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 07/07/2021حتى  24/06/2021من  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

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 1,826,880.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,470,440.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل  مواد خام ورق  USD 137,275.000  شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل  مواد خام ورق  USD 180,505.000  شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  سالم بشير سالم املحيش ى  مواش ي  EUR 840,000.000  واش ي واللحوم  شركة الدليل الجديد الستيراد املواد الغذائية وامل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ي أبوسنينة رمضان سالم عل شكالطة  USD 367,301.800  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد منصور علي أبو خضير   مواد خام  EUR 230,175.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 مصرف النواران فرع مصراتة خليل رمضان خليل قليصة   تن معلب  USD 170,336.000  شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  مواد خام   USD 263,250.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية    محمد الطاهر احمد عيس ى شاي  USD 303,784.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   ماطم معجون ط EUR 1,276,320.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 70,372.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ايس خليل محمد الصديق الر  اطارات   USD 346,798.450  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 مصرف الخليج االول الليبي  ملحجوب  عبد اللطيف محمد محمد ا شاحنات EUR 365,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي    عبد اللطيف محمد محمد املحجوب زيوت +ماء تبريد EUR 270,661.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 365,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ور سوق الن -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  بسكويت   EUR 841,168.440  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  مواد تنظيف EUR 460,650.400  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 

 الخمس  -مصرف الصحاري  فتح هللا محمد محمد ابو راس  8IMDJاحماض /  USD 309,760.000  شركة اندره لتصنيع مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -املتحد مصرف  عمر سالم عليلش شاهي  USD 98,000.000  الغدائية  دة الستيراد املواد شركة الواحات املتجد

افذ من االلومنيوم والبي في س ي   مصرف الخليج االول الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  خشب  EUR 450,000.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنو
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 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 146,051.000  ات وقطع غيارهاشركه الجدار إلستيراد السيار 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  JPY 12,553,923.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  ة مالك أحمد عمر أبوشعال اطارات  USD 1,226,286.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 542,370.400  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    براهيم محمد  احميدة د امحم نضائد  USD 204,987.500  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد ابراهيم محمد  احميدة  اطارات   USD 105,600.000  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عبد الكريم الرعيض  ادوية  USD 101,766.830  ت االم  ستحضرات الطبية ومستلزماشركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات وامل

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 636,449.340  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  مصاعد  EUR 45,720.000  انيكية هروميك ات الكأكاكوس ليبيا للخدمشركة 

 لس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طراب  اسماعيل الصديق على شلوف  مضخات  USD 237,694.110  شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  الزناتي ضو منصور ضو   شعير  USD 2,750,000.000  لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية   ىبوادى شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي محمد خليفة جحا  الة تصنيع EUR 124,000.000  شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية   USD 132,792.000  ية دات الزراعد املع ستيراشركة الحدائق الحديثة ال 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات   USD 1,271,121.200  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 356,157.000  د االلكترونيات املساهمةستيرايبيا ال شركة تواصل ل

 ابلس   فرع طر مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 722,304.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 208,460.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 ع الرئيس ي لفر ا -حد مصرف املت محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة   USD 448,000.000  املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   ثن  USD 204,000.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   زيتون  USD 517,500.000  االطايب الستيراد املواد الغدائية  شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة خالطات مياه EUR 299,680.000  اد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  راد مو إلستي شركة الغزالة

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك نضائد USD 91,567.500  شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها

 فرع صرمان  -فريقيا مصرف شمال ا علي محمد علي الزويبك نضائد USD 44,013.200  الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارهايق لرفة اشرك

 ازي بنغ - مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي محمود سالم مصطفى حداقة   ثالجات ومكانس   USD 465,521.120  شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي   مواد خام   USD 144,000.000  مصنع العاملية لصناعة البالط 

 زور جن  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  مضخات مياه كهربائية EUR 119,138.570  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  
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 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 153,651.020  كة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  ر ش

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  مواد صحية   EUR 48,054.100  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 139,330.000  الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية   شركة

 مصرف الخليج االول الليبي  أشرف علي مصطفى شرف الدين  جبنة EUR 217,198.710  شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  تحميلة مهبلية  EUR 362,142.000  االدوية واملعدات الطبية دستيراشركة العافية ال 

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات  EUR 149,600.000  شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  قمح USD 2,999,700.000  م الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  الوساشركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ا حمد محمد عمورة قاسم اغا أدوية   USD 257,515.550  شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  حامد يوسف حامد سليمان  شعير   USD 7,425,000.000  شركة الصمود لصناعة األعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة اطارات  USD 365,350.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة اطارات   USD 283,200.000     سائل النقلد العاملية و الرواشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة اطارات   USD 275,200.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام  USD 349,255.000  لومنيوم  مصنع اليرموك الحديث لصناعة اال

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد هللا بن خليفةأسامة محمد  افران منزلية EUR 20,820.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مضخات مياه  EUR 186,552.000  م  ربائية ومواد الخاواد الصحية والكهشركة التعمير الستيراد مواد البناء وامل

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمد سالم الفيتوري املاوي  مستلزمات طبية EUR 59,346.000  الواحة الستيراد األدوية واملعدات الطبيةشركة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   لتر  1عصير  USD 306,900.000  ية د املواد الغذائ السهام الستيرا كةشر 

 الجمعه  وكاله سوق   -مصرف الواحة  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري ورق مناديل وبالستيك  USD 159,120.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  كورنفلكس  EUR 20,905.920  تيراد املواد الغذائية املساهمة زيمة السشركة الع

 دينةامل  -املصرف التجاري الوطني  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات أطفال بدوس  USD 1,500,000.560  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني  رخام  USD 506,720.000  ام والجرانيت و مواد البناء  لصناعة الرخشركة قرارة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني  قطاعات االملونيوم   USD 197,600.000  شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني  مستلزمات انتاج  USD 45,500.000  املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي  كة ر ش

 ةريميوكالة الك  -ملتحد مصرف ا موس ى أمحمد رمضان املرغني  قطاعات بي في س ي   USD 128,403.430  شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  سالم مختار فرج جبران  أغنام حية  EUR 840,000.000  شركة الجيره الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 االول الليبي مصرف الخليج  ماطي بشير محمد محمد الق كراس مدرس ي  USD 365,976.000  شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية
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 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عياد ناجي احمد محمد  علب فارغة  USD 2,372,198.400  شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  اد ناجي احمد محمد يع علب فارغة  USD 2,372,198.400  ائيةشركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغد

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  عمر الهادي عبدهللا الغنودي   مستلزمات انتاج  EUR 66,150.000  شركة الكفاح للخراطة العامة والصناعات واملعدنية وتصنيع الحصار املعدنية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات أطفال جيزموا  USD 2,000,000.000  شركة الرمال الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 امليدان  - جمهوريةمصرف ال م ناجي احمد وهيبة  عبد الكري  مستلزمات تشغيل   USD 3,942,500.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   قمح USD 8,400,000.000  عالف ومضارب األرز شركة وادي الكوف للمطاحن واأل 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   قمح USD 8,400,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   مضافات اعالف  USD 1,802,500.000  ب األرز شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضار 

 الشريف احمد  -مصرف الجمهورية  مصطفى فتحى مصطفى الدرينى  مكانس كهربائية  USD 124,203.000  د الكهربائية شركة اإلخوة املتحدون الستيراد املواد واملعدات املنزلية واالجهزة واملوا

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح   حليب مركز  EUR 264,960.000  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  حمد يوسف   مصباح يوسف صابون  USD 991,536.400  أسيل الستيراد مواد التنظيف شركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 48,156.930  ستيراد مواد التنظيف و مواد الزينةالفجر ال  شركة مطلع

 مصرف الخليج االول الليبي  ابو زريبه طرنيش محمد  حسام  كورنفلكس  EUR 65,008.000  تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن  USD 1,116,280.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن  USD 691,000.000  الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحيةشركة 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن   USD 140,000.000  ة للتوكيالت املالحيةشركة الهيبلو العاملي

 ر جنزو  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   مستلزمات انتاج USD 538,494.100  ستيكية مجمع البيباص للصناعات البال 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   بالستك رول   USD 185,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  توريد قطع غيار   EUR 700,668.000  الشركة العامة للكهرباء

