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 . 14/10/2021حتى   23/09/2021تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  سردينة EUR 511,875.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  أرز  USD 1,572,510.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,771,460.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 1,214,460.000  شروبات شركة افريقيا لتعبئة امل

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام   EUR 2,245,540.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 1,640,040.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة  USD 992,784.280  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  كورنفلكس   USD 590,682.980  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 34,850.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير   عالف مضافات ا EUR 100,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير   مضافات اعالف  EUR 36,400.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  فتح هللا محمد محمد ابوراس   مواد خام عطور   EUR 275,916.420  شركة اندره لصناعة مواد التنظيف  

اقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين محمد قاسم السنوس ي  معدات طبية  USD 158,800.000  شركة املتحدة البر

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نافع محمد نعيم البوري   سيارات  USD 868,785.000  شركة وادي أرم إلستيراد السيارات وقطع الغيار  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن   ادوية   EUR 906,753.600  شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  اغطية بالستكية USD 49,471.360  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات   EUR 100,084.240  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد العياش خضورة   مواد خام  USD 240,920.000  مصنع الغزاله لصناعة الطالء واملعاجين

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   مكرونة بيني   EUR 532,676.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم   EUR 1,298,880.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  جمال رمضان علي خليل   زيتون  EUR 49,113.840  شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية  

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

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 729,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 359,500.000  وسائل النقل وملحقاتها شركة ادري الستيراد 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 164,700.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 520,000.000  الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه شركة 

 وكالة البريد  -مصرف الجمهورية  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام تنظيف   USD 23,400.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الصريم -مصرف الجمهورية  محمد على رمضان قاسم اغا الحامي  أسمدة   USD 380,000.000  ة الخضراء الستيراد املستلزمات الزراعية واالالت الزراعية شركة الصاب 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  شامبو  USD 276,033.600  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  صابون  EUR 344,465.040  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  شامبو  USD 91,080.000  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  ثالجة و غسالة   USD 253,980.000  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان  تونه معلبة  USD 196,500.000  شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ  محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طيبة EUR 399,189.240  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة  حليب   EUR 67,694.400  شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة  زيت زيتون  EUR 66,570.480  شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد علي أحمد شابه ساطي  دقيق قمح  USD 223,500.000  شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  اطارات   USD 322,384.100  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   بطاطا  USD 130,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 لفرع الرئيس ي ا -مصرف املتحد  سالم  امحمد علي اعنيبة  مواد خام  USD 1,100,385.000  شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية 

افذ من االلومنيوم والبي في س ي   مصرف الخليج االول الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  أخشاب EUR 456,500.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنو

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  JPY 35,782,173.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 114,960.000  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطار داخلي  USD 48,628.850  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات قودير  USD 146,885.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 329,580.000  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 649,110.000  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  غساالت USD 99,068.400  تيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االخ

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق مفتاح شعبان حميد  هيكل معدني مفكك  USD 170,000.000  شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام  USD 336,000.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 الخليج االول الليبي مصرف  بشير حاجي بشير العكاري  جبنة USD 679,730.980  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  مصاعد  USD 112,650.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  مصاعد  EUR 24,700.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  ساللم متحركة  USD 141,900.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية 

 ل الليبي مصرف الخليج االو  سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة EUR 545,772.330  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي  امينة محمد خليفة الزوبية مستلزمات انتاج EUR 45,692.140  شركة دانة البحر للخبيز ومشتقاته

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد  قطع غيار   USD 89,961.120  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

   -املصرف اللليبي الخارجي  عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  غرفة املقاصة    USD 258,443.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  تغطية م حجز   EUR 232,574.820  الخطوط الجوية الليبية  

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  محمد الصغير علي وهيبه حلوه شامية+مربي  USD 199,728.000  شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة EUR 314,712.000  لغذائيةشركة شمال املتوسط إلستيراد املواد ا

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 160,704.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة EUR 60,001.920  شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة EUR 252,480.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية  USD 443,133.600  دوية واملعدات الطبيةشركة الصيادلة إلستيراد اال 

 طرابلس مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 141,040.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار  محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 178,345.000  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمةشركة 

 جي  املصرف اللليبي الخار  عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   مصاريف تشغيل   EUR 221,806.250  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر   سطنبو تشغيل  محطة  ا EUR 237,555.080  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 - مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 84,672.940  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

افذ من االملنيوم والبي في س ي   مصرف النوران ـ   جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل   USD 600,950.180  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و شكالطة   USD 2,458,795.000  يراد املواد الغدائيةشركة املذاق الطيب الست

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  شكالطة  USD 1,722,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  شكالطة  USD 2,032,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 ريميةوكالة الك  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور   تن  USD 704,000.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  مفتاح حسن سلطان سلطان  مستلزمات تشغيل   EUR 30,450.000  شركة االمال لصناعة مواد البناء 

 مصرف النوران   مجدي محمد املهدي الشريف  معدات طبية   EUR 155,962.490  شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية  

 مصرف النوران   مجدي محمد املهدي الشريف  مصانع اكسجين طبي  EUR 212,562.510  شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي  حقائب  احديةو  USD 133,537.800  شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات  EUR 1,129,212.000  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمود سالم مصطفى حداقة   غساالت مالبس   USD 82,566.000  املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها شركة 
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمود سالم مصطفى حداقة   ثالجات مكانس كهربائي  USD 306,020.800  شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  فرن دوار   EUR 232,800.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   سداد مصاريف تدريب  USD 18,582.000  التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة  شركة 

 طرابلس   ارة واالستثمار ـ مصرف املتحد لتج منصور المين بن حليم جبنة  USD 43,051.750  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار   USD 153,651.020  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  بي بي ار   USD 222,547.800  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي ار  USD 135,051.600  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  فيصل الهاشمي عثمان قمبرية ادوية  EUR 736,690.000  العماد الصحية الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  شركة 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد امحمد عمر جلول   مواد خام  USD 71,775.000  شركة ألفا للصناعات الكيمياوية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  تن  USD 78,100.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي  -توسط الفرع الرئيس ي مصرف امل طارق محمد علي الورفلي  عسل  USD 67,162.500  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  حليب محلي   USD 78,200.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  أرز   USD 1,685,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شاهي احمر  USD 77,350.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي  كريمات  EUR 122,986.200  شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  زينب محمد خليفة الهنشيرى  أدوية   EUR 104,180.000  شركة الزهر ال ستيراد االدوية و املعدات الطبية املساهمة

