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 05/05/2021حتى  22/04/2021من  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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جابر احمد محمد وهيبه سكر USD 3,616,700.00 النيل الستيراد املواد الغذائية شركة غذاء

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جابر احمد محمد وهيبه عصائر USD 1,605,015.44 شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية

 امليدان -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,500,000.00 ئة املشروباتشركة افريقيا لتعب

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة شاهي USD 359,656.90 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة كورنفلكس USD 490,754.26 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 املقريف -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد سردينة EUR 510,000.00 شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمد نعيم البوري نافع سيارات USD 459,875.00 شركة وادي أرم إلستيراد السيارات وقطع الغيار

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  احمد عبدهللا  على بالحاج مواد خام USD 424,960.00 مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات

 احمد الشريف -ة مصرف الجمهوري محمد الطاهر احمد عيس ى طماطم EUR 1,024,320.00 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى تونة USD 3,429,875.00 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى عصائر EUR 617,929.47 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية

 املقريف -مصرف الجمهورية  سراج عبد الحفيظ الصادق غربيي مواد خام EUR 53,611.17 اري العمال االلومنيوم و الزجاجشركة التنظيم املعم

 املقريف -مصرف الجمهورية  سراج عبد الحفيظ الصادق غربيي أألواح االملونيوم USD 29,413.56 شركة التنظيم املعماري العمال االلومنيوم و الزجاج

 األندلس -مصرف الصحاري  عدنان محمد علي الغنيمي أدوية USD 88,150.00 الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل شركة املنهل

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب زيوت EUR 273,317.20 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي مالبس EUR 52,863.68 االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلديةشركة اتحاد 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر حفاظات USD 2,296,284.70 شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد فرج حسين قطاط مناديل خام USD 82,200.00 اعة الورق الناعم والصحىشركة البردي لصن

 بيمصرف الخليج االول اللي سعيد ابراهيم سعيد كرناص مولدات كهربائية USD 107,000.00 شركة ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيرها

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عياد علي حسين سعيد أرز تايالندي مسلوق  USD 85,580.00 شركة الجسور الستيراد املواد الغذائية

 رج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع ب محمد جمال الدين علي التويجيري  مستحضرات عناية EUR 606,065.16 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي مواد خام EUR 621,520.00 شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام

 ول الليبيمصرف الخليج اال  محمد الصغير علي وهيبه. زيتون  USD 120,188.78 شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد الصغير علي وهيبه. شاهي USD 54,995.00 شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي الصديق مفتاح سليمان سبس ي قطاعات الومنيوم USD 274,335.00 شركة القلعة لصناعة االلومنيوم

 مصرف الخليج االول الليبي الصديق مفتاح سليمان سبس ي قطاعات الومنيوم EUR 124,950.00 اللومنيومشركة القلعة لصناعة ا

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة إطارات USD 68,579.54 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر اجهزة كهرومنزلية USD 253,797.00 ة والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائي

 مصرف الخليج االول الليبي صالح عمير محمد طيطش مواد خام USD 131,400.00 شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي صالح عمير محمد طيطش مواد خام EUR 96,000.00 بوات البالستيكيةشركة الهرم لصناعة الطالء والع

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مسعود عمرو الزرقي أدوية EUR 212,737.65 شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق طماطم معجون  EUR 126,000.00 شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو شعير USD 4,125,000.00 شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني دهون نباتية EUR 172,672.50 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني كاكاو USD 92,400.00 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس محمد عمر محمد املطاوع التنقا USD 362,205.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  زيتون  USD 395,535.36 شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  الل ابراهيم حسني بيج احدية EUR 30,000.00 شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات EUR 1,091,215.65 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمود سالم مصطفى حداقة ثالجات مكانس ك USD 604,694.50 شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمود محمد عبدالنبي الناقوزي مواد خام ورق TND 434,000.00 شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة

 تاجوراء -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين فرن دوار EUR 213,600.00 لكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد ا

 تاجوراء -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين فرن  EUR 40,650.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها

 با لخير -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني تونة USD 138,700.00 دة املراعي الستراد املوش ي واللحومشركة جو 

 مصرف الخليج االول الليبي أشرف علي مصطفى شرف الدين أجبان EUR 235,982.87 شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة ادوية EUR 554,039.00 دات الطبيةشركة العافية الستيراد االدوية واملع

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل ذرة USD 3,388,000.00 مصنع التعاون لصناعة االعالف
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 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  كرس USD 840,000.00 شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  ذرة USD 1,700,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يالد علي العماري صالح م قطع غيار االالت USD 34,600.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  قطع غيار االالت USD 20,650.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  العماري صالح ميالد علي  ارز  USD 2,800,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم كابتشيتوا+شوفان USD 986,000.00 شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة -صرف شمال افريقيا م سمية محمد بشير ابودبوس نسكافيه USD 372,500.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة نضائد USD 324,637.00 شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي شكالطة EUR 122,321.20 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط مواد خام EUR 18,396.00 منارة شحات لالملنيوممصنع 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  خالد أحمد محمد الضراط مواد خام EUR 28,310.00 مصنع منارة شحات لالملنيوم

 املقريف -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل مستحضرات جسم  USD 483,475.50 شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس صالح احمد سالم سليمان أدوية USD 119,020.14 شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فرج محمد حسين فولي حليب كامل الدسم EUR 287,040.00 شركة السهام الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين لتر1حليب  USD 453,600.00 شركة السهام الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين عصائر USD 235,415.00 شركة السهام الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين عصير USD 609,125.00 شركة السهام الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين طماطم معجون  EUR 193,990.00 شركة السهام الستيراد املواد الغذائية

 وكاله سوق الجمعه -مصرف الواحة  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري ورق مناديل  USD 159,120.00 والبالستكية شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية

 مسالته -مصرف الصحاري  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين عصائر USD 256,038.00 شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل شعير USD 3,565,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت مواد خام ) ملصق( USD 60,000.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد جبريل الكوتجبريل  نايلو تغليف USD 105,500.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية

 قصر احمد -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مكورات خام  USD 19,381,301.25 الشركة الليبية للحديد والصلب

 سوق النور  -جمهورية مصرف ال ناجي محمد مؤمن الطبولي اكياس تعبئة EUR 160,000.00 شركة االبيار لإلنتاج الدقيق و مشتقاته

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ناجي محمد مؤمن الطبولي قطع غيار  EUR 130,000.00 شركة االبيار لإلنتاج الدقيق و مشتقاته
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ناجي محمد مؤمن الطبولي قمح طري  USD 1,690,000.00 شركة االبيار لإلنتاج الدقيق و مشتقاته

 مصرف الخليج االول الليبي بشير محمد محمد القماطي قرطاسية USD 259,300.00 واب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبيةشركة أب

 مصرف الخليج االول الليبي بشير محمد محمد القماطي خزائن USD 34,105.00 شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

