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 26/05/2021حتى  20/05/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

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

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

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال لقيمةا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت هيدروليك  EUR 18,258.88 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع ب  عبد الرحمن مصدق عبد للا  حليب مكثف  EUR 4,287,337.50 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات  USD 294,807.00 شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 السياحية   -ليبي سالمي الاملصرف اال  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  مواد بناء EUR 278,352.87 شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد علي محمد ابراهيم  مفاتيح كهربائية  USD 72,334.60 شركة مجموعة الرائدة الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  الهادي الشحومي اب محمد عبدالو ه حليب كوست  EUR 315,000.00 يةشركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائ 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غاز طهي   USD 202,100.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  ناصر الصيد عياد املريض  مستلزمات تشغيل خام   USD 2,034,105.00 ية والكهربائية  شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترون 

 مي الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسال  أحمد سالم سليمان جمعة   مواد التنظيف  EUR 77,887.00 شركة ليبيا املجد الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   لصقة مواد بناء  USD 41,904.00 اء واملواد الصحية وملحقاتها الستيراد مواد البن شركة الخيول الذهبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وري  دللا املنصعمر مصدق عب مولد كهربائي  EUR 650,000.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

افع شوكية USD 140,400.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدللا املنصوري   رو

 املصرف اللليبي الخارجي   يه محمد عبدامللك مصطفى الفق توريد مستهالكات  USD 88,107.19 الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدللا املنصوري   اله كبس  USD 37,875.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عبد السالم علي احمد الدويبي مواد كهربائية   USD 142,849.40 الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  الفتحشركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  د محمد علي الصفراني ال مي اي حفارات هوند USD 417,462.00 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبدامللك عبدالرزاق احمد التومي   مجوهرات USD 985,110.69 شركة امللكة السامية الستيراد الحلي و املجوهرات و االحجار الكريمة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  نوري مصطفى أحمد بادي قطع غيار EUR 126,220.00 شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد علي محمد الزوبي    محبب USD PVC 201,000.00 مصنع الزوبي لصناعة املواسير وخراطيم املياه

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  فتحي مفتاح حسين اشناق  أسالك وكوابل كهربائي  EUR 128,811.90 شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   بودرة حليب  EUR 1,725,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية  
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 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان ادوية بشرية   USD 405,000.00 املستحضرات األم والطفل  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية و 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  حسن علي الشريف سلطان  س ي اسنان كرا USD 37,000.00 شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبدللا محمد الخمس ي  بطاطا مجمدة  EUR 34,020.00 ائية وااللبان ومشتقاتها الستيراد املواد الغذشركة الوفاق املتجدد 

 مصراته -ي الليبي االسالماملصرف  طارق محمد عبدللا الزوبي   مواد صحية  USD 71,582.92 اء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البن

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  EUR 43,473.78 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  USD 35,071.81 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  طالل رمضان علي املصرى  زيت طهي  USD 256,512.00 شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد أبوبكر أحمد هامان   أخشاب EUR 210,000.00 اد الصحية وملحقاتها  شركة العربية الستيراد مواد البناء واملو 

 تةفرع مصرا  -مصرف شمال افريقيا  مفتاح خليفة محمود الجرو  ورق لصناعة العلب  USD 502,000.00 شركة الكيان للطباعة والصناعة الورقية التعبئية والتغليف والدعاية واإلعالن

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي  مواد خام  USD 552,000.00 شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم   فالتر شاحنات USD 142,648.32 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم   

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد مصطفى أبوبكر الكبير  شاحنة خاصة بالشركة  EUR 12,800.00 شركة األمان الدولية لتسويق النفط والغاز وكافة املحروقات 

 فرع مصراتة  -ال افريقيا مصرف شم محمد ابراهيم محمد الشباح مواد البناء USD 107,028.70 شركة الدسر االولي الستيراد مواد البناء  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سالم محمد احمد معتيق  صويا USD 545,000.00 شركة نهر الربيع لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالحفيظ السنوس ي كريماسط عبدالب معدات تطوير   EUR 1,508,782.86 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم عقد معدات  EUR 2,000,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم وير ت تطمعدا EUR 1,000,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم عقد مبيعات  EUR 1,523,275.26 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم عقد مبيعات  EUR 2,000,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 فرع الرئيس يال -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم عقد معدات  EUR 1,500,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد عبد للا املنصورى نسكافى   EUR 142,411.20 ئيةشركة ادران الستيراد املواد الغذا

