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 . 19/01/2022حتى   16/01/2022تفاصيل 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 فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد منصور علي أبو خضير   مستلزمات انتاج  EUR 667,680.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 378,538.000  العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 العزيزيةفرع  -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات  EUR 271,990.430  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   مشروبات وعصائر  EUR 522,932.470  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم  EUR 2,745,600.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت عباد الشمس  USD 992,844.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 النور  سوق  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  شكالطة  EUR 213,428.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  شكالطة USD 129,000.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد علي أحمد شابه ساطي   USD SUNFLOWER 224,853.000  شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 674,815.540  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام  EUR 123,000.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية EUR 901,309.830  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  جبنة كيري  USD 287,522.500  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 872,800.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب مركز  EUR 1,148,815.200  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   مقابل ايجار طائرة  EUR 275,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

افذ من اال  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل  USD 231,569.060  ملنيوم والبي في س ي مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنو

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  فالتر مختلفة   USD 251,475.460  شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم  

 جنزور  -مصرف الصحاري  كريمة محمد منصور الشتيوي  رضاعة أطفال  EUR 95,400.000  شركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 وران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف الن محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  مواد خام  USD 146,280.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 530,786.880  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمده  USD 282,000.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  EUR 114,098.100  شركة الفضيل الستيراد االطارات 
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 ملصرف اللليبي الخارجي  ا محمد على على عصمان   قرطاسية وكتب  USD 167,261.120  شركة  التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  مياه تبريد  USD 117,054.340  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يحي مصطفى محمد حودة  جبنة موزريال  EUR 87,308.000  الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 راتةفرع مص   -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 1,188,675.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 917,864.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 351,000.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  حركة مكاملات ا  USD 2,445,759.330  شركة املدار الجديد 

 ه مصراتهاملنطقه الحر -مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  حديد خام  USD 4,600,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  صويا USD 3,990,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  شاشات USD 117,450.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  غساالت USD 646,181.250  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن  حلوة شامية  USD 90,400.000  الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  ألواح رخام  USD 1,721,334.000  مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 143,152.920  شركة ليبيا للتامين

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني   اكياس USD 87,500.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  شاهي USD 157,500.000  تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  كرتون   USD 267,498.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

افر الستيراد املواد  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   زيت طهي   USD 2,350,000.000  الغذائية شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   طماطم USD 3,000,000.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   شاهي USD 2,995,600.000  شركة أجيال العطاء الو

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   زيت عباد الشمس  USD 4,175,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   سكر USD 4,434,375.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   سكر ابيض  USD 4,434,375.000  املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   سكر ابيض  USD 4,434,375.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ابراهيم علي سالم عمر  زيت ذره   USD 341,000.000  ستيراد السلع و املواد الغذائية شركة بشائر الفتح ال 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  اسامه واعر عبدالنبى امغيب   بطاطا مقلية   USD 63,882.000  شركة العالمة البيضاء الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  سكر ابيض  USD 556,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 الجهاد -وطني املصرف التجاري ال مالك محمد حمد حسين  زيت طهي   USD 2,350,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  زبادي  TND 247,885.560  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  زيت طهي  USD 265,625.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   لون غذائي   EUR 77,807.500  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة  USD 657,192.060  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  سمن   USD 141,019.200  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  صناعة ل مواد خام ل EUR 51,360.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د عنيبه امحمد سالم امحم جبنة شيدر  EUR 205,920.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة  USD 528,140.310  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت وكيك   USD 441,333.500  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودةشركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب  رخام  USD 88,950.400  مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي   سخانات مياه USD 135,000.000  متياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة اال 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  سلك تربيط   USD 180,750.000  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا املجري  الحسين عمر  مستلزمات زراعية  USD 126,020.640  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  نورالدين محمد علي أحمد   تن معلب  USD 2,788,000.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   شريط الصق  EUR 99,375.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام  USD 184,036.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  م محمد الرعيض  محمد عبدالكري  خزان تخزين   EUR 71,140.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نجيب أحمد على الضراط مضخات مياه   EUR 218,272.340  شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نجيب أحمد على الضراط ديسكو  EUR 56,214.800  االنماء التضامنية الستيراد مواد البناءشركة 

 فرع مصراته  -ليقين مصرف ا مصطفى سليمان مصطفى رمضان  معدات طبية  USD 1,600,000.000  شركة رفال الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   EUR 325,750.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية  USD 98,755.000  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  خميرة فورية  USD 129,600.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد احمد مصطفى الشحومي   خردوات بالستيك  USD 42,807.940  خردوات ومواد التنظيف  شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة وال

