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 . 27/07/2022حتى  16/07/2022تفاصيل 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   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  ني اسم املمثل القانو  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عادل خليفة أمحمد الشائبي  مواسير بالستيك   USD 600,400.000  شركة بلقيس الستيراد مواد الخام

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب طارق محمد الفيتورى مرغم   كلمار مجمد  USD 148,200.000  شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم   شرائح اسماك مجمده   USD 73,710.000  شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراتة -ريقيا مال افمصرف ش علي مصطفي همان محمد  سيراميك EUR 74,629.630  شركة الزورد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج امبيه فرج االجهر   خشب صناعي   USD 312,680.000  شركة السرايا العاملية للصناعات الخشبية

 لرئيس ي طرابلسالفرع ا -ن مصرف النورا مصطفي عثمان حسين البيباص  بيض مخصب  EUR 552,960.000  شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  كراتين ونايلو تغليف  USD 3,975,000.000  شركة سنابل السهول لصناعة العصائر واملشروبات 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  زهرة ابوبكر صالح مسعود  حفر االبارة ال USD 3,143,800.000  ة وقطع غيارها شركة الواثقون الجدد الستيراد االالت واملستلزمات الزراعي

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدللا  مانع تسرب   USD 1,610,015.000  شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى قطاعات املونيوم وزجا USD 85,000.000  البي في س يب والنوافد من االملنيوم و مصنع الشموس لصناعة االبوا

 لرئيس ي طرابلسالفرع ا -ن مصرف النورا عبدالغني عمر عبدالغني جبر   مواد خام طالء USD 1,536,800.000  شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالرزاق امحمد مفتاح  حليب معقم  EUR 1,020,000.000  شركة عطر الحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ناصر عبدالسالم علي الفرجاني أدوية بشرية   EUR 52,752.300  كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم و  شركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  مفتاح بالقاسم الشيخي عادل  مكيفات  USD 2,150,000.000  شركة طلميثة الجديدة الستيراد املواد املنزلية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة  إطارات  USD 87,895.000  وملحقاتها  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل 

 رابلسالفرع الرئيس ي ط -مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندي  EUR 248,000.000  مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائيةشركة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 331,940.900  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ليمان ارحومه فرج ارحومه س شاشات  USD 1,965,000.000  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  اكياس بالستيك USD 116,000.000  التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يح ربيع بشير محمد املل اطارات USD 347,415.170  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات USD 327,262.200  املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت بورتالندي  EUR 288,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   منجي الصادق السوري الوحيش ي  زيتون  USD 201,348.000  شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  التير   محمد مفتاح الزروق  حليب USD 73,735.200  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  حسين حسن ابراهيم اميمن   ثالجات EUR 131,746.000  شركة الهدف السامى الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عباجمر ضو دصالح عا اطارات USD 881,484.000  الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر مضافات اعالف   EUR 731,185.800  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 385,960.000  اجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة قر 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة   بطاطا مستقيمة EUR 113,400.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  س ي  مفتاح أحمد مفتاح سب شريط تغليف  EUR 171,430.350  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح احمد مفتاح سبس ي  ارضيات خشبة EUR 508,944.210  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 زليتن  -الليبي املصرف اإلسالمي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   لوز -موادخام USD 201,539.930  الليبية للصناعات الغذائية  شركة االمير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   اجاص EUR 117,600.000  جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  براهيم شاكه سليمان ا عبدالرحمن مستلزمات تشغيل  EUR 237,994.100  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد العارف عبد للا الكشيك  جبنة   USD 47,682.000  شركة اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدللا السركس ي   اخشاب EUR 326,950.100  ونيوم والبي في س ي التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي القذافيخالد مصباح  جبنة كتلة  USD 75,600.000  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبداملجيد سالم عبدالسالم  سيارات  USD 1,615,617.550  سيارات وقطع غيارها  شركة قوة االتحاد الستيراد ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  خدمات األرضية USD 197,160.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  مصاريف تشغيل    EUR 237,752.420  جنحة الليبية للطيران املساهمة  اال  شركة

 مليانة  ي الليبي ـ أبواملصرف االسالم عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  فواتير خدمات ارضية   EUR 170,935.070  مة  شركة االجنحة الليبية للطيران املساه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  قطع غيار    USD 147,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دالقادر عبدالقادر محمد أحمد عب مقابل عبور و هبوط    USD 198,227.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  مقابل هبوط   USD 204,211.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   فوزي محمد الصغير ابو سديرة   موز  USD 2,100,000.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عادل فوزي محمد ابو سديرة   تن معلب  USD 347,600.000  الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والللحوم شركة 