 ميزران -مصرف الجمهورية  محمد ضو ادريس البوزيدي مكامالت اعالف USD 100,400.00 س لصناعة االعالفشركة سوق الخمي

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري بندق حبوب معبأة USD 105,800.00 شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات

 وكالة فندق املهاري  -مصرف الجمهورية  محمد علي أبوعجيله ابوزربيه مضافات علفية USD 70,900.00 الدقة لصناعة االعالف ومشتقاته شركة

 طرابلسمصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع  علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 71,359.27 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 303,977.91 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 تجارة واالستثمار ـ فرع طرابلسمصرف املتحد ل علي أحمد سالم سليمان عطور  EUR 98,013.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس حشوة أقفال أبواب USD 115,020.00 شركة الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم

 مصرف الخليج االول الليبي زريبه طرنيش حسام محمد ابو  أجبان EUR 230,040.00 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 با لخير -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو مصاريف شحن USD 2,120,897.00 شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 با لخير -هورية مصرف الجم محمد على محمد الهيبلو مصاريف شحن USD 2,943,143.00 شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحميد محمد الدالي قهوة USD 108,384.00 شركة الدالي للصناعات الغذائية  ذ .م .م

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة تن USD 325,125.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات USD 36,369.86 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي مستلزمات تشغيل EUR 1,741,983.93 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي مستلزمات تشغيل EUR 714,945.45 اتف املحمول شركة ليبيانا لله

 مصراته -مصرف املتوسط  حسام الدين حسين محمود املدهم شاي USD 44,600.00 شركة البشائر الدائمة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد محمد العياش خضورة خالطات مياه USD 322,063.00 املواد الصحية وملحقاتهاشركة الغزالة الستيراد مواد البناء و 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  اعمار محمد اعمار البوزيدي معدات اتصاالت EUR 2,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  وسام مسعود عمرو الزرقي شكالطة EUR 104,744.56 تيراد املواد الغذائيةشركة الحافظة الذهبية إلس

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار أدوية بشرية EUR 272,850.00 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار أدوية بشرية EUR 73,074.55 الستيراد االدوية واملعدات الطبيةالشركة الدولية 

 االسالميحي االندلس  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار أدوية بشرية EUR 1,260,037.68 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي أحمد بشير على السعداوي  نضائد USD 96,177.87 شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها
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 احمد الشريف - مصرف الجمهورية عزالدين محمد على الدوش ى حظائر دواجن USD 258,000.00 شركة السيول الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  عزالدين محمد على الدوش ى معدات حظائر USD 46,070.00 شركة السيول الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي -ي مصرف السرا عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة USD 161,280.00 شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الوحدة  احمد محمد عمر غليو معدات طبية EUR 37,785.00 شركة جنت الستيراد املعدات الطبية

 فرع الزاوية -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي مواد كهربائية USD 253,797.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  طاقم سيفون  EUR 63,525.00 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  قراوات EUR 48,503.98 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي مراد امحمد ابوبكر بعيج إشتراكات باقات USD 300,000.00 ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائيةشركة الضيافة 

 ئيس يالفرع الر  -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش حمول ماجهزة هاتف USD 704,250.00 شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  فاطمة حسن علي حدود USD LACTONORM 36,000.00 شركة طبيب العاصمة الستيراد األدوية واملعدات الطبية

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مكورات USD 45,080,000.00 الشركة الليبية للحديد والصلب

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي املبرك نجم الدين حسن الغول  مستلزمات طبية USD 217,600.00 طرابلس الدولية الستيراداملعدات الطبية واالدوات واملستحضرات الطبية شركة 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  أرز  USD 700,000.00 شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم تراخيص EUR 360,992.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 اتةفرع مصر  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي مواد خام  USD 1,110,387.00 مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي مواد خام USD 1,070,153.00 مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي مواد خام بالستيك USD 590,000.00 مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي مواد خام USD 995,142.00 راوي لتقنية وتعبئة املياهمصنع ال

 طرابلسمصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع  مفتاح سالم على ابوسنينة شكالطة USD 207,000.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس مفتاح سالم على ابوسنينة حليب نيدو USD 726,976.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس مفتاح سالم على ابوسنينة أغدية اطفال EUR 287,352.50 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد مراجع ميالد بريك ملحقات حصائر  EUR 47,750.00 شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

 املنشيه  -ملصرف التجاري العربي ا أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى أدوية بيطرية USD 53,498.40 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 املنشيه  -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى ادوية بيطرية EUR 26,599.11 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 مصرف الخليج االول الليبي الشريفاالندلس ي خليفة محمد  زيت خام USD 70,800.00 ت الغذائيةشركة االنوار الليبية للصناعا

 مسالتة  -مصرف الجمهورية  خالد عبدالسالم رحومه الهجين معجون طماطم EUR 350,928.00 شركة مراعي الجبال الستيراد املواد الغدائية
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 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة موز  USD 2,824,875.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

افد واالشكال ال  احمد الشريف -مصرف الجمهورية  جمعة احمد عبدهللا بالحاج مواد خام EUR 157,567.31 هندسية من االملونيوم والبي فيمنصع ابناء بالحاج لصناعة االبواب والنو

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيفات USD 558,640.00 الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية شركة الوعد املتميز 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد رمضان حمودة لفات حديد مطلية USD 320,000.00 شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية USD 302,727.00 شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  وليد أحمد احميد بادي أقمشه USD 315,000.00 شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط ادوية TND 261,000.00 شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 سوق النور  -رف الجمهورية مص موس ي صالح محمد صالح حليب بودرة EUR 316,858.00 شركة خير العطاء الستيراد املواد الغذائية

 حى األندلس -مصرف الجمهورية  صالح مسعود محمد مسعود حفاظات USD 1,224,349.00 شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي اختياري صادر USD 484,136.54 شركة ليبيا للتامين

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  سعيد يحيى سالم الغزاوى  زيتون  EUR 58,675.00 ستيراد املواد الغدائيةشركة سبأ ال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس درة USD 1,220,000.00 شركة االفضل لصناعة االعالف

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين إطارات USD 458,047.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين سيارات USD 4,807,000.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين اراتسي USD 4,335,000.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم زيت زيتون  EUR 24,892.56 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عبدالقادر محمد سليمان طيارة اسالك كهربائية EUR 165,608.84 ها ةاألجهزة شركة االنارة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك تفاح EUR 229,320.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص ثالجات USD 11,610.00 اد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائيةشركة مزايا املنازل الستير 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  فاضل مفتاح امحمد انفيص فرن غاطس EUR 35,236.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم زيت الصويا USD 277,000.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  قاللجمال عبدهللا عبدالجليل ال معدات طبية USD 20,045.37 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 وكالة بوعطني -مصرف الجمهورية  سالم علي سالم بدر دجاج USD 3,029,005.00 شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع زليتن -اليقين  مصرف خليفة علي عبدهللا عويدان حليب أطفال EUR 94,381.06 شركة االنوار الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عثمان مصطفى الضراط قطع غيار للمصنع GBP 110,726.80 شركة الفراشة لصناعة االسفنج