 الفرع الرئيس ي  -رف املتحد صم سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  EUR 103,266.700  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  محمد صالح بشير القاض ي   نضائد EUR 193,502.280  النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 املقريف  - جمهوريةمصرف ال يوسف املبروك صالح سميه  عصائر EUR 747,500.000  شركة التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوى  USD 2,351,460.000  صناعة املواد الغذائية  شركة الريحان ل

افة االسالمية -مصرف الجمهورية  حسين صالح املهدي عبدهللا ;كرتون تغليف  USD 90,000.000  ت مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليا  املختار للصر

افة االسالمية -مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين  كرتون تغليف  USD 118,475.000  مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات   املختار للصر

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  احدية USD 1,150,991.560  دودة سؤولية محد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مالرائ شركة 
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 السالمي حي االندلس ا  -ا مصرف شمال افريقي طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية بشريه   EUR 1,152,196.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية   EUR 677,363.670  دات الطبيةد االدوية واملعالدولية الستيراالشركة 

 الرئيس يالفرع  -يقيا مصرف شمال افر  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  سداد فواتير   USD 5,643,000.000  شركة املدار الجديد 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة  مبخر ومكثف وتبريد USD 1,143,000.000  التكيف بريد والتجميد و لصناعة غرف الت  شركة الغذق

 تةفرع مصرا  -مصرف شمال افريقيا  د  رحومة سليمان احم عبدالعزيز  ألواح عازلة  USD 1,402,500.000  شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد بشير على السعداوي   اطارات شاحنات  USD 83,542.440  شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 امليدان  -رية مصرف الجمهو  الرعيض  محمد عبدالكريم محمد حليب   USD 2,212,560.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  مفتاح ضو علي انقاجي سجائر  USD 1,701,000.000  غ والسجائر ومستلزماتها الستيراد التبشركة التوازن 

 املعقول  - مصرف الجمهورية ليلى سعيد سالم الطرميس ى  فيتامينات  EUR 109,198.080  الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي  زيت ذرة USD 322,560.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 ر جنزو  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   فوسفات املونيوم  USD 1,600,710.000  و الحيواني   شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام طالء  USD 403,260.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 247,624.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عبد الحميد على منصور زريع اسمدة  EUR 38,925.360  غيارها دائق جنات الستيراد اآلالت و املستلزمات الزراعية وقطع ة حشرك

 مصراتهفرع   -ة الواحمصرف  عبد الحميد على منصور زريع اسمدة  EUR 57,134.400  ت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها الستيراد اآلال  شركة حدائق جنات

 لة الكريميةوكا  -مصرف املتحد  عبدالحافظ محمد ضوء اعبان مواد خام   USD 165,330.000  شركة االتحاد للصناعات البالستيكية املساهمة 

 رع الرئيس يالف -مصرف شمال افريقيا  صفاء الهادي حسن بن كحيل  خدمات  USD 112,000.000  شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سالم اعويدات سالم اعويدات   مواد بناء EUR 477,256.800  شركة الرواوس الحديثة لتصنيع مواد البناء 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة اقراص تجليخ EUR 371,376.000  نع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية صم

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحميد على سعد الغريانى  زيت الصنوبر USD 2,495,808.000  مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف   كةشر 

 تقاللاإلس -الوطني  املصرف التجاري  الباهى عبدالسالم محمد الفقيه معدات طبية   USD 585,800.000  كة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبيةر ش

 السالميه فشلوم الصيرفه ا  -ة مصرف الجمهوري  محمد عمران خليفة بن عون   زيوت سيارات  EUR 1,005,917.600  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 ابي االشهر  -رف الجمهورية صم يوسف ميالد على العمارى  سكر USD 1,383,030.000  املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي -ل افريقيا شما مصرف عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم سداد فواتير   EUR 360,992.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 فرع مصراتة  -شمال افريقيا  رفمص عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   مواد خام  USD 985,000.000  ع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  مصن

 فرع مصراتة  -ا مصرف شمال افريقي عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   كرتون  USD 1,150,000.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    نينة مفتاح سالم على ابوس جبنة  USD 923,437.080  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د بريك  اجع ميال خالد مر  PVCيلية مواد تشغ USD 141,035.450  شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان ابوعجيلة قداد  خام  مواد USD 2,465,000.000  شركة مجموعة املروة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  ة  يسهر  USD 113,850.000  دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  احمد عيس ى   محمد الطاهر  عصير  EUR 808,164.570  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 احمد الشريف  -ية لجمهور مصرف ا محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت طهي  USD 1,189,701.000  الجيد الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 طرابلس الرئيس ي -املتوسط  رفمص عصام عبدهللا الطيب الشارف  ادوية بيطرية   USD 344,891.000  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  فتاح عامر عبدهلل سالم م  ذرة USD 6,915,500.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نعم محمد رمضان حمودة ملداعب لفات حديد  USD 148,000.000  شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

 حي األنلس  -املصرف التجاري العربي  حمد العنيزى علي ابوبكر م حليب مجفف  EUR 117,504.000  شركة الطموح املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  ىمحمد هويدصبرى فرج  شكالطة USD 298,199.640  ميار بنغازى الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 راتهمص  -املصرف االسالمي الليبي  مسعود ابراهيم تيكة خالق عبدال سيراميك   EUR 111,716.040  شركة الدرب إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم مفتاح الهمالي  شاهي USD 662,400.000  شركة التكامل الدائم الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم مفتاح الهمالي  تونه  EUR 159,520.000  م  التكامل الدائم الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحو شركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   ادر  اختياري ص USD 35,948.440  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  قلعي  عبد الحكيم عبد السالم الز  اختياري صادر   USD 14,962.500  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -ي مصرف الصحار  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 165,052.250  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 89,215.390  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 816,429.340  نشركة ليبيا للتامي

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 454,776.330  شركة ليبيا للتامين

 البطنان  -مصرف الجمهورية  طية سعد حافظ شعبان ع ذرة USD 1,999,900.000  شركة االندلس لصناعة االعالف 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رفمص عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  حركة االشارة لبيانات USD 62,500.000  شركة املدار الجديد 

 طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ فرع برج عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 159,306.000  ار الجديد شركة املد

 مي برج طرابلس االسال  مصرف النوران ـ فرع عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  استالم تركيب مولدات   USD 12,000.000  شركة املدار الجديد 

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص  USD 209,040.000  املدار الجديد شركة 

 شريف احمد ال -ية مصرف الجمهور  هيثم سليمان حسين حسين   قطع غيار سيارات  USD 217,404.610  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  
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 د الشريف احم -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 2,687,350.000  ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها   شركة دروب

 غريان -مصرف الجمهورية  عادل محمد البشير ابوشاقور  أثاث  USD 120,000.000  شركة مجموعة النجم الالمع إلستيراد األثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طه محمد فرج الصوانى   كيك   EUR 50,620.000  وعد الخير لصناعة وتعليب املواد الغذائية  شركة 

 بنغازي  - مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي جمال عبدهللا عبدالجليل القالل أجهزة فحص  USD 48,984.000  العاملية الستيراد املعدات الطبيةجموعة شركة امل

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه صويا USD 499,140.000  شركة سما ليبيا لصناعة األعالف  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه صويا USD 499,140.000  سما ليبيا لصناعة األعالف   كةشر 

 السوانى  -مصرف الصحاري  خالد الهادى عبدهللا النكش   قطع غيار   EUR 60,658.290  لديك الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها  ة اشرك

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالسالم هاشم محمد  أرز  USD 2,790,000.000  د الغذائيةي الستيراد املواشركة عبير املراع

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  محمد عبدالسالم هاشم محمد  أرز  USD 2,480,000.000  راعي الستيراد املواد الغذائيةبير املشركة ع

 رع مصراتةف  -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابو بكر الزبتة ابوحنك زيوت محرك  EUR 137,342.000  ولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها عمار الدشركة اال 

 بو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أ فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   معجون طماطم   EUR 803,400.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 ة لليبي ـ أبو مليان املصرف االسالمي ا فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شاهي احمر  USD 697,500.000  الشوف الستيراد املواد الغدائيه  شركة 

 البطنان  -مصرف الجمهورية  ميالد فرج ميالد منصور  شعير سائب  USD 1,450,000.000  شركة االصيل لصناعة االعالف 

 بي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي اللي  ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر   زيوت املحركات  USD 396,371.780  هزة و املعدات النفطية  د االجية إلستيراشركة التنم