 فرع جنزور  -تحد  مصرف امل عادل فوزي محمد ابو سديرة   تن معلب  USD 501,600.000  حوم شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللل

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب بسكويت  EUR 240,408.000  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب يةأملان شكالطة EUR 95,632.670  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد محمد حسن الجابري  أطارات USD 499,346.700  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع زاوية الدهماني  -النوران  مصرف وبكر حمدان بن سعود  ن ابوجدا سكر بني   EUR 17,500.000  شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 588,000.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 
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 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  د وهيبهباح أحمأيمن مص شعير سائب  USD 7,180,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  أيمن مصباح أحمد وهيبه شعير سائب  USD 6,731,250.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي  مد ابوسنينهنصور احلرؤوف معبد ا تونة USD 215,200.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة  USD 102,900.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة  USD 215,000.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 256,132.800  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  أحمد بشير على السعداوي   ملحقات سيارات  USD 120,071.500   شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات  USD 1,401,012.870  شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تونة USD 190,800.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  د رمضان الرمالي محمد أحم اثاث USD 45,900.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي أثاث منزلي USD 189,400.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح بشير القاض ي  بطاريات سيارات  EUR 233,900.260  النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 زي فرع بنغا -مصرف املتحد   خميس حلمي إبراهيم املغربي   تونة USD 153,500.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  اللمونيوم  EUR 110,630.690  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد للا  قطع فيلي مجمده  EUR 110,500.000  اللحومشركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي و 

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب مفتاح أحمد محمد العاتي   فريزات   EUR 144,928.000  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 2,755,000.000  يا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة تويوتا ليب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 4,525,000.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مد احمد علي ابوتركية  مح سيارات تويوتا  USD 4,525,000.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 4,525,000.000  ات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  يا تجارة السيار شركة تويوتا ليب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي   لي ابوتركيةمحمد احمد ع سيارات تويوتا  USD 4,525,000.000  وقطع الغيار واستيراد والتصدير   شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح جبنة شرائح EUR 1,982,940.420  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  إمحمد البوسيفى  صالح الدين محمد ملحقات وسائل نقل  EUR 22,948.020  شركة تزويد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم ابقار مجمدة USD 690,768.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع مصراتة   لنورانمصرف ا ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 3,006,857.820  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الشريف  عبد الحكيم مصطفي العربي  راس سخانة  EUR 58,225.000  شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شتيوي االجهر لعيد امحمد ب اخشاب EUR 172,525.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 680,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 732,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 
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 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح صلب  USD 7,535,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   شجيم  زيوت الت EUR 158,647.150  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا امحمد عبدللا االبيض  تن USD 774,000.000  املقداد الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة   االبيض عبدللا امحمد عبدللا تن USD 123,000.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   طع غيارق EUR 2,530.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 825.800  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 11,298.520  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   حبال ربط  USD 21,400.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 18,000.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 2,100.000  ة للموانيشركة الليبي

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   هنداوي عبد للا ابراهيم محمد جبنة   USD 475,875.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة  احذية  USD 398,667.710  واملصنوعات الجلديةشركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خالد السائح بشير عمر  حليب اطفال   EUR 369,000.000  شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 596,750.000  اد الغذائيةالفجر الستيراد املو شركة 

 وكالة ليبيانا  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم على بن اسماعيل  نظام تمديد رش املياة  EUR 373,800.000  شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال  EUR 171,650.000  ت األم والطفل ة الستيراد مستلزماشركة امللكة الذهبي

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  حديد صناعي USD 292,495.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  يوسف صالح عبدللا بالحاج  آالت لخدمات الطرق  USD 202,060.000  الت العامة واالستثمار العقاري لعاملية االولى للمقاو شركة الشركة الليبية ا

