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 10/03/2021حتى 04/03/2021 من تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

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

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

 املصرف والفرع اسم املمثل القانوني السلعة  ملةع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة شكالطة USD 855,906.90 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش مواد خام EUR 151,444.70 مصنع العصامي لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ايور شعبان صالح ابو السعود خشب بناء EUR 104,379.28 ن العاملية الستيراد مواد البناء شركة ارجا

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  هشام حسني ابراهيم حسني بي خدمي EUR 65,277.00 شركة عابرة الصحراء لالتصاالت واملعلوماتية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  هشام حسني ابراهيم حسني بي خدمي USD 105,585.00 لالتصاالت واملعلوماتية شركة عابرة الصحراء 

 جنزور  -مصرف الصحاري  رياض مصطفى عبدالصمد الصويعي مكرونة USD 825,000.00 شركة سنبلة الهيرة الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء -مصرف الصحاري  محمود ميالد مفتاح بن مجيد بالط EUR 162,395.52 واد الصحية وملحقاتهاشركة املتميزون الستيراد مواد البناء وامل

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي احذيه وحقائب EUR 37,380.03 شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  امحمد عبد النبي عبدهللا الجويلي كيك USD 167,200.00 الستيراد وتوزيع املواد الغذائية واملواش ى واللحومشركة سوق الوسيط 

 مصرف الخليج االول الليبي لكريم الرعيضمحمد عبد الوكيل عبد ا تونة USD 260,800.00 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي سامي عبد السالم صالح الترهوني مواد خام USD 358,800.00 شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي افران USD 421,933.00 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي مكيفات USD 1,262,988.00 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 ف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصر  عبدهللا محمد العياش خضورة مواد خام USD 72,090.00 مصنع الغزالة لصناعة الطالء و املعاجين

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة زيت زيتون وخل EUR 19,221.76 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس نعبد الرحمن انبية مسعود مليطا مستلزمات زراعية EUR 79,800.00 شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس عبد الرحمن انبية مسعود مليطان أسمدة EUR 106,031.68 شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس محمد ابراهيم محمد  احميدة نضائد USD 769,961.71 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 986,979.00 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي الصادق مفتاح شعبان حميد الواح عازلة USD 65,004.00 شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة

 مصرف الخليج االول الليبي عبدهللا سالم مسعود الخناق مصاعد EUR 23,050.00 شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية
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 مصرف الخليج االول الليبي لزوبيةامينة محمد خليفة ا مواد خام EUR 28,700.00 شركة دانة البحر للخبيز ومشتقاته

 فرع صرمان -مصرف شمال افريقيا  فحتي علي سالم الصويل كرتون مموج USD 44,496.00 شركة املجد لصناعة وتعليب املواد الغدائية 

 فرع صرمان -افريقيا مصرف شمال  فحتي علي سالم الصويل غشاء من البالستك USD 37,200.00 شركة املجد لصناعة وتعليب املواد الغدائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس محمد عمر محمد املطاوع نقاالت USD 910,790.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

افذ البالستيكية   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بدهللا بالحاججمعة أحمد ع مستلزمات تشغيل USD 232,225.20 مصنع أبناء بلحاج لصناعة األبواب والنو

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  سردينة USD 679,250.00 شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية 

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص مجدي محمد املهدي الشريف معدات طبية EUR 75,145.00 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي صويا USD 600,000.00 شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  جالل عبدهللا محمد املنقوش أحذية وحقائب EUR 87,581.09 شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح سيريالك EUR 369,278.00 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  مسعود أحمد مسعود تاللة صناعة السجادمواد ل EUR 73,950.00 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس الفيتوري على الفيتوري النعمي جبنة EUR 392,563.00 شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس رشيد محمد فرج الصواني مستلزمات انتاج USD 72,714.38 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 حى األندلس -مصرف الجمهورية  موفق أحمد محمد املغربي أدوية USD 801,980.00 شركة ألفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

افد من األمنيوم والبى في س يمصنع املتخصص لصناعة األبواب وا  فرع مصراته -مصرف الواحة  عبد الحميد جمعة محمد موس ى الواح فارميكا USD 30,125.00 لنو

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي عصير EUR 24,459.08 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي خل اكل EUR 16,725.04 ذائية شركة الكوف الستيراد املواد الغ

