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 . 09/02/2022حتى   03/02/2022تفاصيل 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 ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  EUR 98,264.040  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي   كوله سيراميك  EUR 92,661.000  االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 مصراتة -مصرف الصحاري  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات   USD 861,148.550  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خوجه مفتاح خوجه اليسير   مبيدات حشرية   USD 92,050.000  شركة ارض الخير الستيرد االالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت عباد الشمس  USD 958,608.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 362,880.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  حمد املحجوب  عبد اللطيف محمد م  شاحنات EUR 302,400.200  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد EUR 351,204.400  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة البريد  -مصرف الجمهورية  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام  USD 81,600.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد الشمس  USD 332,500.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي  

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   مولدات USD 187,650.000  يارهاشركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غ

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدهللا الشيباني  تونة  USD 731,600.000  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   EUR 2022/11 577,500.000  البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   ب اطفال  حلي EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب اطفال  EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض  ادوية   USD 140,697.720  شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 524,852.400  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  شاشات USD 257,088.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محسن محمد محمد ابوفناس  حبر طباعة  USD 511,720.000  فناس لطباعه مواد التغليف والتعبئه شركه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية  USD 131,760.000  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 446,521.000  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة   USD 661,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب   مواد خام  USD 2,051,380.000  مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع  
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 بنغازي  -ي مصرف املتوسط الفرع الرئيس  طارق محمد علي الورفلي  خميرة  EUR 49,500.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي  ادوية   GBP 66,553.370  شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل 

 وكالة مليته للنفط والغاز -مصرف الجمهورية  صالح املصري علي عويطي  دهن نباتي   USD 255,379.200  شركة السنبلة لصناعة املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب  EUR 1,800,000.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  م سليمان  صالح احمد سال ادوية جلدية  EUR 145,530.920  شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا محمد عبدهللا ميالد  اطارات  USD 172,338.000  شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وجميع  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  قطع غيار USD 248,000.000  املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مستلزمات انتاج  USD 51,200.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   قمح طري  USD 1,487,500.000  ادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز شركة و 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   ذرة  USD 4,680,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد مفتاح ميالداملجدوب  بيض مخصب  EUR 59,616.000  محطة املراعي للدواجن واالمهات

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة EUR 148,963.200  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة EUR 62,819.200  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  قطع غيار   EUR 441,025.000  الشركة العامة للكهرباء

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  قطع غيار مضخات  USD 5,761,240.000  لكهرباءالشركة العامة ل

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  طماطم علب   EUR 571,760.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 1,482,624.000  دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس و احدية   USD 1,765,273.360  شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  أدوية بشرية  EUR 1,714,331.360  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية  EUR 963,186.260  الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبيةالشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد بشير على السعداوي   نضائد USD 107,139.550  شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مسعود عمرو الزرقى  أدوية بشرية  EUR 604,164.480  ة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية شرك

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت محركات EUR 199,456.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يحي مصطفى محمد حودة  جبنة EUR 181,440.000  شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   ج مجمذ دجا USD 870,750.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بشير سالم خليفة طالء  USD 120,152.310  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  تاج الدين محمد عيس ى الرزاقي  تن EUR 195,720.320  املوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  مفتاح سالم مفتاح عامر  شعير  USD 3,600,000.000  شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد فوزي سالم االسطى   مواد خام  USD 1,248,000.000  ة الناصعة لصناعة مواد التنظيف شرك
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد  USD 845,018.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة مستلزمات تشغيل  USD 59,280.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي   TND 95,165.550  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  سكر USD 2,370,000.000  ع األفريقي لصناعة املواد الغذائية شركة املزار 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  سكر  USD 4,430,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 1,500,651.090  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  علي احمد محمد وهيبة   ارز  USD 4,020,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف اللليبي الخارجي   على احمد سالم  سليمان   مستحضارات تجميل   EUR 152,180.870  شركة مطلع الفجر الستراد مواد التنظيف و مواد الزينة  ذات املسؤلية املحدودة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى فيتامينات بيطرية   EUR 65,586.200  تيراد األدوية  واالمصال البيطريةشركة يشفين الدولية الس

 الزاوية  -مصرف الصحاري  هامي خالد محمد محمد التو  شاهي اخضر   USD 133,022.900  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   أجبان EUR 906,133.760  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  بشير سليمان ابو عجيلة قداد   ارز ابيض   USD 3,010,000.000  شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  توفيق سعيد الطاهر احمد البكوش  حليب مبخر  USD 66,700.000  شركة عيون جبل نفوسة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني وصيانة EUR 32,125.000  شركة املدار الجديد 

