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 . 09/11/2022حتى   03/11/2022تفاصيل 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   .االعتمادات 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

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل خدمات   TND 263,423.240  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة  USD 505,120.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  أكياس بالستيكية  USD 57,000.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال  مكمالت أعالف EUR 59,200.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  على بشير على األشهب  تن معلب   USD 1,239,850.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -املتحد  مصرف  فتحي عمر يوسف حمد  اطارات جديدة USD 76,749.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر صويا  USD 4,056,500.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - النوران مصرف  فاطمة سالم مفتاح عامر ذرة  USD 4,641,000.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 284,413.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  العفشوكاسامة محمد مصباح  مضالت  و مواد اولية  EUR 73,920.000  شركة امليزة العاملية الستيراد مواد البناء 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أنس فهيم عطيه أدم شعير  USD 9,940,000.000  شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف 

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

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري   مواد صحية  EUR 71,129.000  شركة صخرة غات الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   جبنة حوي  EUR 362,350.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز  USD 528,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي  USD 251,850.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

   رياض مصطفي عبد الصمد سالم   زيت صويا نباتي  USD 197,568.000  شركة خطوط الغذاء املتحد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

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

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد الغويل محمد عمران  خشب مضغفوط   EUR 187,820.250  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  الطيب محمد احمد املختار الحضيري  اجهزة حاسوب  USD 420,250.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   جبنة قابلة للدهن  USD 782,825.470  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلسالفرع الرئيس ي  - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   جبنة قابلة للدهن  USD 651,644.280  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   جبنة   USD 233,356.800  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 
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 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  الشعافيعبدهللا احمد محمد  مكمالت غذائية  USD 28,087.770  شركة التقنية الثالتية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 540,773.810  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  قداد سليمان بشير سليمان  زيت ذرة  USD 1,894,760.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 292,237.300  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد مفتاح على حنقة  أسالك لحام USD 133,458.000  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  علي صالح ضوء سميه  سراميك USD 2,358,792.000  شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد مفتاح احمد عبيدة مستلزمات طبية USD 138,151.000  شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  فوزي على عبداملولى بدر ادوية بشرية   USD 53,176.560  شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي خشب صناعي  EUR 259,809.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 341,890.210  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  أسماك مجمدة  EUR 113,483.700  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  اسماك وفواكهة بحرية USD 308,400.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 3,771,300.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 فرع مصراته   -اليقين مصرف  محمد يوسف محمد ابوتركية حديد مجلفن   USD 130,050.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عبدهللا على بالحاج  اجزاء مبردات   USD 420,000.000  مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الفرجاني غزالة سعود عمر  قطع غيار سيارات  USD 77,563.470  شركة الريادة الكبري الستيراد السيارات الحديثة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   حبوب قهوة  USD 114,312.000  شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  امحمد عبدهللا االبيض عبدهللا  شاهي اخضر  USD 461,102.550  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد املطاوع   هواتف محمولة   USD 753,600.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات املساهمة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  الطاهر خضر الطاهر احمد  اخشاب EUR 1,338,500.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك تالجات  USD 785,162.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة شعير   USD 1,850,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات  USD 70,864.560  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مستلزمات صحية EUR 160,177.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حاللة محمد احمد محمد ابو  زيت  USD 208,000.000  شركة العرجون الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى  تونة معلبة USD 1,811,870.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت دوار الشمس  USD 807,300.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته فرع   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت دوار الشمس  USD 821,500.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   تن معلب  USD 2,421,000.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  نوارة علي محمد اقزيط   أدوية بشرية  TND 144,690.000  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود احمد مسعود تاللة   مستلزمات صناعة  EUR 32,838.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 229,500.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 101,889.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب EUR 460,152.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حامد ضو ارحومة املحمودي  مواد تنظيف  EUR 77,999.800  شركة نمارق الخير الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دانيه على مفتاح العجيل   بندق  USD 128,800.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دانيه على مفتاح العجيل   بندق  USD 137,500.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املصري علي عويطي صالح  مواد خام  EUR 353,880.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 1,902,750.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   حفاظات  USD 427,552.260  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي EUR 581,052.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  مصطفى شكالوون معاد رمضان  حديد صناعي USD 307,375.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 463,500.