 فرع مصراته   -قين الي مصرف عمر سالم عبدللا عليلش   معجون طماطم معلب  EUR 1,499,680.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وائل رضاء املصري عويطي  انابيب وملحقاتها  USD 577,711.730  شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس ن  يوسف عمار العربي شاقا  قهوة خام  USD 116,736.000  عصام وشركائه لصناعة القهوة شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ماء شعير  USD 197,379.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 حن كالة شركة املطامصرف الوحدة ـ و  نبيل محمد عبدالنبي ماض ي سيارات  USD 1,345,300.000  غيارها   شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدللا بالحاج   مستلزمات تشغيل  EUR 247,364.400  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دالرحمن ضو علي الفرهودي  بع دقيق   USD 8,800.000  شركة االقية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات تشغيل  USD 294,062.400  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  مس  زيت عباد الش USD 605,997.200  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليفه ميالد عبدالرحمن خلف للا مستلزمات العناية بال  EUR 493,183.000  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية و املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دانيه على مفتاح العجيل   حبوب قهوة هندية  USD 435,072.000  ة شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائي
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 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران غاطسة  EUR 128,941.750  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سعيد محمد سعيد كردي  بقوليات EUR 140,625.000  نور الشرق الستيراد املواد الغذائية كةشر 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال   USD 2,000,000.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  حليب  EUR 3,792,500.000  اعات الغذائيةشركة  النسيم للصن

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  ورق   USD 1,317,430.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 ع الرئيس ي الفر  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج تشغيل  EUR 262,049.040  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج تشغيل  EUR 867,156.850  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبد السالم املختار الدوادى  تونة USD 234,000.000  ة واملواش يشركة أيقونة املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائي

 ميبرج طرابلس االسال  ران ـ فرعمصرف النو  طاهر أحمد عبدللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 131,738.960  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 266,680.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عمر محمد مصباح مسعود   عناصر إضاءة  EUR 98,760.000  طع غيارهاشركة الجناح املض يء الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وق

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  ئيةشركة جنان الخير الستيراد املواد الغذا

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 2,450,000.000  ئيةجنان الخير الستيراد املواد الغذاشركة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة  EUR 456,300.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 470,016.000  فريخ شركة التماد لتربية الدواجن والت

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   أسالك وكوابل كهربائي  EUR 812,086.000  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه روافع شوكية  USD 61,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه د صناعيحدي USD 199,328.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدللا صالح عبدللا  إطارات  USD 451,085.100  الولى الستيراد االطارات والنضائد جزيرة اشركة ال 

 ع مصراتة مصرف النوران فر  طارق محمد عبدللا الزوبي   سخانات مياه  EUR 102,943.000  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مواسير مياه وملحقاته  USD 430,764.850  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  ابيب ملحقات ان EUR 171,323.580  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  سخانات مياه  EUR 188,139.840  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   تونة معلبة USD 415,000.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 133,420.600  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 103,948.900  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 116,756.640  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية
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 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  د ابوسنينهالهادي منصور احم لوز  USD 105,779.520  خليج الزاهر لصناعة املواد الغذائيةشركة ال 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 458,815.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  اثات  USD 30,809.000  يراد االثاث شركة املنصورة الست

 ليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي ال صالح عطيه املهدى الغول  موالدات كهربائية   EUR 338,600.000  شركة بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عزالدين عمرو موس ى الدبسكي ذرة  USD 9,625,000.000  يبية للمطاحن واالعالف  شركة الوصال الل

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدللا بالحاج   صيرة اكسسوارات ح EUR 226,706.570  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النوافذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث والديكور 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني ذرة  USD 4,000,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني ف  ت أعال مضافا USD 161,519.400  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادويه بشريه  EUR 83,050.000  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اجهزة انفيرتر  USD 107,900.000  النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 ية السياح -املصرف االسالمي الليبي  جعفر معيوف مسعود احالسة رخام USD 188,883.510  شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   الح يونس صالح عبد للا ص إطارات  USD 436,720.000  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم   عبوات كرتونية  EUR 409,024.000  شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها 

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  مصطفي إبراهيم محمد الكشر  نضائد USD 156,923.160  شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  دى الغول عبدالعظيم عطية امله مولدات كهربائية EUR 245,000.000  شركة الهالل للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد املولى محمود زغبيه محمود حليب EUR 109,356.800  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عبد الحميد علي النيهوم  تن  USD 436,400.000  شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد مسعود نصر ابواروي  مستحضرات طبيه   EUR 162,654.760  شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد مجلفنة USD 991,467.000  لبناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة الترابط املتين الستراد مواد ا

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   قطاعات حديدية USD 555,629.000  بط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة الترا

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي اخضر  USD 316,800.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ر محمد ابوفارس عادل بشي ا خدمات دعم واستشار  USD 85,489.250  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي   عطية املهدي الغول  عبدللا مولدات كهربائية EUR 233,137.000  شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية  USD 50,085.000  العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 ول الليبي مصرف الخليج اال  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 431,240.730  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 367,932.150  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب USD 159,226.680  ء واملواد الصحية وملحقاتهاليبيا بيتنا الستيراد مواد البناشركة 