اقية للصناعات الغذائية   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالناصر املهدي امحمد الطيار  بالستيك  USD 19,604.160  شركة الجودة الر

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني   USD CORN 4,800,000.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  بن EUR 165,000.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  حليب  EUR 77,054.390  تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط  رولة نايلون   USD 413,400.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الجمهورية بالخير  بدرالدين على عبدالسالم الفرجانى  تونة بزيت الزيتون   USD 104,375.000  ائية و املواش ي و اللحوم شركة دارات إلستيراد املواد الغذ

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة   USD 970,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,990,850.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,983,000.000  شركة أجيال العطاء الو

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي   تن  USD 500,975.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد منصور مفتاح شغيب  زيت   USD 646,625.000  الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  بطاطا مجمدة   EUR 246,960.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  سردينا  EUR 243,750.000  لدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة الثقة ا

 مصرف الخليج االول الليبي  الزبير عبد السالم ابراهم صليل  كلنكر USD 600,000.000  شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد بناء EUR 103,968.000  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   واد بناءم EUR 135,500.000  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   قمح طري  USD 5,400,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر USD 2,998,700.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر USD 2,983,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج USD 1,228,929.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  منتجات اجبان  USD 73,042.560  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير   بيض مخصب   EUR 91,500.000  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  زيت دوار الشمس  USD 265,625.000  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام  USD 365,466.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد  حليب  USD 293,454.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   هريسة   USD 389,500.000  افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 و مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أب  عبدهللا محمد على الذوادي   بسكويت   EUR 1,306,048.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

افد و ملحقاتها   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  EUR 81,380.290  شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة   USD 2,628,768.240  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  سمن   USD 2,497,740.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودرة   USD 2,628,768.240  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل  حليب كامل الدسم   EUR 36,806.400  شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية  USD 259,664.000  ة و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل شركة امليس الستيراد األدوي 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية  USD 99,840.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد سالم مفتاح زايد زيوت السيارات USD 106,976.260  شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيار ها نوعها 

 مصرف الخليج االول الليبي  سفيان محمد مسعود ابونوارة زيوت سيارات  USD 301,070.000  شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  منصور فرج سليمان هويدي   اسمنت  USD 60,000.000  شركة الجوهرة الليبية الالمعة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب اطفال  EUR 346,500.000  ت الطبية ومستلزمات األم والطفل  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   جبنة  USD 127,041.750  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت   USD 105,600.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثات  USD 184,972.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي محمد ابراهيم   كيك بريك  USD 398,268.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد مجلفن  USD 380,771.660  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 170,500.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  سخانات مياه كهربائية  USD 543,840.000  املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  اكسسوارات الومنيوم  USD 68,235.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افد و درابزين من األملونيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  PVCقطاعات  USD 198,724.670  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

افد و   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  خشب أرضيات  EUR 85,325.610  درابزين من األملونيوم  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع سماد EUR 26,439.600  شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صالح عبدالحميد عبدهللا محمد   معدات كهربائية  USD 27,407.000  شركة طعمة الحرية الستيراد االجهزة الكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ارس عادل بشير محمد ابوف استحقاق خدمة  USD 19,750.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  قطع غيار USD 20,201.140  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 15,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني    لفات حديد مجلفنة  USD 991,467.000  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني    لفات حديد  USD 69,682.800  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى  حلوة شامية  USD 173,250.000  الستيراد املواد الغذائيةشركة قرطاج العاملية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات بالستيكية  USD 108,251.800  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد خام  EUR 104,211.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اهيم شاهين الزوبي  مفتاح بشير إبر  اغطية بالستيكية USD 101,520.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات  USD 272,327.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات  USD 386,095.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب USD 424,800.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفيرتر USD 120,360.000  وقطع غيارهاشركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية  

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

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  كوابل كهربائية  EUR 493,377.750  أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  زيز عبدهللا العنيزى احمد عبدالع حليب مبخر  EUR 396,614.150  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد علي النيهوم  تن  USD 759,900.000  شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  قمح USD 5,865,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  الصيد بشير الكبير عجاج أحماض دهنية  USD 180,000.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -رف املتحد مص محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب   EUR 209,142.160  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد سالم رحومة جبنة موزوريال EUR 38,376.500  شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم   زيوت سيارات  USD 198,920.000  قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم شركة 
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 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي  محمد امحمد حسن ابودبوس   مصبعات بالستيكية  USD 414,478.900  مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  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  USD 102,600.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 س االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابل منصور عمر جبران جبران   مواد خام   EUR 107,358.190  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف  USD 54,180.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  منجي الصادق السوري الوحيش ي  زيتون   USD 399,929.600  شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  مصاعد كهربائية  USD 29,000.000  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضا رمضان سالم قربادى   جبن   EUR 81,360.000  شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة  دقيق فارينا   TND 107,600.000  سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية  شركة 