 يالفرع الرئيس  -مصرف شمال افريقيا  فرج الضاوى بشير مختار املعلول  INFINIXهاتف محمول  USD 772,048.00 شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د أحمد الرويمي عبد العزيز محمو  مضخات  USD 178,630.00 شركة مظلة ليبيا للخدمات النفطية الفنية الصناعية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اوي منير عامر الصويعى السعد معجون طماطم مركز  USD 153,331.20 شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم تطوير خدمات  EUR 2,000,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 فرع مصراتة  -مال افريقيا مصرف ش عبدللا يوسف عبد للا الرطب   ال مواليد حفاظات اطف USD 230,400.00 شركة اروقة املتوسط  الستيراد مستلزمات االم والطفل 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم خدمات تطوير  EUR 1,476,724.74 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك  معدات كهربائية USD 391,716.88 بائيةوغير الكهربائية شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهر 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام  USD 1,495,817.00 مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  نور فرج محمد امسلما ذرة صفراء  USD 1,340,000.00 ألعالف شركة الشروق الليبية للمطاحن وا 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  فتحي مفتاح حسين اشناق  مستلزمات طبية   USD 38,220.00 شركة ماجر الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  رول فيلم لتغليف املو  USD 1,220,000.00 ن ومضارب االرز  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاح 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أبوستهمحمد مسعود سالم الهادى  قهوة حبوب  USD 156,288.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  فتحي مفتاح حسين اشناق  معدات ورش  EUR 39,765.45 الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية  كةشر 

 لرئيس يالفرع ا -مصرف شمال افريقيا  غزالة محمد محمد الطالب  سداد اشتراك  USD 350,000.00 شركة بارنويا لالنتاج الفني والخدمات االعالمية  

 فرع زليتن  -ين مصرف اليق  أحمد مصباح أبوالعيد ميحاط   شوكوالتة USD 80,200.00 شركة املعالي املتالقة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -ليقين مصرف ا محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات تشغيل   USD 2,713,100.00 شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 2,500,000.00 غ شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمود فرج الجهيمي   سخانات مياه EUR 110,527.20 شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   شاي USD 100,500.00 شركة النجوم الجديدة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 أبو مليانة   املصرف االسالمي الليبي ـ فيصل العربى محمد زعميط  قطع غيار مضخات   USD 151,256.45 شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  PVCشريط  EUR 144,975.83 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هشام عبد الجليل عثمان الصيد   تجديد تراخيص   USD 27,378.00 علومات واالتصاالت  شركة البعد التاسع لتقنية امل

افذ سران  EUR 107,600.00 مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم   فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  اكسسوارات نو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   حلوى مصاصه  USD 37,107.25 واد الغذائية الستيراد املشركة املهام 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عائدة رمضان علي الجفائري  كرتون   USD 1,594,125.00 شركة بيت الذرة للصناعات الورقية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدللا املنصوري  شكالطة USD 60,759.80 واللحوم   واد الغذائية واملواش يشركة إدران الستيراد امل

