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 . 08/09/2021حتى   02/09/2021تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام   EUR 3,062,100.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 1,467,040.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,268,030.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 345,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  فيصل ناجي احمد وهيبه  قمح طري  USD 5,775,000.000  شركة تريبولس للمطاحن و االعالف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  مواد خام  USD 294,750.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 احمد الشريف  -الجمهورية  مصرف محمد الطاهر احمد عيس ى   زبدة  USD 277,500.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم EUR 1,024,320.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 314,263.330  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  شاهي USD 410,600.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 256,284.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  تونة  USD 685,948.000  شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  أدوية   USD 106,905.000  شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  أدوية   USD 60,296.590  شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تن  USD 1,097,600.000  الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر  مواد تنظيف  EUR 72,943.600  شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 167,684.800  طع غيارهاشركه الجدار إلستيراد السيارات وق

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات   USD 132,730.100  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  تالجات USD 162,004.000  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف ال وليد عبدالسالم سالم ابوزريق  معجون طماطم  EUR 364,320.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية   USD 90,753.530  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  علب تعبئة EUR 62,641.200  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت دوار الشمس  USD 161,535.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  معتوق البوعيش ى   نوفل الصيد زبادي  EUR 67,326.340  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية متنوعة  USD 640,872.480  شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية متنوعة  USD 217,000.200  الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 رع طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ ف محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 1,268,150.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   تشغيل مصاريف   EUR 338,697.910  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   رسوم وإصالح  USD 291,812.200  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   قطع غيار USD 310,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   زيتون   USD 279,840.000  دائية  شركة االطايب الستيراد املواد الغ

 املاية -مصرف الصحاري  عبدالناصر املهدي ابراهيم قداد   غرابيل   USD 83,500.000  شركة السهل األخضر للمطاحن واألعالف

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  فرن  EUR 40,650.000  املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها شركة 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  امحمد حسن حسين  احمد خالطات متنوعة   EUR 231,000.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    منصور المين بن حليم حليب   USD 70,070.010  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  مضخات مياة   EUR 198,271.990  الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي ار  USD 182,060.500  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  فالتر متنوعة USD 303,994.940  شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابو القاسم محمد ابو زيد  حبر طابعات واالت   USD 84,728.000  شركة املصدر الحديث الستيراد القرطاسية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  معجون طماطم  USD 1,175,950.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  شور عبد الخالق حسن  محمد بن عا خدمات  EUR 1,978,337.450  شركة املدار الجديد 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات  EUR 2,137,590.450  شركة املدار الجديد 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات  EUR 2,763,808.170  شركة املدار الجديد 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد معدات  EUR 3,089,605.340  شركة املدار الجديد 

 ستقاللاإل  -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد معدات  EUR 4,253,743.840  شركة املدار الجديد 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد معدات   EUR 2,969,050.340  شركة املدار الجديد 

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات  EUR 3,568,962.920  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو خميرة فورية USD 89,441.000  قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محى الدين محمد أحمد الفاندى بالس االت تشكيل  EUR 54,434.000  شركة النجيلة للصتاعات البالستيكية  

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود مواد تنظيف USD 907,026.500  شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف 

 فرع الجادة  -دة مصرف الوح  عبد الوهاب بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح  EUR 126,240.000  شركة بيت البركة الستيراد املواد الغذائية

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل   مواد صحية   USD 96,228.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية  
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 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل   مواد صحية   USD 65,824.000  مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية  شركة 

 سوق النور  -مهورية مصرف الج احمد مصطفي محمد الخراز   شرائح الومنيوم  p.v.c  199,234.250 USDمصنع الرواد لصناعة االلومنيوم وال 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير  USD 2,895,750.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات أطفال  USD 1,495,080.000  شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني  مواد خام    USD 199,160.000  شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ابراهيم عبدالسالم صليل  عبداملنعم مواد بناء  EUR 1,000,000.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   قمح  USD 9,500,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   قمح USD 9,500,000.000  وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   EUR 1,440,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 210,522.000  للصناعات الغذائية شركة النسيم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار لالالت   EUR 184,931.690  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام متبت   EUR 97,020.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  م محمد الرعيض محمد عبدالكري  مسحوق حليب   EUR 1,305,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  عبد الناصر الهمالي بشير الرنتوتي  مواد خام   EUR 31,853.250  شركة النجع لتعبئة املياه واملشروبات