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  مروان نوري محمد علي  مواد خام  USD 1,402,800.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر مستلزمات زراعية USD 525,000.000  شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 334,158.000  غيارها شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   محمد ابوخريص محمد بلقاسم   معدات خبز  EUR 140,230.000  شركة النعمة الستيراد اجهزة ومعدات تجهيز املطاعم والفنادق واملقاهي واملخابز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام EUR 36,352.800  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   صدقي املهدي االمين االحرش   ناقل   USD 13,138.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   كراتين  EUR 57,788.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا امحمد محمد املؤلف   سجاد  USD 51,660.000  شركة رفال الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم مصباح احمد وهيبه سيارات   EUR 770,000.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 38,250.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي أحمد مصطفى وفاء  بذور زراعية.برسيم USD 152,100.000  شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر   خشب EUR 360,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  حمزه احمد محمد وهيبه  قمح طري   USD 6,399,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  EUR 159,052.800  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  USD 272,675.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سراج عمر أحمد معيتيق   كريمة قابلة للدهن  EUR 45,737.940  شركة افرست الستيراد املواد الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الهادي يوسف الطويل   حفاظات  USD 1,654,925.500  شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  حبل تربيط من حديد USD 99,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف الخليج االول الليبي  مراد امحمد ابوبكر بعيج  شحن  ات بطاق USD 504,000.000  شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي USD 385,063.730  شركة ليبيا للتامين 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مواد تنظيف  USD 628,441.160  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الهوارى  -التجاري الوطني املصرف  عزالدين عمرو موس ى الدبسكي قمح طري   USD 2,185,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   علب صفيح  USD 64,600.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   قطع غيار مصنع   EUR 234,215.940  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   قطع غيار  EUR 255,414.050  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   حصيره سرانتي  EUR 135,648.310  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  شامية&مربى&طحينية  USD 80,697.250  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفيرتر.بطارية اجهزة  USD 201,668.000  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات USD 428,465.300  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   يونس صالح عبد هللا صالح  اطارات سيارات  USD 343,683.750  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 الرئيس ي   -مصرف األمان  انور محمد سالم االسطى  شعير  USD 1,950,000.000  شركة البادية العريقة للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -املتحد  مصرف  محمود عبد املولى محمود زغبيه معجون طماطم  USD 432,000.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب EUR 234,645.600  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي الفرع  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة  EUR 157,237.200  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي احمد محمد ميمون   مالبس   USD 47,860.000  شركة الجزيرة الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عدنان رمضان علي النعاس   قطع غيار  EUR 229,626.490  شركه املصدر االمين ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  مواد خام بي في س ي USD 86,815.420  شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات بالستيكية  USD 206,172.640  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيار آالت EUR 250,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 579,479.500  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 57,764.000  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات بي في س ي   USD 556,972.930  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 128,000.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه حديد صناعي  USD 37,250.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثاث  USD 72,600.000  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت  USD 55,280.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   كيك بريك  USD 301,392.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكوالطة  USD 653,323.290  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه أجبان  USD 198,284.560  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية   USD 918,082.100  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   بروكسيد الهيدروجين   EUR 68,468.400  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   بسكويت   EUR 1,480,137.500  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   صابون اواني  EUR 494,240.000  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية  EUR 123,313.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 حي األندلس   -مصرف التضامن  محمد خليفة عبدالرحمن العالقى تونه  USD 154,000.000  املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية شركة املجموعة الكونية الستيراد 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  عبدالرحمن العالقىمحمد خليفة  تونه USD 169,200.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  محمد خليفة عبدالرحمن العالقى تونة  USD 187,200.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمران خليفه بن عون   زيوت سيارات   EUR 882,205.960  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   شعير   USD 4,625,000.000  شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   شعير  USD 4,625,000.000  شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 1,498,770.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 691,740.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد جمال الدين علي التويجيري  مكمالت غدائيه  EUR 375,160.000  شركة الحكيم الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد مبيدات  USD 235,830.400  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد اسمدة زراعية USD 525,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة زراعية USD 525,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبدهللا عليلش  بسكويت  EUR 22,276.800  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  درة  USD 2,380,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح ميالد على ابوالقاسم  زيت عباد الشمس   USD 34,994.400  شركة املزن الوطنية الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح طري  USD 1,100,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  عمران محمد عمر املؤنث  صتاعة لبندق ل USD 131,100.000  شركة اسد الثغور للصناعات الغذائية وطحن الحبوب