 مصرف الخليج االول الليبي مندر الفاهم عيس ى الجربى خميرة USD 194,324.00 شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك اطارات USD 385,925.12 ستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة االطار ال 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  محمد مسعود محمد الخنفاس اسمدة زراعية EUR 28,505.30 شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  محمد مسعود محمد الخنفاس اسمدة USD 49,595.00 لحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعيةشركة ا

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي زيوت USD 699,847.24 شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر كريمة EUR 167,923.80 دة الستيراد املواد الغذائيةشركة املجموعة املتح

 بحوث النفط -مصرف الجمهورية  أنور بشير سليمان قداد زيت USD 2,980,616.00 شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري سليلوز روول  USD 203,400.00 ناعة االكواب الورقية والبالستكيةشركة عالم التقنية لص

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الباري علي محمد تنتوش لحوم مجمدة USD 403,785.00 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي طارق رضوان الطاهر أدوية EUR 422,520.40 الستيراد االدويةشركة الرضوان 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق مولود ابوالقاسم الذوادي اسمنت USD 595,000.00 شركة التنمية الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسامة جبريل مفتاح الزبتة ابوحنك مناديل USD 33,661.50 ومواد التنظيفشركة زهرة االندلس الستيراد  مواد الزينة والخردوات 

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  امحمد الهادى امحمد أبورويص اطارات USD 366,671.60 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الزاوية -مصرف الصحاري  سمية علي محمد رجب قطع غيار سيارات USD 285,148.50 وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها شركة الصداقة الدولية الستيراد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة عجول حية EUR 725,000.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد مواد خام USD 2,259,900.00 شركة نور لصناعة الحفاظات و املناديل الورقية و مواد التنظيف

 سالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف اال  رشيد محمد فرج الصوان خدمات اتصاالت USD 604,314.00 شركة البوابة االكترونية لالتصاالت وتقنية املعلومات

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  انيس محمود احمد عبدالهادي امخاطرة حليب USD 90,777.00 شركة مجموعة الغد الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى صحون  USD 96,704.90 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  صالح الدين محمد ونيس بوزعيك جبن EUR 133,033.77 شركة جبال الريف الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  د هللا الرطبعبدهللا يوسف عب حفاظات اطفال USD 982,400.00 شركة اروقة املتوسط  الستيراد مستلزمات االم والطفل

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة MDFالواح فايبر  EUR 405,872.17 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء

 جنزور  -مصرف الصحاري  مد الصويعيعادل الصويعي مح زيتون اخضر  USD 383,040.00 شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج مجمد USD 1,086,277.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

 مصراته -مصرف املتوسط  لى شقلوف أبوبريدعةصالح محمد ع ذرة USD 1,860,000.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان جل وكريمات طبية USD 700,000.00 شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب دجاج مجمد USD 1,075,651.25 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
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 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على مضخات EUR 79,999.55 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على كليبسات EUR 56,526.22 واد الصحية وملحقاتهاشركة راما األصلية الستيراد مواد البناء وامل

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب مجفف USD 771,540.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناجي علي صالح االبيض اد خاممو  USD 28,800.00 شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف

 فرع الجميل -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي مواد خام EUR 244,100.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

 ذات العماد -مصرف الواحة  عقوب محمد عمرو ابو القاسمي مواد منزلية USD 178,406.00 شركة تيثريت الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير صويا USD 4,760,000.00 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد ركزحليب م USD 79,524.00 شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع علب معدنية TND 279,877.80 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

 ليبي الخارجي املصرف الل هشام خليفة سالم بن خليفة مواد صحية EUR 66,891.13 شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد جبنة USD 175,000.00 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   ابراهيم محمدهنداوي عبد هللا جبنة USD 206,191.50 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره سيارات USD 135,290.00 شركة اجود املحركات الستيراد السيارات

 المي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االس صدقى املهدى  االمين االحرش شامبو USD 234,049.17 شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري مثبت غدائي EUR 104,000.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري كرتون  TND 2,345,000.00 انع ومستلزماتهاشركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املص

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط عمر مصدق عبدهللا املنصوري مركز موز  USD 152,100.00 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري مركز برتقال USD 304,460.10 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسين حسن ابراهيم أميمن ثالجات EUR 128,079.00 شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد التواتي املزوغي التواتي دهانات EUR 86,617.50 شركة صرح للكيماويات وحلول البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  امرأحمد  عمر أحمد ع مواد بناء USD 98,857.54 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية

افد و ملحقاتها  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل USD 79,527.50 شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي من مصدق عبد هللاعبد الرح حليب مكثف EUR 2,117,664.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا سمن USD 1,093,932.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي د الرحمن مصدق عبد هللاعب حليب مجفف USD 1,882,440.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا سمن USD 1,458,576.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا جففحليب م USD 1,882,440.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا جبنة شرائح EUR 980,425.80 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني قالب انتاج EUR 350,000.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت مواد خام EUR 89,028.72 مصنع النخيل للصناعات الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت أفران مخابز EUR 20,600.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي سفيان محمد مسعود ابونوارة زيوت سيارات USD 765,830.00 شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي لدين محمد مفتاح اوحيدةنور ا حليب أطفال EUR 107,800.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

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

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

 ول الليبيمصرف الخليج اال  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة حليب أطفال 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 431,200.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسين العرضاوي أكرم محمد  اطارات شاحنات USD 305,446.47 شركة إطار األمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار ثالجات وغساالت USD 274,677.00 شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  بشير عبدهللا سالم الطوير اسمدة زراعية USD 275,333.00 راعية والحيوانيةشركة الصنوبر العاملية الستيراد  املستلزمات الز 

 ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي عماد علي رمضان البصايص ي اجهزة موبايالت USD 1,594,168.00 شركة ون مليون الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية EUR 176,780.00 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -ليبي املصرف االسالمي ال محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 140,000.00 شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني جبنة EUR 141,120.00 شركة النور الستيراد املواد الغذائية

 ي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالم عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مكيفات USD 302,881.68 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مستلزمات زراعية USD 264,521.58 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب عات األملنيومقطا USD 134,290.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCاكسسوارات  USD 117,300.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب الواح مطابخ USD 217,350.00 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 أسقف معلقة USD 208,623.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتحي أحمد الطاهر املازق  مواد بناء USD 60,775.44 شركة بيت املصدر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 يفوكالة الشر  -مصرف املتوسط  محمد عوض محمد عمر الشركس ى بطاطس USD 35,574.00 شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املبروك محمد الزرقاني حلوة  USD 41,905.00 شركة مداد الخير الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  عبدالحميد علي منصور زريع سماد EUR 42,000.00 شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد صالح الهادى عاشور  لتصنيع  PVCخام USD 260,400.00 شركة الراجحا للصناعات البالستيكية

