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 . 26/10/2022حتى  20/10/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان مخزوم أحمد ابومريقة   PVCمواد خام  USD 70,560.000  شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية USD 65,360.390  شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت عباد الشمس  USD 458,304.000  عهد املحبة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مؤيد عامر محمد فرفر  حليب تبرا  EUR 990,338.400  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   سيراميك USD 2,198,064.000  شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 107,520.000  حوم شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم عبدهللا ونس ابوفارس  اجهزت كمبيوتر  USD 425,250.000  شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,812,600.000  اس لصناعة مواد البناء والطالء البالستيك  شركة س

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام USD 1,916,000.000  شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك ومواد الخام 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  فرح محمد العربي ابراهيم مستلزمات طبيه  USD 95,695.000  شركة سيرين الطبية الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة  اطارات USD 260,863.200  نقل وملحقاتها شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل ال

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  فول الصويا  USD 1,776,330.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات االملونيوم USD 277,307.400  املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 587,865.600  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 631,910.400  حدائق النسيم للصناعات الغدائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 203,616.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي USD 93,450.000  هندسية شركة النجاح الرائدة للصناعات ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابراهيم كامل الطقوق   حليب معقم  EUR 348,600.000  شركة املهام الستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد بشير الطيب الطيب  الواح رخام  USD 3,256,800.000  اعمار لقص وتشكيل الرخاممصنع 

 ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي  محمد علي سلطان   مالبس و أحذية USD 1,000,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد النفاتي رجب الترهوني   اضافات اعالف  USD 51,300.000  شركة املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية EUR 1,937,500.000  املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  بي ماض ي نبيل محمد عبد الن سيارات جديدة  USD 3,153,540.000  شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم الهبوط و املغاد  USD 200,274.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات ارضيه  EUR 171,514.370  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   جبنة شرائح  USD 912,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  الهادي محمد الهادي ابوكرازة  اكياس دقيق  USD 290,682.000  املكرونة شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  مواد خام لصناعة الحد  USD 377,500.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد علي قاسم اغا الحامي  اسمدة  USD 367,500.000  شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمود عبدهللا محمود الجهيمي  اسالك كهربائية  EUR 204,250.000  شركة ايتال الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه األرز  USD 130,000.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  ولعات   USD 85,000.000  زماتة والوالعاتشركة املزن الستيراد الكبريت ومستل

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  خيوط بولسيتر USD 223,728.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام EUR 269,470.150  سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح USD 724,101.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  زيت عباد الشمس  USD 175,000.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ير القاض ي محمد صالح بش نضائد سيارات   EUR 555,059.060  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى  عبدالرحيم عبدالفتاح سمن  USD 23,914.100  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 126,720.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي   فريزات   EUR 279,665.780  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  شاهي أخضر  USD 157,500.000  املاسة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفى سالم   قمح  USD 2,372,500.000  شركة النعم العاملية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات صناعة حلويا TND 616,414.500  الشهاب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح كريم فريش  EUR 78,020.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  تن معلب   USD 209,250.000  الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت EUR 156,892.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مل  اسامة امحمد محمد امله نضائد سيارات  USD 333,168.540  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  مواد كهربائية مختلفة  EUR 424,018.440  شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل عمر ابو بكر ابوحنك  كوابل EUR 683,833.250  ئية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربا

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 226,530.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر  فارينة  USD 279,625.000  املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   معجون طماطم معلب  EUR 663,320.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية 
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب اطفال  EUR 971,552.000  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   زة محمدياسين الطاهر عريبي حم معدات طبية  EUR 142,812.140  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نوري احمد مسعود تاللة  مواد خام نوع التكس EUR 74,400.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام USD 164,200.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   كرتون  USD 343,543.200  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أبوبكر مصباح ابوبكر عفط   جميد مجمع تبريد وت  USD 213,209.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي وللحوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   قطن نسائي  USD 162,000.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية  عجول   EUR 451,400.000  الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدالسالم الفرجاني بدر الدين علي ع تونة بزيت دوار الشمس  USD 205,500.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  قطع غيار آالت ثقيلة   USD 110,245.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

