
  

 
1 

 . 15/01/2022حتى   10/01/2022تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة 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

 امليدان -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس  مواد خام EUR 3,280,080.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 املقريف -مصرف الجمهورية  سراج عبد الحفيظ الصادق غربيي زجاج   EUR 184,867.570  التنظيم املعماري العمال االلومنيوم و الزجاجشركة 

 امليدان -جمهورية مصرف ال خالد عبد الكريم عبد السالم أبو نواره أسماك مجمدة USD 317,625.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة واملواش ي و اللحوم  

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  شاشات تلفزيون  USD 124,645.000  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج   نضائد   USD 509,821.400  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر  مواد تنظيف  USD 122,325.000  شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي رايس خليل محمد الصديق ال اطارات  USD 330,521.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس  إطارات  USD 195,118.180  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم   EUR 396,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو   أجولة منسوجة  USD 316,800.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  غرفة مقاصة  USD 213,934.000  الخطوط الجوية الليبية  

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت  USD 140,937.600  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي  ادوية  USD 375,000.000  شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  اسامة عبدهلل الهادي سليمان سجاد موكيت  USD 121,250.000  شركة بن سليمان الستيراد املوكيت واملفروشات

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة  بطاريات   USD 310,153.000     الرواد العاملية وسائل النقلشركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات   USD 363,115.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد   USD 320,399.000     لنقلشركة الرواد العاملية وسائل ا

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عائشه محمد  امحمد اسويري  الواح ساندويش  USD 69,681.960  شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مكورات خام  USD 49,258,462.500  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  س امطير جمعة الطريفى قي مناديل  مسك زيت USD 2,014,200.000  شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل ذرة USD 8,284,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف
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 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل اعالف USD 320,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه طن بالط   USD 30 20,400,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 1,276,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 197,387.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 444,528.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 طرابلس مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 527,320.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 128,701.000  اد الزينة شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مو 

 راس حسن -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة USD 192,810.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   إطارات  EUR 498,061.270  الفضيل الستيراد االطارات شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة  USD 756,855.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات   USD 383,439.480  تيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة مفاز للمحركات إلس

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بشير سالم خليفة طرودي لحام   USD 35,808.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد  USD 343,680.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد  USD 1,163,160.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد  USD 500,000.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 املنطقه الحره مصراته -مصرف الجمهورية  ى الفقيهمحمد عبدامللك مصطف مستلزمات تشغي EUR 2,345,646.640  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 2,323,874.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  علي احمد محمد وهيبة   ارز جاهز   USD 3,350,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة زيت EUR 66,570.000  شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 حي االندلس  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  عالف مضافات ا TND 900,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  ذرة USD 6,500,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح رخام   USD 1,871,625.000  اعمار لقص وتشكيل الرخاممصنع 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   هونداي بورتر  USD 1,959,600.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  -مصرف األمان  الحشاني  عصام الدين عبدهللا  اضافات اعالف  USD 160,170.400  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

 فشلوم  -مصرف الجمهورية  خليل ميالد عبدهللا   صناعة لخيوط ل EUR 210,800.000  شركة املبدعون لصناعة السجاد واملوكيت  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري 520Lبولي بروبلين  USD 84,150.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية
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 مصرف الخليج االول الليبي عبد الباري علي محمد تنتوش  لحوم مجمدة USD 398,115.000  شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  مروه على عبد الرسول ارنين   حليب  اطفال  EUR 679,265.520  شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  مروه على عبد الرسول ارنين   ادوية بشرية  EUR 282,782.530  شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  مروه على عبد الرسول ارنين   هومانا بالتين   EUR 902,696.640  شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  مروه على عبد الرسول ارنين   مستلزمات   EUR 1,654,299.400  شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصراته -مصرف املتوسط  خالد ابوبكر محمد عامر  ادوية  EUR 91,137.150  شركة بيت الدواء الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع الرئيس ى طرابلس  ال -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على معدات طبية  USD 3,897,306.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  طماطم حكة  USD 145,440.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  زيتون   USD 56,000.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

افذ من األملنيوم   مصراتةخدمات املؤسسات  الوحدة بدر صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات  USD PVC 137,070.000  مصنع االخوة لصناعة األبواب والنو