 مصراته -رف االسالمي الليبي املص صالح مصطفى محمد فريوان ةايمستلزمات عن USD 306,226.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمة تجوال USD 2,694.27 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمة تجوال EUR 37,500.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد أولية كيميائية  EUR 203,562.48 ات الغذائية شركة النسيم للصناع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصير مركز EUR 631,800.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  تصميم الغالف USD 100,000.00  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف EUR 185,891.38 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا سالم مفتاح عامر ابقار مضافات علف USD 180,000.00 رب االرز شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضا

 راتهمص -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد مجلفن USD 456,446.00 شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية  EUR 319,320.00 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  محمد سالم على االطرش تن خام  USD 955,944.00 شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش علب تونة فارغة  EUR 293,277.35 شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش زيت زيتون  TND 717,750.00 شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي احمد علي الغويل مواسير مياه USD 49,846.50 ة التقدم الليبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شرك

 مصراته -االسالمي الليبي  املصرف مصطفي عمر محمد البغدادي حديد صناعي  USD 852,975.00 مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مراد ابراهيم علي دومة مالبس USD 500,000.00 شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر ام مواد خ USD 143,250.00 شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد  EUR 421,424.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  مات تشغيل مستلز  EUR 152,001.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي  مواد كهربائية  USD 250,362.70 شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي  قطع غيار EUR 87,695.66 لبحر مصراتة للصناعات الغذائية شركة نسيم ا

 مصراته -يبي املصرف االسالمي الل طارق محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية USD 67,200.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 376,257.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات USD 340,393.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الرئيس ي  -مصرف األمان  الطاهر الطيب  العموري الصغير   USD COLD ROOM 70,000.00 شركة النوارات لصناعة الحلويات واملثلجات واملواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار على العاتى فاتمكي USD 1,376,822.20 شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  فرج محمد أحمد الجطالوي  سخنات مياه USD 321,950.00 شركة الشط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر سيارات نقل  EUR 367,250.00 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهاشمي عبدالحفيظ الهاشمي البكش ى بالط حائط  EUR 70,004.00 شركة بابل العتيقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش شكالطة  EUR 66,149.34 الستيراد املواد الغذائية شركة املسيرة الكبرى 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش بسكويت  EUR 182,733.00 شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شاهي USD 303,264.00 ب إلستيراد املواد الغذائيةشركة ابوشن

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى عسل طبيعي USD 59,108.00 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد سعد غريبه خراطيم مياه USD 34,209.00 واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها شركه التكافل ألستيراد االالت

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  ذرة USD 1,706,250.00 شركة املزارع الليبي لصناعة األعالف 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 3,000,000.00  شركة املزارع الليبي لصناعة األعالف

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير USD 1,800,000.00 شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  د على العمارى يوسف ميال  شعير USD 2,100,000.00 شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 4,320,000.00 شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث USD 37,250.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 22,700.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  احمد امحمد عمر جلول  مستلزمات انتاج  USD 23,520.00 شركة ألفا للصناعات الكيماوية 

 مصرف الخليج االول الليبي سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات للشعر TND 233,511.81 لتنظيفشركة عطر الشرق إلستيراد مواد ا

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش  شاشات USD 198,496.00 شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود  بشير عمر امليطوني  كماليات سيارات EUR 92,309.79 راد وسائل النقل وملحقاتها شركه دوكس ألستي

 مصراته - املصرف االسالمي الليبي عمر رمضان محمد رحيم  فالتر شاحنات  USD 211,505.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  مزيل عرق  USD 91,803.04 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين بشير على القائد اسفلت USD 1,700,000.00 شركة الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  اكرم محمد الطاهر املغيربي  معدات توفير اكسجين EUR 41,511.24 الكفاءة الطبية الستيراد االجهزة واملعدات الطبية  شركة
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 السياحية  -االسالمي الليبي املصرف  خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب اطفال EUR 920,404.52 شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه شكالطة  EUR 199,365.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

افد  فرع مصراتة -يقيا مصرف شمال افر  أحمد عبدالطيف محمد الدرقاش أملونيم , بي في س ي USD 175,000.00 مصنع الدرقاش لصناعة االبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج  USD PVC PROFILE 179,450.25 شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل  USD 102,000.00 واألثاث شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 ةفرع مصرات -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك اسالك وكوابل EUR 675,671.86 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك لفات EUR 810,462.15 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنكع معدات كهربائية EUR 394,470.00 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 348,096.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز  كمالت غذائية م USD 62,646.00 شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز  اضافات أعالف USD 133,440.00 شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عيوف مسعود احالسةجعفر م رخام USD 174,000.00 شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي اجهزة نقال  USD 985,004.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى مكرونة  EUR 81,492.00 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس مواد خام  USD 271,400.00 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة  مواد صحية  USD 79,212.00 اتهاشركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحق

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 118,800.00 شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة شرائح EUR 189,360.00 واملواش ي واللحوم  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي أدوية EUR 142,596.00 شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل حليب بودرة USD 980,853.00 ة شركة الدرهم الذهبي للصناعات الغذائي

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل زيت خام USD 1,150,319.00 شركة الدرهم الذهبي للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  مصبعات  USD 314,329.00 شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصراته -مصرف األمان  عصام الدين عبد هللا ابراهيم الحشاني ت مضافات ومكمال  USD 166,267.40 شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 41,750.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم محمد أحمد الجطالوي  متر قياس EUR 105,253.04 جهيزات املصانع والورش ومستلزماتهاشركة تيتل الستيراد معدات وت

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي ذهب  USD 1,060,897.50 شركة االبريق الستيراد الذهب واملعادن الثمينة
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين سالم حسين الوليد شاشات USD 583,850.00 ية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية شركة الرؤ 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -الجمهورية  مصرف نور محمد الطاهر الشائبى كريم بندق USD 59,240.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى كريم بندق USD 64,600.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد رزقرواد فرج  صناعة الخبزلقوالب  EUR 49,940.00 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 زليتن -املصرف اإلسالمي الليبي  عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر  غساالت  USD 239,017.00 شركة املتحدة الليبية إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر  عجول حية EUR 375,375.00 شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم  تن  USD 217,075.00 شركة كونا الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان  أدوية USD 643,750.00 شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان  أدوية بشرية USD 525,000.00 شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد حسين عمر القلتة  مواد أوليةلجلفنةحديد EUR 85,542.20 شركة القلتة للصناعات الهندسية 

 زليتن -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق  USD 88,200.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق محمص USD 101,500.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فرج على البرنى ادوية  USD 84,950.00 شركة الريادة الدوائية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 الرئيس ي  -مصرف األمان  على صالح الفيتوري جويده سجائر USD 3,108,000.00 تيراد التبغشركة الوطنية إلس

