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 . 22/09/2021حتى   16/09/2021تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,816,440.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مستلزمات تشغيل   EUR 80,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصراتة -مصرف الصحاري  هيثم سليمان حسين حسين  بطاريات   USD 620,029.460  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  خالد عبد الكريم عبد السالم أبو نواره دواجم مجمدة  USD 286,314.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة واملواش ي و اللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد ابراهيم محمد  احميدة  اطارات   USD 193,264.140  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مواد خام  EUR 152,820.000  مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة شرائح  EUR 185,472.000  شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

    مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 968,200.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 املاية -مصرف الصحاري  عبدالناصر املهدي ابراهيم قداد   أكياس EUR 21,215.000  شركة السهل األخضر للمطاحن واألعالف

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  -الوحدة  عادل محمود سليمان بركش عجول  EUR 119,491.840  شركة الوزن الثقيل إلستيراد  املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 196,025.100  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  محاليل طبية   USD 386,131.200  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع الرويسات  -مصرف الوحدة  غزال شلقامي عبدالرحمن محمد  اسمدة   USD 165,670.640  شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي  رخام   USD 210,000.000  مصنع العاملية للرخام  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام  USD 560,865.600  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  املهدى ابراهيم الفيتورى صوله  مياه مضخات  USD 121,930.000  شركة صولة الستيراد املضخات واملعدات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  جبنة شرائح  EUR 109,512.000  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات   USD 284,085.150  االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب   EUR 1,291,950.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 105,214.800  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس  الواح كوبست  USD 340,252.000  الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم شركة 

 وكالة اإلستثمار  -ني املصرف التجاري الوط  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب   EUR 214,992.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي و الحيواني 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته -الواحة   محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك زيوت سيارات  USD 34,432.540  شركة اإلطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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افد االملونيوم والبى فى س ى  شركة  افد بي في   EUR 54,385.730  نور طرابلس لصناعة االبواب والنو  وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  ابواب ونو

 الفرع الرئيس ي  -اي مصرف السر  عماد عبدالسالم عمر عريبي  زيت درة USD 169,344.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  غاز USD 271,671.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام   USD 727,428.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 104,078.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع زليتن  -مصرف الوحدة  احمد مصطفي سالم التومي  حديديةقضبان  USD 834,720.000  شركة الجسور الفضية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  حليب  EUR 263,054.800  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  فليكس ابيض EUR 62,501.330  الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي  مستلزمات انتاج USD 21,228.480  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني   EUR 6,779,620.000  ة املدار الجديد شرك

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 977,677.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافية  USD 497,140.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  محمود علي محجوب جبريل امليار مالبس  USD 123,000.000  صنوعات الجلديةشركة ناردين الحياة الستيراد املالبس واملنسوجات وامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   أرز   USD 75,492.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   تونة   USD 432,000.000  شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   شاهي USD 218,745.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   اطارات  USD 164,289.000  راد وسائل النقل وملحقاتها  شركة دروب ليبيا الست

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   نضائد USD 741,204.160  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملنعم خليفة أحمد الحجاجى   USD libyana asmart 2,346,862.540  ليبيانا للهاتف املحمول شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  USD .DJ KFFHJD 168,000.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

   ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم مواد خام   USD 131,798.250  الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شاى  USD 592,500.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  EUR 1,321,410.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام   EUR 136,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  كرتون   USD 156,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 جنزور الشرقي -مصرف الجمهورية  عماد الدين عبد الحافظ الصديق ديكنة معدات طبية  EUR 96,150.000  مركز تأهيل واعادة تأهيل املعاقين 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  لقزازخالد خليل خليفة ا شكالطة EUR 84,013.390  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز مشروب غازي  USD 84,734.060  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   سكر ابيض  USD 3,475,000.000  الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة 
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  على   محمد رمضان عبدهللا برأس مضخات مياه  EUR 171,781.200  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   سخانات EUR 169,650.200  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  إضافات غذائية  EUR 140,400.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش  اكسسورات بي في   EUR 115,440.000  شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون  USD 1,151,145.000  ومستلزماتها  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 214,914.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة   USD 129,200.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 186,618.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد سالم مفتاح زايد زيوت سيارات  USD 34,793.500  شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيار ها نوعها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  مستلزمات طبية   USD 535,189.460  الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر  أخشاب EUR 1,145,250.000  السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  شركة 

افذ من األملونيوم والبي في س ي  افد  EUR 345,280.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  اكسسوارات نو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك  EUR 212,257.240  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك   EUR 67,226.590  الصحية وملحقاتهاشركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تمديد تراخيص  EUR 60,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم  اكياس USD 180,000.000  مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية وضرب الحبوب شركة 