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت ذرة  USD 2,600,000.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت ذرة USD 1,111,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت ذرة  USD 1,111,000.000  الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 170,280.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف EUR 3,029,281.200  ة الستيراد املواد الغذائية شركة طريق القار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف EUR 2,150,368.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف EUR 1,022,736.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رحمن مصدق عبد هللا عبد ال حليب بودره USD 1,472,669.860  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب بودره USD 1,349,412.120  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  سمن USD 1,124,928.000  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف EUR 1,270,920.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف   EUR 1,210,352.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مواد خام USD 1,563,540.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال  EUR 231,000.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال EUR 462,000.000  واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم شركة البركة الصافية الستيراد األدوية 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال EUR 462,000.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 
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 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال EUR 231,000.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال EUR 346,500.000  ملستحضرات الطبية ومستلزمات األم شركة البركة الصافية الستيراد األدوية وا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة   USD 778,321.550  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 الرشيد -مصرف الصحاري  سالم محمد ضو بن غيث   مالبس  USD 171,268.000  شركة املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 مصراته -ف االسالمي الليبي املصر  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 189,000.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  فريزرات&ثالجات   USD 571,256.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى ثوب الدفة  USD 346,080.000  شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  عوض مفتاح عوض بوبطينة بذور   EUR 45,912.180  شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم أحمد علي أبوفارس  بودرة طالء حراري  EUR 28,928.000  هندسية مصنع أبوفارس للصناعات ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 1,530,421.200  شركة امليسم الستيراد السيارات وصيانتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   عبوات فارغة  EUR 929,456.880  النسيم للصناعات الغذائية  شركة 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل طارق محمد عبدهللا الزوبي  سخانات مياه   USD 498,578.400  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,908,770.820  شركة السواعد للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عز الدين عبد هللا محمد البكاي   معدات طبية  USD 3,811,870.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية  

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   USD PVC PROFILE 165,000.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى مفاتيح و برايز  USD 108,086.400  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى رمضان  معدات طبية   USD 2,060,288.000  ية ومستلزمات األم  شركة رفال الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطب 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى رمضان  معدات طبية   USD 1,951,522.000  شركة رفال الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 304,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات انتاج   USD 174,000.000  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية  USD 146,269.300  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى عصير EUR 220,037.470  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -السالمي الليبي املصرف ا عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت عباد الشمس  USD 1,311,750.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة شرائح EUR 138,864.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام عزالدين نصر أبوراوي  ادوية بشرية  USD 227,252.500  املتحدة الطبية الستيراد االدوية و املستلزمات الطبية  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هيمي  عبدهللا محمود فرج الج مواد صحية  EUR 372,500.000  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 287,240.000  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني  شرائح جرانيت  USD 500,500.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني  رخام USD 602,000.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

   عبد الهادي مصطفى خريف  مواد صحية  USD 89,840.000  املواد الصحية شركة العمران الباهر إلستيراد مواد البناء والسيراميك و 

   عبد الهادي مصطفى خريف  سيراميك EUR 124,317.600  شركة العمران الباهر إلستيراد مواد البناء والسيراميك واملواد الصحية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  ثالجات و غساالت   EUR 2,122,476.000  أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة ابوحبيل عبدالعاطي محمد  ر جرارات  قطع غيا USD 97,122.530  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت  واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة ابوحبيل عبدالعاطي محمد  جرارات زراعية USD 50,750.000  شركة نجمة الساحل الستيراد االالت  واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع  مراوح كهربائية  USD 26,960.000  متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  د املبروك  ايمن امحمد  مسعو  زيت دوار الشمس  USD 449,500.000  شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  USD SUNFLOWER OIL 1,030,382.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 مصرف النوران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد  مواد خام USD 2,345,310.000  السيل بالست للصناعات البالستيكيةشركة 

شركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 والطفل

 50,383.630 USD   مستحضرات

 جميل ت

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالكريم ناجى احمد وهيبه  قمح USD 4,875,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالكريم ناجى احمد وهيبه  قمح USD 5,062,500.000  شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رياض احمد سلطان املنصوري   كمثري  EUR 423,360.000  شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي بروتين حليب   USD 286,848.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

