  محمد علي محمد عديله حفاظات  EUR 566,784.000  شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدهللا علي تيكه أسمدة   EUR 40,556.750  شركة الوابل الصيب الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع برج طرابلس  -ليقين مصرف ا جمال عمر عبدهللا بن حسين  زيت طهي  USD 427,460.000  شركة النجم املتأللئ املتميز الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مفتاح فرج سالم ملوقه  زيت طهي  USD 513,825.000  شركة ليبيا البداية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران  على مفتاح العجيل  دانيه  مواد خام  USD 310,000.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,774,240.000  شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,148,004.000  بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية شركة 

 الفرع الرئيس ي -شمال افريقيا  مصرف طارق أحمد حسونة االمين  حفاظات  USD 109,667.700  شركة تماس ي الستيراد مستلزمات االم والطفل ذات املسؤولية املحدودة

 مصرف النواران فرع مصراتة عمران ابوشعالة محمد بن فرج  عجول  EUR 494,000.000  ش ي واللحوم شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملوا

 السالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس ا  وليد عمرو الشتيوي عمرو  أفران منزلية USD 603,036.000  التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د جمعة بن نعمة جمعة محم بن و قهوة   USD 59,500.000  شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 رع تاجوراء  -الواحة مصرف  عماد محمد الهادي ابوكرازه مستلزمات انتاج  EUR 33,239.330  شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  معجون طماطم  USD 98,280.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -املتحد  مصرف عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  زيت طهي  USD 520,387.200  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة محمد هاشم فالوقي  تونة  USD 1,852,500.000  شركة انانار الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  أحالم الطاهر محمد النويرى  يةمستلزمات طب USD 82,760.540  شركة طريق الصحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة  نضائد USD 271,741.470  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد عبد السالم علي الفرجاني  عجول  EUR 659,100.000  ضمان الجودةالستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ   عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز حسن   جبنة مطبوخة  EUR 83,772.000  شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز حسن   جبنة شرايح  EUR 169,416.000  شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 2,163,200.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد رحومة عمار الكويديرى  معجون طماطم  EUR 543,900.000  لحوم شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي وال

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  ل حليب اطفا EUR 583,284.240  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  كريمة حلويات  EUR 63,987.840  الغذائية شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد

 اتهمصر  -املصرف االسالمي الليبي  سالم جبريل سالم الزوبى  مستلزمات انتاج زراعية USD 156,825.000  متوسط القارة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 فرع مصراته  -اليقين  مصرف عمر سالم عبدهللا عليلش   مكرونة  EUR 59,116.230  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   شاهي USD 353,063.500  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  شاهي USD 322,980.000  لوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة الكيل ا

 فرع زليتن  -ليقين مصرف ا محمد عمر عبدهللا بن حسين مستلزمات انتاج  USD 500,000.000  شركة صناع الغذاء املتميز لتكييس وتعليب املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد عبدهللا رفيده  جبنة مطبوخة  USD 228,850.000  واللحوم  شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  لبيره  عبدالسالم علي عبدالسالم ا معجون طماطم  USD 3,000,000.000  شركة يلد الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   مواد قرساطية  USD 2,000,040.000  قلم املتميزون الستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية شركة 
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 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف ال رجب محمد علي الشاطر  كل انواع الفواكه(فواكه ) USD 2,058,000.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاهي USD 262,710.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال مواد بناء USD 2,278,500.000  املواد الصحية وملحقاتها دلتا الخير الستيراد مواد البناء و شركة 

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  ابوعجيلة احموده علي السوداني  السيارات USD 693,540.000  شركة هادريان الستيراد السيارات وقطع غيارها دات املسؤولية املحدودة

افذ من االملونيوم والبي في س ي   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج  مستلزمات انتاج  EUR 535,626.000  مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 مصرف النواران فرع مصراتة هدي هامل جمال احمد امل مستلزمات انتاج  USD 32,100.000  االمتياز املركزية لصناعة االعالف شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مواد منزلية وكهربائية  USD 254,580.000  الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ايمن حسين أونيس مفتاح   مواد بناء USD 18,937.800  ة وملحقاتها  شركة ريماس الرائد الستيراد مواد البناء واملواد الصحي