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 159,913.250  مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينةشركة 

 لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مصرف املتحد علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 117,624.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  رضا بشير مصطفى الكبير  أحدية  USD 325,085.000  شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك   USD 682,500.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  خام عصير العنب  EUR 1,752,064.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  هللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى عبد ورق مقوى  USD 806,705.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  عصير خام  USD 755,088.880  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مربى خام  USD 755,404.000  الريحان لصناعة املواد الغذائية  شركة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد منصور الفيتوري  حليب  EUR 169,297.920  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازه 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  %70كحول  USD 24,800.000  شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة 

افد االملونيوم والبى فى س ى  شركة   وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  بي في س ي  EUR 91,385.260  نور طرابلس لصناعة االبواب والنو

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة  مبخرات غرف تبريد   EUR 1,314,000.000  شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد بشير على السعداوي   بطاريات سيارات USD 101,119.210  شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب  EUR 1,291,950.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 291,840.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 
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 فرع الزاوية   -ال افريقيا مصرف شم محمدبشير مصطفي الغذامس ي  غساالت USD 727,412.500  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  مكانس كهربائيه  USD 63,602.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد مسعود عمرو الزرقى  ادوية بشرية  EUR 533,000.000  التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية شركة 

 فرع برج طرابلس االسالمي  مصرف النوران ـ أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت EUR 103,366.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  فهمى بشير عمر امليطونى  مستلزمات  انتاج  USD 1,285,875.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه والزيوت 

 ميناء مصراتة  -مصرف الصحاري  املعتز رمضان الطاهر ابوتركية   مواد خام   USD 1,165,350.000  مصنع شاطئ النخيل لصناعة األثاث املعدني 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي االمين محمد الحرش  مواد منزلية  USD 657,708.000  شركة النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 1,500,800.000  النجاح لصناعة الصفائح الشبكية مصنع 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 232,000.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد سليمان احمد ارحومة  وحدات تبريد   USD 1,081,000.000  رياض للصناعات الغذائية شركة 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد للمصنع  EUR 1,895,382.830  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  ارز   USD 437,500.000  زارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية شركة امل

 مصراتة  -مصرف الوحدة  رمضان أحمد على النعيرى  زيتون  USD 64,650.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح محمد علي الشركس ي   مواد خام   USD 1,270,863.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  الشركس ي  عبد الفتاح محمد علي  مواد خام  USD 1,565,775.000  مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه  

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  الهادى بشير محمد سويب  أحذية رجالية USD 71,196.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  فاطمة حسن علي حدود   أدوية  USD 99,725.000  طبيب العاصمة ألستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  معمر قائد  صالح الدين مفتاح االت طحن دقيق   USD 72,500.000  شركة سهول الربيع النتاج الدقيق واالرز و الصناعات الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى ادوية بيطرية  USD 146,380.000  شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونة  USD 2,637,811.800  الجيد الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  ادوية بيطرية   USD 261,532.500  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  اضافات علفية   EUR 25,151.920  االدوية البيطرية شركة البطنان الستيراد

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  ثالجات USD 262,294.200  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية بشريه   USD 270,850.000  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية  USD 786,542.300  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادويه بشريه   EUR 150,990.000  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اتفاقي صادر   USD 30,080.290  شركة ليبيا للتامين