 مصراته  -يبي املصرف االسالمي الل مد الجطالوي حسن محمد أح معدات مطاعم USD 231,775.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم  EUR 350,000.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 
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 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  يس  محمد الهادي محمد ون مواد خام USD 175,890.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد EUR 100,347.140  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته  -ي الليبي املصرف االسالم م مفتاح فرج جبران سال أغنام حية  EUR 144,300.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  أغنام حية  EUR 432,900.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالطة  USD 473,391.400  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل محمد علي محمد ابراهيم   كيك بريك   USD 285,450.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثات  USD 103,200.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطه  USD 555,582.020  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 158,400.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران  أغنام حية  EUR 1,036,000.000  واللحوم شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  EUR 96,246.720  ب و النوافد و ملحقاتها شركة القندوز لصناعة األثاث و األبوا

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا عمر مصدق عبدللا املنصوري   كرتون فارغ  USD 87,437.000  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة وادي  عبدللا محمد على الذ كايك USD 105,000.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ي  عبدللا محمد على الذواد هريسة    USD 803,000.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات USD 1,043,214.400  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  غيارها مولدات وقطع  EUR 124,617.700  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات  EUR 410,650.000  شركة اجود املحركات الستيراد السيارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  نمنتجات أجبا USD 101,856.120  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  EUR 86,960.540  متين الستيراد مواد التنظيف  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ض محمد عبدالكريم محمد الرعي مستلزمات انتاج EUR 328,867.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لطفى حسين محمد سالمة   اعالف فول صويا  USD 2,895,450.000  شركة الهضبة لصناعة االعالف 

 الرئيس ي  -التجاري الوطني  املصرف عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد  USD 1,265,984.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  لحم بقري مجمد   USD 593,600.000  الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل اكرم محمد رجب الذيب  لحم محمد  USD 742,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب أطفال  EUR 2,854,207.440  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  نةتو  USD 1,164,750.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز تونة EUR 155,401.000  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -ف السراي مصر  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 528,193.720  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  معجون طماطم  USD 154,103.040  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الهمالي رمضان علي خليل  ت كبار حفاظا USD 67,626.820  شركة ازدو الستيراد املعدات الطبية و األدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم و 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد ابراهيم محمد ابوسنينة قفازات طبية  USD 94,200.000  شركة الشاملة االولي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  مريم حسين سالم بريبش  عصائر USD 2,875,000.000  العصائر واملشروبات  السهول لصناعة شركة سنابل 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد للا عليلش  سكر   USD 54,145.000  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   إطارات  USD 1,841,574.000  ارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السي  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  حليب مجفف  EUR 2,376,000.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  جبنة شرائح  USD 80,232.000  الغذائية شركة اكنو الستيراد املواد 

 ف الخليج االول الليبي مصر  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص  USD 806,375.940  شركة املدار الجديد 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أشرف مصباح علي كريدان  زيت عباد شمس  EUR 379,200.000  واللحوم شركة نبتون التعاونية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي 

   بشير سليمان أبوعجيلةقداد  معجون طماطم EUR 717,960.000  سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

   بشير سليمان أبوعجيلةقداد  زيت ذرة  USD 1,062,500.000  شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك  زيت دوار الشمس  USD 261,254.400  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 4,090,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات   USD 3,272,000.000  دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   ئة الصابون مواد تعب USD 146,500.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسوارات  EUR 129,107.500  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عالء عزالدين سالم كرناف  وار شمس زيت د  USD 959,500.000  شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة متلتات   USD 1,159,180.780  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  لعيد عمار علي عمار ب خدمي TND 44,996.880  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 49,752.320  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 13,869.460  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد على محمد القزيري   زيت نباتي )دوار الشم  USD 2,450,000.000  جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 جنزور  فرع -مصرف املتحد   اسامة رمضان مفتاح اشناق  اخشاب  EUR 170,000.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافذ

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدللا محمد علي الذوادي  بسكويت  EUR 1,273,661.000  شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 لس االسالميان ـ فرع برج طرابمصرف النور  محمد بشير سالم خليفة  طالء  TND 447,271.200  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  جبنة مودزريال  EUR 104,243.600  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حلى أحمد عمر الفيتوري السوي زيوت سيارات   EUR 206,580.000  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة خط انتاج صناعي USD 824,000.000  شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  ليل طبية تحا EUR 70,000.000  شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر  EUR 284,532.190  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية بشرية  EUR 268,300.000  ةالشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  أرز ابوبنت  USD 136,942.000  أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية شركة 