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام   USD 224,004.990  اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  مصنع 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم   مواد خام  USD 135,900.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب  EUR 1,350,000.000  اد املواد الغدائيه والفواكه شركة قرزه الستير 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو عصير فواكه  EUR 564,300.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو عصير فواكه  EUR 96,846.750  قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو خميرة USD 86,500.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   خالطات مياه EUR 53,254.920  د مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية ومواد الخام  شركة التعمير الستيرا

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  مشروب غازي  EUR 33,832.070  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   علكة  USD 172,750.000  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   معجون طماطم  EUR 215,005.100  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   حليب   EUR 278,208.000  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  م بن صليل  محمد ابراهيم عبدالسال  مواد صحية   USD 102,828.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب  جبنة EUR 84,700.000  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 
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 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  محمد فتحي محمد مادى  مضخات شفط   EUR 44,504.200  شركة النماء لتجهيز وصيانة االليات واملعدات 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  محمد فتحي محمد مادى  مضخة صرف صحي   EUR 38,486.020  شركة النماء لتجهيز وصيانة االليات واملعدات 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  طفى الفقيه محمد عبدامللك مص مكورات خام الحديد  USD 49,258,462.500  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  حمزة محمد ياسين الطاهر عريبي  أدوية   EUR 54,975.010  شركة الشاملة الطبية الستيراد االدوية و املعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  قطاعات بي في س ي   USD 799,000.000  شركة القلعة السنيراد االلومونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  ابواب وملحقاتها USD 89,750.000  شركة القلعة السنيراد االلومونيوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  السالم صليل عبداملنعم ابراهيم عبد مواد صحية  USD 182,418.280  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 مصرف النوران ـ   محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  مواد خام  USD 190,720.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 مصرف النوران ـ   هيثم عبد الدائم محمد الباجقني  عجول حية EUR 98,000.000  شركة الراية الحمراء إلستيراد املواد الغدائية 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  محمد البهلول أمحمد  طروم  قفازات طبية   USD 225,540.000  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات   EUR 393,869.010  مكمالت السيارات شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد و 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  هشام الهادى جمعة ابوقليلة  نوابض شاحنات USD 78,208.000  شركة الشاحنات والحافالت 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب منزوع الد  EUR 1,291,950.000  النسيم للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام مركز العصير  EUR 738,610.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  USD 736,150.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 253,175.520  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 178,732.380  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار االت صناعية EUR 122,917.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  االت لصناعة املثلجات  EUR 406,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران   محمد عبدالكريم محمد الرعيض  م مواد خا EUR 552,712.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح   خميرة USD 531,214.200  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد مفتاح ميالداملجدوب  بيض مخصب  EUR 162,000.000  محطة املراعي للدواجن واالمهات

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 100,396.220  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  USD 250,000.000  مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينةشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عياد ناجى احمد وهيبه معجون طماطم   USD 2,470,000.000  طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  زيت EUR 44,181.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  EUR 165,887.950  الفضيل الستيراد االطارات  شركة

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  طماطم معجون   EUR 218,494.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  سردينه EUR 112,125.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  يرة ميالد احمد مخلوف بوفط طماطم علب   EUR 218,494.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد  مبيدات EUR 56,400.000  شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوى  USD 1,100,820.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  عصير مركز  EUR 545,600.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوي  USD 984,110.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوي  USD 1,325,510.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  ورق مقوي  USD 916,620.000  الريحان لصناعة املواد الغذائية  شركة 

 االسالميه  فرع الخدمات -مصرف الواحة  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك زيوت سيارات  EUR 34,432.540  شركة اإلطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

  مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين  مواد خام  USD 201,765.000  مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات 

  مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين  مستلزمات حلويات   USD 201,765.000  الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات مصنع 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  دم عمر الشاعري وليد ا مالبس احدية  USD 1,030,721.150  شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف شمال افريقيا   طارق الجالى عمر ابوزخار  أدوية بشرية EUR 222,384.720  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

افد االملونيوم والبى فى س ى   افد USD 133,500.000  شركة نور طرابلس لصناعة االبواب والنو  وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  ابواب ونو

افد االملونيوم والبى فى س ى    وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  االمانيوم  EUR 263,838.690  شركة نور طرابلس لصناعة االبواب والنو

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  خالد مفتاح سليمان محمد  االت لطحن الدقيق  USD 247,000.000  عة الدقيق ومشتقاتهشركة الرخاء لصنا

 مصرف النوران   عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 457,624.180  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ  عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة الفيفا   USD 751,925.000  الطائف إلستيراد املواد الغدائيةشركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 458,750.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   EUR 97,020.000  ناعات الغذائية شركة النسيم للص

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  مواد صحية   EUR 138,484.760  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  سيراميك   EUR 138,484.760  قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء شركة 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا  سيراميك   EUR 290,004.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 مصرف الجمهورية بالخير  أحمد عبدالسالم على الفرجانى  عجول ومواش ي حية   EUR 1,020,000.000  ة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغذائية واللحوم  شرك

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  غاز USD 104,268.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام طالء  USD 324,012.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش  مواد خام  طالء  USD 499,850.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 وكالة مليته للنفط   -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد  مطهر  EUR 132,854.400  شركة عطر الصنوبر الستيراد مواد  التنظيف ومواد الزينة

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح  EUR 227,963.930  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  مواد بناء USD 56,201.500  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 
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 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  مواد بناء  USD 177,705.600  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صفاء الهادي حسن بن كحيل  خدمات ملنظومة  USD 118,454.000  شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية 

 املصرف اللليبي الخارجي   على سعد الشريف  حسن عبداللطيف خدمات ارضية   EUR 75,968.930  شركة البراق للنقل الجوي  

 مصرف الخليج االول الليبي  مراد امحمد ابوبكر بعيج  اشتراكات باقات USD 300,000.000  شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 1,304,100.000  بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم شركة 