 الرئيس يطرابلس  -مصرف املتوسط  اكرم احمد بشير الثني  قطع غيار سيارات   USD 223,550.000  شركة تصكو الستيراد السيارات وقطع غيارها

 طني وكالة بوع -مصرف الجمهورية  على محمد على زوبي  اضافات اعالف  EUR 6,752,000.000  شركة ثقة املربى لتربية وذبح الدواجن  

 النفط  بحوث -مصرف الجمهورية  بشير سليمان ابوعجيلة قداد  مواد خام  USD 1,828,575.000  شركة املهندس للصناعات البالستيكية و االشغال املعدنية  

 ي الليبي ـ أبو مليانة االسالماملصرف  مصعب مفتاح امحمد محمد  بطاطين  EUR 218,790.040  شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  د مليطان عبد الرحمن أنبيه مسعو  أسمدة   EUR 202,448.160  الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  عية  معدات زرا EUR 80,800.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباري علي محمد تنتوش  جاج مجمد منتجات د USD 294,321.300  شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى الكالسيومنات كربو  USD 875,840.000  مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى ام  مواد خ USD 791,880.000  مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك  

 الجمهورية فرع النسيج -مصرف الجمهورية  ادى الشيبانى خماج لوى اله ة  صحي مواد USD 278,600.000  شركة الوطن الدولية الستيراد مواد البناء

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  مكيفات USD 310,250.000  واد الغذائية شركة املض ي الستيراد املواد الكهربائية و املنزلية و اللحوم و امل

افر الستيراد امل شركة   الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 3,700,840.000  واد الغذائيةأجيال العطاء الو
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افر الستيراد امل   هادالج -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,999,880.000  واد الغذائيةشركة أجيال العطاء الو

 دان املي -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دواجن مجمدة  USD 4,158,000.000  الفواكه الطازجة واملواش ي  ملواد الغدائية والخظروات و شركة غداء النيل الستيراد ا

 امليدان  -الجمهورية  رفمص حمزة أحمد محمد وهيبة   سكر USD 4,400,000.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دجاج مجمد  USD 3,600,000.000    شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه  حديد خام   USD 970,000.000  شركة يهدين إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها   

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد محمد املقصبي  اجهزة الكترونية USD 773,495.000  كترونية والكهربائية امواج الطيف الستيراد االجهزة االلشركة 

افة االسالمية -ةمصرف الجمهوري  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم   ذرة USD 2,040,000.000  و ضرب الحبوب شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية   املختار للصر

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم   سكر USD 9,999,000.000  ائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية و ضرب الحبوب ة مشرك  املختار للصر

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  يد  عبد الباسط حركات علي سع حفاظات اطفال USD 289,370.000  شركة تماس ي الستيراد مستلزمات االم والطفل وحفاظات االطفال 

 كالة بوعطني و  -هورية مصرف الجم ابراهيم حمد ارحومه القديري  حليب مبخر   USD 455,940.000  شركة عماد الحياة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ابراهيم حمد ارحومه القديري  حليب  USD 90,456.300  شركة عماد الحياة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ح الراجحى  محمد رمضان مصبا مواد كهرومنزلية  USD 181,152.000  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   كهرو منزلية   USD 99,875.000  النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -حد مصرف املت احمد محمد عوض التاجورى  كريم فستق  EUR 76,000.000  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  نيروز حسين عبدهللا الالفي  بذور  EUR 52,300.000  يةشركة املشتل الستيراد املستلزمات الزراع

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  علي رمضان علي الكريبي   خام مواد  USD 980,272.000  شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس  مياه غازية  USD 65,612.890  شركة الفوارس الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  أبوبريدعهعلي سعيد علي شقلوف   قمح USD 1,550,000.000  شركة الخير التجارية الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة خشب   EUR 158,125.000  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد   خميرة USD 483,646.190  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

افو   EUR 356,198.400  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية   الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير بر

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عائشة عبدهللا خلف أبوراوى  ام  مواد خ USD 126,400.000  البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 83,822.000  ولية  محدودة شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم بقرى مجمد  USD 1,188,000.000  شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم بقرى  USD 774,050.000  تيراد املواش ي واللحوم  ليبيا السشركة نات 

 مصراته  -توسط امل مصرف صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة   مضفات و مكمالت اعالف  USD 133,745.000  ة االعالف ومضارب االرز ى للمطاحن وصتاعشركة سما املراع
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 باب املدينة -مصرف الصحاري  أمال املهدى ابراهيم قداد   مصنع دقيق  USD 7,499,340.000  قرطاج للصناعات الغذائية شركة 

 راتةفرع مص   -شمال افريقيا  رفمص محمد احمد شتوان شتوان ادوية  USD 315,000.000  د املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  جارية الستيراشركة تيتل الت

 مليانة  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  اكرم محمد رجب الذيب  ارز   USD 439,800.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام نصر الدين سالم الشاملي  اد كهرومنزلية و م USD 274,296.720  املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  تاح عمر البوعيش ي  عمر مف ة قهو  USD 120,860.000  شركة اكاكوس ليبيا لصناعة وتغليف املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مضخات مياه  EUR 83,884.800  واد الصحية وملحقاتها  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء وامل

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   كربونات كالسيوم USD 2,885,050.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محسن امحمد أبوالقاسم العكاري  كربونات صوديوم  USD 28,875.000  اعية  شركة املاسة للتقنية الصن

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر USD 2,999,880.000  الجاهزة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  قشطة USD 220,890.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  جبنة شيدر  EUR 982,800.000  الجاهزة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير   ذرة  USD 1,980,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف  

 مصرف الخليج االول الليبي  الرعيض محمد عبدالكريم محمد  مواد خام  EUR 643,750.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  الرعيض كريم محمد محمد عبدال مستلزمات انتاج EUR 722,751.590  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 رئيس ي الفرع ال  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار تايد و اريال  USD 56,875.280  متين الستيراد مواد التنظيف  شركة 

 جميل فرع ال  -د مصرف املتح  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام   USD 94,230.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام   USD 77,418.000  تنظيف مصنع امجد الثاني للصناعة مواد ال

افق الدائم  حية  السيا -الليبي  املصرف االسالمي املعز عبد الرحمن نور الدين شميلة  عصائر USD 10,687.500  غذائية املساهمةإلستيراد املواد ال  شركة التو

افق الدائم إلستيراد املواد الغذائية املساهمةشركة   السياحية   -بي املصرف االسالمي اللي  املعز عبد الرحمن نور الدين شميلة  عصائر USD 9,025.000  التو

 الفرع الرئيس ي  -رف املتحد صم امين محمد علي ابوالقاسم  زيتون   EUR 119,050.350  شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية

 ول الليبي خليج اال مصرف ال صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مستلزمات انتاج EUR 323,100.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  يس ظ عبدهللا حرو احمد عبدالحفي قطع غيار   EUR 110,400.000  تجهيزات العبور الستيراد قطع غيار السيارات شركة 

 طرابلس  الفرع الرئيس ى  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  كرتون  USD 2,675,000.000  شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لم د محمد سارفيق الصي  مصبعات  USD 2,500,000.000  ركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائيةش

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  طعاني أحمد محمد بالحسن الق  ادوية  USD 98,294.800  شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات وفطع غيارها  EUR 91,539.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 
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 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   USD PVC K 67 637,500.000  ستيكية  شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز مانجو USD 708,576.000  مستلزماتها واد الخام  ومعدات تشغيل املصانع و شركة الربيان املثالي الستيراد امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  نصوري  بدهللا املعمر مصدق ع مركز كمثرى  USD 371,904.000  الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  ان املثاليشركة الربي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  د ونيس محمد  يد مسعو عبدالحم بى فى س ى   EUR 64,684.190  ابيك الالستيكية شركة الجزيرة الكبرى لصناعة االلومنيوم والشب

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر  مواد صحية  EUR 143,620.360  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عامر  أحمد  عمر أحمد مواد صحية   EUR 92,399.800  كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر أحمد عامر   مدأح مواد صحية   EUR 237,516.940  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  مد جليل صغير محمحمد ال بسكويت شكوالطة   EUR 103,350.780  اد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة املائدة الطيبة الستير 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 233,604.000  ألم و الطفل امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات اشركة 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل فرج مختار فرج جبران  عجول حية EUR 248,625.000  م شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحو 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   افران EUR 63,855.000  ائية  مصنع النخيل للصناعات الغد