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس نيسكافية USD 253,070.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس نسكافيه USD 280,000.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس شوكوالتة ميلكا EUR 271,720.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي فلورباك متنوع GBP 71,756.11 الطبية شركة العالمة الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  أسامة محمد عبد هللا بن خليفة ميكرويف EUR 25,125.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  أسامة محمد عبد هللا بن خليفة غاز EUR 81,330.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  أسامة محمد عبد هللا بن خليفة ثالجات EUR 23,805.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 فرع زليتن -مصرف الوحدة  مخلوف محمد عبدهللا املشتال مكيفات USD 500,270.00 شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفي احمد املجراب جبنة شيدر EUR 84,260.00 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف على عبدهللا يوسف زيوت تشحيم EUR 1,650,000.00 نجوم بعة لشركة مجموعة الشركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التا

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  يوسف على عبدهللا يوسف قطع غيار USD 144,500.00 شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

 مسالته -مصرف الصحاري  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين عصير عنب االحمر USD 196,980.00 شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل مواد خام USD 242,247.60 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي رواد فرج محمد رزق معدات مخابز EUR 156,635.00 باب أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 وكالة الكريمية -ملتحد مصرف ا موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم EUR 131,608.92 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 قصر احمد -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مواد خام USD 310,800.00 الشركة الليبية للحديد والصلب

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي أسقف معلقة USD 191,400.07 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي قطاعات االملونيوم USD 184,400.00 سنيراد االلومونيومشركة القلعة ال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبوبكر عياد محمد الغرياني هريسة USD 263,400.00 شركة البراق الجديد إلستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

 حي األنلس -املصرف التجاري العربي  عز الدين مسعود عبدالسالم مسعود شيدر EUR 62,615.00 شركة الحياة الطيبة الستيراد املواد الغدائية 

 حي األنلس -بي املصرف التجاري العر  عز الدين مسعود عبدالسالم مسعود كسترده كراميل EUR 25,205.30 شركة الحياة الطيبة الستيراد املواد الغدائية 

 املختار -مصرف الصحاري  محمود امبيه فرج االجهر اسمنت بورتالندي USD 350,000.00 شركة ليبيا الغرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 صراتةفرع م -مصرف شمال افريقيا  عبد الناصر علي محمد بليبلو مواد خام USD 184,187.50 مصنع االتحاد العربي االملونيوم

 مصرف الخليج االول الليبي حسام محمد ابو زريبه طرنيش معجنات EUR 105,708.00 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص بالستك خام USD 228,195.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحميد محمد الدالي قهوة برازيلية USD 74,976.00 ائية  ذ .م .مشركة الدالي للصناعات الغذ

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد محمد محمد الفيتوري أغطية علب USD 374,304.00 شركة الطيبات لصناعة املواد الغذائية

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 2,950,000.00 حمول شركة ليبيانا للهاتف امل

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 1,787,649.03 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 2,930,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي اتصاالت معدات USD 1,773,353.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عم خليفة احمد الحجاجيعبد املن خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 
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 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  جاجيعبد املنعم خليفة احمد الح خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 2,038,909.11 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -رية مصرف الجمهو  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,894,962.63 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,546,984.24 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 بياناوكالة لي -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 1,929,959.79 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,546,984.24 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 699,417.99 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 778,351.13 للهاتف املحمول شركة ليبيانا 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 2,960,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي ات اتصاالتمعد USD 1,688,631.93 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 2,940,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  املنعم خليفة احمد الحجاجيعبد  خدمات فنية EUR 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي معدات اتصاالت USD 1,864,760.35 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  احمد الحجاجي عبد املنعم خليفة معدات اتصاالت USD 2,970,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد محمد العياش خضورة مواد بناء USD 302,522.50 شركة الغزالة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا سراميك EUR 244,583.40 شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  املهدي سعد محمد ابوجناح فصوليا USD 217,500.00 شركة النخبة املتألقة إلستيراد املواد الغدائية

 فرع الزاوية -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي ةمكنسة كهربائي USD 64,298.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وجيه الصادق محمد العباني مواد تنظيف EUR 1,142,516.80 شركة النهضة الستيراد مواد التنظيف املحدودة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت EUR 214,070.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات USD 472,609.40 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفالح -مصرف الجمهورية  مصطفى احمد محمد ديهوم لوازم للمركبات USD 602,157.93 وملحقلتها  شركة البديل العاملية الستيراد وسائل النقل

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  مضخات مياه EUR 55,178.00 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  ذراع املونيوم EUR 22,902.60 د الصحية شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملوا
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 جنزور  -مصرف الصحاري  عبداملنعم امحمد العربي عون  معدات طبية USD 331,700.00 شركة الرفاه الطبي الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني دجاج مجمد USD 401,964.00 حومشركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي والل