 سوق مواد البناء  فرع -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم  شعير  USD 2,604,800.000  شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية وضرب الحبوب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد عمر الفيتوري السويحلي  اطارات  USD 367,286.000  شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  مواد كهربائية  EUR 995,148.000  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة موزريال   EUR 398,065.600  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن   USD 365,841.300  ةشركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائي

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن   USD 294,325.470  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة  EUR 372,480.000  الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الوحده العربيه االسالمي  -مصرف الوحدة  صالح يونس صالح عبدهللا  اطارات  USD 231,688.500  شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى  اسالك كهربائية EUR 366,290.400  نوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة أ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماء محمد احمد ميالد  تونة  USD 60,500.000  شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي  أحواض مطابخ EUR 148,702.000  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  خميره فورية  USD 125,280.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 39,625.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  هريسة   EUR 211,400.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  تالجات فريزات  EUR 3,355,465.000  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح عتيق قشوط   مسحوق غسيل   USD 136,368.000  شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ماهر محمد الصويعي ناجي   جبنة شيدر   EUR 93,610.000  وس الستيراد املواد الغدائية شركة أضواء أكاك

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محسن محمد عبدالقادر التريكى العريفى اثاث  EUR 46,971.000  شركة الهدف الراقي الستيراد االثاث

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط  سكر  EUR 129,060.000  شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  ادوية بشرية   USD 453,777.960  شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد ابورويله غيث ابورويله مواد خام  USD 882,722.000  مصنع أبورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالطة USD 94,200.000  م  ئية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذا

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   بسكويت   EUR 382,138.310  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   بسكويت   EUR 149,858.320  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  سمن  USD 188,822.750  تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  شاهي USD 48,450.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 242,250.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة علي ابوبكر بشير اللذيذ  مواد خام  USD 776,250.000  شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر USD 91,000.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  العجيل   احمد محمد خليفة سيراميك   USD 2,023,296.000  شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   بندق USD 141,830.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عثمان امعمر محمد الصداعى  حديد  USD 400,000.000  البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  نعيم محمد محمد عبدهللا  جبنة مثلثاث EUR 69,250.000  شركة مراعي املتوسط الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  على احمد بشير الشلب  زيوت سيارات  EUR 22,390.400  شركة قوس النصر الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اكرم احمد اكرم رشاد مستلزمات العناية  EUR 146,119.680  شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عادل مفتاح احمد بالشيخ علكة  USD 46,800.000  شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عادل مفتاح احمد بالشيخ علكة  USD 56,000.000  شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  على صالح ضؤ سميه  مواد بناء USD 976,320.000  شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  سارة الشاذلي محمد أبوسام  معدات طبية  EUR 136,335.010  املتوسطية الليبية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و  شركة 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ابوبكر محمد منصور العنيزي   لبنة  USD 68,719.000  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  كريمة محمد منصور الشتيوى  مواد خام  EUR 162,500.000  شركة االصيل  لصناعة حفاظات األطفال واملنديل الورقية  

 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 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري حليب مبخر  EUR 1,595,284.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  الهادي سليمان زكرى العزابي   فيتامينات بيطرية  EUR 69,006.000  شركة القلعة العليا إلستيراد األدوية واألمصال البيطرية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  وليد عبد العزيز محمد منصور   ادوية بشرية  USD 1,875,650.000  االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية  شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  د خام موا USD 304,640.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 928,227.020  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   بن قهوة USD 163,371.000  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وائل رضاء املصري عويطي  PVCانابيب  USD 841,144.310  شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

افذ افد   EUR 79,275.060  شركة أصول لصناعة األبواب والنو  الرئيس ى  -مصرف الوحدة  رمضان ابراهيم علي الهجني  أكسوارات نو

 مصرف الخليج االول الليبي  عالء عز الدين سالم كرناف  دقيق قمح USD 880,000.000  شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مجمدات عرض  USD 139,650.000  الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مكيفات USD 91,350.000    شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس كمال على امحمد عمار   فواكه EUR 86,116.800  شركة الهيفوف الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  علب معدنية EUR 486,604.800  التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائيةشركة 

 نة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليا محمد عمر محمد املطاوع   اجهزة محمول  USD 280,590.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  -الوحدة  حسين محمد أحمد عامر  تشغيل  مستلزمات   USD 542,700.000  شركة ديوان الحبوب لطحن الحبوب ومضارب األرز  

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  صناعة الخبز  افران  EUR 58,298.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  مختار عياد مختار الغويل   ألواح أخشاب   EUR 290,281.850  شركة السند للصناعات الخشبية 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  افران  USD 157,150.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  غزالة مسعود عمر الفرجاني  قطع غيار   EUR 38,693.740  شركة الريادة الكبري الستيراد السيارات الحديثة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   مواد صحية  EUR 142,404.280  الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمود فرج جبران  مواد خام  USD 64,139.400  شركة بالدي الخير للصناعات الغذائية