 الرئيس ي  -مصرف األمان  على صالح الفيتوري جويده سجائر  USD 3,108,000.00 شركة الوطنية إلستيراد التبغ

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ي التوميمحمود مفتاح عل أخشاب EUR 119,460.00 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

اقراط  USD 1,062,500.00 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة   مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل  خواتم و

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل  ور وخواتم اسا USD 1,214,025.30 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل  قالئدوخواتم  USD 1,502,774.00 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان  قطع غيار EUR 131,830.00 شركة الليبية للمواني 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان  قطع غيار EUR 1,130.00 شركة الليبية للمواني 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان  قطع غيار EUR 36,220.06 شركة الليبية للمواني 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان  قطع غيار EUR 3,581.03 ركة الليبية للمواني ش

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان  صيانة ودعم فني EUR 2,250.00 شركة الليبية للمواني 

 مصرف النواران فرع مصراتة إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي مضخات مياه EUR 440,540.38 قاتهاشركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملح

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شكري علي أحمد أمبارك ادوية بيطرية  EUR 79,345.00 شركة البيداء الحديثة الستيراد األدوية واألمصال البيطرية



  

 
14 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  فائزة مفتاح الفرجاني مفتاح  مجوهرات ذهبية  USD 2,925,050.17 اد الحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة واالحجار الكريمةشركة اللؤلؤة الدولية الستير 

 صرف النواران فرع مصراتةم محمد مفتاح الزروق التير  حليب مجفف USD 570,360.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير  حليب مجفف USD 570,360.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد الصول محمد سليمان  قطع غيار سيارات GBP 107,337.00 شركة الهروج الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية EUR 89,230.40 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  خراطيم رش  EUR 86,151.75 وملحقاتها شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 تهمصرا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية USD 76,889.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة معلبة  USD 224,613.50 شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير الطيب الطيب  كوال EUR 24,023.72 مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام 

 مصرف النواران فرع مصراتة عادل محمد عبدهللا الزوبى  سيراميك USD 86,018.17 مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتهاشركة الهرم الذهبي الستيراد 

 مصراته -المي الليبي املصرف االس عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  مولدات كهربائية USD 290,100.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيارمعدات ز USD 71,038.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر ابراهيم محمد شكالوون  مواد صحية  USD 104,590.00 شركة الشمل املعمارية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 نةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليا عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش  اجراس منزلية  USD 245,990.00 شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة على سالم محمد القذافى  مواد خام USD 136,500.00 شركة األشقاء للصناعات البالستيكية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة كريمي USD 38,536.96 شركة أرياف بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف املتوسط  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك كهربائية EUR 56,516.09 املدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها شركة أنوار 

 مصرف النواران فرع مصراتة د عبدهللا الزوبي طارق محم شفاط كهربائي  USD 417,852.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 141,575.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 النواران فرع مصراتة مصرف اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 393,067.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات وصفائح حديد USD 101,946.40 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات  USD 445,653.70 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن علي محمد سالم اطنيش  اسمنت  USD 444,600.00  حية وملحقاتها واالسمنت والحديد شركة املسار الراسخ إلستيراد مواد البناء واملواد الص

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب يةاحذ USD 129,900.00 شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر  خشب  EUR 323,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بلعيد اشتيوي االجهر  محمد اخشاب  USD 853,861.22 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان أبوعجيلة قداد  مستلزمات انتاج  USD 3,766,500.00 شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد رجب رمضان قنباشة قطغ غيارمحركات  USD 73,434.80 ات الزراعية وقطع غيارهاشركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزم

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عبد الروؤف الطاهر خليفة املشرقى  موز  USD 78,000.00 شركة الكواكب الحديثة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

 املقريف -مصرف الجمهورية  الهمالي رمضان علي خليل  أدوية USD 29,407.04 شركة ازدو الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملتحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  ان طه التومي محمد بن رمض اسمدة  USD 308,352.00 شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة  مواد خام حليب  USD 400,000.00 شركة الريحانة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صطفى حداقة اشرف محمد سالم م شاشات  USD 979,591.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ايمن محمد امحمد قريصيعه  زيت  EUR 245,745.00 شركة الفائز الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  نسكافيه EUR 93,079.25 سؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات امل

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  حليب مبخر  EUR 120,384.00 شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج مولدات كهربائية EUR 509,232.05 بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  شركة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  معجون طماطم  USD 367,200.00 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني قطع غيار  USD 93,964.50 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني حفارات هونداي  USD 325,704.00 دات الثقيلة وقطع غيارهاشركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملع

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم زيتون  EUR 251,181.90 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد مواد صحية EUR 50,498.00 مواد البناءشركة التواصل املتكامل إلستيراد 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد مستلزمات مطابخ USD 200,000.00 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي بقوليات USD 67,500.00 د الغذائية ذات مسئولية محدودةشركة تزويد ليبيا الستيراد املوا

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد كرتون  USD 194,000.22 شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام  USD 1,998,360.00 ظيف شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام  USD 981,890.00 شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 155,000.00 يةشركة الحصن املتين للصناعات الحديد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  EUR 185,244.60 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  اء الصقغر  USD 55,672.00 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر أفران  USD 205,875.00 شركة ساحل الهنشير الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك مكمالت أعالف  USD 2,317,900.00 ناعة االعالف وطحن الحبوب شركة رواد العطاء لص
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 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك مضافات أعالف  USD 2,973,930.00 شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك مضافات أعالف  USD 2,977,130.00 ء لصناعة االعالف وطحن الحبوب شركة رواد العطا

 فرع زليتن -مصرف اليقين  مصطفى ابراهيم محمد الكشر نضائد سيارات USD 139,630.60 شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عماد عبدهللا سعيد املنصورى  ادوية EUR 179,194.16 كة أدوية ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية شر 

 الفرع الرئيس ي -ريقيا مصرف شمال اف جمعة نصر انبيه فليفل  اسرة طبية  USD 960,000.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية ذات املسؤلية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو  معدات طبية USD 71,310.00 شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بن صوفية  دين نصر الدينمحمد عالء ال مواد خام USD 174,900.00 شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملنعم علي عمران الكانوني  ادوية بشرية  USD 271,650.00 شركة الحياة الطبي الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض مواد خام EUR 36,680.00 ت الغذائيةشركة  النسيم للصناعا

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض االالت معدات EUR 241,078.80 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول حية EUR 450,007.50 واكه واملواش ي واللحوم شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والف

 ان فرع مصراتةمصرف النوار  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مستلزمات ديكور  USD 49,860.00 شركة ديكور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها التابعة لشركة املدينة 

 فرع سبها -مصرف اليقين  جلول مصطفى أحمد التركي أكياس ورقية للدقيق USD 30,666.00 شركة املزرعة للمطاحن واألعالف املساهمة 