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

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صابر محمد مصباح القذافي  خشب ابيض EUR 675,000.000  شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب USD 1,837,160.000  شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  العدس احمر USD 235,200.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 121,975.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  يمان شاكهاسامه ابراهيم سل حديد صناعي USD 156,255.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 45,920.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  EUR 126,960.000  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزوبي  طارق محمد عبدهللا  مواد صحية  USD 197,080.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب اطفال   EUR 126,144.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 158,484.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان   نشأ USD 150,150.000  شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  احمد ابوسنينهالهادي منصور  كركم  USD 155,400.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 321,400.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 663,260.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  فيصل احمد يحي قرقاب  استشارات املالية EUR 9,221.700  الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مبروك عبدالحفيظ العاشوريحمزه  زيتون شرائح  EUR 108,649.250  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني إضافات أعالف USD 113,400.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماء محمد احمد ميالد  تونة USD 49,500.000  املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية شركة 
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 راته مص - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات بالستيكية  USD 150,552.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل على ابوبكر الزبتة ابوحنك إطارات USD 96,003.600  شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع  تربة زراعية  EUR 60,338.840  حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  املجري  الحسين عمر عبدهللا رشاشات مياه  USD 79,810.020  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالطة  USD 848,640.300  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت وكيك USD 497,300.000  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 واالستثمار ـ فرع طرابلس   مصرف املتحد لتجارة  ميالد مفتاح محمد الفرجانى   قطع غيار سيارات  USD 175,164.320  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبداملجيد محمد ابراهيم مللوم  زيت طهي  USD 81,658.200  شركة جودة االصناف الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة شيدر  EUR 273,780.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة موزوريال EUR 396,630.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد عنيبه امحمد سالم دجاج مجمد USD 440,786.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز البرتقال   USD 490,212.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مصاصات   USD 32,464.800  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ي  عبدهللا محمد على الذواد كيك  USD 212,100.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  االالت وقطع غيارها  EUR 282,975.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد&شاورما  USD 803,215.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  زيت عباد شمس   USD 952,060.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز ماري تونة ريو  EUR 155,398.400  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز اخضر  USD 1,383,480.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبدهللا عليلش  سكر  USD 151,450.000  واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  شركة 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا كسكس ي USD 570,000.000  شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد فتحى محمد محمد سميو  تونة USD 1,075,000.000  ارة لصيد وتعليب االسماكشركة التن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف   USD 147,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 4,000,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شفاط غاز USD 52,900.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاهي احمر  USD 60,100.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاي سيالن األحمر   USD 308,000.000  دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه ة  لحوم ابقار مجمد USD 967,600.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي 

 اإلستقالل  -املصرف التجاري الوطني  الباهى عبدالسالم محمد الفقيه معدات طبية USD 108,977.320  شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية



 

 
5 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد على محمد القزيري   جبنة شرائح ماستر  EUR 897,566.400  جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى ادوية  EUR 91,591.930  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت + ويفر   EUR 1,081,207.440  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 اإلستقالل  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  معدات صناعية USD 2,734,590.000  حن الدقيق ومشتقاتهشركة املحصول االخضر ملضارب االرز والصناعات الغذائية وط

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  ارز  USD 182,430.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  أجبان EUR 177,276.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 428,085.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 172,830.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 519,480.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 520,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان تونة معلبة  USD 390,000.000  شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  غيار قطع USD 212,150.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  مستلزمات تشغيل  USD 171,437.600  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي مضخات مياه كهربائية  EUR 134,373.240  الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار  USD 343,441.710  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  اجبان USD 126,359.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة-الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 135,320.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي   كربونات الكالسيوم USD 458,850.000  مصنع العاملية لصناعة البالط

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت وشكالطة USD 990,000.000  واد الغدائيةشركة املذاق الطيب الستيراد امل

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  أدوية بشرية  USD 750,000.680  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت  USD 161,601.250  األسرة املثالية للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت طهي  USD 86,456.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات USD 527,094.000  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات  USD 89,378.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات USD 218,396.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 321,436.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 48,327.600  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد USD 351,682.640  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 



 

 
6 

 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  حمزه احمد محمد وهيبه قمح  USD 4,512,500.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 شركة املطاحن  مصرف الوحدة ـ وكالة حمزه احمد محمد وهيبه قمح  USD 4,750,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   نضائد USD 439,611.080  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 6,636,000.000  الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  يوسف خليفة بالقاسم العائب  أدوية USD 71,211.000  شركة صحتك الدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طبية EUR 849,735.680  شركة الحكيم إلستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 2,326,480.000  القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخامشركة 

 الرئيس ي طرابلس الفرع - مصرف النوران  مصباح عمر جبران جبران  االت ومعدات   USD 1,295,000.000  شركة الضاحية للمطاحن واالعالف

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد USD 1,446,220.600  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   بطاطا جاهزة للقلي   USD 457,002.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد رمضان مولود الكيش   أجبان EUR 400,140.000  شركة مزايا الغداء االولي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم