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  ارز  EUR 84,639.740  املواد الغدائية  شركة أبوشنب إلستيراد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  PVCألواح  USD 26,100.000  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  إطارات  EUR 348,116.440  ركة الفضيل الستيراد االطارات ش

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  فالتر هواء وزيوت  EUR 201,856.840  الشركة العامة للكهرباء 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  مصفيات مياه  EUR 616,546.000  الشركة العامة للكهرباء 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  خدمي  EUR 31,920.000  الشركة العامة للكهرباء 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  خدمي  USD 39,601.000  الشركة العامة للكهرباء 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن حيواني EUR 203,712.190  غد إلستيراد املواد الغذائيةشركة تواصل ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 235,707.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  رضا بشير مصطفي الكبير  أحذية   USD 444,180.000  كة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشر 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط ليل إبراهيم سلطانمحمد عبدالج مواد خام USD 360,000.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب جبنة  EUR 168,456.960  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  احمد مصطفي محمد الخراز  مواد خام p.v.c  210,662.910 USDمصنع الرواد لصناعة االلومنيوم وال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جالل الهادي سعيد حسن  لفات أسالك كهربائية EUR 357,270.400  ودة الحديثة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة امل

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الطاهر   الطاهر رضوان الطاهر محاليل وريدية طبية USD 75,520.000  وية  شركة الشفاء الستيراد االد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  إطارات  USD 185,280.000  شركة مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.م

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  قطاعات بي في س ي  USD 370,524.640  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 فرع قصر بن غشير  -افريقيا  مصرف شمال مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام لصناعة خيط USD 178,998.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة صناعة خيطمواد خام ل USD 258,750.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  بسكويت وكريمة  USD 30,072.400  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك  دنضائ EUR 98,603.560  شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي   احديةمالبس و  EUR 395,000.000  شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي   مالبس و احدية EUR 335,000.000  ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية شركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة  USD 810,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية بشرية  USD 359,840.000  لطبيةشركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملستلزمات ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق هريسة معلبة  EUR 103,050.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 317,730.040  وسائل النقل وملحقاتها شركة املسار الجديد الستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 206,372.540  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  بسكويت  USD 320,145.000  املساهمة شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي حليب أطفال  EUR 177,456.960  ة الستيراد االدوية واملستلزمات الطبيةشركة التقنية الدولي

 مصرف الخليج االول الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  ارضيات خشبية  EUR 294,526.500  االلومنيوم والبي في س ي شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت عباد الشمس  USD 4,400,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عادل املهدي ابراهيم قداد   زيت ذرة مكرر  USD 2,399,666.670  الزيوت   شركة البركة لتكرير وتعبئة

 امليدان  -مصرف الجمهورية  خالد عبد الكريم عبد السالم أبو نواره دجاج مجمد USD 284,946.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة واملواش ي و اللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 1,279,980.000  ستيراد مستلزمات االم والطفل  شركة االفق ال 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 756,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 393,000.000  ملحقاتهاادري الستيراد وسائل النقل و شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون  EUR 844,800.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نوري سالم امحمد املرغني  جرام 307ات مصبع USD 81,270.000  املياه شركة الصافية لتعبئة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  أدوية EUR 569,800.000  شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  علي عويطي  صالح املصري  لبن  EUR 168,000.000  السنبلة لصناعة املواد الغدائية شركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  فتح للا محمد محمد ابوراس   مواد خام USD 213,312.000  شركة اندره لصناعة مواد التنظيف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 5,428,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام USD 2,498,918.400  فريقيا لتعبئة املشروبات  شركة ا

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  تن كالفو  EUR 822,150.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  فتحي املشاط خليفة اوحيدة  بيض مخصب   EUR 1,728,000.000  تثمار الزراعي والحيوانيشركة نهضة ليبيا لإلس 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عامر ثابت عون  زيت دوار الشمس  USD 1,050,000.000  شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مريم حسين سالم بريبش  منكهات عصائر  USD 2,700,000.000  ركة سنابل السهول لصناعة العصائر واملشروبات ش

 فرع سوق الجمعة  -املصرف االسالمي الليبي  خالد يوسف محمد الدباغ  شاي  USD 38,400.000  شركة األرض البكر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والحوم 

 زليتن  –مصرف األمان   احمد فرج محمد امسلم  فول الصويا  USD 1,950,000.000  شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن األعالف

 فرع صرمان    -ين مصرف اليق ابراهيم علي مولود شلغوم  اسمنت بورتالندي  EUR 81,000.000  جبال الصفوة الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتهاشركة 


