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 28/07/2021حتى  15/07/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

  املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية ضوابط  البشأن    31/12/2020ي  املؤرّخ ف  (9/2020)املركزي رقم    يااستنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليب

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك االعتمادات الضوابط العامة بامل( من  5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير   USD 900,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 ل الليبي ليج االو مصرف الخ عاصم محمد مختار دنف  ادوية  USD 125,700.000  شركة التساهيل الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ايور شعبان صالح ابو السعود  خشب خام  EUR 1,380,606.000  ارجان العاملية الستيراد مواد البناء شركة 

 طرابلس االسالمي  ن ـ فرع برجمصرف النورا عبدهللا محمد العياش خضورة  كربونات كالسيوم USD 72,090.000  مصنع الغزالة لصناعة الطالء و املعاجين

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 1,191,986.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  الرعيض لكريم محمد محمد عبدا مواد خام لصناعة  EUR 161,920.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  فرن بأرفف EUR 328,200.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  أسامة محمد عبد هللا بن خليفة التغسا EUR 27,140.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت مواد خام بالستيكية   USD 144,000.000  شركة شيماء للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  داملجدوب خالد مفتاح ميال  خصب بيض م EUR 250,387.200  محطة املراعي للدواجن واالمهات

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 143,962.500  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  يظ قدح  سالم رمضان عبد الحف نضائد EUR 159,993.250  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوى   USD 1,408,300.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ير إبراهيم شاهين الزوبي ح بشمفتا مستلزمات خط انتاج  EUR 227,864.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 742,600.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم محمد الفقيه اهىالب معدات طبية  USD 295,071.000  شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب و اجبان  USD 235,288.580  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  ادوية بيطرية   USD 176,815.400  لبيطريةشركة البطنان الستيراد االدوية ا

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل مناظير طبية   EUR 85,236.290  املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 بنغازي  -ف املتوسط الفرع الرئيس ي مصر  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل اجهزة تصوير موجات فو  USD 338,961.750  عدات الطبيةاملية الستيراد املشركة املجموعة الع

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   معجون طماطم   EUR 1,339,000.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  
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 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  بالقاسم العبد يونس عويان  زيت ذرة   USD 2,189,734.560  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 مليانة  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس   USD 203,879.870  شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 102,890.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان أدوية بشرية USD 651,000.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي خليفة العجيل   قطع غيار   USD 45,645.000  شركة ينبوع املحيط الستيراد وسائل النقل وقطع الغيار وملحقاتها  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتى مفتاح ابوظهير  صويا البخازيت فول ال USD 279,936.000  األعالف  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر  مواد صحية  USD 159,699.600  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عماد علي رمضان البصايص ي   هواتف   USD 1,594,168.000  االلكترونية اد الكهربائية وغير الكهربائية و ون مليون الستيراد االجهزة واملو شركة 

 همصرات  -الليبي  املصرف االسالمي ي فرج صالح موس ى عل صلصة بيتزا   EUR 13,271.280  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

افد و درابزين من األملونيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  ألواح خشبية  EUR 66,821.570  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 مصرف الخليج االول الليبي  س عادل بشير محمد ابوفار  سداد مستحقات  USD 15,494.300  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أيمن أحمد محمد املغربى  شحن بضائع  EUR 518,850.000  شركة ليبيانا الدولية للتوكيالت املالحية 

 مصراته -السالمي الليبي رف ااملص أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 559,400.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 514,200.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  شاغة بدالسالم باأسامة علي ع إطارات   USD 382,400.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عمر اذياب  عصام عبدهللا  سالسل وأساور وقالئد  USD 998,729.000  شركة أيوان الستيراد الحلي واملجوهرات واالحجار الكريمة واملعادن الثمينة 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   زيت   USD 2,678,208.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   نايلون تغليف  USD 200,325.000  السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 120,000.000   صراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة دينة مشركة امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 33,037.500  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  البشير على البشير الشريف   أدوية   USD 491,000.000  شركة الوقاية العلمية الستيراد املعدات الطبية  

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  صالح جماعة بهيج أحمد  فارغةاس اكي USD 550,845.900  الشركة الوطنية للمطاحن واالعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام الحسين املهدي اشميله  زيوت سيارات   USD 131,578.560  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 املصرف اللليبي الخارجي   البشير محمد أحمد الضراط  دمي خ USD 21,605.000  شركة الليبية السريعة للنقل الجوى واملناولة املساهمة 