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

 الرئيس ى  -الصحاري  مصرف عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 59,333.850  شركة ليبيا للتامين
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   اختياري صادر   USD 61,884.790  شركة ليبيا للتامين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات التجوال  EUR 6,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  حركة تجول العاملي   USD 12,500.000  شركة املدار الجديد 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو   خميرة  EUR 112,464.000  شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 1,548,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  ف  مضافات اعال  USD 104,500.200  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 الفالح  -مصرف الجمهورية  حسين محمد بشير شاليك  عصائر USD 328,860.000  شركة مجموعة الزعفران الستيراد املواد الغدائية 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  عالء الدين البشير صالح ابو قشوطة  بن غير محمصة  USD 96,960.000  قصور سكرة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي  شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ   فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شكالطة  USD 904,523.070  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  عبد الفتاح ميالد محمد ابوسمه   معدات   USD 100,000.000  شركة ميار ليبيا الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  EUR 923,240.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  جمال مفتاح عمر زغيليل  فيتامينات EUR 103,040.000  شركة أرغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   زل عوا EUR 119,830.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 الصريم -مصرف الجمهورية  الصغير عبدهللا الصغير الشقمانى   محوالت كهربائية EUR 726,075.000  شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  حليب اطفال   EUR 472,970.160  طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية شركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  ادوية بشرية   EUR 254,016.000  شركة طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محفوظ محمد محفوظ بريش  مالبس   USD 694,781.850  ستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجاتشركة الطرابلس ى ال 

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   زيت USD 1,721,709.000  شركة أجيال العطاء الو

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد محمد بشير سعود  مواد خام لتصنيع  USD 1,740,312.000  مصنع االزدهار لصناعة االثاث املعدني 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد الشبو   جمال على مواد كهربائية   EUR 195,766.940  شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه  دواجن مجمدة  USD 777,970.000  شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

افذ من االلومنيوم والبي في س ي شركة   فرع مصراته  -مصرف اليقين  أحمد مفتاح سليمان سبس ي  جبس انبورد  USD 1,349,360.640  مراس لصناعة األبواب والنو

 مصراتة  -مصرف الوحدة  سليمان محمود سليمان بركش التيران الحية   EUR 355,465.760  شركة قصر املحمود الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 2,964,675.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته  USD 595,909.860  املتين الستيراد املواد الغدائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   ويفر وشوكالتة  USD 425,892.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام   USD 270,000.000  ميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة شركة الهازل  املت

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  ارز   USD 667,500.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان ادوية  USD 401,310.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  
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 بنغازى الفويهات  -مصرف الصحاري  ابوبكر بالعيد ابوبكر سليمان   شوكوالتة  USD 1,450,000.000  شركة ترس الطواحين للصناعات الغذائية  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املعز مصباح ابراهيم ابو ظهير USD PVC 1,205,500.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  احمد محمد احمد الفاندي  وحدات تبريد   USD 46,000.000  شركة ركن االبداع للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رشيد محمد فرج الصوانى   قنينات زجاجة   USD 481,301.870  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير   صويا حب   USD 1,360,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب خام للتصنيع  EUR 1,305,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق نيترو  EUR 241,113.600  متين الستيراد مواد التنظيف  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  USD 75,486.600  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  EUR 84,065.100    شركة متين الستيراد مواد التنظيف