 زليتن   -سالمي الليبي املصرف اإل  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق تركي USD 129,375.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز بدون قشرة  USD 134,550.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز خزايني  USD 64,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري غرف نوم وأطقم USD 173,400.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   زيت ذرة USD 246,375.000  سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أمال املهدي ابراهيم قداد   اكياس  USD 280,778.750  شركة قرطاج للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أمال املهدي ابراهيم قداد   ارز  USD 3,010,000.000  شركة قرطاج للصناعات الغذائية

 فرع برج طرابلس  -ليقين مصرف ا هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  مكيفات  USD 646,400.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  ثالجات وفريزات EUR 3,451,579.000  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي ألعاب نارية  EUR 218,197.000  العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة الشركة 

 فرع برج طرابلس  -رف اليقين مص عبد السالم علي احمد الدويبي مواد كهربائية   USD 236,820.100  شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عبد السالم علي احمد الدويبي مواد كهربائية   USD 187,632.000  شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ماهر محمد الصويعي ناجي   بسكويت شكالطة   EUR 44,952.820  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرزاق الطاهر محمد الكشيك   شوكوالتة EUR 52,147.000  شركة غصن الزيتون الستيراد املواد الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  الهمالي رمضان علي خليل   حفاظات  USD 245,350.000  ة واملتحضرات الطبية ومستلزمات األم  شركة ازدو الستيراد املعدات الطبية واألدوي 

 بو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أ مختار عثمان مختار فرج   اجهزة هاتف   USD 700,052.000  شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   كريم شكالطة USD 195,000.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   سردينا  USD 154,000.000  دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  راني ميالد محمد علي الصف  زيت محرك  USD 237,127.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  جبنة كريم USD 61,474.560  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و شركة   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  خليل مصباح أحمد وهيبه   تونة  USD 1,044,000.000  السرايا الر

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 204,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 136,080.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 750,435.000  جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  شركة 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 325,883.250  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 655,579.400  ستيراد املواش ي واللحوم  شركة جسر الخليج ال 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 827,640.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

افذ ومستلزمات الديكور شركة   فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  مواد خام الومنيوم  USD 210,045.500  بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو

 بي مصرف الخليج االول اللي املهدى منصور احمد ابو سنينه  مكسرات  USD 251,120.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 290,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  املهدى سعد محمد ابوجناح  مكانس كهربائية  USD 104,804.000  االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  شير العكاري بشير حاجي ب جبنة كيري  USD 672,840.900  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 800,537.800  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  خدمات ودعم وتدريب  EUR 574,750.840  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  معدات اتصاالت  EUR 923,925.060  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله مناديل مبللة لالطفال EUR 55,043.530  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

اقة االولى الستيراد االجهزة الكهرومنزلية واملواد الكهربائية وغير   فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالرحمن علي عبدالسالم الحبتي  أفران  USD 115,900.000  شركة االضواء البر

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايمن مصباح احمد وهيبة   حليب اطفال   EUR 2,025,224.760  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض تن USD 493,000.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال علب معدنية فارغة USD 219,967.480  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال علب معدنية فارغة USD 219,967.480  التحدي الصامد االول للصناعات الغدائيةشركة 

 ت املؤسسات والشركات مصراتة خدما  الوحد فاطمه احمد يوسف الفقيه  عجول حية EUR 280,800.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

افد من االلومنيوم   زليتن   -مصرف الواحة  عيس ى حسن علي بن فايد قواطع الومنيوم  USD 102,086.900  مصنع السرايا لصناعة االبواب و النو

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  فريز   USD 181,297.500  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 338,371.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار علي العاتي   مكيفات  USD 1,904,775.000  واملواد الكهربائية والغير  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالسالم علي فرحات النفاتي   اشتراك   USD 420,000.000  شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية  

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  قطع غيار USD 333,280.800  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 
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 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات   USD 438,983.200  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب   قطع غيار سيارات  USD 427,413.040  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي EUR 408,230.500  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  الواح جبس بورد  USD 513,216.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  د فرج الجرو توفيق محمو  اكسسوارات  USD 51,984.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم دورة تدريب   USD 11,500.000  شركة معامالت للخدمات العامة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم دورة تدريب   USD 6,800.000  شركة معامالت للخدمات العامة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  حليب  EUR 149,544.000  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 32,280.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رمضان عبد الرحيم تليمات معدات طبية  EUR 1,600,500.000  شركة الحكمة  الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  زيت زيتون  EUR 62,550.000  أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمةشركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عزالدين الهادي سالم العماري  كيك EUR 357,558.620  شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  مربي  USD 129,800.000  د املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة غرناطة الدولية الستيرا