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية   USD 283,583.340  ات شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزم 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   أفران وغساالت EUR 87,302.000  الي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها ناء املثشركة الب

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خضر   اهر أحمدأحمد الط اخشاب  EUR 630,000.000  مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  اء الستيراد اعد السمر شركة السو 

افة اال املختار ل-يةمصرف الجمهور  فتحى محمود صالح املنفى   سيراميك   EUR 31,302.400  شركة التضامن األول الستيراد مواد البناء واملواد الصحية    سالمية لصر

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   تونة  USD 589,070.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -السالمي الليبي رف ااملص عبدهللا محمد عبدهللا بالحاج  أجزاء مبردات   USD 127,145.000  مصنع أبناء بالحاج لصناعة مبردات السيارات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابودر الشارف خليفة سالمة  موالدات   USD 90,300.000  ربائية وقطع غيارهاشركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكه

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات   USD 215,400.500  رها    تيراد املواد الكهربائية وقطع غياشركة االتحاد الفالحي  الس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حية  EUR 650,000.000  تيراد املواش ي و اللحوم الدولي الس شركة الهالل

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   2021-4خدمة/ USD 959.290  ليبيانا للهاتف املحمول شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمدصالح محمد الزباطي  أدوية بشرية  USD 264,831.420  ت األم والطفل وية واملستحضرات الطبية ومستلزماشركة دانا الدولية الستيراد األد

 صراتهم  -املصرف االسالمي الليبي  الزروق مفتاح الزروق التير  مواد صحية متنوعة   USD 52,565.200  لبناء  شركة راما الدولية الستيراد مواد ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجد خليل الحسين األرباحأ مواد خام لفات ورق  USD 220,462.000  شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رادي عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم الع فريزر   USD 355,369.860  د املواد املنزلية والكهربائية ن الستيراشركة مرسي

 مصراته -السالمي الليبي رف ااملص عبدالعاطي أحمد علي الضراط  أقفال أبواب USD 94,567.300  لحقاتها شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وم
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 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عمر محمد عمر الطبال ادوية بشرية  USD 799,350.000  شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل 

 تاجوراء  -صرف االسالمي الليبي امل البوزيدي عبداملنعم محمد املبروك  حليب  USD 366,920.000  شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD UPVC PROFILES 537,903.740  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة  فرن  USD 129,622.000  رهاية وقطع غياشركة القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائ 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 99,626.510  نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 

 مصراته -ف االسالمي الليبي املصر  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 102,698.560  نة والخردوات ومواد التنظيف د مواد الزي شركة نسائم ليبيا الستيرا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 99,626.510  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مبيد حشري  EUR 44,288.730  نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف كة شر 

 ليبي مصرف الخليج االول ال عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  USD 61,163.970  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 18,000.000  تصاالت الدولية الليبية االشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب علي مشروع  EUR 23,835.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 206,244.220  ة االتصاالت الدولية الليبيشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 81,053.960  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مد ابوفارس دل بشير محاع 5-4-3تسويات شهر  EUR 121,783.000  االتصاالت الدولية الليبية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمات  USD 20,257.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  ال  مستلزمات أطف EUR 395,228.480  واملستحضرات الطبية واملختبرات  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد عمر محمد النيحوى  أحذية  USD 325,000.000  شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مولد كهرباء EUR 107,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  م محمد الرعيض  محمد عبدالكري  مواد خام للمشروبات EUR 758,700.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   لتر 1ارغة عبوات ف EUR 929,456.880  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   دقيق لتصنيع البسكويت  USD 33,810.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   ةبسكوي ل لصناعزيت نخي USD 168,612.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام لأللبان  EUR 695,453.750  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية بشرية   EUR 764,035.000  عدات الطبيةشركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية وامل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   قرطاسية   USD 62,882.520  صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   ا االت عد عملةوقطع غي USD 204,200.000  تقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  صح للشركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي   مواد كهربائية  EUR 300,837.470  رها شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد تشغيل  USD 59,616.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

افد واالملشركة نور طرا   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد املهدي الهادي ابوشاقور  في بي س ي  USD 344,663.030  ونيوم وبي في س ي واكسسوراتها بس لصناعة األبواب ونو

 مصراته -ملصرف االسالمي الليبي ا أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 347,360.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات   USD 466,970.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 مصراته -الليبي سالمي املصرف اال  لي عبدالسالم باشاغة أسامة ع إطارات   USD 259,000.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد  USD 210,480.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد مسعود نصر ابواروي شرية  ادوية ب EUR 478,100.000  الطفل شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة طالء طرقات   TND 207,460.000  شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  موس ى السيفاو سعيد القبلي  اثاث  USD 43,768.000  اث املنزلي واملكتبياد االث الستير   ة الحياة الجديدة االولىشرك

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عز الدين عبد هللا محمد البكاي  معدات طبية  USD 1,929,602.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح   مواد صحية   USD 251,103.200  ملستقبل الستيراد مواد البناء بواب اشركة ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ج  مصطفى صالح عبدهللا بالحا ضواغط هواءوقطع غياره EUR 129,676.000  شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  محركات اآلت تقيلة   USD 256,400.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  إطارات   USD 379,200.000  اة و مستلزمات و قطع غيارهاالالت و املعدات الثقيل ة النجم الصاعد الستيرادشرك

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  املصرف  الياس مسعود يحى البارونى  قطع غيار   USD 167,034.930  شركة ايتران الستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  شاي USD 303,264.000  ائيةيراد املواد الغذشركة ابوشنب إلست

 ول الليبي مصرف الخليج اال  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  شاي USD 337,984.500  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل   مصاعد   EUR 24,995.000  بائية  شركة العاملية للمصاعد واالعمال الكهر 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  يمان  جالل الهادي سل  محمد تربة زراعية EUR 54,540.000  شركه الساقيه الستيراد االالت وامللستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم محمد حسن قليصة   دجاج مجمد   EUR 291,600.000  بي الستيراد املواد الغذائية نوع الليشركة الت

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  عبدهللا العنيزى  احمد عبدالعزيز  حليب مبخر  EUR 385,137.600  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة بوك  EUR 431,043.800  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 رئيس ي الفرع ال -مصرف املتحد  خالد املهدي إبراهيم   ام  مواد خ USD 460,102.500  شركة النخبة لالستثمار الصناعي ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك اجهزة تلفاز   USD 77,637.000  شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عادل محمد سالم الرطب   مضخات وقطع غيار  USD 155,457.890  اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها   شركه التقدم الزاهر إلستيراد
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي    عمر رمضان محمد رحيم قطع غيار&فالترشاحنات  USD 280,947.450  القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم   شركه 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  حسام مصطفى على قلية   ثالجة كوندور  USD 217,300.000  اد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها ليبيا الستير شركة كوندور 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادي العر عبداملجيد عبد السالم محمد  مكيفات USD 1,260,655.770  اد املواد املنزلية و الكهربائية شركة مرسين الستير 

 ات العمادوكالة د -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   زيت الصنوبر  USD 2,497,824.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  لح  كر صاعبدالرؤوف أبوب  زيت الصنوبر  USD 2,443,857.600  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 مصراته -رف االسالمي الليبي املص محمود محمد حسن بلتو فراشات سرير EUR 48,605.200  شركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد حسن بلتو فراشات سرير EUR 56,700.000  امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية شركة 

 ئيس ي الفرع الر  -مصرف السراي  د املنقوش  جالل عبد هللا محم اثاث  EUR 68,308.300  شركة اتحاد ليبيا الستيراد وتوزيع االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى  مفاتيح كهربابية  USD 122,867.300  ير الكهربائية وقطع غيارهاشركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغ

 سالمي الليبي ـ أبو مليانة ف اال املصر  أحمد الطاهر أحمد عيس ى  وصالت وفيش   USD 123,717.000  الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملوادشركة 