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صالح الناصر مفتاح ابوحميده مواد خام EUR 85,440.00 شركة شعلة ليبيا الستيراد املواد الخام

 فرع البيضاء -مصرف الوحدة  فتحى عمر جاد هللا عبدالرحمن بيض مخصب EUR 424,944.00 شركة برقة الستيراد املستلزمات الزراعية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش هاتف محمول  USD 1,134,638.00 شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  فوزى أحمد محمد عداله أدوية EUR 97,207.50 ة املساهمة شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس مفتاح سالم على ابوسنينة جبنة USD 2,368,703.03 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 فرع مصراته -مصرف الواحة  بشير احمد سالم التومي خام لصناعة الصابون  USD 25,000.00 مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية مصنع طيبة لصناعة

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة معجون طماطم EUR 293,752.00 شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املنشيه -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي مكرونة USD 19,123.62 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  هشام املهدى النعاس العربى اغطيه ومقابض USD 14,228.50 مصنع صحة لتعبئة املياه

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة شاهي USD 493,920.00 الغذائية شركة شمس الزهراء الستراد املواد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة شاهى احمر USD 465,948.00 شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف حليب EUR 325,987.20 الغدائية  شركة الفرداس إلستيراد املواد

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف حليب EUR 1,007,596.80 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك الفاع USD 286,400.00 شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات EUR 82,665.31 مصنع منارة شحات لالملنيوم  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شاشات USD 240,020.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم أفران USD 377,196.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني منظومةالتجول  USD 7,000.00 شركة املدار الجديد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  ابراج هوائية USD 1,271,645.16 شركة املدار الجديد

 تاجوراء -مصرف الصحاري  فرحات محمد احمد البحرى  مرجرين زبدة USD 63,800.00 ة شركة املهندسين الجادين لصناعة املواد الغدائي

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا دجاج مجمد USD 193,470.00 شركة نجمة املجرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك زيت ذرة USD 179,100.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  اسكندر ساس ى سالم عشينى زبدة سمن نباتي EUR 46,000.00 شركة مستقبل املتوسط الستيراد املواد الغذائية  واملواش ي واللحوم 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  بهاء الدين زكريا محمد عزوز جبنة GBP 330,921.00 املواد الغذائية ذات املسؤولية املحدودة شركة الوسط الليبي الستيراد
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 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم ذرة USD 610,000.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابوبكر محمد عبدهللا عمران خميرة USD 43,631.00 املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم  شركة االساور الستيراد

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سعاد امحمد خليل البرقلي درة مجروسة USD 26,640.00 شركة املدينة الدولية للصناعات الغدائية وطحن الحبوب

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه فستق غير مقشر USD 147,200.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  بروك بن مصباحاسامة سالم امل تعبئة منضومة حجز USD 200,000.00 شركة املقام االمين للخدمات و االستثمار السياحي

 املختار -مصرف الصحاري  ادياب احمد ادياب عمر جبنة شيدر كتلة EUR 192,000.00 شركة القافلة الوطنية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج محمد أبورقيهسالم  قطع غيار سيارات USD 352,671.66 شركة الصافنات االصلية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  محمد نوري عياد بوكر حليب EUR 405,000.00 شركة التمور الوطنية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص USD 1,017,600.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات الرسائل USD 236,659.41 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني EUR 225,000.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات تعبئة EUR 111,628.80 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 70,500.00 شركة املدار الجديد

 االول الليبيمصرف الخليج  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني EUR 66,312.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 81,223.48 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 55,937.82 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  لتجوال الدوليا USD 39,250.54 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 97,702.00 شركة املدار الجديد

 الخليج االول الليبي مصرف عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 86,634.36 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 96,864.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 97,168.03 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 95,905.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 74,210.74 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي شور عبد الخالق حسن  محمد بن عا التجوال الدولي USD 95,974.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 97,200.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 98,552.00 شركة املدار الجديد
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 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 98,997.00 دشركة املدار الجدي

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 96,057.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي حمد بن عاشور عبد الخالق حسن  م التجوال الدولي USD 97,492.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 96,851.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 98,914.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 79,698.61 ار الجديدشركة املد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 88,391.68 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي ق حسن  محمد بن عاشور عبد الخال التجوال الدولي USD 98,064.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 97,296.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 15,000.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 32,512.16 دار الجديدشركة امل

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 96,502.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي محمد بن عاشور  عبد الخالق حسن  التجوال الدولي USD 86,852.93 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 98,400.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 69,245.36 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 57,500.00 دار الجديدشركة امل