 ةفرع مصرات   -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 805,500.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  عم فني  EUR 5,720,380.000  شركة املدار الجديد 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  سداد تأمين USD 32,606.250  شركة القافلة للتأمين

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  سداد تأمين USD 64,285.610  شركة القافلة للتأمين

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  سداد تأمين EUR 3,199.580  شركة القافلة للتأمين

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  سداد تأمين USD 13,042.500  شركة القافلة للتأمين

 مصراته -مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد خام   USD 13,800,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصراته -مصرف الجمهورية  امللك مصطفى الفقيه محمد عبد توريد مواد حرارية USD 1,638,008.250  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصراته -مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  توريد مواد حرارية  USD 122,534.750  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  محمد عبد هللا علي عبدهللا  اطارات  USD 169,101.940  االنطالقه الجديده الستيراد االطارات والنظائد وقطع غيار السيارات  شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  شعير   USD 1,890,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات اتصاالت  EUR 492,615.820  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم خدمات الشبكات   USD 1,352,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات  EUR 57,095.100  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم ير خدمات تطو  EUR 133,492.970  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب   USD 228,242.270  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 921,740.400  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  قداد بشير سليمان ابوعجيلة  مضافات اعالف   USD 1,560,000.000  شركة مجموعة املروة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  مكمالت غدائية للحيوا USD 151,080.400  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  مد الضراط خالد أحمد مح اكسسورات املونيوم   EUR 54,500.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  غساالت USD 357,602.220  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  غسالة صحون  USD 541,625.940  زليةشركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومن

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  صنع وتركيب هيكل   USD 155,217.380  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 
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 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  مضافات اعالف  USD 143,001.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  مضافات  USD 175,000.000  ات مسؤولية محدودةشركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز د 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عامر بوشناف منصور حسين  مواد بناء  USD 386,000.000  شركة الريادة العاملية الستيراد مواد البناء

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي سردينه معلب  USD 126,400.000  تيراد املواد الغذائية شركة مرمر ليبيا الس

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية  USD 276,330.600  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية  USD 623,038.500  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية  USD 540,918.790  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية بشريه   GBP 332,741.000  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية  USD 996,750.000  شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ   طارق العربي هالل هالل  مواد خام ورقية  USD 350,370.000  شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 مصرف النوران ـ   طارق العربي هالل هالل  مواد خام ورق  USD 300,300.000  املتحدة لصناعة االكواب الورقيةشركة 

 هوكالة قوز زنات  -مصرف الصحاري  عبدالسالم احمد فرحات التير  بريجالس بوليستر   EUR 149,973.000  شركة السدرة لصناعة االسفلت واملواد العازلة 

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  العارف املولدي ابوالقاسم منصور  مستلزمات ومواد اسنان EUR 62,276.100  شركة املجد إلستيراد معدات األسنان  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  موس ي صالح محمد صالح   زيت ذرة EUR 624,817.500  شركة خير العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  خالد الهاشمى عبداللطيف قشوط  بن  EUR 129,920.000  شركة كراكاس الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 291,893.960  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 82,526.110  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 201,363.560  شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 28,198.500  شركة ليبيا للتامين

 فرع برج طرابلس  مصرف النوران ـ  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  اشتراك تراخيص   EUR 20,687.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني ملنظومة التج USD 7,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات منظومة   USD 126,732.150  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد بن عاشور   عبد الخالق حسن  دعم فني وخدمات   USD 25,729.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص منظومة االتصا USD 117,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس ا  محمد بن عاشور عبد الخالق حسن    دعم فني EUR 11,000.000  شركة املدار الجديد 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص منظومة   EUR 57,057.500  شركة املدار الجديد 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو   خميرة  EUR 39,362.400  شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   اطارات  USD 2,087,487.070  دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 
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 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   اطارات   USD 450,981.420  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  طارق العارف ابوعيس ى قراف  مواد خام  EUR 35,649.840  ان لصناعة املواد الغذائية شركة امليز 

 جنزور  -مصرف الصحاري  منير عامر الصويعى السعداوى  حليب مركز  EUR 72,130.000  شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغدائية واملواش ى واللحوم 

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  راندا الطاهر محمد ابو راوي  أحدية  USD 289,260.000  شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد 

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  راندا الطاهر محمد ابو راوي  أحدية  USD 344,280.000  شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد 

 فرع امليدان  -مصرف الوحدة  احمد محمد بالحسن عبد القادر  ادوية  USD 46,500.000  شركة الديوان الستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالفتاح محمد املعمري نوم   تونة   USD 201,300.000  اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املغاربه -مهورية مصرف الج خالد السايح بشير عمر   حليب اطفال   EUR 221,400.000  شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل  

 مصراته -مصرف الجمهورية  صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه مكمالت أعالف  USD 91,400.000  شركة سما ليبيا لصناعة األعالف  

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني   شعير  USD 2,762,500.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني   شعير  USD 1,137,500.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف 

افة  -مصرف الجمهورية أبوبكر محمد منصور العنيزي  ليب  ح EUR 263,054.800  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة   املختار للصر

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة   عبدالناصر محمد فرج الغرياني  عطور  EUR 199,065.600  شركة اللؤلؤة الستيراد العطور ومواد الزينة

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  موفق احمد محمد املغربي  معدات طبية   EUR 171,000.000  ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  حليب مبخر  EUR 108,176.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  -مصرف املتوسط  أسامة الطاهر علي احميدة بقوليات معلبة ومربي   EUR 68,279.000  حيط الجديد الستيراد املواد الغذائية شركة امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرزاق الهادى البشير الغريانى  تطوير و توريد تراخيص USD 527,400.000  املصرف االسالمي الليبي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   بسكويت   USD 368,500.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  فتحى محمد محمد الجدى  حقن   USD 57,500.000  شركة الجودة الستيراد االدوية و املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شكالطة  USD 1,146,089.920  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  علب عصير   EUR 841,579.200  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام   EUR 554,400.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 وكالة السكة -مصرف الصحاري  فرج امبية فرج االجهر   فسفاط ثاني االمونيوم  USD 400,000.000  ا   شركة الجودة املتكاملة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غياره