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   مواد بناء EUR 74,686.400  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي    خام مواد EUR 40,300.000  اجيال للصناعات الغذائية  شركة 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي  زبدة EUR 314,625.000  شركة اجيال للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي  مواد خام   EUR 49,500.000  شركة اجيال للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي  حليب مجفف   EUR 856,375.000  شركة اجيال للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي  بالستك للتغليف   USD 25,940.000  شركة اجيال للصناعات الغذائية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق           مشروب منجو و برتقال   USD 100,595.000  غذائية و الفواكه الطازجة  ستيراد املواد الشركة وادي ليبيا ال 

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 129,242.060  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 نواران فرع مصراتةمصرف ال الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 111,800.400  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 ي الليبي ـ أبو مليانة االسالماملصرف  حمزة سعيد العارف الدغري  قهوة  EUR 26,836.200  شركة نسيم القرى الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 362,880.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 ئيس ي  الر  - مصرف األمان  مراد احمد على سالم السعداوى  USD MILK POWDER 1,800,946.000  شركة ارياس الدولية للصناعات الغدائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  اتم الصادق محمد بن ساس ى ح مصاعد  EUR 155,600.000    مشركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  حاتم الصادق محمد بن ساس ى  كوابل كهربائية   EUR 584,550.000    مشركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,136,070.000  املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 1,489,000.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة علي ابوبكر بشير اللذيذ  قطع غيار EUR 113,303.410  ست للصناعات البالستيكية شركة ليبو بال 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الرعيض محمد عبد الكريم  مستلزمات انتاج  USD 54,750.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى  صويا USD 545,000.000  الطليعة الجديدة لصناعة األعالفشركة 

 فرع زليتن  -رف اليقين مص الصديق يوسف مفتاح الشناق  بناءمواد  USD 23,100.000  شركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تونة  USD 255,400.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  يوسف بلعيد  الصادق صوان     قهوه USD 268,335.000  شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  عماد محمد الهادي ابوكرازه اكياس دقيق USD 70,040.000  شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 156,600.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  زيادة بيئة سحابية   USD 27,630.450  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  زيادة بيئة سحابية  USD 1,698.850  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  زيادة بيئة سحابية  USD 37,545.980  صرف األندلس شركة م

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  زيادة بيئة سحابية  USD 24,243.510  شركة مصرف األندلس 
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس رجب فيتور خالد محمد  اشتراك منظومة التداو  USD 13,500.000  شركة مصرف األندلس 

 مصراته  -مصرف املتوسط  عارف علي الطاهر الترهوني    ورق خام  EUR 1,836,935.000  شركة زاجل للصناعات الورقية و الكرتون 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ي طاهر بن طاهر دالسالم عل عب رووس جر شاحنات  EUR 220,350.000  شركة االصدقاء لتجهيز و تجميع املحركات و الشاحنات و املقطورات 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  قطع غيار خط إنتاج USD 46,866.970  شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 416,631.600  الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  شركة 

افذ من االملونيوم والبي في س ي   ان ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النور  عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج  خشب  USD 356,400.000  مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز   فوسفات األملونيوم  USD 2,888,835.000  ي والحيواني  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراع

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  سالم أحمد علي القن  حفاظات اطفال USD 275,000.000  النمير الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 راء رع تاجو  -مصرف الواحة  سالم أحمد علي القن  حفاظات اطفال USD 550,000.000  ركة النمير الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل ش

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ف اليقين مصر  علي محمد ابراهيم بن طاهر  جبنة موزريال  EUR 86,580.000  شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف صيانة USD 215,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تقديم خدمات ارضية  USD 66,900.500  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  شراء قطع غيار  USD 37,257.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات املناولة االرض  USD 219,873.680  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  وريد قطع غيار   USD 297,883.870  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مستحقات األماديوس  EUR 187,254.470  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف عبور اجواء  EUR 316,918.450  لجوية االفريقية شركة الخطوط ا

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم مغادرة وخدمات ه  USD 341,804.970  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام   USD 162,014.000  سفنج واملفروشات واملراتب  شركة الربيع لصناعة اال 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  اجهزة الكترونية EUR 1,375,825.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص  انظمة تكييف USD 164,833.540  نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة كة شر 

 فرع زليتن  -ين مصرف اليق  بشير محمد على بعيو  رول فيلم للتغليف  USD 1,785,000.000  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   لفائف فوالذ USD 2,003,412.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة   تونة  USD 579,500.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  فوزي محمد الصغير أبوسديرة  دواجن مجمدة  USD 4,996,250.000  ندي ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة