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 594,987.100  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,329,998.100  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد ميلود عمر الخنفاس  معدات حضائر  EUR 130,800.000  شركة سنابل الزهراء الستيراد معدات الحضائر واملستلزمات الزراعية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  م رخا USD 43,930.520  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 2,382,730.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النواران فرع مصراتة حسام الهادي جبران ابوزهو  الواح  و  مواد خام  USD 138,579.100  الصحاري الجديدة للصناعات الحديديةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   توريد خام صكوك   USD 12,100.000  شركة معامالت للخدمات العامة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم الدعم الفني   USD 2,887.470  ات العامة شركة معامالت للخدم
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد احمد املختار احمد الحضيري   طابعات  USD 497,250.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مؤيد صالح امحمد حماد   خط لتعبيئة املياة  USD 400,000.000  شركة ريف الوطن لتعبئة ومعالجة املياه واملشروبات الغازية  

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   مجفف مالبس  USD 99,024.660  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 69,350.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 67,513.500  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  أدوية بشرية EUR 56,000.000  شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  أدوية بشرية  EUR 325,689.000  الطبية ومستلزمات األم والطفل  شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  درة USD 762,500.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  درة حبوب  USD 915,000.000  الوتد للمطاحن واالعالف شركه 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ية املهدي الغول عبدالعظيم عط مولدات كهربائية  EUR 419,990.000  شركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها واملعدات 

 االسالميه مصراتهفرع الخدمات  -الواحة   أحمد حسين إبراهيم الباقرمي  رمولدات وقطع غيا USD 104,548.000  شركة سنا البرق الستيراد املولدات الكهربائية واألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  فتحي عمر يوسف حمد  اطارات  USD 91,508.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات و النضائد املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي صالح ضوء سميه  سيراميك   USD 2,025,216.000  شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   مواد خام  USD 1,500,881.000  شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 911,625.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  USD 3,803,986.000  شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  أبوبكر مصباح أبوبكر عفط اسماك مجمدة  USD 228,800.000  م  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحو 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مواد تنظيف EUR 52,238.560  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 3,475,780.000  بحيرة الشمال إلستيراد التبغ شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد محمد محمد درميش  برمجيات   USD 141,504.960  شركة القلم لتركيب وصيانة وتطوير املنظومات بأنواعها 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  سامى محمد طاهر محمد بوقعيقيص  اثاث  EUR 1,658,758.500  االثاثشركة اوراس الجديدة لصناعة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس علي الصادق علي أبوحلفاية  مواد عناية بالسيارات EUR 10,149.000  شركة بئر التوتة الستيراد الزيوت والشحوم وكماليات ووسائل النقل  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 139,780.800  شركة اجياد ليبيا األولى الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  -الوحدة  خيرية علي القائد  مكونات اجهزة  EUR 2,438,700.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  -الوحدة  خيرية علي قائد مواد خام  EUR 1,043,600.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  لفات حديد  USD 1,240,788.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 سالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف اال  عبدالرحيم محمد امام الغزالي   قطع غيار االالت   EUR 55,178.750  شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املولدي ابوالقاسم عمار العالقي  مستلزمات تشغيل   EUR 123,255.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هشام علي البشير الحاج سالم  حليب مبخر  EUR 124,200.000  شركة  الوداد األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع  USD 2,631,930.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   جبنة موزاريال EUR 170,820.000  الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة جواهر افريقيا 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   شريط فوالذ مموج  USD 901,169.000  شركة الشط الجديد إلستيراد املواد الخام 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد عماد الدين فرج دراه  معدات طبية  USD 1,927,916.000  شركة عقار الشفاء الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -اليقين  مصرف عبد الرؤوف ابوبكر صالح مسعود  مواد خام   USD 3,233,760.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  رخام وبالط USD 2,946,240.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسماء الهادي محمد العماري   معدات طبية  USD 2,410,250.000  (2الرصانة الطيبة الستيراد املعدات الطبية حسب الفئة رقم )شركة 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أنس فهيم عطيه أدم  شعير  USD 7,440,000.000  شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  مصبعات  USD 3,310,000.000  شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية 

افد والديكورات من االملونيوم والبي في سشركة   مصرف النواران فرع مصراتة علي مصطفى عبدهللا السركس ي   اكسسوار بي في س ي  USD 150,720.340    التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

 بنغازى  -صرف الصحاري م الصغير على الصغير على   سكر  USD 2,481,050.000  شركة دملا العاملية الستيراد االغدية 

 وكالة اإلستثمار  -املصرف التجاري الوطني  عماد أحمد سالم الفلفال زيت قلي خام  USD 950,724.000  شركة الشروق العاملي للصناعات الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  القاض ى مروه احمد عصام طاهر  حليب اطفال  EUR 86,906.880  شركة النبق الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  مهره املهدى احمد الهمالي  مستلزمات انتاج EUR 1,474,623.500  شركة الوعد الصافي لصناعة االثاث املكتبي واملنزلي 