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  مجدي املنصف علي بالنور  الواح  USD 13,743.220  شركة الحمد لصناعة الوحدات السكنية املتنقلة

 مصرف الجمهورية بالخير  حسام على عبدالسالم الفرجاني   تونة  USD 145,600.000  الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري روالت ورق مناديل USD 135,135.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري ورق مناديل USD 116,000.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش   بسكويت مشكل بنكهات EUR 36,495.360  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش   بسكويت مشكل بنكهات EUR 36,979.200  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 
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 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  الهادى محمد محمود الشاوش   حوالة  EUR 8,715.000  الليبية للترقيم  الجمعية 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات إستشارية USD 560,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي  معدات +خدمات تركيب   USD 205,000.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي  معدات اتصاالت  USD 268,416.410  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   محوالت كهربائية  EUR 169,500.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   اسالك كهربائية EUR 1,009,082.800  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية   EUR 161,674.800  رها شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيا

 الوحده العربيه االسالمي  -مصرف الوحدة  بشير حسين حمد العمامى   افران منزلية USD 136,800.000  شركة اشبيليا الستيراد االجهزة املواد الكهربائية 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ  محمد مفتاح موس ى العابد  اسمدة   USD 491,040.000  القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 طرابلس   صرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ م محمد مفتاح موس ى العابد  اسمدة   USD 380,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع   ادوية  EUR 86,400.000  شركة اكسير الصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  أدوية بشرية  EUR 155,708.070  طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية شركة 

 س ي الفرع الرئي -مصرف املتحد  محمد الصديق علي الكيالني  عصير   EUR 128,420.300  شركة األوراس التجارية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  مواد كهربائية   USD 332,765.000  شركة املض ي الستيراد  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز  USD 438,750.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   أسماك مجمدة   USD 318,240.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  مصطفى محمد صالح الكبير  سخنات  USD 55,795.450  االدوات املنزلية والكهربائية  شركة الدلتا الدولية الستيراد

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمد عمر امحمد كرير  iم  12,1حديد متر الي  USD 59,212.990  شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر  

 بنغازى الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  خالد مفتاح سليم مفتاح الشيخى تردد فضائي نقل مباشر  USD 480,000.000  مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  د القاض ي  اسامة احمد محم  اغدية اطفال  EUR 61,737.100  شركة تيدوا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 البيضاء   -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   مصنع  USD 5,000,000.000  شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية

 البيضاء   -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   مصنع  USD 3,500,000.000  شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ياسمين عبد الوهاب  احمد بور اوي  منتجات طبية   USD 2,755,478.000  شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية  

افة  -مصرف الجمهورية عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم   مصنع اعالف   USD 935,000.000  الحبوب شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية و ضرب   املختار للصر

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  انيس محمود احمد عبدالهادي امخاطرة حليب واجبان  USD 56,950.000  شركة مجموعة الغد الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد رمضان مصباح الراجحى   صحون منزلية   USD 139,864.000  شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عوض التاجورى  احمد أرز   EUR 53,912.430  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  أرز   EUR 22,719.900  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى  كريمة فستق  EUR 73,180.000  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية
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 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  علي رمضان علي الكريبي   مواد خام بالستك  USD 850,722.000  شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  مولود منصور  علي منصور   بيطرية ادوية  EUR 107,000.000  شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة أخشاب   EUR 126,250.000  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد   خميرة EUR 195,615.650  شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

افق  الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمود بشير الكبير عجاج  انابيب وتجهيزات USD 3,866,287.860  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املر

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة USD 380,820.430  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين   بسكويت وشيكوالته USD 932,345.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام  USD 22,400.000  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة شركة الهازل  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  هازل  محمد عبد السالم محمد ال مواد خام   USD 351,000.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خيري محمد رجب الديب  ارز   USD 890,000.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   سكر ابيض  USD 1,946,000.000  الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   سكر ابيض  USD 2,931,600.000  الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   زيت ذرة USD 3,800,000.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  حميد محمد علي الفقيةعبدال ألوان متنوعة EUR 85,647.120  شركة القلعة الحصينة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحوم مجمد  USD 341,397.000  شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصراته  -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة   ذرة USD 1,040,000.000  سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 فرع مصراتة  -رف شمال افريقيا مص محمد احمد شتوان شتوان ادوية بشرية   USD 502,031.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد احمد شتوان شتوان ادويه بشريه   USD 501,640.000  شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  زيت نباتى   USD 1,042,080.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  سردينة  EUR 510,900.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج فخدة USD 486,675.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  ايه عبدالناصر املهدى قداد  اعالف حيوانات USD 392,940.000  شركة الوادي للمطاحن واألعالف والغالل

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  فاروق بشير خليل الشلتات  مواد خام   USD 1,690,892.000  تاج القرية الستيراد املواد الخام  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  الزبير عبد السالم ابراهم صليل  اسمنت  USD 528,000.000  شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   قمح طري  USD 2,280,000.000  موعة املتحدة للمطاحن واألعالف شركة مج

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  محمود عبدهللا موس ى اقويدر  مواد خام لصناعة لبال  USD 1,050,751.000  شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  جبنة شيدر  EUR 83,600.000  شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  EUR 1,300,761.820  النسيم للصناعات الغذائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  EUR 45,840.000  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  
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افق الدائم إلستيراد املواد الغذائية املساهمةشركة   السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  املعز عبد الرحمن نور الدين شميلة  كيك EUR 96,386.000  التو

 يبي مصرف الخليج االول الل امل عبد السالم رمضان محمد  زيت ذرة USD 275,000.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  منتجات اجبان  USD 71,574.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  حليب واجبان  TND 222,999.360  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  زيت عباد الشمس  USD 225,000.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل أحمد النفاتي مفتاح بوظهير   معدات تكرير  EUR 2,255,851.000  شركة الطبيعة الصافية للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  صالح سالم رمضان عبد القادر خيوط لصناعة سجاد  USD 265,566.380  شركة النساجون الليبيون لصناعة السجاد املوكيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات   EUR 132,719.000  جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار شركة 