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ايمن حسين أونيس مفتاح   مواد بناء USD 71,084.220  شركة ريماس الرائد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض  مواد بناء USD 55,859.000  ء األيادي لصناعة مواد البناشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   أفران منزلية EUR 80,070.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   غساالت صحون   EUR 33,245.000  املواد املنزلية  شركة الصمود الستيراد

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  احمد عبدالحميد مراجع حمد محمد  اتف محمول هأجهزة  USD 611,300.000  شركة بيت العز الستيراد االجهزة االلكترونية  

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة معدات الكترونية   USD 143,220.000  وناتشركة املتفوقة الستيراد االلكتر

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد حسين محمد بالي مواد صحية  USD 140,061.680  حقاتها شركة الديار العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  حمزة صالح محمد جحا  مستلزمات طبية EUR 193,545.000  ليبية الستراد املعدات الطبية واملستلزمات الطبية شركة الزهراء االولي ال

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق    USD 712,662.360  الخطوط الجوية االفريقية شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان رقائق بطاطا محمصة   EUR 50,424.000  ستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة بابل الخير ال 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم مجمدةدواجن ولحوم  USD 3,561,487.000  لساحل الستيراد املواش ي واللحوم شركة ا

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مواد خام  USD 1,587,164.000  املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية  شركة اجواد

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ف اليقين مصر  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مواد خام  USD 1,241,612.000  شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اشرف ادريس انبيه فليفل   مواد تنظف USD 216,665.000  شركة إيثار املدينة الستيراد مواد التنظيف  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس ن محمد نور الدين محمود عبدالرحم  مواد بناء USD 58,907.560  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات EUR 134,516.310  وعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة شركة املجم

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -قين مصرف الي عثمان محمد عثمان القصبي   عجول  EUR 858,000.000  شركة فخر املذاق الستيراد املود الغذائية و املواش ى و اللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مفتاح جمعة سالم الرقيق   مواد تنظف USD 129,624.000  شركة العاصمة الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مواد خام  USD 1,172,522.000  شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  مستلزمات انتاج  USD 104,960.570  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال محمد ميالد الساحلي  اثاث منزلي EUR 1,515,363.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,641,823.000  شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,266,820.000  شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,910,355.000  شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  زيوت السيارات واالالت  USD 47,913.600  ويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة ت 

 مصراته  -رف املتوسط مص ول  عبدهللا احمد محمد األح مستلزمات انتاج  EUR 1,469,220.000  شركة املوجة للصناعات االكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   علب فارغة  USD 1,413,935.000  شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل احمد سالم سليمان   مواد منزلية وكهربائية  USD 330,767.300  شركة مجموعة مطلع الفجر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عبدالخالق مسعود إبراهيم تيكة  مواد بناء EUR 157,508.370  شركة الدرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة يوسف صالح سالم موس ي  السيارات EUR 375,000.000  شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة السركس ي  عبدهللا مصطفي عبدهللا مستلزمات انتاج  EUR 280,448.700  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  مستلزمات انتاج  USD 331,391.200  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  على حسين على املصرى  معدات ورش  USD 97,223.710  شركة الود الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   مواد خام  USD 2,001,384.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمود حسن محمد محمود  معدات وتجهزات اخري  USD 109,667.000  شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  دالسالم بن صليل  محمد ابراهيم عب  أسمنت  EUR 275,000.000  شركة أوبال لصناعة مواد البناء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عزالدين عبدهللا محمد   مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,317,716.000  شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عزالدين عبدهللا محمد   مضافات ومكمالت أعالف  USD 2,141,633.000  شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  الطاهر رمضان الطاهر ابوتركية   مستلزمات انتاج  USD 2,210,577.000  ربيانة لصناعة العربات الزراعية  مصنع 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  الطاهر رمضان الطاهر ابوتركية   مستلزمات انتاج  USD 2,195,416.000  مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا   مواد بناء USD 1,649,415.000  سرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاتهشركة ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   مستلزمات صناعة حلويات  EUR 76,176.000  شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   مستلزمات صناعة حلويات  EUR 88,000.000  شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  موادخام   USD 1,566,425.000  عة مواد التنظيف  شركة بيت االلوان لصنا
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  موادخام   USD 1,262,346.000  شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   مواد بناء USD 1,583,211.000  يت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته ب شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد   اعالف  USD 1,881,111.000  شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف و طحن الحبوب و مشتقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  على محمود فرج الجهيمي   مواد بناء USD 43,430.000  كة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت  ر ش