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 854,250.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل عبدهللا امحمد شماس  االت تصنيع خزانات USD 255,725.000  قمة مزايا للصناعات البالستيكيةشركة 

 الواحة الرئيس ي  -حة مصرف الوا سالم علي سالم بدر   فوسفات ثاني االمونيو  USD 2,000,000.000  شركة االصدقاء الجدد الستيراد املستلزمات الزراعبة وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فوزي مفتاح حسين الساعدي مواد خام بالستكية USD 188,100.000  شركة تبر ليبيا للصناعات البالستيكية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  EUR 61,674.880  بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 امليدان  -ية مصرف الجمهور  حمزة أحمد محمد اوهيبة   شعير  USD 5,862,500.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  بواليص شحن   USD 2,307,775.780  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  بواليص شحن   USD 2,252,599.750  الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 عبد املنعم رياض -ري مصرف الصحا امال املهدى ابراهيم قداد   جبنة موزريال  EUR 464,500.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد على على بالرأس على  كوابل الياف بصرية  EUR 659,520.000  شركة هاتف ليبيا 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محسن سليم علي صوان  مستلزمات فم وأسنان  EUR 257,068.760  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   فائض املبيعات  USD 130,895.820  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية 

 امليدان  -ف الجمهورية مصر  أبوبكر محمد عبدهللا الفورتية طائرة  USD 13,610,165.000  شركة سماء املتوسط للطيران  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 2,939,328.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  اجهزة حاسوب   USD 345,245.000  قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم محمد الصغير مصطفى ادريس   معدات طبية  USD 1,050,800.000  شركة قصرين الدواء الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية  
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 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  سليمان مصطفى محمد ادريس   معدات طبية   USD 1,099,850.000  شركة دار قرطبة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم محمد الصغير مصطفى ادريس   املعدات طبية   USD 2,223,750.000  شركة تيسير الدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محسن على  يوسف عون  مواد خام  USD 1,780,000.000  ية  شركة البادية العريقة للصناعات الغذائ  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مبروكة عبدالكريم عطية ضيف هللا   شعير   USD 6,567,500.000  شركة االيادي الدهبية للمطاحن وصناعة االعالف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الرحمن محمد سالم سركز الصق ايبوكس ي  USD 902,070.000  البناء الفاخر االول لصناعة مواد البناءشركة 

 الفرع الرئيس ي  -د مصرف املتح  محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت  EUR 319,420.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنور بشير سليمان قداد   كمثرى  EUR 102,312.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله سكر ابيض  USD 3,904,500.000  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرؤوف ابوبكر صالح مسعود   كربونات الكالسيوم USD 3,857,328.000  شركة السند املتين الستيراد املواد الخام  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس احمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  أجهزة الكترونية USD 741,941.000  املتقدمون الليبيون الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوران  فتاح عامر فاطمة سالم م ذرة وشعير  USD 3,547,500.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد احمد ابوراس  حليب كامل الدسم  EUR 77,947.800  شركة امليار املستقبلية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 455,646.000  الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  املولدي ابو القاسم عمار العالقي  أضافات علفية   EUR 565,200.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق 

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 657,993.600  رناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة غ

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  زيت ذرة USD 972,444.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  يوسف خليفة بالقاسم العائب  مكمالت غذائية  USD 46,445.000  شركة كنوز روبيا الستراد االدوية واملستحضرات ومستلزممات االم الطفل 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عمر يوسف حمد  اطارات  USD 58,516.000  بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة شركة 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   زيت العود   USD 3,012,840.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 ت املؤسسات والشركات مصراتة خدما  الوحد عبدهللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة االث  EUR 2,483,192.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 ت املؤسسات والشركات مصراتة خدما  الوحد علي محمد سالم الفزاني  معدات مكيفات  USD 3,244,835.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  محمد  فتحي أبوعجيلة بن صليل   سكر USD 1,537,500.000  شركة اطلس الفنية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات الومينيوم  USD 277,500.000  املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور شركة 

 يبي مصرف الخليج االول الل موس ي امحمد رمضان املرغني  PVCقطاعات  USD 232,831.820  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 وكالة املدينه القديمه -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   سكر   USD 5,205,000.000  شركة املحصول األخضر ملضارب األرز والصناعات الغذائية وطحن الدقيق ومشتقاته