 الخليج االول الليبي  مصرف عبد الرحمن رمضان علي الغندوري قالبات كهربائية  EUR 66,355.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات وقطع غيارها  EUR 97,566.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 املختار  -مصرف الصحاري  علي مولود امحمد املعيوفي  أدوية بيطرية   USD 43,494.000  املراعي العاملية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  ملجرى  الحسين عمر عبدهللا ا حبال + خيوط  EUR 50,307.000  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدهللا محمد على الذوادي   بسكويت   EUR 1,071,098.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز برتقال   EUR 425,571.300  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 ابلس  مصرف النوران ـ فرع برج طر  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   الوان غذائية  EUR 69,513.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز فراولة  EUR 533,520.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نكهة عصائر  USD 28,667.000  ستلزماتها شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع وم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   هيدروجين بروكسيد   EUR 75,600.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   بكتين  EUR 348,600.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حليب مجفف  EUR 397,800.000  الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها شركة الربيان املثالي 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  احمد سالم سليمان شامبو جسم  EUR 159,667.200  ليبيا املجد الستيراد مواد التنظيف والخردوات ومواد الزينةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر  مضخات   EUR 48,118.240  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

افد و ملحقاتها شركة القندوز   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز  مستلزمات تشغيل  USD 145,035.000  لصناعة األثاث و األبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 1,122,913.750  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مكثف  EUR 1,069,044.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   من مصدق عبد هللا عبد الرح حليب مركز   EUR 394,680.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,483,312.500  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران  أبقار حية  EUR 80,000.000  ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  هويدي  منصور فرج سليمان  EUR PORTLAND CEMENT 110,000.000  شركة الجوهرة الليبية الالمعة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  مستلزمات طبية   USD 625,922.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  ادوية   USD 168,000.000  رات  الطبية و مستلزمات االم و  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحض

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   شامبو USD 502,135.200  البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   ال حليب اطف EUR 862,400.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر  اخشاب  EUR 990,000.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه  تن معلب  USD 153,300.000  الغيداء الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 امليدان  -ية مصرف الجمهور  حمزة أحمد محمد وهيبة   عصير  USD 422,280.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   مواد غذائية EUR 121,095.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  اسالك كهربائية  USD 339,126.020  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حية EUR 164,000.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج جبران سالم مفتاح  عجول حية EUR 82,000.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حيه  EUR 121,500.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   تجديد رخصة إشتراك  GBP 28,875.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   حركة إشارة والرسائل  EUR 35,896.320  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   تسوية مالية USD 311,357.030  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمدصالح محمد الزباطي  أدوية بشرية USD 350,836.500  شركة دانا الدولية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 171,562.500  الصلب لصناعة الصاج املضلع مصنع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  EUR 41,785.370  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  حديد صناعي USD 43,330.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  حديد صناعي USD 45,080.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  USD 145,600.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد   EUR 156,350.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالجواد محمد حقيق لفات حديد مدرفلة USD 65,071.500  شركة الرميلة الحديثة للصناعات املعدنية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد جمعة علي ابوليفة كوابل كهرباء EUR 69,767.000  شركة روزا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد جمعة علي ابوليفة كوابل كهربائية  EUR 113,779.100  تيراد االجهزة واملواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة  شركة روزا الس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب  حديد مجلفن  USD 711,300.000  مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  االت غسل  USD 247,940.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع ابوسليم   -مصرف شمال افريقيا  اكرم مصطفي محمد بن نعمة   قهوة+شكالتة EUR 40,484.500  شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  اكسسوارات الومنيوم  USD 155,609.540  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو
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افذ من األملونيوم والبي في س ي مصنع   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  PVCاكسسوارات  USD 116,500.000  الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  دهللا زوبي  عبدهللا محمد عب مواد بناء EUR 156,658.960  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية  USD 48,418.000  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح علي محمود الغه  مواد خام   USD 58,687.800  شركة ايكو لصناعة مواد التنظيف والكوزمات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم أحمد علي أبوفارس  لفات حديد  USD 492,190.000  مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم أحمد علي أبوفارس  مدرفلة لفات حديد USD 405,000.000  مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد عناية بالجسم USD 268,010.750  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  منظومة الكابل البحري  EUR 20,643.440  االتصاالت الدولية الليبية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات عن فترات   USD 179,413.330  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  مصاريف  شبكة USD 3,081.000  يبية شركة االتصاالت الدولية الل

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  اشتراكات دولية   USD 2,988.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مروان صبحى سالم الشاوش  مبيدات زراعية   USD 249,643.200  الفضاء االخضر الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  EUR 141,120.860  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيارومواد استهال  EUR 152,940.300  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مستلزمات تشغيل  USD 328,912.000  النسيم للصناعات الغذائية  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   خزانات تشغيل  EUR 249,900.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 67,112.500  ناعات الغذائية  شركة النسيم للص

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام  USD 19,925.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي احمر  USD 309,400.000  املثمرة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم عبدهللا علي ابعيو  أبواب  USD 69,799.000  شركة أرم الدولية ألعمال الديكور 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني    صفائح حديدية USD 128,525.000  لبناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الترابط املتين الستراد مواد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية   EUR 261,450.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد سالم على االطرش  زيت الزيتون  TND 756,900.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي حديد صناعي USD 1,141,600.000  مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي حديد صناعي USD 856,350.000  مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي لفات حديد صناعي  USD 398,346.000  السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها مصنع 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى  شامية TND 315,687.500  شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سارة سويس ي سعيد قشوط   مالبس   USD 500,000.000  شركة ايالف الدولية االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سارة سويس ي سعيد قشوط   مالبس  USD 500,000.000  ايالف الدولية االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه شركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتحي مختار فرج جبران   عجول حيه  EUR 738,000.000  شركة نستعين الرائدة الستيراد املواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عالء الدين محمد محمد رابح األحمر  مواد خام   USD 175,000.000  شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد تشغيل  USD 539,338.800  نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية شركة 