اقية الستيراد املواد الغذائية  الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان  فصولياء  USD 204,000.000  شركة املائدة الر

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 296,000.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة 

 تاجوراء  -ي الليبي املصرف االسالم يحي عبد هللا سالم جفيلة مالبس  USD 76,532.640  شركة املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجات 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  يحي عبد هللا سالم جفيلة مالبس  USD 77,903.920  شركة املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجات 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تونة معلبة  USD 67,650.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عمرو الشتيوي عمرو  اجهزة كهربائية  USD 352,628.000  شركة التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت ذرة  USD 2,190,000.000  لغدائية واملواش ي واللحوم  شركة الوداد الستيراد املواد ا

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد سالم رحومة  موزيريال  EUR 38,376.500  شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
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 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  اسامه محمد الهادي أبوكرازة  ورق تعبئة   USD 330,780.240  شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس  املنصوري سعيد عبدهللا شكالطة  USD 111,014.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزة هاتف   USD 1,000,040.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة  أرز  USD 210,800.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة  حليب USD 172,889.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس رجب فيتور خالد محمد   USD FXTRADING 13,500.000  شركة مصرف األندلس

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج  صودا كاوية  USD 15,750.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  عبداملنعم محمد رمضان حموده  صفائح حديد  USD 310,500.000  مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفى مفتاح محمد العاتي  مكيفات USD 219,520.000  شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي املهدى منصور احمد ابو سنينه خميرة   USD 44,752.500  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري حليب أطفال EUR 917,784.000  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  امال املهدى ابراهيم قداد موز اخضر طازج  USD 459,000.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع مصراته -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تونة معلبة USD 2,449,740.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تونة معلبة USD 2,607,160.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عماد علي رمضان البصابص ي هواتف نقالة  USD 1,097,800.000  ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مد علي الشاطر رجب مح موز طازج  USD 2,148,292.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي  ياغورت EUR 13,740.300  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي  حليب EUR 141,750.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات  USD 483,460.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد الهادي امحمد أبورويص ام إطارات  USD 336,120.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 618.580  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 3,110.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   حبال   EUR 26,672.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 716.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,000.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,720.000  شركة الليبية للمواني
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 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 8,106.000  شركة الليبية للمواني

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض  رخام USD 348,000.000  لصناعة مواد البناء  شركة األيادي 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل  نضائد سيارات  USD 111,047.440  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم  زيوت تشحيم   USD 594,071.000  الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية  EUR 162,480.310  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   غاز طهى   USD 133,920.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 118,363.790  خطوط الجوية االفريقية شركة ال

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 27,399.210  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير USD 1,657,653.060  الخطوط الجوية االفريقية شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير EUR 111,334.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حنين جمعة ابو القاسم التويجر  قهوة  USD 154,836.000  املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة عنابة الدولية الستيراد

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 311,300.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نادر يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 3,734,782.000  شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية  

 مصرف النوران فرع مصراتة عالمربيع خليل محمد ال دواجن مجمدة USD 1,960,832.300  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات EUR 362,009.000  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ابراهيم محمد ونيس بريدان  انابيب نحاسية  EUR 41,648.460  املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ن مصرف اليقي سليم جمعة سالم البعيلي  معدات طبية  USD 3,744,881.000  شركة تاج السالم الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار سيارات  USD 327,518.670  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  زيوت محركات  USD 47,913.600  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  زيوت محركات  USD 52,034.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  سيارات تويوتا   USD 2,504,000.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز   معدات طبية  USD 3,884,473.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية  

 فرع مصراته -مصرف اليقين  يوسف محمد على الشلتات  معدات طبية  USD 3,220,794.000  شركة املؤشر الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  يوسف محمد على الشلتات  معدات طبية  USD 2,171,036.000  شركة املؤشر الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف النوران فرع مصراتة ادي جبران ابوزهوحسام اله الواح عازلة USD 78,122.000  شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  شريف عبدالعزيز السيد سلطان   أدوية  USD 70,000.000  شركة املحور الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل 
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 بنغازى  -مصرف الصحاري  هشهش املالحميد دعبدالوهاب عب زيت عباد الشمس  USD 2,668,750.000  الريم الدولية الستيراد مواد الغذائية شركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املهشهش عبدالوهاب عبدالحميد  زيت درة  USD 3,910,200.000  شركة الريم الدولية الستيراد مواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 1,638,000.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 1,462,030.000  دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع شركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 1,350,730.000  طع شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وق