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  شكوالتة  USD 66,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي النفاتي مفتاح ابوظهير احمد  صويا  USD 3,149,400.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم EUR TRAINING 93,840.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 مصرف التجاري الوطني وكالة املدار الجديد محمد نورالدين عبدالسالم املبروك   سيارات  USD 1,330,000.000  شركة الرحاب الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  محمد بشير سالم خليفة  غراء خشب   TND 442,024.800  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   أيمن سمير  محمود لجمال   مستحقات   USD 3,120,407.570  املصرف املتحد للتجارة و اإلستثمار  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مختار الهادي عمار السهيلي  تراخيص فيزا وماستر  EUR 190,000.000  مصرف االمان للتجارة واالستثمار

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  كيكة + ويفر   EUR 608,829.120  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 4,042,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  ايمن مصباح احمد وهيبه سكر أبيض  USD 3,417,750.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاهي  USD 368,244.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش    PVCمواد خام  USD 417,113.070  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات سيارات  EUR 95,460.510  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  كراسات USD 330,000.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   املهدي امحمد رمضان املرغني  قطاعات بي في س ي   USD 64,200.000  شركة اإلتقان لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبد الرزاق حسين عمر العوزي  اطفال حليب  EUR 51,494.400  شركة االندلس لالستيراد االدوية واملعدات الطبيه

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 500,850.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 267,673.590  املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال   EUR 362,820.240  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى   حليب اطفال  EUR 2,790,552.320  شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل   EUR 239,218.000  س يمصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  جمعة أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات انتاج  USD 234,339.100  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم محمد احجيبة  تن معلب   USD 1,049,100.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد قمح طري  USD 5,258,844.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد قمح طري  USD 5,258,844.000  الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 141,053.360  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات جديدة USD 207,310.500  وملحقاتها   الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة املحركات 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة دواجن مجمدة  USD 1,972,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 5,676,520.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 363,115.600  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  كيك EUR 162,616.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  البشير محمد الضراط حسين  مستلزمات إنتاج EUR 174,009.600  شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  معاذ احمد مفتاح البشتي  تعبئة وتغليف  EUR 39,915.000  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ربيعة املنصوري امحمد الهجني  عجول  EUR 600,650.000  شركة الكوادر العاملية الستيراد اللحوم واملواش ي الحية لغرض الدبح  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد مصباح احمد وهيبة  ادوية USD 1,057,997.760  شركة كيان الطب الستيراد املعدات الطبية واالدوية ومستلزمات االم والطفل التابعة لشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الطاهر عيس ى حسين محمد  بطاقات ائتمان  EUR 227,500.000  شركة عبور لحلول الدفع االلكتروني املساهمة