 مواد البناء فرع سوق   -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم  شعير  USD 299,999.700  شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية وضرب الحبوب 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم  مستلزمات تشغيل  USD 366,200.000  شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية وضرب الحبوب 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم محمد حسين حسين املطردى اجهزة كهربائية   USD 919,300.000  قصر األضواء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه كهربائية  USD 464,081.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه كهربائية  EUR 117,408.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد  USD 183,400.000  العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها   شركة الرواد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 435,700.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات   USD 473,600.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد مسعود نصر ابواروي ادوية بشرية   EUR 352,350.000  شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مختار فرج جبران   عجول حية  EUR 843,000.000  شركة املثلى الدولية الستيراد املواش ي و اللحوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر  سيارات نقل   EUR 367,250.000  األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات شركة 

 فرع بنغازي  -حد مصرف املت عبد السالم علي طاهر بن طاهر  شاحنات  EUR 220,350.000  شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  علي أحمد حسين حسين املطردى  طماطم  EUR 220,000.000  شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   خالد عبداللطيف احمد العاقل  عكاز طبي  EUR 18,302.520  شركة الهالل الليبي الطبية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية  EUR 250,675.000  شركة ألفا إلستيراد األدواية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل املساهمة

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج   مولدات كهربائية وقطع  EUR 154,827.000  واد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة داري إلستيراد االجهزة وامل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  طارق رضوان الطاهر الطاهر  حفاظات اطفال  USD 167,530.000  شركة الرضوان الستيراد االدوية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش  مكرونة   EUR 128,640.000  شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  بو بنت ارز ا USD 110,400.000  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  ارز ابو بنت  EUR 39,997.440  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  ايمن مسعود عمرو الزرقى  مزيل عرق  EUR 122,000.000  كنوز ليبيا الستيراد مواد التنضيفشركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية   عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك مواد كهربائية  EUR 717,007.620  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد عبد هللا املنصورى جبنة  EUR 223,223.640  شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد عبد هللا املنصورى شكالطة  USD 61,087.540  شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سعيد عبد هللا املنصورى شوفان  USD 49,542.500  شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  زيز عبدهللا العنيزى احمد عبدالع جبنة  EUR 299,376.000  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
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 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب  EUR 154,490.100  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  اجبان USD 438,036.480  الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن   EUR 154,490.100  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  خالد ابراهيم الصادق كرواط  اجهزة التصوير USD 59,147.270  لفيض لتقنية املعلومات واالتصاالت ذات املسؤلية محدودة شركة ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ثالجات  USD 216,610.600  الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد  الط بورسلين ب  USD 68,685.620  شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش   مصفيات هواء  USD 141,000.000  شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية   

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي احمد محمد ميمون   مالبس رجال USD 66,990.000  الجزيره الدوليه ألستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه  شركه 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  وس امحمد حسن محمد أبودب  مواد خام بالستيك  USD 297,000.000  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  مواد خام   USD 1,091,577.000  شركة جيالن للصناعات البالستيكية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد مصطفى صالح الجربى  مواد خام   USD 1,051,344.000  شركة جيالن للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة  USD 194,684.800  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب   EUR 209,142.160  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

افد   فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد عبدالطيف محمد الدرقاش    PVCاملونيوم و   USD 60,750.000  مصنع الدرقاش لصناعة االبواب والنو

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح   نسيج للمنديل املعطرة  USD 3,318,720.000  شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام  

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  عبدالسالم علي طاهر بن طاهر  شاحنات جر  EUR 220,350.000  شركة االصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم   زيت سيارات  USD 265,995.920  شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم 

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   &آالت  PVCاكسسوارات& USD 170,260.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   ألومنيوم بروفيل  &EUR PVC 121,000.000  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   USD PVC PROFILE 150,545.520  النو

 جنزور الشرقي -مصرف الجمهورية  محمد عبدالصمد الصويعى سالم   حفاظات   USD 389,345.000  شركة مجموعة االمان العاملية الستيراد مسلتزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد الطاهر أحمد عيس ى  اسالك كهربائية  EUR 360,177.210  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عوض جمعة سالم مختار مصبعات  USD 100,038.400  ائية وتعبئة املياه والعصائرشركة العين للصناعات الغذ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 60,800.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد الخام  USD 234,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 رع برج طرابلس  مصرف النوران ـ ف  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 308,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 308,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مضخات مياه  USD 1,447,549.100  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   اضافات أعالف   USD 208,800.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   مصطفى سليم التير   مضافات علفية   EUR 58,800.000  عالف  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع اال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   مصطفى سليم التير   مضافات علفية   EUR 69,000.000  شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماء محمد احمد ميالد  عصير   EUR 11,474.980  املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم   تونه   USD 142,800.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت عباد الشمس  USD 804,000.000  ة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية شرك

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت ذرة USD 1,736,190.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مواد خام بالستيك  USD 400,400.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   مواد بناء  USD 201,400.000  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي  مواد بناء USD 75,510.000  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عز العرب على محمد احويدق  أدوية  USD 112,060.000  مرجعية الحكيم الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   شرائط بالستيك  USD 262,080.000  السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   كراتين فارفة USD 359,857.920  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي   شرائط بالستيك  USD 223,500.000  شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  EUR 86,452.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام لصناعة الطل  EUR 48,060.000  عاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و امل

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  الواح عازلة  USD 297,710.880  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد احمد مصطفى الشحومي   )خردوات(أكواب  USD 51,189.500  شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد احمد مصطفى الشحومي   مواد تظيف USD 29,674.720  ت ومواد التنظيف  شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   هشام الحسين املهدي اشميله  زيوت سيارات   USD 85,256.160  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   هشام الحسين املهدي اشميله  زيوت سيارات   USD 63,536.160  ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السياراتشركة 

 مواد البناء   فرع سوق  -مصرف الوحدة  مجدي عبدالكريم بالقاسم حوريش  قمح USD 3,600,000.000  شركة سهل بنغازي لطحن الحبوب وصناعة الدقيق واالعالف 