 احية  السي -املصرف االسالمي الليبي  عصام محمد بن عروس الفيتوري مصعد كهربائي  EUR 13,856.500  شركة املسار الثابت الستيراد جميع انواع املصاعد الكهربائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عصام محمد بن عروس الفيتوري مصعد كهربائي  EUR 11,382.500  شركة املسار الثابت الستيراد جميع انواع املصاعد الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح بشير القاض ي   بطاريا السيارات   USD 272,709.000  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 19,332.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  أثاث USD 318,490.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رمضان عبد الرحيم تليمات  معدات طبية  EUR 1,884,764.000  شركة الحكمة  الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 2,300,260.000  وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية

 رج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع ب شرف الدين عبدالسالم محمد املودى شاشات USD 290,890.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى شاشات  USD 226,000.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 3,968,073.000  شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره  معجون طماطم EUR 654,720.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  معدات طبية  USD 2,716,583.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم  مواسير حديدية   USD 749,200.000  شركة السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع 

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  فتحي مفتاح سالم كريم  قضبان حديد  USD 1,020,000.000  السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام USD 209,745.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  حصائر نسيج  USD 58,572.800  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ف اليقين مصر  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام USD 282,080.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

افذ   فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب EUR 652,200.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   شعير  USD 6,012,000.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   شعير USD 5,845,000.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عمر ابراهيم املحبرش   هواتف نقالة USD 1,192,600.000   شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع
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 فرع مصراته -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي لفات حديد  USD 246,080.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مسطحات   USD 241,103.520  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مواد خام  USD 844,682.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط مصبغات   USD 2,202,000.000  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية 

 مصراتةخدمات املؤسسات -الوحدة   عمران محمود عمران الجرو  صناعةلصفائح ل USD 187,500.000  مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة 

افد    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامه رمضان مفتاح إشناق   أخشاب EUR 518,400.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صالح عطية املهدي الغول  اجهزة كهربائية  EUR 226,060.000  ر الكهربائية وقطع شركة بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغي

 مصرف الخليج االول الليبي أزم صالح خميس أيوب  EUR fs;,dj 382,091.760  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 االدارة العامة -مصرف النوران  الطاهر عبدالسالم الطاهر الكشيك مواد تنظيف  USD 50,600.400  روثانة املدينة الستيراد مواد التنظيف شركة 

 غازى بن -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   سردين معلب EUR 1,170,000.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   فائض مبيعات   USD 32,904.140  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة   موز اخضر  USD 2,453,760.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي  مستلزمات طبية  USD 3,745,396.900  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دالقادر محمد أحمد عبدالقادر  عب خدمات أرضية EUR 161,977.820  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   مصاريف   USD 242,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   خدمات أرضية  EUR 163,063.400  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   غيجار طائرة   USD 181,970.830  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   ايجار طيارة  USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   ايجار   USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار USD 185,620.280  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار USD 190,470.520  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   صيانة   EUR 303,539.040  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   صيانة   USD 156,532.220  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد املبروك احمد الهوش مواد خام EUR 1,812,438.000  شركة البادية العريقة لصناعة مواد البناء 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أنس فهيم عطيه أدم شعير USD 2,726,400.000  رة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف شركة جوه

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  املنصوري  عبدالرحمن مصدق  قطع غيار USD 103,516.630  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة 
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود مسطحات   USD 558,900.000  شركة عبر العالم لصناعة االثاث

 وران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف الن محمد مسعود عمرو الزرقى شكالطة   EUR 108,100.000  شركة الحصاد العاملي الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي سراج مفتاح املهدى أبوهادى هواتف USD 791,972.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غ