 بي مصرف الخليج االول اللي م ابوشنب  عبدالرحيم عبدالفتاح سال معدات للتصنيع  USD 57,200.000  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حسن على محمد سالم اطنيش  اسمنت  USD 460,200.000  شركة املسار الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت  

 مصراته -الليبي  املصرف االسالمي عبداملعز مصطفى سالم التومي   حديد  USD 2,409,000.000  ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء شركة 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 150,000.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 58,810.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 فرع املغاربة -مصرف الصحاري  عبدالباسط املبروك محمد الجالي   أجهزة هاتف محمول   USD 165,647.500  والكهربائية  شركة بيت الفيل الستيراد األجهزة االلكترونية 

 فرع مصراته  -ن مصرف اليقي عبدالعظيم عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية  EUR 441,000.000  شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها واملعدات شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد نصر علي ابو حولي   ارضيات خشبية  USD 20,510.000  شركة الباب العالي لصناعة وتشكيل املعادن واالملونيوم والبي في س ي وصناعة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رضا لطفى ميلود الحامى   نقاالت USD 1,203,450.000  شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته االلكترونية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية EUR 1,891,891.890  شركة الرباط الوثيق الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  يوسف صالح عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 199,137.340  هربائية وغير الكهربائية واألجهزة األجنحة الستيراد األجهزة واملواد الكشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   - مصرف اليقين محمد عامر محمد سالم   قضبان االسالك  USD 1,260,000.000  شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  فرج الضاوى بشير مختار املعلول  اجهزة هاتف   USD 1,529,600.000  شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  على صالح محمد عبدهللا  اطارات  USD 349,326.600  شركة اإلطار األفضل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رف النواران فرع مصراتةمص عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة مستلزمات تشغيل  USD 119,460.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  احسان عمر محمد الديب   أساور وقالئد  USD 1,553,496.400  شركة نجمة املتوسط الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستحضرات للجسم  USD 156,977.500  بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  دالسالم محمد الذويبىهيثم عب أجهزة هاتف محمول   USD 830,216.000  د الكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارهاشركة االتقان موبايل الستيرا

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  أيمن مصباح أحمد وهيبه  قمح طري  USD 9,680,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف 

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  أيمن مصباح أحمد وهيبه  شعير سائب  USD 8,525,000.000  جموعة املتحدة للمطاحن و االعالف شركة م

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  خليفة عبد العاطي خليفة الجرم   تراخيص  USD 1,000,712.270  شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونظم االتصاالت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لطفية حسين رجب بن خالد   نقاالت USD 919,000.000  هاتف وملحقاتها شركة واحة الغرب الستيراد االجهزة االلكترونية واحهزة ال

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  د عبد السالم مفتاح البحباح محم قهوة ونسكافة GBP 139,743.910  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار أالت زراعية  EUR 65,071.000  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت و االمستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار االت زراعية  USD 62,620.000  راعية و قطع غيارها اد االالت و االمستلزمات الز شركة نجمة الساحل الستير 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ي محمد عبدالسالم ابوحبيل عبدالعاط قطع غيار االت زراعية  USD 73,650.000  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت و االمستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار االت زراعية  USD 74,232.500  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت و االمستلزمات الزراعية و قطع غيارها 
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  رافعات شوكية USD 191,450.000  رها ستلزمات الزراعية و قطع غياشركة نجمة الساحل الستيراد االالت و االم

 فرع مصراته  -ن مصرف اليقي عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار USD 35,215.500  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت و االمستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  معدات زراعية USD 67,330.000  الساحل الستيراد االالت و االمستلزمات الزراعية و قطع غيارها شركة نجمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي ضو الفقي عماد  ماكينة تغليف وتجهيز  USD 1,878,000.000  شركة وادي األمل لصناعة املواد الغذائية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مواد خام للصناعات ال USD 1,064,625.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام   USD 660,000.000  األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مستلزمات انتاج  USD 224,095.600  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مستلزمات انتاج  USD 210,000.000  ابعة لشركة ناتكو القابضة شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب ت 

فرع خدمات املؤسسات  -مصرف الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  ارقطع غي EUR 2,012,250.000  شركة املوجة للصناعات االلكترونية 

 والشركات مصراتة 