 املصرف اللليبي الخارجي   البشير محمد أحمد الضراط  تجهيز وصيانة طائرة EUR 21,250.000  شركة الليبية السريعة للنقل الجوى واملناولة املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضا رمضان سالم قربادى   جبنة EUR 67,200.000  شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  يوسف صالح سالم موس ى   قطع غيار شاحنات EUR 287,434.220  شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  رجب امحمد محمد تارسين  أدوية  USD 57,552.000  ة ومستلزمات األم  شركة الفيجل الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فتحي علي امحمد الناري  عصائر USD 59,088.000  شركة الصنوان الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  بشرى مصطفى عبدهللا عبد النبى  جبنة مثلثات  USD 27,250.000  شركة مطالع االنوار الستيراد املواد الغذائية  

 الصيرفه االسالميه  -ية مصرف الجمهور  نور محمد الطاهر الشائبى  مكرونة   USD 57,762.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   قطع غيار سيارات   USD 425,229.890  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 1,796,890.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 369,727.970  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 11,560.800  ية وملحقاتها  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصح

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة  زيت طهي  USD 47,334.000  شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية  

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة  دقيق فارينا  USD 51,200.000  شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  ظيم احمد زنقيلة بدرية عبدالع دقيق فارينا  EUR 42,900.000  شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد الهادي يوسف الطويل  حفاظات   USD 1,878,831.500  شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر  عجول حية EUR 356,400.000  شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  تماتك مضخة  EUR 181,150.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد حسين محمد بالي  أحدية خاصة بالبناء USD 30,318.000  تيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة الديار العربية إلس

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 304,820.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النواران فرع مصراتة أسامة مفتاح محمد الناقوزي غراء مواد خام ورق  USD 144,375.000  شركة املصدر الليبية إلستيراد املواد الخام

 مصرف الخليج االول الليبي  سالم ابوشنب  عبد الرحيم عبدالفتاح  شفرات حالقة  EUR 91,234.080  شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   أسالك كهربائية EUR 617,127.850  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها 

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم   خميرة    USD 174,600.000  نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  م سويلم  سامله عمار عبدالسال  فاصولياء جافة  USD 221,250.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم   شاهي اخضر  USD 119,621.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  معجون طماطم   EUR 224,000.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   زيت ذرة USD 222,125.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سراج الدين عادل رمضان الكورغلى  اجهزة محمول  USD 990,032.000  الكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  شركة االيقونة الستيراد االجهزة ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  لى سراج الدين عادل رمضان الكورغ مالحقات هواتف   USD 263,549.000  شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   سخانات مياه منزلية EUR 128,739.600  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

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

 صالح الدين وكالة  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  USD 1,664,988.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  بولي ايثيلين  USD 1,494,988.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  USD 1,114,595.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 وكالة صالح الدين  -مصرف شمال افريقيا  ابو بكر محمد ابو بكر الخازمي  مواد خام  USD 1,294,595.000  شركة نقاء الغداء الستيراد املواد الخام 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي  عوازل ) لفات قطران ( EUR 56,450.000  زهرة اللوتس إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت زراعية  USD 62,302.500  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   ر آالت زراعية قطع غيا USD 32,919.680  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   آالت زراعية  USD 300,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالحكيم البشير مصطفى البكوش   اسالك كهربائية  EUR 216,948.500  الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة الهالل 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق           بسكويت   USD 31,947.000  وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة  شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مخفف طالء  EUR 260,554.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عبد السالم علي احمد الدويبي كوابل USD 460,377.500  بية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة الفتح الذه

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 68,600.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 236,450.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ن شاكهاسامه ابراهيم سليما لفات حديد  USD 295,800.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 320,850.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماعيل صالح مسعود مسعود   حفاظات   USD 650,035.000  شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط  روالت تغليف   USD 198,450.000  شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 110,952.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب  احذية USD 134,303.200  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الفالح  -مصرف الجمهورية  النورى ابوعجيلة محمد العكرمى   حفاظات   USD 153,546.000  جوهرة االم الستيراد مستلزمات االم والطفل  شركة 

 مصراته -يبي املصرف االسالمي الل خالد رجب رمضان قنباشة  سماد USD 255,000.000  شركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  رفيق عثمان سليمان قرفال  اجهزة حاسوب   USD 277,110.000  شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس و احدية   USD 726,325.310  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس و احدية   USD 156,864.950  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهربائية  USD 111,130.000  ها  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة   EUR 432,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  جبنة شرائح  EUR 181,785.600  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  يساوي  محمد مصطفى محمد الع شاهي EUR 200,000.000  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 جامعة طرابلس  -مصرف الجمهورية  حسين محمود سالم العجيلى   خدمات موقع الكتروني   GBP 9,150.000  املركز الوطني للغات الحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   االلت تصنيع مناديل  EUR 323,700.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 242,000.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   اكياس مطبوعة   EUR 173,476.880  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   بسكويت   EUR 354,897.540  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   تونة  USD 180,000.000  ية واملواش ي واللحوم  شركة دارات الستيراد املواد الغدائ 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابوذر الشارف خليفة سالمة   اقمشة  USD 63,781.180  شركة الوان السماء لصناعة االثاث 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  إسماعيل املهدي رمضان كريرة   USD TUNA 232,200.000  عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  اسمنت ابيض  EUR 92,400.000  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مواد صحية  EUR 62,229.000  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مستلزمات مواد صحية  EUR 76,880.000  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي  زيت طهي  USD 259,024.750  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة و تغليف  USD 825,594.080  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 530,000.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات وصفائح حديدية USD 360,150.000  الحصن املتين للصناعات الحديديةشركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد صناعي  USD 1,590,000.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   أبو عجيلة عمر محمد فرعون  ادوية بشرية   USD 120,890.000  راد االدوية واملعدات الطبية شركة النسر الستي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضاء سالم عبد السالم الحراري  نكهات عصائر  USD 23,629.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر USD 146,425.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات تعبيئة العصائر EUR 375,705.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عبد السالم محمد ميالد الجورني   جبنة  EUR 83,600.000  شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد علي ضو   معدات طبية   USD 89,917.000  شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد سالم حسين املدهون  عسل  USD 28,037.500  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   صالح املصري علي عويطي  مواد خام   EUR 203,708.000  للصناعات الغذائية   شركة السنبلة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   صالح املصري علي عويطي  جبنة شيدر   USD 675,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   صالح املصري علي عويطي  زيوت نباتية   USD 504,711.810  السنبلة للصناعات الغذائية  شركة 