 فرع سبها -مصرف اليقين  جلول مصطفى أحمد التركي أكياس ورقية  USD 62,500.00 شركة املزرعة للمطاحن واألعالف املساهمة 

 فرع سبها -مصرف اليقين  مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم  مبيدات زراعية USD 97,741.81 اء الفالح املتميز الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية  شركة عط

 فرع زليتن -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي  ذرة USD 1,560,000.00 شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد الخمس ي قهوة حبوب USD 231,168.00 شركةاالمواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها

 وكالة شارع الوادي -توسط مصرف امل محمد علي سالم محمد عبايات  USD 650,000.00 شركة الدقة الذهبية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي دانيه على مفتاح العجيل  لوز  USD 317,520.00 شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا محمد فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 999,180.00 شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم برمجيات ومعدات  USD 1,010,000.00 شركة الكترون أويا لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم تأحبار طابعا USD 1,421,000.00 شركة الكترون أويا لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم حواسيب محمولة  USD 1,435,000.00 شركة الكترون أويا لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبه ا مجمدة بطاط USD 403,200.00 شركة الغذاء املختار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبه لحوم مجممدة  USD 4,975,000.00 شركة الغذاء املختار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة سالم محمد محجوب ابوعزوم مقابض ابواب USD 94,820.00 الصحية وملحقاتها شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد املصري علي عويطي ابل USD 723,000.00 شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  امعمر ميالد امعمر الرطيل  خام بي في س ي USD 20,000.00 د البناء واملواسير البالستيكيةشركة الرطيل وشركاؤه لصناعة موا

 برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع  محمد مفتاح الزروق التير حليب سيريالك USD 428,697.60 شركة عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد الخمس ي جبنة شرائح EUR 98,088.20 شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها

 ميزران -مصرف الجمهورية  سليمان قداد عبدالعزيز بشير  دجاج مجمد USD 2,484,000.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 ميزران -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  عجول  EUR 622,800.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة داد عبدالعزيز بشير سليمان ق زيت طهي USD 2,799,187.20 شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد علي عبد السالم التومي مستلزمات انتاج  USD 511,825.00 شركة  الرائدة لصناعة مواد البناء

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  عواطف بشير محمد القصبي ادوية EUR 130,245.00 شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري حليب علبة EUR 472,536.00 شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة  حليب مبخر USD 112,708.80 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد علي محمد ابراهيم مفاتيح كهربائية USD 74,785.00 شركة مجموعة الرائدة الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد علي محمد ابراهيم شاشات USD 132,080.00 ية شركة مجموعة الرائدة الستيراد املواد املنزلية والكهربائ

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج اجزاء مبردات  USD 165,126.42 شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات

 فرع زليتن -مصرف اليقين  حميد حامد ابراهيم العجيلي طا مجمدة وزيت بطا EUR 52,164.00 ية واملواش ي واللحومشركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائ

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي حليب EUR 1,644,684.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي حليب  EUR 1,360,380.80 املواد الغذائية شركة السواحل الذهبية الستيراد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي قشطة  EUR 379,687.50 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي شاهي USD 156,750.00 الغذائيةشركة السواحل الذهبية الستيراد املواد 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد  اعظيم محمد القدو خط تعبئة اوتماتيكي USD 1,280,000.00 شركة رمال طرابلس للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج أرز  USD 150,250.00 لحومشركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي وال

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج خل -مايونيز  -كاتشب USD 195,304.50 شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم مبيدات  EUR 192,150.00 مات الزراعيةشركة إثمار الستيرا االالت واملستلز 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج علب فارغة USD 35,700.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 مصراته -مصرف املتوسط  عارف علي الطاهر الترهوني   ورق مقوى  USD 1,802,110.78 شركة زاجل للصناعات الورقية و الكرتون 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حسن غيث محمد ميالد  أكياس تغليف  EUR 380,160.00 شركة صرمان الخير لصناعة االعالف ومشتاقتها 
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 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مصطفى فرج احمد القيزاني قفازات طبية USD 408,000.00 شركة العناية املستقبلية الستيراد املعدات الطبية

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن نبيل محمد عبدالنبي ماض ي سيارات USD 1,345,300.00 شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرزاق محمد خليفه جحا  مصنع بي في س ي EUR 143,000.00 شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ضياف محمد الصيد الصيد  برسلين USD 87,130.80 شركة السفير املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ضياف محمد الصيد الصيد  بورسلين  EUR 21,773.75 البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة السفير املتميز الستيراد مواد

 مصرف الخليج االول الليبي املهدى منصور احمد ابو سنينه أرز  USD 234,000.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي املهدى منصور احمد ابو سنينه سكر USD 318,000.00 ت الغذائية شركة األمير الليبية للصناعا

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد  مالبس USD 850,000.00 شركة اعالي طرابلس الستيراد املالبس ومنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس انور رمضان محمد القمودي شكالطو نوتيال EUR 156,948.48 اد الغذائية شركة مرافئ املتوسط الستيراد املو 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فتحي سالم فيتور  مواد خام USD 473,520.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايوب محمد شعبان ماطوس انتاجخط  EUR 2,816,000.00 شركة ميسان للصناعات الغذائية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد محمد املغيربي مطهرات طبية EUR 40,159.54 شركة بيسان االولى الستيراد املعدات الطبية

 الرئيس ي  -مصرف األمان  محسن على يوسف عون  اجهزة االلكترونية USD 248,491.00 ئية وقطع غيارها واألجهزة شركة شمائل الخير إلستيراد األجهزة الكهربائية وغير الكهربا

 مصراتهفرع  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 83,250.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  سخانات مياه  USD 254,480.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ة احمد ابوشعالة ابراهيم خليف قطع غيار شاحنات EUR 35,805.60 شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 2,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى خدمات EUR 2,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 2,000,000.00 ركة الجيل الجديد للتقنية ش

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى خدمات EUR 750,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزة محمود محمد االسطى  حواف معدنية  USD 1,281,381.00 شركة جبال االوراس العاملية صناعة املواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزة محمود محمد االسطى  مواد خام  USD 1,080,471.00 شركة جبال االوراس العاملية صناعة املواد البناء 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد عمر عبدهللا بن حسين كراتين USD 503,000.00 ييس وتعليب املواد الغذائية شركة صناع الغذاء املتميز لتك

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مختار فتحي علي عزيز معدات ترفيهيه EUR 28,152.60 شركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس الرياضية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مختار فتحي علي عزيز مالبس واحذية USD 83,651.67 عدات واملالبس الرياضيةشركة الرقة الستيراد امل