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   آلة القطة حمولة EUR 365,000.000  شركة الليبية للمواني  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  غساالت و ثالجات   EUR 2,668,541.000  أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   صحية  مواد USD 303,132.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مستلزمات تشغيل  EUR 330,186.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شوكوالته USD 94,393.550  البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   زيتون   USD 220,635.000  واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية شركة 
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 يج االول الليبي مصرف الخل عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  انابيب بي بي ار  USD 157,980.900  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 551,250.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مفتاح الزروق التير  حليب سيريالك  USD 213,657.600  عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة 

 ف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصر  اكرم احمد اكرم رشاد مواد تنظيف EUR 145,208.140  شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  اسامه محمد الهادي أبوكرازة قمح USD 6,358,000.000  شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزة هاتف   USD 250,102.240  االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الكبير عجاج الصيد بشير  رول نيلون مطبوع  USD 85,800.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 61,050.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 58,102.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام   USD 40,050.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ير العكاري بشير حاجي بش  ياغرت دليس   USD 980,601.260  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى   تونة معلبة USD 2,016,000.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   شاهي احمر  USD 508,935.000  الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   معجون طماطم  EUR 1,339,000.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عمر مختار عمر ابوغولة لفات حديد  USD 357,041.770  تيل الدولية للصناعات الحديديةشركة اس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي USD 360,337.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص نضائد EUR 173,498.140  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شقلوف ابوبريدعةصالح محمد علي   شعير   USD 1,080,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حمزة عمر عبدهللا عثمان تبغ  USD 2,800,000.000  شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة صالح محمد جحا   مستلزمات طبية EUR 518,400.000  الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   مكيفات USD 746,675.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  أجهزة منزلية  EUR 340,943.200  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  قطع غيار   EUR 128,850.340  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد  معدات طبية  USD 2,138,264.000  شركة نبض السالم الستيراد املعدات الطبية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  حديد مجلفن  USD 203,375.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  زيت عباد الشمس  USD 229,500.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  زيت زيتون  USD 506,977.800  شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  يوسف محمد على الشلتات معدات طبية   USD 3,650,552.000  شركة املؤشر الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 1,360,140.000  وغير الكهربائية وقطع غيارها   شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رمضان عبد الرحيم تليمات معدات طبية  EUR 1,880,500.000  شركة الحكمة  الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,706,755.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,510,830.000  در األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة ان 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات  USD 274,920.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 3,868,469.000  شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة هاتف محمول   USD 824,610.000  شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  علي محمد علي الكشر  شاشات  USD 209,334.300  شركة اركان املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  شمس ايت عبادز تن  EUR 219,850.560  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي مستلزمات تشغيل  USD 200,400.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  محمد عبدالسالم احمد خوجه اثاث منزلي USD 50,000.000  شركة املاسة الفاخرة الستيراد االثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان على سليمان عثمان  لفات حديد  USD 72,304.000  شركة إمداكم الستيراد مواد البناء 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   لحم بقر مجمد  USD 1,748,500.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد على على بالرأس على  قة معدات طا EUR 2,446,019.350  شركة هاتف ليبيا 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عصام املهدى احمد الهوش  ذرة  USD 1,675,000.000  شركة بروج السالم لصناعة االعالف والطحين 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 3,004,812.000  املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 الليبي  مصرف الخليج االول  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 2,807,136.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف  USD 935,718.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف  USD 931,228.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف  USD 909,490.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  نبيل محمد عبد النبي ماض ي  سيارات   USD 1,455,536.500  شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أنس فهيم عطيه أدم  شعير   USD 1,216,000.000  شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الناصر عامر ثابت عون  خميرة USD 1,008,000.000  الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  بوهادى سراج مفتاح املهدى أ هواتف  USD 1,301,425.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد  USD 1,593,777.500  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله دجاج مجمد  USD 3,783,477.000  املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 بنغازى  - مصرف الصحاري  عصام علي سالم  بدر   سردين معلب   EUR 1,170,000.000  شركة اللحالحية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نادر يوسف الهادي مستلزمات طبية   USD 3,405,248.000  شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن محمد الغرياني  مباني فوالدية USD 4,366,000.000  شركة نماء الشرق القابضة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  مروان نوري محمد علي   مواد خام   USD 2,966,250.000  شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام 
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 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل فوزي محمد ابوسديرة  لحم دجاج مجمد  USD 215,885.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  مواد خام  USD 811,200.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  