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  محمد سليمان محمد الضراط   مواد بناء EUR 48,532.000  شركه ابراج مصراته إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى احمد محمد ديهوم  رات ار سياقطع غي USD 750,072.000  شركة البديل العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يتور  فتحى سالم فيتور بن ف مواد خام  USD 613,600.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   لفائق صاج مجلفن   USD 600,625.000  ة  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهز 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   مكمالت أعالف  USD 12,340.000  دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركه 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات   USD 458,813.000  طارات والنضائد شركة الغويطات إلستيراد اإل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام   USD 271,400.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  يم محمد حسن قليصة  ابراه مولدات   USD 298,705.000  ملحقاتها د البناء واملواد الصحية و شركة البطريق الستيراد موا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   موالدات كهربائية  EUR 468,096.000  صحية وملحقاتها شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل  حليب بودرة  USD 1,012,346.000  شركة الدرهم الذهبي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الواحد محمد رحيل  فاصوليا USD 1,708,613.000  عات الغذائية شركة الدرهم الذهبي للصنا

 تهمصرا -املصرف االسالمي الليبي  عز الدين محمد على االطرش  مكمالت غذائية سائلة   EUR 40,482.400  لزراعية وقطع غيارها شركة ناصية الخير الستيراد اآلالت واملستلزمات ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم محمد الشباح  مكيفات  USD 139,815.000  ية وقطع غيارها واألجهزة شركة يدر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائ 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  يا بيضاء فاصول USD 149,000.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 39,500.000  شركة املدينة مصراتة  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة ل شركة

 رئيس ي مصرف الوفاء ـ الفرع ال على البشير الشريف   البشير  يودمائى دواء سافرنين  USD 591,590.400  كة الوقاية العلمية الستيراد املعدات الطبية  شر 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد املدني   ولدات كهرباء & قالب م EUR 311,598.000  شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغير  

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي  محمد علي محمد املدني   مولدات كهرباء & قالب  USD 153,350.000  هرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغير  البراق االول إلستيراد مولدات الك شركة 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ي يوسف يوسف مسعود اشتيو  USD REFRIGERATOQ 80,442.000  ملواد املنزلية شركة االفق الذهبي الستيراد املواد الكهربائية االجهزة االلكترونية وا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حسين سالم حسين الوليد  شاشات USD 281,430.000  وغير  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى   صاج سنداوتش  USD 142,792.000  مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران   رخام  USD 86,800.000  راد الرخام والجرانيت مواد البناء واملواد الصحية  شركة االصالة الدائمة إلستي

 حية  السيا -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة كريمة EUR 39,037.440  لغذائية شركة ارياف بالدي الستيراد املواد ا

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم   تن  USD 153,756.000  كونا الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 عامة االدارة ال -مصرف النوران  عبدالناصر املهدي الطيار  مواد منزلية مختلفة   USD 212,400.000  ة شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائي

 بو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أ أحمد فوزي محمد أبوسديرة  اجهزة كهربائية   USD 1,111,500.820  الواحة العصرية الستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  جمعة محمد سعد الخويلدي  فولت  12نضائد  USD 186,492.100  شركة الطاووس الفض ي إلستيراد وسائل النقل وملحقاته

 رابلس فرع برج ط  -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  أخشاب   EUR 277,500.000  شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  حمد حسن سالمةحسن م شة اقم USD 210,015.000  شركة السالمة إلستيراد االقمشة واملنسوجات

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  حسن محمد حسن سالمة أقمشة  USD 240,003.140  شركة السالمة إلستيراد االقمشة واملنسوجات

 الفرع الرئيس ي  -رف املتحد مص سارة البشير محمد الشباح مصاريف شحن   USD 1,980,000.000  ت املالحيةشركة الريادة البحرية للتوكيال 

 مصرف النواران فرع مصراتة إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  كولة مواسير USD 125,538.400  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ي  حمزة مفتاح علي التوم  طفال  حليب أ  USD 93,024.000  اد املواد الغذائية  شركة النرجس الستير 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  قطع غيار مكيفات   USD 1,477,140.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  يفاء محمد عبدالسالم شيلة ه قطع غيار مكيفات   USD 1,250,238.000  ة املواد الكهربائية واملنزلية الخمس لصناعشركة 

 ابلس فرع برج طر  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  قطع غيار مكيفات   USD 1,745,060.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة  قطع غيار مكيفات   USD 1,601,550.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس  االالت قطع حديد  EUR 33,532.000  القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش شركة 

 مانفرع صر   -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى  اسمنت ابيض  EUR 168,000.000  شركة السالم الذكية لصناعة البالط  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  ت فريزات غساالتتالجا EUR 2,051,327.000  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  تالجات وفريزات  EUR 2,038,543.000  أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  ثالجات EUR 587,647.000    املواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غشركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة و 
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 الرئيس ي   - ان مصرف األم عصام عمرو عياد الغالى  ثالجات وفريزات  EUR 3,890,137.000  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  زكريامصباح يوسف حمد يوسف  حفاظات   USD 499,560.000  ستحضرات الطبية ومستلزمات أالم والطفل اد املشركة الطيبات الليبية الستير 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  نجالء عمرو ايوب العزابى  ادوية بيطرية  USD 100,575.000  شركة النجع الستيراد املعدات الزراعية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  اجهزاة هاتف USD 1,363,050.000  ستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  االيقونة ال شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ل رمضان الكورغلى ج الدين عادسرا اجهزة هاتف   USD 555,260.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   توماتك سخانة كهربائي  EUR 145,940.000  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   حليب مجفف  USD 570,360.000  واش ي و اللحوم عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و امل شركة

 احة الرئيس ي و ال -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي مالبس لوزارة الداخلي  EUR 2,535,926.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي بدل لوزارة الداخلية  EUR 2,809,800.000  االمنية املساهمة  الشركة العامة الستيراد السلع

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي اسطونات حريق  EUR 344,332.500  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  USD 1,201,980.000  املواد الخام  شركة نقاء الغداء الستيراد

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي  راهيم بشير الطرابلس ي بشير اب  لفات قطران عازل  EUR 88,450.000  شركة زهرة اللوتس إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  USD 237,403.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  EUR 127,836.000  لبناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد ا 

 مصراته -صرف االسالمي الليبي امل عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية   EUR 124,961.620  ملحقاتهاشركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية و 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية   USD 58,366.200  يبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد عبدالسالم ابوحبيل  عبدهللا م  مواد صحية  EUR 463,022.840  قاتهاشركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملح 

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   االت وقطع غيار زراعي  USD 56,079.500  ارها  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   مضخات مياه زراعية  EUR 65,756.500  الت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالسالم ابوحبيل   عبدالعاطي محمد حبل تربيط من حديد  USD 118,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   اطارات  USD 83,082.400  تيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة نجمة الساحل إلس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرحمن العجمي محمد صوفيه   مواد تنظيف  EUR 63,136.210  لزينة والخردوات  ادرار ليبيا الستيراد مواد التنظيف ومواد ا شركة

 و مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أب  مي محمد صوفيه  عبدالرحمن العج  صبغة شعر  USD 28,800.000  شركة ادرار ليبيا الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الدوكالي ابراهيم بالحاج  ذهب  USD 2,457,000.000  علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة  مصنع 

 ي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليب ان الصغير علي وهيبة  سليم تونة بزيت الزيتون   EUR 145,200.000  شركة العنفوان الستيراد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 209,344.650  شركة إطار االمان الستيراد وسائل النقل ولحقاتها  
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 مصراته -ف االسالمي الليبي املصر  ابوبكر ابراهيم عمر الصغير   قطع غيار   EUR 812,007.720  شركة الوفاق إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى  مواد خام   USD 485,265.000  شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه  

 وكالة فندق اوزو  -مصرف الجمهورية  عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى  اد خام  مو  USD 709,150.000  عبئة املياه  تغليفها وتشركة أكوا النقية للصناعات الغذائية و 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب USD 528,095.000  شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه  الء مخفف ط EUR 197,473.900  دي لصناعة الطالء  بال مصنع 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 411,750.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  بدهللا صالح عبدهللا صالح ع اطارات   USD 356,808.800  والنضائد    اتشركة الجزيرة االولى الستيراد االطار 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  قضبان و أسالك  USD 790,000.000  شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  قضبان وأسالك حديدية  USD 1,750,000.000  اد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها طريق النور الستير شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  س رضاءالطاهر محمد بن يون مستلزمات طبية EUR 47,300.000  شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ناصر الصيد عياد املريض   مكونات تكيف   EUR 922,925.000  اسة الفريدة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية  شركة امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فرج ابراهيم على دومة  نقال اجهزة هاتف  USD 569,016.000  صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير ك شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس واحدية  USD 81,229.420  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  ئح  جبنة شرا EUR 727,833.600  د الغذائيةشركة جنان الخير الستيراد املوا