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  مقاصة تجوال دولي USD 96,792.95 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي سن  محمد بن عاشور عبد الخالق ح التجوال الدولي USD 99,541.79 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  التجوال الدولي USD 61,864.96 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني وصيانة EUR 32,125.00 شركة املدار الجديد

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني وصيانة EUR 27,500.00 املدار الجديد شركة

  عبدالرزاق الهادى البشير الغريانى MASTERCARDرسوم  USD 3,000,000.00 املصرف االسالمي الليبي

 فرع ماجر -مصرف شمال افريقيا  مسلم أنور فرج محمد عازل حراري  USD 47,600.00 مصنع املقاول لصناعة االجر

 فرع ماجر -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد مسلم قطع غيار EUR 37,436.65 مصنع املقاول لصناعة االجر

 و مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أب املهدي منصور احمد ابوسنينه ذرة USD 236,670.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغدائية 

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري واط أبيض USD 291,600.00 شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية



  

 
8 

 بنغازي  -لفرع الرئيس ي مصرف املتوسط ا سناء رمضان حمد الفيتوري مواد تنظيف USD 11,056.00 شركة نسائم العبق الستيراد املواد التنظيف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع ادوية بشرية EUR 89,992.86 شركة اكسير الصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الزاوية -مصرف الصحاري  سمية علي محمد رجب فرامل السيارات USD 417,388.70 شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى ادوات منزلية USD 179,198.87 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  زكريا علي ابراهيم اجويلي قطاعات بي في س ي USD 73,111.90 مصنع الضحى بنغازي لصناعة األملونيوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  زكريا علي ابراهيم اجويلي اكسسوارات أبواب USD 48,216.07 مصنع الضحى بنغازي لصناعة األملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الباسط املنير عبدهللانورا عبد بن خام USD 106,344.00 شركة بصائر للصناعات الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عادل الصويعي محمد الصويعي زيتون اخضر USD 324,000.00 شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

 فرع صرمان -مصرف شمال افريقيا  خالد عبدالرحمن علي شاكونه طالء EUR 123,132.34 شركة سهول سوسة الستيراد  مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد ابوليفة كسكس ي EUR 101,713.30 شركة الهبارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  الحميد محمد علي الفقيةعبد كوله EUR 100,187.40 شركة القلعة الحصينة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ميالد محمد عطية مواد خام USD 103,136.00 مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد عبدهللا محمد الشاوش أجهزة هواتف USD 1,005,000.00 شركة األمان التجاري الستيراد األجهزة األكترونية و ملحقاتها و قطع غيارها 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اية زهير صالح كمال كريمات USD 312,500.00 شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل 

 ميناء مصراتة -مصرف الصحاري  ابراهيم الطاهر ابراهيم الشباح مواد كهربائية USD 94,349.00 اد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة جود املتوسط الستيراد االجهزة و املو 

 ميناء مصراتة -مصرف الصحاري  يم الشباحابراهيم الطاهر ابراه سخان USD 250,000.00 شركة جود املتوسط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  إيناس علي محمد مسعود مواد خام USD 314,849.35 شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات

 الفرع الرئيس ي -ف املتحد مصر  حسن غيث محمد ميالد معدات نقل تخزين EUR 859,912.00 شركة ألفا للمطاحن واألعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى مواد خام EUR 2,070,000.00 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 الرئيس ي الفرع -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق نيترو EUR 238,629.60 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش عجول  EUR 825,000.00 شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد عبدالحفيظ عبدهللا حرويس قطع غيار EUR 72,480.00 شركة تجهيزات العبور الستيراد قطع غيار السيارات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة انابيب اطارات USD 46,847.56 ة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شرك

 المي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االس حسين حسن ابراهيم أميمن مجمدات EUR 70,450.00 شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر مضخات EUR 114,314.76 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مجفف USD 1,569,600.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت افران لصناعة الخبز EUR 213,600.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي اح اوحيدةنور الدين محمد مفت حليب اطفال EUR 107,800.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة حليب اطفال EUR 107,800.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر أكياس مطبوعة USD 58,650.00 املدينة مصراتة بعة لشركة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التا

 مصراته -ي املصرف االسالمي الليب سليمان عبدهللا سليمان بن نصر سطل طالء USD 110,301.50 تة شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصرا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه صدر دجاج مجمد USD 321,250.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عبدالحكيم امبارك امحمد الحناش ي مصاريف تامين EUR 160,288.80 شركة املاسة لتقنية املعلومات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج USD PVC PROFILE 58,180.00 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 مصراته -يبي املصرف االسالمي الل عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج حصيرة EUR 80,178.80 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج PVCقطاعات  USD 103,000.00 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  الناصر عمر املجري عمر عبد مولدات كهربائية USD 278,842.50 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها   