 ى طرابلس الفرع الرئيس  -مصرف اليقين  علي عبداملجيد الصغير حفيظة هريسة USD 91,210.00 شركة مجموعة االجواد الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم حسب الغئة
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 مصرف النواران فرع مصراتة حواء علي محمد بلحاج اطارات USD 74,400.00 شركة داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ ف عبد املالك عبد الفتاح محمد نوم بطاطا مجمدة EUR 49,140.00 شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبد املنعم الصيد على حسن اسمنت  EUR 138,960.00 شركة العمران الساطع الستيراد مواد البناء

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس عادل عبد السالم علي الذوادي جبنة مثلثات EUR 127,224.00 شركة أكنو الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو  سجاد USD 117,500.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 فرع مصراته - مصرف اليقين إسماعيل محمد حسن بلتو  بطاطين USD 348,400.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو  اقمشة  USD 150,000.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 السياحية  -الليبي  املصرف االسالمي هاني املختار علي الثابت بورسلين EUR 26,882.44 شركة االجماع الهندس ي املتحد الستيراد مواد البناء

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابراهيم محمد احمد الجطالوي  لفات حديد مطلية  USD 208,300.00 شركة الحصانة الصناعية للصناعات املعدنية 

 مصرف الخليج االول الليبي الاحمد الجيالني محمد هب بورسلين USD 2,285,000.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 519,439.11 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي  -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة حقائبمالبس و  USD 232,469.05 شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج مواد خام خشب  EUR 524,400.00 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

افذ م  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب EUR 140,545.94 ن االملونيوم والبي في س يمصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبدالعالي فرج عبدهللا ابوشيتة تبغ USD 2,800,000.00 شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم فول صويا  USD 1,090,000.00 وق الليبية للمطاحن واألعالف شركة الشر 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم مضافات أعالف  USD 153,624.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض تن علبة USD 728,050.00 شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا  مالبس  USD 1,000,000.00 شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان  قطع غيار االت  EUR 13,898.35 شركة الليبية للمواني

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد خليفة قريش القنطي مواد خام USD 420,000.00 مصنع العائلة للصناعات الورقية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  محمد حسين محمد التومي  ارجل بالستك  USD 46,415.20 شركة مجموعة الصفراني الستيراد مواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سعود الطاهر عثمان التائب انظمة تخزين  USD 30,000.00 شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات  USD 68,860.00 شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض مستلزمات مواد بناء EUR 30,773.66 شركة األيادي لصناعة مواد البناء 

 فرع بنغازي  -املتحد مصرف  خلود عبد القادر محمد سعيد  قطع غيار  USD 96,319.58 شركة الحيالني الستيراد االالت الزراعية الثقيلة وصيانتها 
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 مصراته فرع  -مصرف الواحة  سالم رجب سالم الطبال محوالت كهربائية EUR 375,884.00 شركة أضواء الكريستال الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حمد الغويلابوبكر محمد ا مواد خام  USD 271,400.00 شركة راما للصناعات البالستيكية 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبداللطيف محمد محمد املحجوب زيوت+ ماء تبريد EUR 269,611.60 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  ابوشعالهعادل على محمد  قطع غيار مكيفات  USD 1,558,595.00 شركة الرغد لصناعة املكيفات واملواد املنزلية 

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  شاشات USD 264,750.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 ول الليبيمصرف الخليج اال  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  مكيفات USD 492,030.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  فهمي سعد محمد البرعص ي  أجهزة منزلية EUR 90,477.05 شركة طواحين الهواء الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  مراد محمد املبروك الالفي لزمات طبيةمست USD 67,725.00 شركة املنير الليبي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي خام ورق  EUR 1,050,000.00 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد محمد احمد عامر لفات حديد مجلفن USD 173,250.00 هاشركة تندميرة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقات

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حميد منصور فرج زياني مصابيح كهربائية  USD 135,000.00 شركة زهرة الكوثر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عائشة ميلود موس ى ابراهيم اضافات اعالف EUR 1,761,500.00 ة االعالف والدقيقشركة اشبيلية لصناع

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان شكالطة EUR 105,564.35 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  كمال العارف ابوعيس ى قراف أسمدة EUR 142,259.16 ي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارهاشركة املوسم الزراع

 برج طرابلسوكالة  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 240,000.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم لحوم دواجن مجمدة USD 3,133,511.85 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

افد واالشكال الهندسية من االملنيوم والبي في س ي  فرع الرئيس ي-مصرف االندلس بالحاج خالد أحمد عبدهللا مستلزمات إنتاج USD 249,800.00 راس املاجن لصناعة االبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فوزي محمد الصغير ابوسديرة  موز طازج  USD 603,450.00 شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  وس ى على التومىعابد على السن اطارات USD 484,991.20 شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف  مواد بناء USD 50,800.00 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ابتسام امحمد رمضان اغنيوة شاهي USD 441,000.00 شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد ميالد محمد الصل معدات طبية  USD 570,500.00 شركة أوكسجين ليبيا الطبية الستيراد املعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي  شاهى احمر  USD 2,998,800.00 غدائية واملواش ي واللحوم شركة اسوار الدهب الستيراد املواد ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق اعالف USD 752,618.00 شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مواد خام  USD 1,986,850.00 ة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها شرك

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -اليقين مصرف  عمران جمعة سالم جمعة  بذور  USD 873,052.00 شركة براعم الزهرة الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عمران جمعة سالم جمعة  انابيب بالستيكسة USD 978,345.00 شركة براعم الزهرة الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي  USD SEEDS 1,002,713.00 تلزمات وقطع غيارها شركة الزهرة البرية الستيراد املواد الزراعية واالالت واملس

 بلس الفرع الرئيس ى طرا -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي  بذور  USD 992,421.00 شركة الزهرة البرية الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها 

افد ودرابزين من االملونيوم  مصرف النواران فرع مصراتة مصطفي سليمان مصطفي االخرش حديد مجلفن USD 144,875.00 مصنع سما التقدم لصناعة االبواب والنو

افد ودرابزين من االملونيوم  مصرف النواران فرع مصراتة خرشمصطفي سليمان مصطفي اال  اسقف معلقة USD 84,816.33 مصنع سما التقدم لصناعة االبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار  USD 332,142.15 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية  سيارات USD 2,473,600.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معجون طماطم  USD 1,153,962.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل احمد سالم سليمان  المبات  USD 362,067.66 ائية وغير الكهربائية وقطع غد االجهزة واملواد الكهربشركة مجموعة مطلع الفجر الستيرا

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حسن عبد اللطيف على سعد الشريف  فواتير رحالت مطار TND 525,240.74 شركة البراق لنقل الجوي 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حسن عبد اللطيف على سعد الشريف  سداد رحالت ركاب  TND 815,332.80 شركة البراق لنقل الجوي 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل نضائد سيارات  USD 196,692.25 شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع صرمان  -مصرف اليقين  طالل رمضان علي املصرى  زيت نباتي USD 597,552.00 شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا بطاطا مجمدة EUR 61,200.00 شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا أسماك مجمدة USD 156,000.00 شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  وليد عبدالهادي محمد الهوني قطع غيار سيارات EUR 91,462.82 شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 فرع مصراته -مصرف الواحة  محمد أحمد على عامر شعير USD 216,000.00 شركة أعمال ليبيا لطحن الحبوب ومضارب األرز 