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  خدمات و تركيب USD 420,501.06 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  الت إتصا  معدات USD 709,855.60 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 املصرف اللليبي الخارجي   رضا املهدى حسونة 1تشغيل محطة اسطنبول  EUR 627,675.47 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 507,500.00 اللحوم  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي و 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  غسول الفم USD 43,899.99 شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف  
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   يب مسحوق حل EUR 1,665,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مضخات مياه   USD 85,794.30 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 99,752.28 دوات ومواد التنظيف شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخر 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  على صالح الفيتوري جويده  سجائر USD 2,700,000.00 شركة الوطنية إلستيراد التبغ 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد مفتاح احمد عبيدة  مستلزمات االم والطفل  USD 36,690.34 شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف اللليبي الخارجي   قوطرى محسن محمد على الس االالت و معدات   EUR 61,000.00 املنطقة الحرة مصراتة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  رف محمد ميالد املزوغي شأ كربونات كالسيوم EUR 380,000.00 مصنع الخبرة العاملية للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد تنظيف USD 184,641.92 شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عمرو عياد الغالى عصام  تالجات وفريزات وغسال  EUR 4,096,420.00   وقطع غشركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 960,050.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  احمد مصطفي علي انديش   خميرة خبزة  USD 332,340.00 شركة االمتياز االفريقي االول للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  نوري املصري علي عويطي  زيوت نباتية   USD 489,204.00 شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  سالم بن عروس محمد بن عروس   أفران طهي  USD 23,577.50  الكهربائية وقطع غيارها شركة املاس ي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  برامج حاسب ألي  USD 1,360,000.00 شركة الكترون أويا لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فاضل مفتاح امحمد انفيص  طباخ غاطس   USD 84,177.00 ستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  املنازل ال  شركة مزايا

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ف امصر  العالم مراد خليل محمد  لحوم مجمدة  USD 2,128,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 74,381.40 شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  يخى عبدالعاطى بلعيد احمد املش شراء قطع غيارلطائرات USD 47,939.80 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار EUR 37,188.13 شركة الخطوط الجوية الليبية  

افة االسالمية -الجمهورية رفمص ن عبدالحفيظ ونيس قاديرسليما اجهزة موبايل USD 294,695.00 شركة العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية   املختار للصر

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  مشروب طاقه  EUR 49,266.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  امعمر ميالد امعمر الرطيل   س ي  خام بي في USD 833,340.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي  نورا عبدالباسط املنير عبدللا  بن خام  USD 212,688.00 شركة بصائر للصناعات الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ريكى العريفىمحسن محمد عبدالقادر الت اثاث منزلي EUR 29,875.00 شركة الهدف الراقي الستيراد االثاث

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران   أثاث  USD 89,800.00 شركة الربيع األبيض الستيراد االثاث ومكمالته  

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد وهيبه   مصباحخليل  موز  USD 108,000.00 شركة السرايا الر
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 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محسن امحمد أبوالقاسم العكاري  يوم كربونات صود USD 29,160.00 شركة املاسة للتقنية الصناعية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  الهادى ابو القاسم مفتاح عامر  ادوية  USD 166,021.60   شركة النهضة املتميزة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابوذر الشارف خليفة سالمة   اقمشة   USD 97,869.00 شركة الوان السماء لصناعة االثاث 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  USD 28,136.00 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شاى  USD 697,500.00 شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ فرع محمد محمد العياش خضورة غراء رخام الصق  EUR 114,139.80 شركة الغزالة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 مي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  عمر مصدق عبدللا املنصوري   نايلو للتغليف USD 164,000.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدللا املنصوري   كمبروسير وملحقاته EUR 288,500.00 صانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل امل 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ير علي االشهب  بش علي معجون طماطم  EUR 735,376.00 شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,520,697.00 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -الجمهورية  مصرف طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,464,825.00 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,360,285.00 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 1,771,720.00 زماتها شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يدان ابراهيم محمد ونيس بر  مراوح هواء وملحقاتها  EUR 62,698.20 شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان  جبنة مدزوريال  EUR 173,160.00 الستيراد املواد الغدائيةلرحبة شركة ا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت سيارات  EUR 270,661.60 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله قطن طبي  EUR 258,648.24 مستلزمات االم والطفل ض ى الستيراد شركة البرق امل

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله حفاظات   EUR 57,267.60 شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف جبنة شرايح   EUR 201,968.64 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته قهوة حبوب  USD 123,800.80 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  لجحش  محمد عمران ميالد ا مستلزمات انتاج وتشغي USD 2,190,300.00 حبوبناعة االعالف وطحن الشركة وادي السنابل لص

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان جبنة EUR 84,585.60 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  قطع غيار مكيفات  USD 1,745,060.00 واملنزلية املواد الكهربائية شركة الخمس لصناعة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  قطع غيار مكيفات   USD 1,601,550.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان عمر خشخوشة  رخام   EUR 73,150.00 كة السرايا الحمراء الستيراد و قطع الرخام ر ش