 برج طرابلس فرع  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شاهي أخضر  USD 292,842.000   شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية ا

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   نسكافيه USD 58,800.000  واش ي واللحوم ذات املسؤولية ستيراد املواد الغذائية واملشركة البرهان العاملية ال 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   جرام750 نوتيال  USD 177,450.000  لية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤو 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   نسكافيه USD 61,320.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ايمن امحمد  مسعود املبروك   معجون طماطم  USD 109,125.000  اد املواد الغذائية ية الستير شركة  املصدر العامل

 بلس فرع برج طرا -مصرف اليقين  سالم شيلة  هيفاء محمد عبد ال مكيفات هواء   USD 428,750.000  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة   مكيفات هواء  USD 443,600.000  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية  

 ـ أبو مليانة ليبي املصرف االسالمي ال عامر نصر الفيرس   عمار  نضائد USD 175,874.510  شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابوذر الشارف خليفة سالمة   اقماش  USD 58,735.000  شركة الوان السماء لصناعة االثاث 

 صرف النواران فرع مصراتةم عماد عزاز علي زويتة اثاث منزلي USD 28,370.000  شركة تارسين االولى الستيراد االثاث 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  إسماعيل املهدي رمضان كريرة   USD PURE CEYLON BLACK 151,200.000  البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة عابرة 

 انة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو ملي اط  ر الهادي أحمد علي الض مضخات مياه   EUR 318,824.000  شركة الضراط الستيراد مواد البناء  
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 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  مطارق هيدروليكية USD 115,954.360  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 لرئيس ي  ا - مصرف األمان  القاسم محمد النائلي  أحمد ب  زيت خام  USD 591,990.000  شركة امليس للصناعات الغدائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   USD MILK POWDER 736,987.000  شركة امليس للصناعات الغدائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   USD MILK POWDER 1,045,490.000  شركة امليس للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمزة مصطفى محمد قرقورة  صوامع تخزين  USD 400,000.000  العالف ومشتقاتها  شركة املربي لصناعة وطحن ا 

 خليج االول الليبي مصرف ال عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مضخات مياه  USD 130,722.500  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد  مستلزمات انتاج EUR 38,201.890  للصناعات البالستيكيةشركة السيل بالست 

 مصرف النواران فرع مصراتة علي القائد محمد بشير  مواد خام بالستيك  USD 132,295.680  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك  أسقف معلقة )جبس(  USD 140,000.000  امكة برنيق الدولية الستيراد املواد الخ شر 

 ليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو م عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   حليب   EUR 651,360.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان احمد محمد ميمون  قصب  USD 10,050.000  ملواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة التطور الراقي الستيراد ا

 لرئيس ى طرابلس  الفرع ا  -مصرف اليقين  عبدالحكيم صالح محمد سريح  أعالف برسيم مضغوط  EUR 525,000.000  شركة االتجاهات للمطاحن واألغالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم   شكالته نوتيال  USD 1,890,000.000  تراد املواد الغذائية شركة رفيق طرابلس الس

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمد  احمد فتحي رمضان ا  EUR CERELAC 241,408.000  د االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة شفاء االبدان الستيرا

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك  مستلزمات تشغيل  USD 2,931,710.000  شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اد امبارك عبدالقادر امبارك عي مستلزمات تشغيل  USD 2,993,730.000  شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس  ظومة انابيب من EUR 463,938.080  شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

افد من االملنيوم مصنع االخوة لصناعة االبو   مصرف النواران فرع مصراتة بدر صالح عبدهللا بالحاج  PVCبروفيل  USD 65,000.000  اب والنو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 645,900.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الكريم محمد الرعيض محمد  مستلزمات انتاج  EUR 247,242.500  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض   مستلزمات انتاج EUR 604,595.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  د الرعيض محمد عبد الكريم محم مستلزمات انتاج  EUR 197,774.860  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 133,180.840  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران صالح املصري علي عويطي  ب امالح استحال  EUR 176,400.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عويطي صالح املصري علي  خط انتاج EUR 275,500.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 لس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طراب  لي عويطي صالح املصري ع نشأ صناعي   EUR 85,440.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى  صويا USD 535,000.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الم ابراهيم  سالم محمد س بسكويت   USD 146,315.750  شركة املالك الجديد الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة والخضروات  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  احمد محمد خليفة العجيل   سيراميك   USD 492,480.000  الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة االعمدة املضيئة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  احمد عمر صالح موس ي  مخصب  بيض  EUR 700,005.600  اعي والحيواني  شركة السعادي لالنتاج الزر 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مفتاح فرج سالم ملوقه  شاي  USD 279,775.000  شركة ليبيا البداية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح احمد محمد العاتي   فريزات EUR 247,342.380  ا  لكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهالالحق الستيراد املواد اشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خالد عاشور محمد ابوفردة   شاهى اخضر   USD 493,000.000  شركة القيصر الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خالد عاشور محمد ابوفردة   شاهى اخضر   USD 698,700.000  القيصر الستيراد املواد الغدائية  شركة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عاشور محمد ابوفردة   خالد عصائر  EUR 719,900.000  شركة القيصر الستيراد املواد الغدائية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله شاهي USD 160,000.000  االحالم الستيراد املواد الغذائية  شركة خط 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  الة تفريز EUR 74,800.000  شركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  التنظيف  مواد USD 1,602,000.000  مواد التنظيفشركة واجهة ليبيا الستيراد  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  ام مواد خ USD 1,277,640.000  شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,277,640.000  ماوية صناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيشركة بوليزان ل

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 930,800.000  بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية شركة 

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النو  هائل محمود علي الهتكي  محاليل طبية  USD 514,944.900  لية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية شركة الزين الدو 

 رابلس  الفرع الرئيس ى ط  -مصرف اليقين  بورخيص احالم يوسف على  حفاظات أطفال  USD 41,918.100  شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احالم يوسف على بورخيص  حفاظات أطفال  USD 1,890,500.000  شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رشاد اكرم احمد اكرم مواد تنظيف  EUR 116,119.800  شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   بطاطس  EUR 157,500.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  هللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي عبد مولدات USD 142,600.000  شركة سما الحديثة الستيراد االالت و املعدات الصناعية و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  شاهي اخضر  USD 195,228.000  شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  شعير  ماء EUR 32,185.000  شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مخلوف محمد عبدهللا املشتال    شاشات مسطحة  USD 332,260.000  شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  شكالطة EUR 82,872.720  د الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة إدران الستيراد املوا

 ي فرع الرئيس - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جليب علبة مركز  EUR 626,824.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج  حليب   USD 502,480.000  املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة العوافي الستيراد 

افذ من االملونيوم   فرع مصراته  -مصرف اليقين  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج قشرة ابواب EUR 125,520.000  مصنع الرحمة لصناعة االبواب والنو

افذ من االملونيوم مصنع الرحمة لص  فرع مصراته  -مصرف اليقين  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج حصيرة   EUR 64,005.800  ناعة االبواب والنو

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام  USD 37,740.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج علب فارغة  USD 140,000.000  الصابون ومواد التنظيف املساهمة   شركة القلعة لصناعة

 فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل   EUR 168,596.700  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر البالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش   دجاج مجمد  USD 390,310.890  حوم شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  زهير توفيق محمود لياس   بس ومنسوجاتمال EUR 85,096.300  شركة االناقة الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا  قطاعات املنيوم  USD 234,440.000  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  انس عبداملجيد مسعود ابوراوي  ادوية   EUR 329,035.400  واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة ميديكو الستيراد االدوية واملعدات 

 نزور ج -مصرف الصحاري  محمد رحومة عمار الكويديرى  مكرونة   USD 660,000.000  شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  وليد عبد العزيز محمد منصور   أدوية  USD 634,275.000  شركة االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس ر جبران جبران  صور عممن أثاث  USD 160,142.000  شركة الربيع األبيض الستيراد االثاث ومكمالته  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 833,263.200  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  وق كريم مخف EUR 134,467.200  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  شكالطة EUR 75,508.400  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  بنة موزريال ج EUR 149,280.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  سمن  EUR 148,896.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  امال املهدى ابراهيم قداد جبنة شيدر  EUR 375,000.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 115,728.000  الكهربائية و غير الكهربائية و قطع شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  احمد الطاهر احمد خضر   مستلزمات اخشاب  USD 202,473.000  ة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتهاشرك

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ي أحمد عبد الحميد حمد املغيرب عصائر USD 185,616.000  شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش   إطارات  USD 852,148.900  شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عماد علي رمضان البصابص ي  اجهزة موبايل وملحقا  USD 834,900.000   شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النور  عماد علي رمضان البصابص ي   هاتف محمول  اجهزة USD 739,500.000  ايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  شركة ون مليون موب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجفندي  الواح رخام  EUR 67,950.000  شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء 
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 فرع مصراتة مصرف النواران حواء علي محمد بلحاج اطارات  USD 88,200.000  شركة داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  محمد علي سالم بدر   لحوم دجاج مجمد  USD 650,000.000  شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم  

 الوطني ـ امليدان البلدية املصرف التجاري  محمد علي سالم بدر   لحم بقر مجمد  USD 2,775,000.000  شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم  

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  محمد علي سالم بدر   عجول حية EUR 2,744,326.000  شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم  

 البلدية ف التجاري الوطني ـ امليدان املصر  سالم علي سالم بدر   دجاج مجمد   USD 3,700,000.000  شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  الحسين عمر عبدهللا املجري  حبال بوليستر USD 41,320.000  شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ميالد عبدهللا  عمر الشريف   ادوية بشرية  EUR 105,573.500  الالمعة الستيراد االدوية و املعدات الطبية ومستلزمات االسنان  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  جيالني محمد هبالاحمد ال  رخام +سيراميك  USD 2,994,920.000  شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مجمدات  USD 452,247.000  زة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الصفوة الستيراد االجه

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم فول صويا USD 1,665,000.000  الشروق الليبية للمطاحن واألعالف شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 329,438.400  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس كمال على امحمد عمار   سردينا  EUR 108,875.000  شركة الهيفوف الستيراد املواد الغذائية 

ا EUR 194,000.000  شركة الليبية للمواني   فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قط مناولة لو

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  فرج عطيه رجب السعيطي   معدات طبية  USD 4,998,325.000  شركة الشرق االوسط الستيراد املواد الغذائية 

 الشركات مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  عارف علي الطاهر الترهوني   م ورق خا EUR 1,651,655.000  شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران  عجول حية EUR 184,996.500  شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران  عجول  EUR 300,300.000  اللحوم شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   كوشة وغاز غاطس  EUR 66,875.000  الصمود الستيراد املواد املنزلية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   افران EUR 71,305.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   كاكاو EUR 68,000.000  عة املواد الغذائية شركة النجوم الجديدة لصنا

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية   USD 36,900.000    ية وقطع غشركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائ 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سعيد خليل حسن املروكي   نايلو تغليف USD 53,255.000  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  قطع غيار   EUR 130,790.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  مواد خام   EUR 117,441.500  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح خليفة محمد الحمري  زيت ذرة USD 170,500.000  ذائية واملواش ي واللحوم شركة الثقة العاملية الستيراد املواد الغ 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمال مفتاح عمر زغليل  معقمات  EUR 88,100.000  شركة ارغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد مختار علي العاتي   مكيفات  USD 815,084.000  ء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير  اضواشركة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الرحمن سليمان ابراهيم شاكه اد بناءمو  EUR 126,700.000  شركة النجاح الستيراد املواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد حسين محمد بالي مواد صحية   EUR 100,056.600  شركة الديار العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  احمد املهدوي حسن اوالد الحاج   قشطة  USD 67,660.000   ائيةشركة التنمية الدائمة الستيراد املواد الغذ

 لرئيس ي مصرف الوفاء ـ الفرع ا معاذ اسماعيل الصغير الدوكالى   مولدات USD 96,205.000  شركة الشاملة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب   قطع غيار سيارات   USD 401,046.360  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  لوش ي اكرم محمد مسعود الب ف هوات  USD 275,950.000  شركة رفيق السبيل الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقتها وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  حديد  USD 3,104,000.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  لم فيتور بن فيتور فتحى سا مواد خام   USD 73,505.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 لشركات مصراتةا فرع  -مصرف الوحدة  محمد ميالد محمد الصل  معدات طبية  EUR 983,700.000  شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ناجي البشكار حسن بشينة  سيريالك    EUR 43,103.800  (1شركة بداية املشوار الستيراد املواد الغدائية حسب الفئة رقم )

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مسحوق حليب  USD 1,822,407.000  اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس لة خالد املهدي إبراهيم صو  أنابيب USD 51,255.000  ستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة بئر ليأس ال 

 لبناء فرع سوق مواد ا -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  اجهزة الكترونية EUR 908,110.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  اجهزة الكترونية EUR 984,860.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية

 رئيس ي فرع ال- مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  جرانيت  USD 41,400.000  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي حماد مفتاح حسين  زبدة وكريمة TND 1,311,607.860  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زبدة حلويات ومركز TND 839,737.140  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  جبنة EUR 1,010,662.880  راد املواد الغذائية شركة الشهاب الستي

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى  مواد صحية  USD 74,450.000  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى  اكسيورات USD 58,084.800  ها الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقات شركة الراسخة

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  قيق  مفتاح جمعة سالم الر  مستلزمات عناية بالشع  EUR 109,680.000  شركة العاصمة الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت   USD 1,822,945.000  شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد شريف املغربي  لدين فاتن فخرا عصائر  EUR 737,150.000  شركة اسوار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات تشغيل وتصني  EUR 1,822,912.500  شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات تشغيل وتصني  EUR 1,823,380.000  بائية الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهر شركة 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ن مصرف اليقي عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مواد خام   USD 1,721,615.000  شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عمران جمعة سالم جمعة   معدات زراعية USD 1,264,000.000  زهرة الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها  شركة براعم ال

 زليتن   -مصرف الواحة  السالم محمد الفالحمحمد عبد خشب احمر  EUR 459,196.190  النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتهاشركة 

 مصراته  -مصرف املتوسط  علي محمد سالم الفزاني  قطع غيار أثاث EUR 1,825,292.750  شركة اللمسة الجديدة لصناعة األثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الفرجاني  محمد عبد السالم ابراهيم  علب تغليف طماطم  USD 1,752,812.000  اء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  شركة غذ

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  قطاعات ألومنيوم   USD 274,805.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة   اشتيوي ساملة صالح عبدهللا حليب مجفف  USD 1,390,508.000  شركة الصخر العتيق للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   مكيفات USD 455,381.000  ارها شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   اجهزة تكييف USD 345,151.500  جهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الالحق الستيراد اال 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر الدين احمد محمد الجمل  هواتف محمول  USD 320,020.000  شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  جمبري  EUR 287,398.800  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   الدعم الفني  رسوم  USD 112,676.040  شركة معامالت للخدمات العامة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد املبروك علي املشرقي   مواد خام لصناعة الحل  EUR 70,700.760  شركة سردليس للصناعات الغدائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ي عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس  اخشاب EUR 1,041,270.310  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  مستلزمات تشغيل  EUR 70,943.160  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  EUR PVC 102,060.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  رول تغليف مواد  USD 990,340.000  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  كراتين  USD 2,210,000.000  الرز  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب ا 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين   بسكويت وشكالطة   USD 900,964.800  شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عصام محمد محمد درميش  معدات طبية   USD 978,000.000  هزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم  تقوى الستيراد املعدات واألجشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  امحمد سالم امحمد اعنيبة   دجاج مجمد   USD 290,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عزالدين عبدهللا محمد   مواد خام   USD 1,931,115.000  لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتهاشركة السهيل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مروان عزالدين عبدهللا   PVCبالستيك  USD 1,843,671.000  شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  محسن محمد محمد أبوفناس  رول تغليف  EUR 514,554.000  ة فناس لطباعة مواد التغليف والتعبئةشرك

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد بشير بن سعود  م لفات أميرا مواد خا USD 2,150,806.000  مصنع االزدهار لصناعة األثاث املعدني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا   مواد خام طالء  USD 1,819,649.000  كة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاتهشر 
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 طرابلس  الفرع الرئيس ى  -مصرف اليقين  محمد عادل محمد الدويهش  مواد خام للتنظيف  USD 1,703,257.000  بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد   مواد خام طالء  USD 1,792,501.000  شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته 