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابراهيم بشير محمد سويب   أحـــذية رجـاليـة  USD 89,070.000  شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  خالطات مياه EUR 139,551.700  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 245,160.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد عبدهللا اشتوي السعداوي  مواد خام USD 71,425.590  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات USD 545,070.510  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابوالقاسم هبال حسام الدين محمد  اجهزة نقاط بيع وقطع   USD 599,198.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  صفاء حسين ابراهيم اصليل   قمح   USD 6,015,460.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   دجاج مجمد USD 3,022,936.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد   لحم بقر مجمد  USD 1,400,452.950  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  يوسف العارف ابوعيس ي قراف  أسمده زراعية EUR 129,177.920  واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة النبراس االستيراد االالت 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح طري   USD 1,100,000.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  عبدالباسط عبدالسالم منصور ديهوم ثقيلةشحوم االالت  EUR 10,021.700  شركة الحمد الدائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عمران جمعه سالم البعيلي  االالت حصاد  USD 1,372,784.000  شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   جوز الهند  USD 3,105,350.400  الجديدالستيراد املواد الخامشركة النبض 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج امبيه فرج االجهر   اخشاب  EUR 672,000.000  شركة السرايا العاملية للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  صناعة لمواد خام ل USD 3,950,000.000  السهول لصناعة العصائر واملشروبات شركة سنابل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خليل رمضان خليل قليصة   أسماك مجمدة  USD 65,750.000  شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  وائل عبدهللا احمد عبدالنبي  معدات انتاج دواجن  USD 1,305,250.000  شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بورسلين  USD 3,250,368.000  الستيراد مواد البناءشركة ركيزة البناء املتميز 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليم جمعة سالم البعيلى  معدات طبية  USD 1,508,346.000  شركة ازاد الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حسام الدين عادل محمد  معدات طبية  USD 1,446,608.000  الطبيةشركة االثير االول الستيراد املعدات 

 مصراته -مصرف األمان  خالد عبدالرزاق محمد خالد معدات طبية  USD 1,656,492.000  شركة وابل الستيراد املعدات الطبية

 مصراته -مصرف األمان  خالد عبدالرزاق محمد خالد معدات طبية  USD 1,641,359.000  شركة وابل الستيراد املعدات الطبية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح سمير مفتاح بن حليم  مواد خام USD 1,625,659.000  شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة الور  USD 987,250.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  ورق خام  EUR 1,049,250.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد معدات طبية  USD 1,557,214.950  الطبيةشركة أشاهر الستيراد املعدات 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 1,138,218.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  مواد خام  USD 2,000,642.000  شركة علم دار للصناعات الغذائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه اضلع حديد USD 4,100,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 370,440.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  الضراط ناصر عثمان مصطفى  خدمات مالحية  USD 1,978,759.000  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر شاشات عرض  USD 1,108,900.000  شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات تلفزيون  USD 2,859,762.500  شركة املوجة للصناعات االلكترونية  

 الجميلفرع  -مصرف املتحد   امجد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 129,156.000  شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  خيرية علي قائد صناعة لمواد خام ل USD 751,764.750  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  قائدخيرية علي  خط انتاج مصنع اثاث  USD 1,527,850.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني مستزمات انتاج USD 1,762,201.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   اكياس تعبئة  USD 2,500,000.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملنعم مفتاح سالم الفليليج   برامج تدريبيه   USD 606,600.000  شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  احمد محمد محمد قصيل   آالت حصاد   USD 2,013,346.000  شركة املزرعة الليبية املتجددة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية USD 767,300.000  شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص اجهزة تبريد وملحقات  USD 340,806.400  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  هبه ادريس فرج الشرانى  صفائح االلومنيوم  USD 174,900.000  شركة العقلة لنشكيل وتسويق االلومنيوم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عارف علي الطاهر الترهوني   مواد خام لصناعة الور  USD 834,500.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عارف علي الطاهر الترهوني   ورق خام  USD 2,353,750.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 1,554,000.000  شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حليب أطفال  USD 594,948.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة   USD 2,054.780  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير مواد خام USD 1,994,126.160  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 الجمهوريهفرع شارع   -مصرف الوفاء  أسامة عبدهللا عطية الشوين  مسحوق املنظفات   USD 2,287,867.680  شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة  USD 2,004,815.000  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن   USD 4,499,880.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  