 ليتن ز   -مصرف الواحة  محمد عبدالسالم محمد الفالح خشب احمر   EUR 738,631.30 شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة   اطارات   USD 191,119.00 شركة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر USD CHECK SCANNER 21,000.00 مصرف اليقين

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  انس عبداملجيد مسعود ابوراوي  ادوية بشرية   USD 56,610.00   رات الطبية ومستلزمات االم دوية واملعدات واملستحضشركة ميديكو الستيراد اال 

 ف الخليج االول الليبي مصر  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 453,387.06 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 238,812.88 ت الدولية الليبية التصاال شركة ا

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر زيادة عدد مستخدمين  EUR 4,838.23 مصرف اليقين

 مصرف الخليج االول الليبي  فارس محمد ابو  عادل بشير  خدمة تجوال  EUR 85,044.14 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   منزلية  USD 54,880.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 ع برج طرابلس فر  -قين مصرف الي عمر على عمر عامر JBIاالشتراك في  EUR 16,168.10 رف اليقينمص

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب USD 1,800.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي محمد رمضان مصباح الراجحى   منزلية .  USD 75,600.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اجحى  محمد رمضان مصباح الر  منزلية  USD 94,380.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صباح الراجحى  مضان ممحمد ر  منزلية  USD 56,450.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نزار محمد أحمد خليل  مولدات كهربائية  EUR 161,531.00 شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج  جبنة EUR 79,961.60 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حمزة فرج مصباح هالب   كيك و بسكويت  USD 144,756.25 شركة هدف ليبيا إلستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   منزلية  USD 65,986.80 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جحى  محمد رمضان مصباح الرا منزلية  USD 80,763.64 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر ل سويفت مقابل رسائ  EUR 601.27 مصرف اليقين

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الزبته أبوحنك زكرياء مختار مفتاح  مبيدات   USD 63,100.72 شركة مجموعة الخبرة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   طوير الشبكةة ت خدم USD 18,968.83 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 صرف الخليج االول الليبي م عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   تطوير الشبكة  USD 125,310.67 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد مسعود نصر ابواروي مستحضرات بشرة طبية   EUR 111,078.15 شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 435.62 مصرف اليقين

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد حسين علي الكميش ي  اية بالبشرةنع EUR 238,550.00 شركة الكون الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع برج طرابلس  -يقين مصرف ال عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 425.58 مصرف اليقين
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الياس مسعود يحى البارونى  قطع غيار   USD 237,542.65 شركة ايتران الستيراد السيارات وقطع غيارها

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 60 مصرف اليقين

 صراتهم  -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 44,288.73 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالحفيظ السنوس ي كريمعبدالباسط  USD SERVICE AGREEMENT 312,870.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ فرع برج رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف  USD 118,766.25 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  خالد السائح بشير عمر  اطفال حليب  EUR 218,129.40 شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 166 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر ئل سويفت مقابل رسا EUR 166 مصرف اليقين

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  تن  USD 795,000.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 452,385.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 و مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أب  عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش   مواد كهربائية   USD 31,913.55 شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز   موز طازج  USD 3,905,600.00 شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 رف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي مص فليفل   ابراهيم عثمان عبدللا اقراط و اساور و خوات  USD 946,649.00 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط  مقابض أبواب USD 193,325.00 شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش  م أملونيو قطاعات  EUR 71,033.76 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان   سرير طبي  USD 1,690,000.00 شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس  االالت بي في س  EUR 80,693.35 ومعدات الورش  ستلزمات اللحامقاء الستيراد مشركة القوة الزر 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  املهدي امحمد رمضان املرغني  قطاعات بي في س ي   USD 140,941.08 شركة اإلتقان لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   أدوية بشرية EUR 190,500.00 د االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل ية إلستيراشركة العلم