 مي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  اسماعيل محمد محمد الغاوي  سردينة USD 42,325.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونه  USD 69,350.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 ة الرئيس ي الواح -مصرف الواحة  هنيبال شعبان صالح ابو السعود   بالط سيراميك  EUR 102,859.030  شركة الصروح الفنية للمقاوالت و االستثمار العقارى  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  شكرى محمد مسعود ابونوارة قطع غيار   USD 205,675.000  شركة املحرك السريع الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 1,375,000.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 ليتن فرع ز  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 2,001,500.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان   سرير طبي  USD 1,500,000.000   ضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستح

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف نقالة  USD 1,460,475.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف نقالة  USD 869,768.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اد نصير ادريس  مد هللا حم زبدة  USD 46,552.500  ملواد الغذائية شركة املحاصيل الغذائية الستيراد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح بشير القاض ي   بطاريات سيارات EUR 512,046.420  شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 120,000.000  الجديدة الستيراد االثاث شركة الغيران

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 92,596.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الحاج احمد رجب ابراهيم  قماش مصبوغ  USD 77,145.000  مصنع مالبس رجب ابراهيم الحاج أحمد  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالعظيم عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية   EUR 398,742.000  شركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها واملعدات 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  اسماك تونه EUR 293,040.000  الغدائية املساهمة أطايب الزاد للصناعاتشركة 

 فرع مصراته  -ف اليقين مصر  ح عبدهللا بالحاج يوسف صال مولدات كهربائية   EUR 119,222.600  شركة األجنحة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  يوسف صالح عبدهللا بالحاج  مولدات كهرباء EUR 147,556.550  شركة األجنحة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

افة االسالمية -مصرف الجمهورية سليمان عبدالحفيظ ونيس قادير اجهزة موبايل USD 671,965.000  ربائية العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهشركة   املختار للصر

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ناق  حسين مفتاح حسين اش مكيفات هواء  USD 203,921.500  شركة الظهيرة املثالية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدي منصور االحول  مواد خام بي في س ي  USD 1,000,319.000  شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان   لزمات زراعية مست USD 124,672.200  ستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد وامل 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 156,148.000  شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف اللليبي الخارجي   حميدة محمود الدرويش  ايمن كماشات لتفريغ الحبوب  USD 140,000.000  املنطقة الحرة مصراتة 
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 املصرف اللليبي الخارجي   ايمن حميدة محمود الدرويش  رافعات  EUR 2,512,964.550  املنطقة الحرة مصراتة 

 املصرف اللليبي الخارجي   حمود الدرويش ايمن حميدة م االت تقيلة  EUR 1,228,033.440  املنطقة الحرة مصراتة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   حديد  USD 1,600,299.000  السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   حديد  USD 1,120,000.000  حديدية وتصنيع املواسير والخزانات السراج العالي املحدودة للصناعات الشركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات انتاج وتشغي USD 2,999,730.000  شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات انتاج وتشغي USD 2,053,566.000  ادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوبشركة و 

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله اد معدات صناعة سج EUR 30,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  احالم امحمد خليفة اجالل  كاتشب ومايونيز  USD 36,738.000  شركة سحر الغد الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عادل بلعيد محمد ابوغالية  مستلزمات تشغيل  EUR 1,278,450.000  شركة االنهار العذبة لتنقية وتعبئة املياه

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  خيوط   USD 156,000.000  سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت شركة 

 بو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أ محمد امحمد خليفه الخامسة  مواد كهربائية  EUR 332,628.470  شركة االجتهاد الستيراد االجهزاة الكهربائية وقطاع غيارها

افذ   فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب   EUR 268,625.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو

 الرئيس ى طرابلس   الفرع -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار معدات طبية  USD 1,882,500.000  انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار معدات طبية  USD 1,500,000.000  شركة انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار لفائف نايلون حراري  USD 1,900,000.000  شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 باب املدينة -مصرف الصحاري  زهير محمد سالم ميرة   مصاعد كهربائية  USD 90,430.000  شركة الدقة الهندسية للمصاعد واالعمال الكهروميكانيكية  

 مصراتهفرع   -مصرف الواحة  عبدالعزيز محمد على الشامى  مواد كهرومنزلية EUR 216,137.000  شركة سترين إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  صفائح معدنية USD 1,758,241.000  ة قمم التعمير لصناعة مواد البناءشرك

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد رمضان الطاهر ابوتركية لفات أميرا  USD 995,350.000  مصنع دانا لصناعة االثات املعدني  

 مصرف النواران فرع مصراتة ابوبكر مصباح ابوبكر عفط حليب مبخر  EUR 142,600.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة كر مصباح ابوبكر عفطابوب  جبنة شرائح  EUR 403,088.400  ة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شرك

 يس ي  الرئ  - مصرف األمان  عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا  USD MILK POWDER 1,025,335.000  شركة الوفاء الدائم للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سعيد امحمد سعيد العزابي   قهوة USD 215,040.000  شركة تموقت الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  خالط اسمنت  USD 830,000.000  شركة اوبال لصناعة مواد البناء 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية   USD 1,495,867.880  ا الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  شركة سلين فارم

 رئيس ى طرابلس  الفرع ال -مصرف اليقين  مراد خالد ابراهيم ابوظهير  حليب بودرة  USD 1,500,411.000  شركة مرجع الغذاء للصناعات الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة  USD 382,800.000  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 رع مصراته ف -مصرف اليقين  عفط أبوبكر مصباح أبوبكر  بطاطة مجمدة  EUR 252,000.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته  -مصرف املتوسط  خيرية علي قائد شليبك  مستلزمات تشغيل   EUR 1,826,747.500  شركة الكفاءة العاملية لصناعة األجهزة اإللكترونية 

افق الستيراد املواد الغذائية    الفرع الرئيس ى طرابلس   -قين مصرف الي امحمد محمد امحمد  شادي  زيت ذرة USD 598,500.000  شركة التو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   كيس لتعبة االعالف  USD 1,794,108.000  شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بد الهادي يوسف الهادي خلف  ع كمالت مضافات وم USD 1,792,633.000  شركة الراعي الصغير لصناعة االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حسين بلعيد مفتاح حسونة  ادوية بشرية  EUR 189,299.000  شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد محمد الشباح  مواد كهربائية  EUR 91,413.650  ة و قطع غيارهاالشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائيشركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  دالسالم محمد الذويبىهيثم عب هاتف محمول  USD 650,718.000  شركة االتقان موبايل الستيراد الكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها

 الرئيس ي   - مصرف األمان  هيثم عبدالسالم محمد الذويبى هاتف محمول   USD 905,053.000  موبايل الستيراد الكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارهاشركة االتقان 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  الذويبىهيثم عبدالسالم محمد  هاتف محمول  USD 600,127.000  االتقان موبايل الستيراد الكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  صالح ابوداقل  احمد جمعه   معدات طبية  USD 1,700,000.000  2شركة جديد البشائر الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها  حسب الفئة رقم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احمد جمعه صالح ابوداقل   معدات طبية  USD 1,695,400.000  2ئة رقم شركة جديد البشائر الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها  حسب الف

 بلس  الفرع الرئيس ى طرا -مصرف اليقين  احمد جمعه صالح ابوداقل   معدات طبية  USD 1,500,000.000  2جديد البشائر الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها  حسب الفئة رقم شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مهند االمين صالح ابوداقل   الجات وغساالتث  USD 1,700,200.000  6شركة االبراج الحقيقية الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية حسب الفئة رقم 

 مصرف الخليج االول الليبي  اكرم محمد مفتاح شلتات  مجوهرات ذهب  USD 1,240,200.000  شركة دار لؤلؤة الستيراد الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤؤف نورى محمد سبيطه  مواد تنظيف EUR 42,533.160  بركة الفردوس الستيراد مواد التنظيف شركة 

 طرابلس  الفرع الرئيس ى  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  مصبعات  USD 2,335,000.000  شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عزالدين عبدهللا البكاي طالء  USD 1,977,319.000  شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاتة

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد مصطفى مفتاح الورل  رول فيلم للتغليف  USD 500,000.000  شركة السندباد الفض ي الستيراد املواد الخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  نور الدين فرج رمضان الهوش  مستلزمات زراعية   USD 52,042.000  شركة عطاء الساحل الستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عز الدين عبد هللا محمد البكاي  اكياس تعبئة  USD 2,048,491.000  تقاتهاشركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومش