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي جمعة علي أبوليفة كوابل كهرباء USD 170,527.09 شركة االزدهار الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب رخام EUR 48,870.00 مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس مواد خام USD 85,200.00 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض USD 1,095,016.83 شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح لفات ورق USD 69,300.00 شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد عمر أحمد عامر مواد صحية EUR 295,202.50 واد الصحية وملحقاتها شركة كرزاز الستيراد مواد البناء وامل

 فرع ابوسليم -مصرف شمال افريقيا  اكرم مصطفي محمد بن نعمة قهوة EUR 24,631.00 شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية

افذ  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب USD UPVC PROFILES 299,388.80 من األملونيوم والبي في س ي مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته - املصرف االسالمي الليبي حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات الومنيوم USD 200,773.75 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب الواح الومنيوم USD 187,844.02 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ين رمضان محمد املجيديبحس الواح الومنيوم USD 77,209.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد عمر علي الدرويش قرطاسية متنوعة USD 637,520.00 شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات USD 654,437.00 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى مكرونة EUR 50,654.02 شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

افد  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش PVCاكسسوارت  USD 70,007.00 و درابزين من األملونيوم مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد رمضان حمودة حديد صناعي USD 193,964.74 مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 200,552.55 ة الليبيةشركة االتصاالت الدولي

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال USD 192,630.13 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد الرعيضمحمد عبدالكريم م جبنة شيدر EUR 2,160,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم عبدهللا علي ابعيو MDFالواح  USD 64,088.00 شركة أرم الدولية ألعمال الديكور 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بدهللا بن راس علىمحمد رمضان ع مضخات EUR 164,347.20 شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف مأدوات قرطاسيةو  EUR 211,427.44 شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل على ابوبكر الزبتة ابوحنك اطارات USD 154,090.00 حقاتها شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل ومل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي مسطحات خشبية EUR 286,071.85 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة قطاعات حديد USD 79,342.50 كية مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشب

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة أقطاب لحام USD 122,066.68 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابراهيم محمد كريم موادخام EUR 87,360.00 ومياه التقطير مصنع كريم لصناعة املنظفات واألحماض 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير شاهين الزوبي مركزات مواد خام EUR 72,576.00 شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل EUR 73,537.82 نيوم مصنع القندوز لصناعة حصيرة األمل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عادل املبروك علي عنيبة معدات مطاعم EUR 89,794.50 شركة ابونواس الستيراد معدات تجهيز املطاعم والفنادق 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي مواد بناء USD 75,960.96 راد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة التعاون الساطع الستي

افد من األملنيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بدر صالح عبدهللا بالحاج حصيرة EUR 81,127.00 مصنع األخوة لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الطاهر رضوان الطاهر الطاهر ادوية EUR 147,959.75 ركة الشفاء الستيراد االدويةش

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر قطع غيار EUR 220,337.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني مواد منزلية EUR 179,377.50 لبسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية شركة ا

 الخليج االول الليبيمصرف  صالح عامر ضو دعباج مولدات EUR 226,349.00 شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد سعد غريبه مضخات مياه USD 82,057.50 شركه التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  ذرة USD 1,677,500.00 شركة املزارع الليبي لصناعة األعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح علي عبد السالم الفاس ي اكسسوارت مطابخ EUR 127,996.00 شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 سالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف اال  ابراهيم محمد حسن قليصة دجاج مجمد USD 1,054,500.00 شركة التنوع الليبي الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي اثاث USD 39,260.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي اثاث USD 29,050.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم قطع غيار شاحنات EUR 183,761.79 القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  شركه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د رحيمعمر رمضان محم قطع غيار EUR 109,460.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي العراديبداملجيد عبد السالم محمد ع مواد منزلية USD 343,389.75 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مخلوف إسماعيل عثمان مخلوف مواد عازلة للرطوبة EUR 18,814.59 هاشركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقات

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه طماطم USD 206,850.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه أرز  USD 184,276.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد حسن بلتو سجاد USD 66,000.00 شركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد حسن بلتو اغطية سرائر USD 55,144.00 املصنوعات الجلديةشركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات و 

 ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد عيس ى اسالك كهربائية EUR 343,760.00 شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب صابون صلب USD 59,865.90 شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  املهدى محمد صالح اعبيدة عبوات بالستك USD 100,070.00 شركة االميرة للصناعات الغذائية

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية USD 142,866.35 ركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها ش

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوحنكسمر عادل عمر  رخام عماني USD 50,400.00 شركة ابناء املختار إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس مواد خام USD 275,000.00 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أسماء صالح مسعود النقراط بطمس زراعى USD 7,698.93 شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي اقمشة USD 225,000.00 شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  حليب كامل الدسم EUR 43,686.00 شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم محمد محجوب ابو عزوم مواد صحية USD 78,617.30 شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالقادر محمد سليمان طيارة مواد كهربائية USD 100,360.00 الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة اإلنارة 

 فرع الرئيس يال -مصرف املتحد  جبريل محمد جبريل الكوت مواد خام USD 66,250.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية املحدودة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح محمد مفتاح شنب حديد انشاءات USD 380,305.00 شركة القواعد إلستيراد املواد الخام 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نصرسليمان عبدهللا سليمان بن  مواد خام USD 135,000.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك سخانات EUR 399,446.40 شركة مجموعة األناضول السنيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  توفيق ابراهيم محمد درميش مستلزمات طبية USD 146,644.85 ية واملستحضرات الطبية شركة الوقاية املميزة إلستيراد املعدات الطبية واالدو 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضا رمضان سالم قربادى بندق USD 106,125.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي عادل الطاهر على خالط ادوية بشرية USD 559,734.00 العاملية إلستيراد االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة هايتي 

 يبيمصرف الخليج االول الل عادل الطاهر على خالط ادوية USD 225,700.00 شركة هايتي العاملية إلستيراد االدوية واملعدات واملستلزمات الطبية

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  ناصر عثمان مصطفى الضراط سداد التزمات USD 2,703,916.52 شركة الخبرة للتوكيالت املالحية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق افران طهي EUR 130,576.80 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فوزي محمد محمد ابوفانة إطارات USD 104,889.73 ستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة بداية املسار إل 

 فرع مصراته -مصرف الواحة  حمزه مصطفى محمد قرقوره خام لصتاعة االسفنج USD 893,952.00 مصنع توباكتس لصناعة االسفنج

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق علي عمر باكير موادخام EUR 282,760.00 البناء شركة املجمع االستثماري لصناعة مواد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم تن USD 455,000.00 شركة كونا الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  أزم صالح خميس ايوب شكالطة EUR 95,367.53 شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي خالطات مياه EUR 284,291.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام EUR 52,236.40 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر IMBاستفسار 50عدد  EUR 1,710.50 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر دعم فني سنوي  EUR 51,312.23 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر برمجيات واجهزة USD 846,892.02 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر تراخيص وبرامج تشغيل USD 150,839.28 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت EUR 840.24 مصرف اليقين

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركى شفرات حالقة EUR 91,234.08 ختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردواتشركة اال 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي أخشاب USD 490,715.40 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد عمر علي الدرويش خزائن USD 880,000.00 الستيراد الكتب والقرطاسية شركة الفنون 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سارة البشير محمد الشباح تغطية تكاليف شحن USD 2,775,350.00 شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية

 الرئيس ي -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى غساالت صحون  EUR 914,500.00 واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة

 الرئيس ي -رف األمان مص عصام عمرو عياد الغالى ثالجات EUR 2,456,832.00 شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير مواسير مياه USD 505,698.16 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة مد مفتاح الزروق التيرمح حليب مجفف USD 456,288.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل مواد صحية USD 64,176.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل مواد صحية USD 33,607.15 املواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء و 
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 مصراته -االسالمي الليبي املصرف  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل عوامة ماء كهربائية EUR 32,219.04 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل اطارات االت زراعية USD 56,763.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل توماتيك تحكم EUR 131,646.00 ها شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي معاد مصطفى عمار القاض ى أثاث USD 30,169.00 شركة مجموعة القاض ي الستيراد االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سليمان الصغير علي وهيبة مكرونة EUR 42,240.00 شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي سخانات مياه USD 495,798.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر ابراهيم عمر الصغير قطع غيار شاحنات USD 29,077.50 قل وملحقاتها شركة الوفاق إلستيراد وسائل الن