 مصرف الخليج االول الليبي سراج مفتاح املهدى أبوهادى هواتف USD 1,275,740.000  التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي سراج مفتاح املهدى أبوهادى تفهوا USD 1,339,755.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غ

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة معدات طبية  USD 3,690,092.000  شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليم سالم جمعة البعبلي  معدات طبية   USD 3,836,508.000  شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نادر يوسف الهادي خلف  مستلزمات طبية  USD 3,612,679.000  شركة أوال الجديدة إلستيراد املعدات الطبية  

 مصراتة  فرع خدمات املؤسسات الوحدة   ربيع محمد العربى الزويك مواد خام  EUR 1,432,472.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  كرتون  USD 3,010,000.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  العبيدى ادريس حفيظه املبروك  معدات  EUR 12,540,102.650  الضمان االجتماعي صندوق 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  العبيدى ادريس حفيظه املبروك  معدات  EUR 20,417,202.710  صندوق الضمان االجتماعي 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عيادة محمد إمحمد ابوحالله عجول  EUR 3,168,750.000  شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  مروان نوري محمد علي   مواد خام EUR 518,683.750  جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخامشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  مروان نوري محمد علي   مواد خام  USD 1,977,500.000  شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسام الدين عادل محمد  مستلزمات طبية  USD 3,345,413.000  شركة االثير االول الستيراد املعدات الطبية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  مستلزمات طبية USD 3,511,398.000  شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل فوزي محمد ابوسديرة  لحم  USD 1,383,153.390  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليم جمعة سالم البعيلى مستلزمات طبية USD 3,840,827.000  شركة ازاد الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالوهاب الصديق احمد البرناز  مستلزمات طبية  USD 3,719,942.000  شركة تاكنس الدولية الستيراد املعدات الطبية

 بنغازى  -مصرف الصحاري  الصغير على الصغير على   مستلزمات   EUR 2,992,000.000  شركة الجنوب للمطاحن واالعالف

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو   مواد خام USD 2,332,000.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو   ورق تعبئة   USD 1,701,900.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو   رول بالستيك  USD 1,645,700.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو   مواد تعبئة  USD 1,753,725.000  الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  شركة 

 فرع زليتن  -صرف اليقين م بشير محمد على بعيو   للتغليف كرتون  USD 1,674,000.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو   مواد خام USD 2,650,500.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سمير صالح مفتاح الزائدي  وحدات الكترونية   USD 3,227,930.000  تميز لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سمير صالح مفتاح الزائدي  وحدات الكترونية   USD 3,443,901.000  ختلفة  شركة تميز لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات امل

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  حسين حسن ابراهيم اميمن   مجمدات EUR 164,632.000  شركة الهدف السامى الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  بشير محمد علي بعيو  ورق تغليف   USD 1,004,400.000  شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية و املطاحن ومضارب االرز 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزة محمد مصطفى بن حليم  روائح خام  EUR 26,308.500  شركة أنسام الطيب الستيراد العطور ومواد التنظيف  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  مفتاح احمد مفتاح سبس ي لوح ميالمين   EUR 142,488.000  شركة القلعة للصناعات الخشبية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  مفتاح احمد مفتاح سبس ي اخشاب   EUR 796,250.000  شركة القلعة للصناعات الخشبية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  مفتاح احمد مفتاح سبس ي خشب   اكسسور  USD 143,973.000  شركة القلعة للصناعات الخشبية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  مفتاح احمد مفتاح سبس ي خشب  USD 756,616.500  شركة القلعة للصناعات الخشبية  

مواد خام  EUR 1,192,060.000  كة السند األول لصناعة األثاث شر 

 صناعة لل

فرع خدمات املؤسسات   -مصرف الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول 

 والشركات مصراتة

مكونات اجهزة  USD 3,099,425.000  االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائيةشركة 

 يةالكترون

فرع خدمات املؤسسات   -مصرف الوحدة  علي محمد سالم الفزاني

 والشركات مصراتة

مواد خام  EUR 2,590,666.000  شركة مكامن االولى لصناعة االثاث  

 لصناعة االث 

فرع خدمات املؤسسات   -مصرف الوحدة  ك ابو سبيحةأحمد حسن املبرو 

 والشركات مصراتة