  

 
9 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 2,999,986.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات إنتاج USD 1,582,740.000  شركة الوثاق االول لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات إنتاج  USD 1,664,015.000  شركة كنوف لصناعة االملونيوم 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عواطف عبدالرحمن احمد الجعفرى  مستلزمات إنتاج  USD 1,588,092.000  شركة السارب لصناعة االملونيوم

MAHMOUD MOHAMAD AHMAD EIMERA  8,000.000 USD      فرع مصراتة -مصرف الوحدة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 914,094.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عماد الدين محمد عبدالسالم مستلزمات إنتاج  USD 1,806,148.000  لصناعة االملونيومشركة الفلسبار 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 490,640.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مليس محمد علي محمد  مستلزمات انتاج USD 2,094,991.000  شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   أبوسنينة رمضان سالم علي  شكالطة  USD 723,358.290  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وفاء عمار عبدالسالم الدقداق  مواد أولية للمطابخ  USD 2,419,801.000  شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالوهاب احمد بوراوي اسيا  مستلزمات انتاج  USD 1,826,266.000  شركة املتقن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  اشراف الهادي الصادق زميت  مستلزمات انتاج  USD 2,525,472.000  شركة املتمكن لصناعة البي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   اطارات  USD 326,650.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   اطارات  USD 285,830.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   اطارات  USD 460,470.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مبروكه علي أحمد عبدالحفيظ حبوب قمح كاملة USD 3,003,000.000  شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  موس ى فرج العماري بن زايد  مواد خام  USD 1,800,745.000  شركة الباهرة لصناعة مواد البناء

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مجد الدين الصادق محمد ابولسين  االالت حصاد  USD 1,649,201.000  غيارهاشركة حقول الوطن الستيراد االالت الزراعية وقطع 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عواطف عبدالرحمن احمد الجعفري  مستلزمات انتاج  USD 1,744,128.000  شركة السارب لصناعة االملونيوم

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  عبدالهادي امحمد مخلوف ابريوة  اكياس تعبئة وتغليف  USD 1,005,488.000  للصناعات الغذائيةشركةالعاملية االولي 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالباسط محمد عبدالسالم الفزانى مستلزمات إنتاج  USD 1,814,835.000  شركة املبتكر الحديث لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وسيلة عثمان محمد  مستلزمات إنتاج USD 1,696,473.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اشراف الهادى الصادق زميت  األالت زراعية USD 1,768,016.000  شركة السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وسيلة عثمان محمد سعيدة  مستلزمات إنتاج USD 1,247,943.000  شركة املنجد لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفية عبد املجيد محمد كروز مستلزمات إنتاج  USD 1,323,189.000  شركة املبهر لصناعة املطابخ  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مجد الدين الصادق محمد ابولسين  مستلزمات إنتاج  USD 1,254,943.000  شركة امليثاق الحديث لصناعة البى فى س ى

 فرع مصراته  -االتدلس مصرف  هشام حسين محمد ميالد  مواد خام حديد  USD 1,250,523.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عماد الدين محمد الفزاني   مستلزمات إنتاج  USD 1,911,135.000  شركة صفائح لصناعة االملونيوم 
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  عمادالدين محمد عبدالسالم الفزانى  االآلت حصاد   USD 1,390,631.000  شركة تنافس الزراعى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفية عبد املجيد محمد كروز مستلزمات إنتاج  USD 1,923,337.000  شركة قرميد لصناعة البي في س ي

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مجدالدين الصادق محمد ابولسين  االآلت زراعية  USD 1,693,824.000  شركة حقول الوطن إلستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,972,912.620  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  مريم حسين سالم بريبش  صناعة للمواد خام  USD 2,799,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد هيالن سالم منصور  مواد خام USD 1,270,865.000  شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف علي محمد بن يزيد   هواتف محمولة   USD 2,501,845.000  شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 


