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 . 24/08/2022حتى   18/08/2022تفاصيل 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

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 127,584.000  العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 1,510,400.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 1,509,600.000  شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  صناعة لمواد خام ل USD 1,319,920.000  شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عمر يوسف حمد  اطارات USD 224,374.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالكريم محمد علي الطويل  خط انتاج USD 80,000.000  قروب جوري للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  غدامس ي  محمد بشير مصطفى ال افران وشفاطات USD 77,699.000  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة   اسماك مجمده  USD 83,200.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسن غيث محمد ميالد   صويا USD 3,000,000.000  ألفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغذائيةشركة 

 مصراتة -مصرف الصحاري  محمد الطاهر أحمد عيس ى   عصير سن توب  EUR 425,750.020  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرؤوف ابوبكر صالح مسعود   مواد خام  USD 3,233,520.000  اد الخام شركة السند املتين الستيراد املو 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام EUR 276,660.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط  EUR 316,140.750  الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشابشركة 

 ئيس ى طرابلس الفرع الر  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   تونه USD 486,000.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  سعيد خليل حسن املروكى  مواد منزلية USD 33,800.000  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية  

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  خدمات ارضية EUR 49,779.040  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  خدمات ارضية EUR 49,358.160  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 717.710  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 7,771.790  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  اللطيف على سعد الشريف حسن عبد سداد فواتير  EUR 4,902.570  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 5,481.690  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 1,557.000  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 30,983.400  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 
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 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبداللطيف على سعد الشريف حسن  سداد فواتير  EUR 27,605.700  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 227.080  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  سداد فواتير  EUR 4,516.590  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 473,850.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  جبنة موزريال EUR 691,250.000  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس USD 209,159.000  شركة الطرابلس ي الستيراد املالبس واملفروشات واالقمشة واملنسوجات

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام  USD 1,320,900.000  دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  شركة 

 طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات  USD 434,254.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  املنير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة  USD 5,329,500.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر   آالت ثقيلة  USD 1,324,600.000  جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع  شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  علبة فارغة  EUR 337,500.000  شركة املنصورة ليبيا للصناعات الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 703,500.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح جبنة  EUR 508,982.450  الشهاب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات خبز   TND 514,319.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حنين جمعة ابو القاسم التويجر   قهوة هندية USD 77,142.000  غدائية واملواش ي واللحوم شركة عنابة الدولية الستيراد املواد ال

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف خدمات   EUR 64,968.220  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسين بشير على القائد اسفلت  USD 2,920,000.000  الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  ميكروويف  EUR 70,400.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  كوابل EUR 1,203,457.500  االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة انوار املدينة الستيراد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 250,201.250  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد صويا USD 3,000,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش طماطم معجون  EUR 2,871,640.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش شاي  USD 2,816,000.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 1,725,000.000  الفجر الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت ذرة طهي   USD 1,073,250.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه كاجو USD 186,200.000  ير الليبية للصناعات الغذائية شركة األم

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه حمص USD 195,600.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه شاهي احمر  USD 201,420.000  األمير الليبية للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه أرز  USD 181,250.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 
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 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس معدات طبية EUR 55,321.440  روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج تونة USD 138,775.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة USD 842,760.000  شة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  شركة الري 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 185,364.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يوسف بلعيد  الصادق صوان     بقوليات  USD 161,250.000  اليم لإلستيراد املواد الغذائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   يوسف بلعيد  الصادق صوان     بهارات USD 135,100.000  شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   معدات طبيه USD 38,738.000  املعدات الطبية شركة شمس الخليج الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   معقمات و مطهرات   USD 25,495.000  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي EUR 175,800.000  الحصن املتين للصناعات الحديديةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   ورق مناديل   USD 286,900.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  فاطمه إبراهيم محمد زوكه  مصاريف شحن  EUR 193,391.000  كفالوس للتوكيالت املالحية شركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  شاي   EUR 450,024.600  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد احمد زغبية  مالبس و احدية  USD 62,140.000  ركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذيةش 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 107,775.360  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 196,875.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 اتة مصرف النوران فرع مصر  اسامه ابراهيم سليمان شاكه صفائح حديد  USD 49,500.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   اخشاب  EUR 390,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات سيارات  USD 476,451.900  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات USD 331,189.420  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   دهللا صالح عبدهللا صالح عب إطارات  USD 400,297.800  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراع  USD 76,500.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  التركيعبدالرحيم عبدالفتاح سالم  علب بالستيك  EUR 24,533.760  بيادرالنعمة للصناعات الغذائية شركة 

 حي األندلس   - مصرف التضامن عبد الرحيم سليمان احمد الشماخي  كرتون تغليف  USD 2,790,000.000  شركة املذاق الرائع لصناعة العصائر و املشروبات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 60,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة  USD 127,456.000  النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 203,314.000  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج محمد امحمد البهلول    اضافات أعالف USD 50,000.000  الالمعة لتربية الدواجن شركة الطيور 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح على حنقة   سلك لحام الكترود  USD 112,350.000  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة   USD 16,308.990  شركة االتصاالت الدولية الليبية
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 الليبي مصرف الخليج االول  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية  USD 24,635.470  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  21الربع التاني سنة USD 15,168.290  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة  EUR 42,826.900  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 45,000.000  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع  بذور شوفان  EUR 50,400.000  شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 82,369.440  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - ي الليبي املصرف االسالم حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات أملونيوم  USD 123,058.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنت متلتات   USD 70,800.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالطة  USD 675,444.600  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران  عجول حيه   EUR 312,000.000  شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مصاصات  USD 304,106.400  صانع ومستلزماتها  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل امل 

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون  TND 871,200.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون فارغ   USD 87,168.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   بسكويت  EUR 1,446,435.000  افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 222,950.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات تشغيل  EUR 114,004.800  يم للصناعات الغذائية شركة النس

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد   USD 971,281.600  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد   USD 1,980,288.000  جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  بطاطه مجمده  EUR 245,952.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  رز  USD 415,000.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 399,705.480  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  معجون طماطم  USD 124,200.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد  تجديد اشتراكات  USD 100,000.000  شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  شعير   USD 8,575,000.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس USD 446,671.500  االقمشة واملنسوجاتشركة الطرابلس ى الستيراد املالبس و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس USD 352,610.120  شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام EUR 852,983.900  الجيد للصناعات الغذائية  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات صيانة EUR 129,999.960  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  شارة خدمات تمرير ا EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني  EUR 6,779,620.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني  EUR 5,720,380.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات تمرير اشارة  EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  اعالف  USD 194,600.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح طري   USD 3,000,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  مار علي عمار بلعيد ع خدمي  TND 884.000  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات انتاج EUR 319,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  طالء  TND 477,271.200  السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةشركة 

 راتةفرع مص -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 490,050.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 490,050.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس  مواد عناية بالسيارا  USD 40,482.240  شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت EUR 197,252.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت   EUR 105,050.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 180,060.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سامي رمضان محمد بن سعد  تصنيع  لمواد خام ل EUR 603,006.640  املثلثات للصناعات الغذائية املساهمةشركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية اسقف معلقة  USD 70,400.490  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 املختار -مصرف الصحاري  سميرة املهدي السنوس ي الفيد  ألة صنع الثلج USD 91,200.000  شركة اإلرادة الحرة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد عبدالسالم عبدالقادر الحويج  خالطات  EUR 43,515.000  شركة االبداع املميز الستيراد مواد البناء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وليد محمد سعد الحاج محمد  سداد قيمة مبيعات  USD 1,576,045.170  شركة الدخيلة للخدمات السياحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 396,845.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 382,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام  USD 357,750.000  السلطان للصناعات البالستكيةشركة 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك  قمح  USD 5,985,000.000  شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف على عبدهللا يوسف   منتجات املوتول  EUR 1,666,004.820  ة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم شركة النجم

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب جبنة شرائح  USD 109,725.000  العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب أجبان EUR 297,500.000  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد الهادي محمد عبد النبي حسن  إطارات  USD 75,086.380  يراد وسائل النقل وملحقاتها  ذ.م.مشركة مجموعة املرشد الست

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد عمران الغزيوي  مقابل مشروع   EUR 322,050.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 95,618.200  املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 
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 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح اظات حف EUR 334,240.600  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت +شكالطة  USD 1,487,440.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  غساالت USD 185,220.000  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 ليج االول الليبي مصرف الخ الصادق محمد عبدهللا الشيباني  جبنة  EUR 400,061.030  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  نضائد USD 493,321.620  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات جديدة USD 191,709.810  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 201,220.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  مكمالت غذائية  EUR 129,545.000  الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية شركة 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت ذرة  USD 3,762,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  تن معلب  USD 328,824.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 6,779,870.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد شمس  USD 1,584,700.000  ة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحومشرك

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد بشير علي القائد دجاج مجمد USD 348,320.000  شركة فريش الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 