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر ابراهيم عمر الصغير فالتر شاحنات USD 29,211.20 شركة الوفاق إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه مخفف طالء EUR 172,592.16 طالء مصنع بالدي لصناعة ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي نكهات عصائر EUR 129,492.60 شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات USD 440,033.00 والنضائد شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر أخشاب EUR 315,000.00 شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط هالتا كريم طبخ EUR 32,348.16 الغذائية شركة التموين الوطني لصناعة املواد 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد أسالك كهربائية EUR 238,405.65 شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن علي محمد سالم اطنيش اسمنت USD 426,250.00 املواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد شركة املسار الراسخ إلستيراد مواد البناء و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر خشب EUR 768,607.20 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى أحمد التومي مشروب USD 91,164.00 ة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشرك

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  خالد رجب رمضان قنباشة قطع غيار جرارات USD 60,582.50 شركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النواران فرع مصراتة عبد الحميد محمد حمدان سوالم اسمنت EUR 33,600.00 شركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة معبد الحميد محمد حمدان سوال اسمنت EUR 72,000.00 شركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  انتصار عبدهللا سالم مصباح مواد خام USD 178,112.60 شركة الخبير املعالج الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مجةأكرم سعيد محمد أبو غ حليب مجفف EUR 260,000.00 شركة الريحانة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف محمد سالم مصطفى حداقة شاشات USD 91,240.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  إبراهيم محمد زوكهفاطمه  خدمات عامة EUR 549,025.00 شركة كفالوس للتوكيالت املالحية 

افد من البي في س ي واألملنيوم  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب P.V.Cقطاعات  USD 323,213.30 شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الزبير عبدالسالم ابراهيم صليل مواد صحية USD 87,953.00 شركة مجموعة الخليج الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الزبير عبدالسالم ابراهيم صليل مواد صحية USD 86,601.00 شركة مجموعة الخليج الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم هريسة USD 318,325.00 يراد املواد الغدائيةشركة زهور الخير الست

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم بقوليات EUR 115,566.00 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد ملحقات حمام سباحة EUR 49,603.68 ءشركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البنا

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  مالك منصور ضوء امحمد حليب معقم باكو EUR 104,294.58 شركة دار طيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد USD 201,606.00 ناعات الحديديةشركة الحصن املتين للص

اقية الستيراد املواد الغذائية  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه زيت طهي USD 2,020,000.00 و الخضروات و الفواكه الطازجة  شركة السرايا الر

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج مولدات كهرباء EUR 136,190.00 ركة رحمة ليبيا لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعيةش

 فرع زليتن -ن مصرف اليقي عياد امبارك عبدالقادر امبارك مضافات وأكياس USD 2,913,700.00 شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتحي مفتاح حسين اشناق قفازات طبية USD 168,000.00 شركة ماجر الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم محمد الصغير الترهوني بولي ايثيلن EUR 734,813.00 شركة زهرة االكاليل الستيراد املواد الخام بانواعها

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه شاهي USD 277,500.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه ممعجون طماط USD 122,496.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه خميرة خبز USD 39,487.50 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدهللا علي تيكه أسمدة زراعية USD 25,391.25 رها شركة الوابل الصيب الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيا

اقية الستيراد املواد الغذائية  الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان حبوب قهوة USD 115,525.50 شركة املائدة الر

 فرع زليتن -مصرف اليقين  الصديق يوسف مفتاح الشناق أخشاب EUR 74,450.00 و أخشاب البناء ة وملحقاتها واالسمنتلصحيشركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد ا

 سالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف اال  شرف الدين عبدالسالم محمد املودي شاشات USD 466,395.00 شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  هشام مختار احمد لبرق  شعر مكنسة بالستيك USD 59,800.00 شركة هالل النجمة الذهبية لصناعة املكانس اليدوية ومواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عواطف مصطفى على زرموح ر زراعيةقطع غيا USD 35,652.90 شركة حمودة وشركائه الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي محاليل طبية USD 540,019.00 شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية ذات املسئولية املحدودة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اكرم احمد اكرم رشاد معجون وفرش اسنان CHF 83,694.08 فشركة الكرام الستيراد مواد التنظي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خليفه محمد خليفه العيان مستلزمات طبية USD 136,014.40 شركة سندس الكبرى الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  اسامه عاشور احمد عروه مواد تنظيف USD 2,272,500.00 تنظيفشركة سنابل املحبة الستيراد مواد ال

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم عمر املقصبي خام نكهات مختلفة EUR 322,920.00 شركة التضامن العربي للصناعات الغذائية