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد  خميرة  USD 246,399.000  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   USD PVC K67 197,500.000  الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دق عبدهللا املنصوري  عمر مص مركز برتقال   EUR 1,023,748.800  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز عنب  EUR 2,540,120.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حليب باودر EUR 393,720.000  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز موز  EUR 250,800.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي أبوبكر الشيباني اللذيذ  أغطية قوارير  USD 188,956.800  شركة ليبو بالست لصناعة املصبعات واألغطية ومواد تغليف املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 390,200.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  صفائح حديد  USD 193,750.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  EUR 72,840.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام  USD 141,200.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي  منزلية  USD 480,999.720  شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط  أقفال أبواب USD 107,994.300  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  PVCاكسسوارات  USD 91,249.080  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افد و درابزين من األملونيوم مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  PVCقطاعات  USD 124,316.200  سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  لشاوش مروان صبحى سالم ا  سماد  USD 63,280.000  شركة الفضاء االخضر الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام لأللبان  EUR 224,500.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ربيع خليل محمد العالم لحم بقر مجمد   USD 1,372,000.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مراد ابراهيم علي دومة مالبس   USD 124,268.320  شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  USD 498,606.000  واملواد الصحية وملحقاتها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء 
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 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح   سيراميك   USD 203,993.760  شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  علي أحمد حسين حسين املطردى  بهارات دجاج  USD 325,981.200  شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  ت ثقيلة  أال  USD 2,575,000.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد عمر الفيتوري السويحلي  اطارات   USD 267,542.530  شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد سعد غريبه  خراطيم مياه USD 39,941.000  التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها شركه 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ   نجيب أحمد على الضراط مواد بناء  USD 227,767.500  شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب مبخر  EUR 398,909.460  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  العرادي  عبداملجيد عبد السالم محمد  منزلية USD 678,878.640  شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 392,987.600  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  مولد كهربائي   EUR 169,500.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  اكياس لتعبئة دقيق USD 112,500.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  قمح USD 4,200,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   زيت العود  USD 2,924,000.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج     PVCشرائح  EUR 52,000.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   شرائح ألومنيوم   EUR 99,000.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 92,496.710  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 232,500.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 280,800.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  منصور عمر جبران جبران   مواد خام  USD 60,075.000  الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي شركة 

 ج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع بر  مصطفى سليم التير   كراتين بيض USD 59,241.600  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماء محمد احمد ميالد  تن  USD 59,400.000  شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  جعفر معيوف مسعود احالسة  رخام  USD 68,125.600  شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم   زيت ذرة   USD 87,024.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  خشيم  سراج يوسف محمد ابو  زيت ذرة USD 87,024.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هيتم سليمان حسين حسين   إطارات  USD 287,735.580  شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 129,250.000  األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلديةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  طارق سليمان خليفة املغوف  زيت ذرة مكرر  USD 948,150.000  شركة طليطلة للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   مستلزمات انتاج  USD 360,226.100  لصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية شركة السلوى ل
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 فرع املغاربة -مصرف الصحاري  سالم حسن محمد حسن   مالبس  USD 250,373.050  مجموعة مدائن سبأ الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي   سليمان بن نصر  سليمان عبدهللا مواد خام  USD 39,625.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فرج محمد رحيل سعيد   مواد خام   USD 2,400,736.000  شركة االسناد الهندس ي لصناعة مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل محمد عبدالسالم الغريانى  ادوية بشرية   EUR 82,534.270  شركة ملسة شفاء الستيراد االدوية ومستلزمات األم والطفل 

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل  مواد صحية  EUR 89,201.540  شركة الصداقة الر

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  زيت طهي  USD 174,048.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد علي الشلتات   لفات حديد مطلي  USD 541,125.000  شركة املقدام للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  خالد الطاهر خليفة املشرقى  زيت عباد شمس  USD 236,250.000  شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل صالح حسين العلوص  لحوم مجمد  USD 499,872.100  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  عزالدين ميالد احمد حمودة  مبيدات حشرية   USD 159,035.200  شركة االصول الليبية الستيراد املستلزمات واملعدات الزراعية واالسمدة واملبيدات

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 92,208.420  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  الجرم  خليفة عبدالعاطى خليفة رخصات وعقود   USD 201,787.700  شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونضم االتصاالت  

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي  ورق EUR 1,728,720.000  شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى  اسمنت  EUR 103,040.000  شركة السالم الذكية لصناعة البالط  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد البشير رجب الطوير سماد  USD 380,000.000  شركة النور األبيض الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  تالجات فريزات  EUR 2,185,476.000  كهربائية  وقطع غيارها  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير 

 ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي الليبي سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  اجهزة هاتف  USD 800,033.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  منصور عمر جبران جبران  بطاطين USD 92,400.000  شركة الربيع االبيض الستيراد األثاث ومكمالته 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   قهوة نسكافيه USD 373,124.000  عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 وكالة صالح الدين  -ريقيا مصرف شمال اف ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  خبولي ايثيلين مواد  USD 902,360.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل   مواد صحية  USD 93,205.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت   USD 159,198.680  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   ت كهربائية مولدا USD 281,803.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها   تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل  مواد صحية  USD 72,231.600  شركة الصداقة الر

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق           حليب معقم   USD 55,119.000  وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة  شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  لسالم علي احمد الدويبيعبد ا مواد كهربائية   USD 214,293.440  شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمزه احمد محمد وهيبه   مضافات علفية  USD 2,748,060.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمزه احمد محمد وهيبه   اعالف حيوانية  USD 4,930,625.000  الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد احمد على اسماعيل   هواتف  USD 487,750.000  شركة البرج الفض ي الستيراد االلكترونات 
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد احمد على اسماعيل   هواتف  USD 258,120.000  شركة البرج الفض ي الستيراد االلكترونات 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  وليد عبد العزيز محمد منصور   ادوية بشريه   USD 1,146,500.000  شركة االمداد الطبي االستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 497,664.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   USD NUTELLA 176,475.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رابلس فرع برج ط  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شاهي اخضر  USD 531,630.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 182,250.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

افد من البي في س ي واألملنيوم   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب  PVCقطاعات  USD 151,306.000  شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حمزة مصطفى محمد قرقورة  ذرة سائب USD 1,005,000.000  شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالحكيم صالح محمد سريح  برسيم مضغوط  EUR 540,000.000  شركة االتجاهات للمطاحن واألغالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  ورق تعبئة وتغليف  USD 1,478,007.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  جبنة شيدر  USD 630,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   مواد تنظيف USD 257,568.720  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة شيدر  EUR 485,937.500  العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها شركةاالمواج 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  لدين عبدالسالم محمد املودي  شرف ا شاشات  USD 213,750.000  شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  معدات ومواد  USD 125,550.000  شركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الخليج االول الليبي  عواطف الهادى على طنيش  معدات طبية   EUR 285,805.000  شركة املاسة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم علي سالم عمر  ارز   USD 178,850.000  شركة بشائر الفتح الستيراد السلع واملواد الغدائية والفواكه  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  سارة الشاذلي محمد أبوسام  ادوية بشرية  EUR 2,087,094.400  املتوسطية الليبية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و  شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس  املنصوري سعيد عبدهللا حليب علبة  EUR 623,600.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 405,216.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 377,625.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب   EUR 1,410,829.600  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج غراء USD 13,720.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة  اطارات  USD 213,193.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا  قطاعات املونيوم  USD 205,639.150  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  مواد خام  EUR 50,577.500  شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  مواد خام  EUR 73,500.000  الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة  شركة 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  خالد احميد أحمد العابدى  جبنة شيدر  GBP 168,750.000  شركة ثمر  الستيراد املواد الغذائية  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  احمد صالح الدين عمر الجروش ي  حليب محلى   EUR 39,128.410  ستراد املواد الغدائية واملواش ي والفواكه شركة فالدلفيا املتحدة ال 
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 فرع مصراته  -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى   صلصة طماطم   EUR 45,312.600  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  امال املهدى ابراهيم قداد تفاح USD 58,800.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  مجمدات وثالجات   USD 526,317.790  ية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائ 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تن معلب  USD 1,125,040.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   تونة معلبة USD 1,941,730.000  النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  دعم فني وخدمات  EUR 330,000.000  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  دعم فني وخدمات  EUR 450,000.000  ة شركة الجيل الجديد للتقني

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن احمد حسن ابريرة   ادوية بشرية   USD 262,817.000  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم  

افع شوكية USD 1,035,361.000  شركة الجدار الجديد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها  فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر رمضان ابوبكر بالحاج  رو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايمن مصباح احمد وهيبة   حليب اطفال  EUR 444,384.000  ومستلزمات  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 437,566.030  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 1,527,316.640  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  محمد أحمد على عامر   مستلزمات  تشغيل   USD 251,500.000  شركة أعمال ليبيا لطحن الحبوب ومضارب األرز  