 مصرف النواران فرع مصراتة يوسف صالح سالم موس ي شاحنات EUR 375,000.00 شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة يوسف صالح سالم موس ي قطع غيار EUR 112,453.80 قل وملحقاتهاشركة الساطع الستيراد وسائل الن

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 165,859.36 مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النواران فرع مصراتة جمال نوري ابوبكر ابوفناس ط انتاجخ USD 353,900.00 شركة امكانات لصناعة الرخام والجرانيت

 مصرف الخليج االول الليبي محمد احمد املختار احمد الحضيري  طابعات USD 175,090.00 شركة قلعة املختار الستيراد القرطاسية والكتب واملعدات املكتبية والحاسوب

 مصرف الخليج االول الليبي محمد احمد املختار احمد الحضيري  طابعات USD 490,000.00 ملعدات املكتبية والحاسوبشركة قلعة املختار الستيراد القرطاسية والكتب وا

 فرع زليتن -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  علب صفيح  USD 1,000,000.00 شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد مصطفى محمد  الخراز قطاعات بي في س ي  P.V.C 112,187.11 USDة االملونيوم وال مصنع الرواد لصناع

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمود صالح محمد الربيعي  قطع غيار سيارات USD 395,143.65 شركة عالم السرعة األول الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها
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 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  أسمنت EUR 550,000.00 ال لصناعة مواد البناء شركة أوب

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة  حليب مركز  USD 175,537.60 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  مهند جبريل سالم قنوده الجطالوي  مواد خام USD 995,248.00 ة وسحب األسالكمصنع يبقي األمل للصناعات الهندسي

 فرع زليتن -مصرف اليقين  الطاهر رمضان الطاهر ابوتركية  مواد خام USD 1,005,618.00 مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  الطاهر رمضان الطاهر ابوتركية  مواد خام صناعية  USD 1,305,112.00 مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا  مواد خام  USD 1,137,209.00 شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق  شكالته EUR 64,436.00 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق  كيك مخبوز  EUR 56,701.44 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وفاء علي عاشور قشوط مستحضرات عناية  EUR 5,071.87 نظيفشركة نوادر الجبل الستيراد العطور ومواد الزينة ومواد الت

 مصرف الخليج االول الليبي هشام بدر الدين عبدالحفيظ فرنكه مواد خام EUR 780,000.00 شركة العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش مواد خام  USD 1,571,103.00 يف شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد  مواد خام USD 1,456,328.00 شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد  مواد خام طالء USD 1,186,107.00 شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمار محمد االحمر  محسن خبز USD 51,350.00 شركة فلة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالرحمن رجب عبدالرحمن قصيل  أخشاب  USD 233,122.74 اد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة نور الشاطي الستيراد مو 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  معتز عزالدين عبدهللا البكاى مواد خام  USD 1,387,259.00 شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  معتز عزالدين عبدهللا البكاى طالء USD 2,197,802.00 السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاتهشركة 

 رفه االسالميه فشلومالصي -مصرف الجمهورية  محمد عادل محمد الدويهش مكمالت اعالف USD 2,759,700.00 شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عادل محمد الدويهش مكمالت اعالف USD 1,603,748.00 شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عادل محمد الدويهش اضافات ومكمالت  USD 2,967,032.00 شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  سراج فتحي الصيد سالم قهوة USD 39,744.00 شركة مسافة املميزة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مات انتاجمستلز  USD 129,493.00 شركة جنان الوادي للصناعات الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح احمد أبوشحمة اسالك كهربائية  EUR 115,469.00 شركة القطاع الليبي الستيراد املواد الخام 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  صالح الدين خالد عمرو  معدات عظام USD 230,731.89 ةشركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبي

 مصرف الخليج االول الليبي حسين البشير محمد الضراط بطاطا مجمدة EUR 249,480.00 شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد هواتف محمولة USD 1,100,332.00 الكهربائية وقطع غيارها  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان  معدات طبية EUR 1,425,000.00 شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان  معدات طبية EUR 1,422,500.00 شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

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

 مصرف الخليج االول الليبي ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى  هواتف USD 1,300,765.00 شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى  هواتف USD 1,725,425.00 شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي عيس ى ابراهيم عبد هللا محمد  هواتف USD 1,338,675.00 شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح بشير القاض ي  بطاريات سيارات  EUR 265,213.18 شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ىمحمد سامي الصيد الرخص  مواد تنظيف USD 214,960.00 شركة البيدق الستيراد مواد التنظيف

 زليتن -املصرف اإلسالمي الليبي  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر غساالت كهربائية  USD 372,690.00 وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة ساحل الهنشير الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية 

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  خليفة حسين الكوني كعال  مولدات بنزين  USD 300,002.00 شركة باب الحرية الستيراد معدات الورش 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحيم أحمد عبدالسالم انديشه ادوية GBP 56,558.42 شركة موجة الشفاء الستيراد االدوية

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  نجم الدين ابرهيم احمد عمار طاوالت عمليات EUR 286,737.27 ملستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية وا

 مصرف النواران فرع مصراتة مروان محمد رمضان املجيديب خشب صناعي EUR 519,403.50 مصنع الرفيع للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  سالم يوسف محمد ابوخشيم حليب نيدو EUR 109,728.00 اد املواد الغذائية شركة الضياء العاملية الستير 

 الرئيس يالفرع  -مصرف املتحد  احمد عبد الهادي المين االحرش زجاج  USD 249,100.00 شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  احمد عبد الهادي المين االحرش مواد منزلية  USD 228,685.00 شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عادل محمد عبدهللا الزوبى لة سيراميككو  EUR 17,722.40 شركة الهرم الذهبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عادل محمد عبدهللا الزوبى سراميك EUR 66,046.69 شركة الهرم الذهبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  نزار محمد احمد خليل ئية مولدات كهربا EUR 212,250.00 شركة الفضيل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان  أسمدة زراعية USD 91,850.00 شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الرئيس ي  -مصرف األمان  عبدالواحد محمد رحيل سعيد حليب بودرة USD 975,762.00 شركة الدرهم الدهبي للصناعات الغدائية 

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام بالستك  USD 1,155,330.00 شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية 

 ذات العماد -مصرف الواحة  محمد مصباح محمد حفيظ رفوف معدنية USD 364,543.40 ة وغير الكهربائية شركة االستشاري املتميز الستيراد املواد الكهربائي

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش  مستلزمات إنتاج USD 2,997,100.00 شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش  مستلزمات إنتاج  USD 2,990,731.00 الحبوب شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  فرج الضاوى بشير مختار املعلول  هواتف محمول  USD 698,419.00 شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها