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم عمر املقصبي علب كرتون  USD 151,980.00 ئيةشركة التضامن العربي للصناعات الغذا
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر عامر احمد املودي كهربائية USD 123,743.00 غير الكهربائية وقطع غيارها شركة الطويبية الستيراد االجهزة الكهربائية وال

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  مصطفى صالح عيس ى أبوداقل شكالتة USD 228,000.00 املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة الساقية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج قطع غيار مبردات USD 392,116.43 شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود احمد مسعود تاللة سجاد USD 507,870.00 ركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت ش

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج كيكات USD 64,000.00 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  حسين عمر عبدالسالم رحومه شاي USD 157,500.00 املواد الغذائية شركة املتوسط الزاهر الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عصام مصطفى عمر بن عاشور  حليب EUR 65,100.00 شركة قوس ماركس الليبي الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  نهي صالح محمد السعداوي  بيض USD 1,000,000.00 ية شركة مدي االصالة الستيراد املواد الغذائ

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد الطاهر احمد عيس ى معجون طماطم EUR 1,226,640.00 شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس وسف عمار العربي شاقاني قهوة خام EUR 96,000.00 شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  كهرومنزلية EUR 1,019,000.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 480,565.00 اد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املو 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 381,215.92 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجفندي رخام USD 138,000.00 شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة حواء علي محمد بلحاج اطارات USD 176,400.00 شركة داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عيس ى مصباح محمد عبيد قطع غيار EUR 150,438.00 شركة ارياف املتوسط الستيراد قطع غيار السيارات 

 الرئيس ي -مصرف األمان  اسامة سويس ى احمد جليل أدوية EUR 90,161.98 شركة االجواد الدولية الستيراد االدوية واملعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبة حليب اطفال EUR 2,540,539.44 يةية واملستحضرات الطبية ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدو شرك

 يمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالم هشام عمر يعقوب بهيج صويا USD 1,250,000.00 شركة بياض للدواجن

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  شهاب الدين فتحي منصور الفاندي بطاطا مجمدة EUR 157,500.00 شركة جوهرة أوريكة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  بوشيتةعبدالعالي فرج عبدهللا ا سجأئر USD 1,120,000.00 شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة تبغ USD 560,000.00 شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها 

 الواحة الرئيس ي -رف الواحة مص عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 783,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات USD 42,060.00 شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 ع الرئيس ى طرابلسالفر  -مصرف اليقين  عبدهللا علي احمد الالفي خدمات نقل بحري  USD 500,000.00 شركة نجم البحر للنقل البحري 

 فرع مصراته -مصرف الواحة  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر خام لصناعة الطالء USD 21,754.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء واملعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الحسين محمد يوسف حمودة اطارات USD 404,412.70 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد عبداملجيد الصغير املسالتي رول ورق TND 220,500.00 شركة املصدر الوطني لصناعة املنتجات الورقية والتغليف

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة غساالت USD 157,780.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة ثالجات USD 78,480.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي بن خليفةاسامة محمدعبد هللا  ثالجات USD 68,750.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة غساالت صحون  USD 63,200.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 ول الليبيمصرف الخليج اال  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة غساالت USD 87,720.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة ثالجات USD 25,740.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 االدارة العامة -مصرف املتحد  يديحسين سليمان عطية هو  مواد منزلية USD 395,214.50 شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 ذات العماد -مصرف الواحة  خالد امحمد العبيدي صبغة شعر EUR 131,130.00 شركة زهرة العرب الستيراد مواد الزينة والخردوات 

 رف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملص غزالة مسعود عمر الفرجاني قطغ غيار سيارات USD 53,353.40 شركة الريادة الكبري الستيراد السيارات الحديثة

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور  مواد بناء EUR 26,112.00 شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  عبد الباسط محمد جمعة حسين انيتالواح وشرائح جر  USD 212,520.00 شركة الوصال الدولية الستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي سيف علي عبد هللا أبومخلب تليفونات USD 1,207,320.00 شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي عبدالحكيم علي عبيد ذويب قطع غيار سيارات USD 195,375.00 نقل وملحقاتها شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل ال

 تهفرع مصرا -مصرف اليقين  محمود امحمد محمد الشاوش الديالوي  محاليل طبية EUR 220,000.00 شركة نستعين الطبية الستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة USD 2,443,915.00 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا هشام عبدالباسط فرج الزائدي مستخضرات عناية USD 177,115.36 شركة الرفاهية الدائمة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد الهادي متاح صيدون  مواد تنظيف USD 194,135.00 شركة ماس الجودة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي NAOHIRO MASUDA وتاسيارات توي USD 2,820,300.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 