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  دقيق قمح USD 55,440.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  قوالب لصناعة الخبز   EUR 31,300.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزية عياد الطاهر عطية   بطاطا  EUR 47,700.000  شركة السافي الوطنية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي - ندلسمصرف اال  نزيه ناصر قريرة بالنيران  سمك مجمد  EUR 83,950.000  شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  مختار عياد مختار الغويل   الواح اخشاب EUR 900,376.670  شركة السند للصناعات الخشبية 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية   USD 48,500.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  راهيم  سالم محمد سالم اب  زيوت محركات   USD 261,006.400  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 141,814.000  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   مواد الصقة USD 61,188.800  الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  م علي بنور  علي عبد السال  مواد صحية  EUR 255,226.280  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد فرج ابراهيم ابوفطيرة  ادوية  USD 806,548.900  شركة املنتصر الطبية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  االرز الصيني  USD 1,925,000.000  اليرموك الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  نظزمة حجزمرسوم  EUR 247,976.640  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم منظومة حجز   EUR 255,436.460  ية االفريقية شركة الخطوط الجو 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مناولة ارضية  USD 188,188.190  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  إسماعيل أحمد محمد العاتي  مواد تنظيف  EUR 111,583.760  اساس العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة 
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 فرع الرئيس ي - ف االندلسمصر  محمد حسن سالم حمر بطان جبنة EUR 136,536.300  شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام لالسفنج  USD 264,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نادر يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 3,647,697.000  شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية 

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  محمد ميالد محمد الصل  معدات طبية  EUR 1,390,530.000  شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد  معدات طبية  USD 3,955,689.000  شركة نبض السالم الستيراد املعدات الطبية 

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  محمد بلعيد اشتيوى االجهر  قضبان فوالد USD 2,114,595.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  ملحقات اكترونات EUR 1,855,685.000  املتميز لصناعة االجهزة االلكترونيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني  معدات طبية  USD 3,414,823.000  شركة درب السالم الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 2,639,212.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  بريوش EUR 29,578.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  أرز   USD 202,566.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  يس ى صالح الخزخاز  صالح الدين ع نظام معالجة صرف   EUR 925,000.000  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  بشير محمد على بعيو  قطع غيار   USD 4,326,000.000  شركة االرتقاء املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام صناعية USD 1,535,873.000  مصنع سعود لصناعة األثاث املعدني 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   أسالك حديد  USD 2,675,102.000  شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل   بالط سيرامك  EUR 227,500.000  شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  املونيوم  EUR 96,442.000  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض علبة بالغطاء فارغة EUR 122,600.000  املنصورة ليبيا للصناعات الغدائيةشركة 

 فرع مصراته  -اليقين مصرف  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه  USD 142,112.880  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   فريزات USD 280,881.000  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   دفايات   USD 96,522.200  قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  شركة 

 الرئيس ي الفرع -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد تنظيف USD 138,020.900  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  معدات ورش  USD 92,750.000  شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  على محمود فرج الجهيمي   رخام  USD 32,132.500  شركة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 1,845,000.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف محمولة  USD 968,630.000  ن الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة املتقدمو 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف محمولة  USD 321,710.000  املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  تونة  USD 85,800.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  تونة  USD 116,600.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  تونة  USD 85,800.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصباح بوعجيلة سالم املودي  تونة  USD 174,900.000  شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح بشير القاض ي   بطاريات   EUR 78,913.920  النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 75,303.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,905,000.000  اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  صالح الدين عمران ابوالقاسم كشادة  أبواب USD 70,550.000  شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدي منصور االحول  PVCمواد خام  USD 1,780,866.000  شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسامة املبروك املبروك عون هللا  معدات طبية  USD 3,880,407.000  شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة 

 ابلس  الفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان   مستلزمات زراعية  EUR 54,948.800  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان   مستلزمات زراعية  USD 127,324.800  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  قطع غيار USD 911,625.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 208,000.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د مسعود تاللة مسعود أحم خيوط  EUR 57,460.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  EUR 460,800.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة مستلزمات تشغيل  USD 60,278.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار حفاظات اطفال USD 2,310,000.000  شركة انوار العالم الستيراد االجهزة و املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  USD 2,002,850.000  شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  EUR 2,811,257.000  شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  USD 2,858,596.000  الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت ابيض  EUR 176,000.000  شركة اوبال لصناعة مواد البناء 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه معجون طماطم   USD 126,720.000  عة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة مجمو 

 األندلس  -مصرف الصحاري  عمر امحمد املنتصر كرير  بكرات/شرائط  USD 75,291.600  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  شعبان مراجع ميالد بريك   اسمنت  USD 457,250.000  شركة جادة التميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   مواد خام علفية  USD 4,290,000.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   اضافات اعالف  USD 4,116,000.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمود عبدهللا محود الجهيمي  اسالك كهربائية  USD 141,008.000  ايتال الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها  شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   فات اعالف مضا USD 4,440,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه ارز  USD 280,000.000  شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك  بي في س ي   USD 203,500.000  برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي  مصنع 
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 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم مفتاح البحباح  موزاريال   EUR 208,500.000  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد رمضان الطاهر ابوتركية لفائف حديد   USD 1,102,000.000  مصنع دانا لصناعة االثاث املعدني 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   بالستيك بي في س ي   USD 2,379,131.000  االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكيةشركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   بي في س ي   USD 1,905,300.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط  كرتون  USD 1,734,000.560  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  سعيد خليل حسن املروكى  صحون بالستيكية USD 74,373.750  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية   USD 128,799.000  مصنع الدافنية لصناعة خراطيم الري بالتنقيط  

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  عمران محمود عمران الجرو   لفات حديد  USD 152,500.000  مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لطفيه رجب حسن كناوص  طالء عازل  EUR 133,293.000  شركة فيفيان للخدمات النفطية  

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  خيرية علي قائد مواد خام   EUR 1,111,555.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  مواد خام   EUR 1,565,680.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  علي محمد سالم الفزاني   مواد خام   EUR 1,783,721.000  شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث 

 صراتةفرع   -مصرف الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات االلكترونية  EUR 911,300.000  شركة املوجة للصناعات االلكترونية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد سالم محمد كريم   مواد خام للتصنيع   USD 1,410,531.000  مصنع املرس ى لصناعة األثاث املعدني 

افذ من األملنيوم   فرع الرئيس ي - االندلسمصرف  ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج ألواح ألومنيوم   EUR 45,300.000  مصنع الرحمة صناعة األبواب والنو

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد بشير الطيب الطيب  مواد خام   USD 1,520,663.000  مصنع أعمار قص وتشكيل الرخام 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   لحم بقر مجمد  USD 2,217,600.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   خزان / الواح   EUR 149,285.000  شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان  مواد خام  USD 1,713,190.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان  مواد خام  USD 2,197,300.000  شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  املولدي ابوالقاسم عمار العالقي  صويا USD 5,100,000.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد والدقيق 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  ي سالم بدر  عاطف عل عجول حيه EUR 1,269,114.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر   دجاج مجمد  USD 171,732.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   EUR 1,362,920.800  الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الرؤوف ابوبكر صالح مسعود  زيوت USD 2,836,080.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحميد علي سعد الغرياني  مواد تنظيف USD 2,954,298.000  شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة ونغليف  USD 1,711,660.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 مصراتة -مصرف الصحاري  أحمد مفتاح منصور زريع   بدور زراعية   USD 32,400.000  شركة النسيم الزراعي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  اجهزة طباعة   USD 163,500.000  ب االلي وملحقاتها شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاس
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عرفات بشير مسعود القيلوش ي  أكواب شفافة EUR 72,817.500  شركة سما النجوم الستيراد االكواب الورقية واملواد املنزلية