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -اليقين  مصرف عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت عبد الشمس خام  USD 901,705.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة  USD 566,643.45 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الرئيس ى طرابلس  الفرع  -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   معجون طماطم  USD 886,257.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق طباعة USD 506,184.00 شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر أحمد عامر   أحمد مضخات   EUR 198,371.91 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  عسل USD 53,235.00 ستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودةد ليبيا ال شركة تزوي 

 رئيس ى طرابلس  الفرع ال - مصرف اليقين منذر الفاهم عيس ى الجربي  USD EVAPRATED MILK 54,149.60 شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة
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 فرع الرئيس ي - ف االندلسمصر  محمد حسن سالم حمر بطان شكالطة EUR 98,770.50 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  فال مستلزمات أط USD 99,245.00 شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  محمد سالم الفيتوري املاوي  أنبوبة إختبار  EUR 75,722.46 شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات  

 مصراته -سالمي الليبي املصرف اال  محمد فتحى علي باشاغا إطارات  USD 110,420.63 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها 

 رف الخليج االول الليبي مص عبد الكريم العربي املبروك بلعيد  مواد إنتاجية  USD 651,040.00 شركة الخط الذهبي لصناعة املواسير والخزنات البالستيكية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدللا الزوبي   سخانات مياه وشفاط من  USD 362,756.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الخليج االول الليبي  مصرف سالم ابوشنب التركى   محمد عبدالفتاح أرز  USD 158,054.40 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  زبدة USD 261,000.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  ر  القاسم منصو العارف املولدي ابو  اقالم اسنان  EUR 39,490.00 شركة املجد إلستيراد معدات األسنان  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    حسن عبد اللطيف على سعد الشريف   رسوم مطار   TND 282,981.06 شركة البراق لنقل الجوي  

 مصرف الخليج االول الليبي  علي عمر علي اوهيبه شاحنات EUR 105,000.00 شركة السرعة الفائقة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 637,217.23 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 يس ى طرابلس  الفرع الرئ  -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  حليب مركز  EUR 65,824.00 شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 رع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ ف  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  روائح لصناعةاملنظفات  TND 1,317,588.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 ليج االول الليبي مصرف الخ مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 154,933.22 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  فاطمه إبراهيم محمد زوكه  مصاريف شحن بضائع EUR 592,200.00 شركة كفالوس للتوكيالت املالحية 

 ف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصر  ايمن مصباح احمد وهيبة   حليب اطفال  EUR 3,759,802.56 شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  فرج عبدالسالم فرج اشناق  خشب  EUR 68,549.38 لبناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الفردوس الستيراد مواد ا

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي  اجهزة نقال USD 1,204,233.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالكريم ناجى احمد وهيبه صويا USD 2,668,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 رف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املص محمد سالم حسين املدهون  مشروبات طاقة   USD 60,000.00 شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  صالح املهدى فرج الفرجانى  جبنة شرائح  EUR 180,230.40 شركة موارد الجنوب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عواطف الهادى على طنيش  معدات طبية  USD 69,829.00 حضرات الطبية ومستلزمات شركة املاسة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات واملست 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف السراي  نوري سالم امحمد املرغني   مواد خام  USD 45,000.00 شركة الصافية لتعبئة املياه

أفة الطبية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية   الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  فاطمة محمد على حامد  ادوية   EUR 212,050.32 شركة الر

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  أخشاب EUR 237,354.00 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عياده محمد احمد ابوحالله  سكر  USD 4,863,500.00 شركة لوران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم 

 س ي الفرع الرئي -مصرف املتحد  عياده محمد احمد ابوحالله  سكر  USD 4,795,000.00 شركة لوران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة صطفى شكالوونمعاد رمضان م  مواد خام  USD 97,024.12 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عياده محمد احمد ابوحالله  سكر  USD 4,932,000.00 شركة لوران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم 