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  على محمود فرج الجهيمي   مواد بناء USD 107,838.640  شركة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت  

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  عبداملنعم رمضان الصغير عبدهللا  مواد منزلية وكهربائية  USD 96,961.200  شركة النجوم املضئية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  اتف محمول  هأجهزة  USD 1,200,250.000  غ  الكهربائية وغير الكهربائية وقطع شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد عادل محمد الدويهش  مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,365,839.000  شركة مراعي الغداء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث منزلي USD 40,750.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث منزلي USD 65,807.100  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث منزلي USD 61,600.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث منزلي USD 57,290.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي    عبدهللا عبدالسالم علي عطيه قطع غيار   TND 171,222.570  املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فى ميلود الحامى  رضا لط  اتف محمول  هأجهزة  USD 1,202,800.000  شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته االلكترونية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد مفتاح احمد عبيدة  معدات طبية  USD 219,097.000  الطبيةشركة الريم الستيراد االدوية واملعدات 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  احمد محمد بالحسن عبدالقادر  أدوية   USD 217,345.110  الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  يد  عمر فرج علي سع زيوت السيارات واالالت  USD 79,660.900  شركة نور االتحاد الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 لرئيس ى طرابلس  الفرع ا  -مصرف اليقين  محمد عبد هللا نوري العاشق  اعالف  USD 1,936,243.000  شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات انتاج  USD 2,301,900.000  شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن  -يقين مصرف ال محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات انتاج  USD 2,991,390.000  شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات انتاج  USD 2,703,130.000  شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ائد شلبيك خيرية علي ق معدات الكترونية   EUR 1,148,820.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة االلجهزة االلكترونية والكهربائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  امحمد الهادي امحمد ابورويص نضائد EUR 237,907.560  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 بلس  الفرع الرئيس ى طرا -مصرف اليقين  ري يونس ساس ي ابوزخارخي معدات طبية  USD 1,890,000.000  شركة انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  مواد منزلية وكهربائية  USD 85,000.000  شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الهادي عبدهللا العائب   قرساطية  مواد EUR 44,800.000  شركة أمان ليبيا الستيراد الخزائن واألثاث 
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 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد عادل املبروك عنيبه معدات مطاعم ومقاهى  EUR 108,513.500  شركة دروب القمة لتجهيز الفنادق واملطاعم واملقاهي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل   مستلزمات انتاج زراعية USD 247,964.220  اعية وقطع غيارها  زمات الزر شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستل

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  مواد بناء USD 1,262,150.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  املعتز رمضان الطاهر ابوتركية  مواد خام  USD 2,197,421.000  مصنع شاطئ النخيل لصناعة األثات املعدني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حسن محمد سالم زعيط  كرتون  USD 766,000.000  شركة الرائد الليبي لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة اتف محمول  هأجهزة  EUR 189,500.000  البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة اتف محمول  هأجهزة  EUR 158,436.000  شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد رمضان الطاهر ابوتركية مواد خام  USD 1,446,652.000  مصنع دانا لصناعة االثات املعدني  

 مصرف النواران فرع مصراتة ابوبكر مصباح ابوبكر عفط جبنة مطبوخة  EUR 159,800.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 جنزور  –مصرف الصحاري  حمزة على محمد عمران  الذهب والحلي  EUR 244,131.750  شركة جوهرة العالم الستيراد الحلى و املجوهرات و املعادن الثمينة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية   USD 2,170,099.040  سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه كاتشب وصلصة  USD 80,844.360  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  -مصرف املتوسط  خيرية علي قائد شليبك  مستلزمات انتاج  EUR 1,547,765.000  شركة الكفاءة العاملية لصناعة األجهزة اإللكترونية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   اعالف  USD 1,684,350.000  شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبد الهادي يوسف الهادي خلف   مضافات ومكمالت أعالف  USD 1,381,537.000  شركة الراعي الصغير لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عماد احمد سالم الفلفال  مواد تنظف USD 660,025.000  امليرا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة 