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عمر محمد عمر الطبال ية ادو  USD 133,310.00 شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  الناصر عمر املجري عمر عبد اسالك كهربائية  EUR 257,599.52 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 481,280.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  الواح جبس بورد  USD 339,393.60 مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالغني جمعة مريخيص  مواد خام  USD 520,705.70 شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون يد لفات حد USD 374,600.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ملجيد املصري علي عويطي عبدا دجاج مجمد  USD 129,591.00 شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عمر محمد عمر الطبال ادوية  USD 94,400.00 شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع   هرباءمولدات ك USD 97,678.00 الكهربائية وقطع غيارهاشركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   حليب بودرة  USD 2,056,980.00 شركة امليس للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هشام الحسين املهدي اشميله  زيوت سيارات   USD 228,665.60 شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 417,262.30 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  ات إطار  USD 496,113.00 حقاتها شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل ومل

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  إطارات  USD 385,679.63 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدللا عبدالسالم عمر  نظيف مواد ت  EUR 60,963.84 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدللا عبدالسالم عمر  موادتنظيف  USD 73,715.43 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف 

 ف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصر  بيشير املبروك محمد ابوقيلة   ذرة علف صب   USD 2,503,050.00 شركة السد لصناعة االعالف  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا  قطاعات ألومينيوم  USD 159,290.00 شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي  

 مصرف الخليج االول الليبي  حمد ابو سنينه املهدى منصور ا  فول سوداني  USD 172,200.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احمد الناجي حمد املقص ي  أرز  USD 899,307.00 شركة الفيض لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدللا محمد عبدللا ميالد    اطارات USD 1,507,555.09 شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار على العاتى  مكيفات  USD 1,579,267.35 شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عزالدين عبدللا محمد   أكياس تعبئة للبذور  USD 941,810.00 حبوب ومشتقاتهاشركة السهيل لصناعة االعالف وطحن ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنور بشير سليمان قداد  مواد خام   USD 3,000,375.00 شركة نور لصناعة الحفاظات و املناديل الورقية و مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مد عبد الهادي يوسف الهادي مح علب تعبئة زيت  USD 920,590.00 ة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية شرك

 السالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف ا أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  عجول حية  EUR 197,046.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف   خرطوم وكوال  EUR 30,461.98 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  جمد دجاج م USD 469,800.00 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  مسعود اشتيوي يوسف يوسف  ثالجاث USD 191,634.00 االجهزة االلكترونية واملواد املنزلية  شركة االفق الذهبي الستيراد املواد الكهربائية

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  خالد احميد أحمد العابدى  جبنة شيدر  EUR 192,500.00 ئية  شركة ثمر  الستيراد املواد الغذا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم بقر مجمد   USD 1,039,500.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 يس ى طرابلس  الفرع الرئ  -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد الدويهش  مواد خام  USD 973,296.00 د الخام  شركة الوجود الراقي الستيراد املوا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جليلة بنت الحبيب بن علي مازني  مواد خام   EUR 39,100.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مواد صحية  EUR 231,527.39 اد البناءشركة التواصل املتكامل إلستيراد مو 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 713,163.00 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ   فيصل العربى محمد زعميط  قطع غيار   USD 41,192.50 شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدللا عبدالسالم عمر  مواد تنظيف USD 100,209.00 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  منى خليفة فرج  السعداوي  طية حديدية  اغ USD 345,000.00 شركة أبواب الخير إلستيراد وسائل النقل املختلفة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان   معدات طبية  USD 1,696,000.00 شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  زكية صالح محمد الزوي   أدوية   USD 107,717.71 ية واملستلزمات واملعدات الطبيةشركة رامسا الستيراد االدو 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  احالم امحمد خليفة اجالل  كاتشب ومايونيز  USD 33,936.00 شركة سحر الغد الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مد للا حماد نصير ادريس   مربى  وعصائر  USD 309,585.00 لغذائية شركة املحاصيل الغذائية الستيراد املواد ا

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  نصوري  عمر مصدق عبدللا امل نكهات  USD 85,968.75 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدللا املنصوري   مواد كيميائية  USD 26,403.25 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بوقيلة  بيشير املبروك محمد ا ذرة علف صب   USD 1,456,950.00 شركة السد لصناعة االعالف  

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي م عمر مصدق عبدللا املنصوري   مواد كيميائية   USD 200,300.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 35,709.07 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 24,811.82 شركة االتصاالت الدولية الليبية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  الفيتوري السويحلى أحمد عمر  اطارات   USD 797,020.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النو  دانيه على مفتاح العجيل   لوز   USD 351,540.00 شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 ف النواران فرع مصراتةمصر  محمد بشير الطيب الطيب   جرانيت  USD 61,600.00 مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 400,408.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -اليقين  مصرف مصطفى ابراهيم محمد السكير   سبائك ذهب  USD 3,556,520.00 مصنع االصالة لصياغة الذهب و الفضة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  لي محمد ماهر مصطفي رمضان القريت حليب  EUR 81,315.00 شركة عصر الليمونة الستيراد املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ رضا رمضان سالم قربادى   زبدة  USD 46,535.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة مثلثاث  USD 621,705.15 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    ليمان علي أحمد سالم س واد تنظيف م USD 250,000.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 58,328.68 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   كابالت كهربائية  EUR 907,333.00 ية شركة االنماء لالستثمارات الكهربائ 

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها  افد   EUR 101,092.01 شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو  صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل محمد املهدي الهادي ابوشاقور  اكسسوار نو

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عادل بلعيد محمد ابوغالية  بولي ايتلين USD 1,324,575.00 شركة االنهار العذبة لتنقية وتعبئة املياه

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  أرز  USD 60,300.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  حليب اطفال  EUR 1,802,697.60 وية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات شركة الفا الستيراد االد

 مصرف النواران فرع مصراتة حسام الهادي جبران ابوزهو  زلة حوائط وا الواح عا USD 76,194.89 شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسماء عبد للا احمد عبد الجليل   جبنة مطبوخة  USD 33,880.00 شركة زهرة الليلك الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 رابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج ط  خالد الطاهر خليفة املشرقى  زيت طهى  USD 472,500.00 شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  احمد صالح محفوظ هامان  مضخات غاطسة   USD 428,405.00 شركة العين الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وملحقاتها

 برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ فرع خالد الطاهر خليفة املشرقي  مضخات زراعية EUR 260,963.40 شركة الراية لالنتاج الزراعي  

 مصرف الخليج االول الليبي  علي عمر علي اوهيبه مستلزمات إنتاج EUR 140,000.00 شركة التنمية الهندسية لصناعة املقطورات  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالواحد محمد رحيل سعيد  زيت خام  USD 1,203,000.00 شركة الدرهم الدهبي للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الصغير محمد مسعود   مستلزمات انتاج  USD 202,400.00 طبة للمطاحن واالعالف  شركة قر 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم  مستلزمات زراعية   EUR 38,951.40 شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

 فرع طرابلس    مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 708,755.00 ستيراد االلكترونيات املساهمةشركة تواصل ليبيا ال 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  مصباح محمد حركات أحمد  معدات طبية   USD 63,785.10 شركة دار الكرم الستيراد االدوية واملستحضرات االدوية ومستلزمات االم والطفل 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدللا صالح عبدللا  نضائد  USD 598,404.38 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النور  العرادي  عبداملجيد عبد السالم محمد مكيفات USD 1,350,375.88 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد عادل محمد الدويهش  اكياس بالستيكية  USD 998,751.00 تقاتهاشركة مراعي الغداء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عثمان سليمان قرفال رفيق  اجهزة حاسوب   USD 76,265.00 شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  ادوية   USD 153,100.00 شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رة  عادل فوزي محمد الصغير ابوسدي  دجاج مجمد   USD 1,925,000.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي عبد السالم صالح الترهوني  مواد خام  USD 75,613.50 شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية   EUR 117,307.42 الدوية واملعدات الطبيةشركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد ا

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  معجون طماطم  USD 208,246.50 شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير محمد ابوفارس  عادل خدمة تجوال  USD 75,060.00 الليبية  شركة االتصاالت الدولية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق مولود ابوالقاسم الذوادي مواد البناء  EUR 148,368.05 شركة التنمية الستيراد مواد البناء 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  جابر احمد محمد وهيبه دجاد مجمد  USD 3,507,600.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدللا املنصوري  كورن فلكس USD 97,498.88 شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عيد عبدللا املنصوري س برنقلز بطاطا USD 139,894.00 شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات   USD 118,550.00 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش 