افة  -مصرف الجمهورية محمد بالعيد ابوبكر سليمان  مواد خام  USD 250,000.000  شركة البدر الدولية للصناعات الغذائية   املختار للصر

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية عجول  EUR 525,100.000  ة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  شرك

 الرئيس ي   - مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال  USD 1,600,070.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل  حضائر دواجن  USD 2,997,013.000  شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  مجمدات منزلية  EUR 96,648.000  ير كهربائية وقطع غيارهاشركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغ

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 295,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 69,300.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران USD 57,168.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران USD 204,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 37,500.000  التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 

افة  املختار -مصرف الجمهورية ابوبكر بالعيد ابوبكر سليمان  مواد خام   USD 250,000.000  شركة ترس الطواحين للصناعات الغذائية    للصر

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مستهلكات EUR 14,528.000  شركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مستهلكات EUR 23,200.000  شركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  توريد قطع غيار EUR 46,200.000  الليبية للحديد والصلب شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة عمران ابوشعالة محمد بن فرج  عجول حية EUR 494,000.000  شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة عمران ابوشعالة محمد بن فرج  عجول حية +ابقار حلوب  EUR 633,800.000  سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد النفاتى رجب الترهونى  دجاج مجمد  USD 64,155.000  شركة العبود الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد النفاتى رجب الترهونى  دجاج مجمد  USD 85,000.000  شركة العبود الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   ابقار EUR 102,300.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دواجن مجمدة  USD 673,750.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  قطع غيار مولدات  USD 251,137.000  شركة سما الحديثة الستيراد االالت و املعدات الصناعية و قطع غيارها

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عادل مفتاح احمد بالشيخ تونة  USD 175,000.000  شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي  دونات كيكة   EUR 81,767.280  سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ين مصرف اليق  مصطفى صالح عيس ى أبوداقل  شيدر  EUR 180,180.000  شركة الساقية املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصطفى صالح عيس ى أبوداقل  موزريال EUR 180,180.000  شركة الساقية املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمعة محمد جمعة بن نعمة  شوكوالته USD 202,800.000  شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة سريعة  USD 288,792.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزة نقال  USD 800,052.000  ئية وقطع غيارها شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزة محمول  USD 1,116,032.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد الفيتوري إبراهيم مريود  ادوية بشرية  EUR 55,944.000  شركة دار األدوية الستراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سالم على ابوسنينة  رمضان  حليب مبخر  USD 127,990.530  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  USD fx trading 1/7 30/9 13,500.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  برامج تقنية منظومة  USD 15,275.790  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  خدمات دعم فني  USD 11,371.350  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  عضوية املكتب البحري  GBP 1,550.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  سداد الحد االدنى  EUR 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  اشتراك شهري سويفت  EUR 500.000  شركة مصرف األندلس 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نوري احمد مسعود تاللة  االالت   EUR 80,445.500  النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  شركة 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نوري احمد مسعود تاللة  االالت  GBP 80,445.500  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج  حليب مجفف   USD 140,000.000  شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  عمر أحمد عبدهللا بالحاج   تلزمات تشغيل  مس EUR 363,821.640  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي سلطان الشبلي   دجاج مجمد  USD 615,600.000  شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عمار عامر نصر الفيرس  مستلزمات سيارات  USD 62,350.000  وقطع غيارها  شركة الفوارس الستيراد السيارات 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس  معدات طبية   USD 65,816.720  شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس  منظار طبي  EUR 52,669.500  شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار   USD 176,700.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار   USD 416,175.040  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى  بذور زراعية  EUR 181,062.210  الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 لنواران فرع مصراتةمصرف ا محمد احمد مصطفى وفى  سماد زراعي  USD 442,000.000  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ضياف محمد الصيد الصيد   بورسيلن  EUR 20,782.920  شركة السفير املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  ارز  USD 198,900.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية   EUR 120,000.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوفل مصطفي صالح التومي  زيت عباد شمس  USD 1,101,875.000  شركة زهرة الكوفان للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عصام صالح محمد الحمال اجراءات حجوزات تذاكر  EUR 420,000.000  شركة الحدوة للخدمات السياحية ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري حليب مبخر  EUR 1,270,920.000  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  خالد احميد أحمد العابدى  حليب حكة EUR 287,760.000  شركة ثمر  الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 300,000.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 300,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 64,800.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,053,000.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,944,800.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   حسين حسين فضيل امغرغر  مواد خام  USD 1,240,382.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,430,078.000  شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

افق الدولية الستيراد مواد التنظيف املحدودة شركة   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  امحمد محمد امحمد شادي  مواد تنظيف  USD 3,310,800.000  التو

 رع الرئيس ي ف- مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 360,960.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 وكالة املــدار وجدي خليفة علي بلعيد   مستلزمات اطفال  EUR 35,535.990  شركة الحشان الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  احمد سالم سليمان   عسل EUR 40,240.800  شركة حدائق امليادين الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد رجب عبدالرحمن قصيل  أخشاب صناعية   USD 225,514.000  شركة الكوف لصناعة االثاث بجميع انواعه 

 فرع الرئيس ي - رف االندلسمص خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب  EUR 1,083,242.160  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 157,081.500  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 180,245.000  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم محمد عبدهللا رفيده  نا مضمضة ومعاجين أس EUR 171,302.320  شركة املركز الليبي للخدمات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   راهيم قدادامال املهدى اب  موز اخضر طازج USD 172,800.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات عرض   USD 300,253.500  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  سخانات مياه USD 332,820.000  املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم مختلفة  EUR 650,000.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي  أرز أبوبنت  USD 146,880.000  شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد   شاهي احمر  USD 128,520.000  النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ه فرع مصرات  -مصرف اليقين  احمد الطاهر احمد خضر   اخشاب  EUR 280,000.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  عسل  USD 120,475.000  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  مربع فارغ  USD 546,900.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  لفائف حديد مجلفن  USD 164,450.000  اعمار لصناعة الصاج املضلع شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش   اطارات  USD 1,096,737.370  شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش   اطارات  USD 1,066,651.200  يرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها شركة الخ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد تنظيف  USD 1,396,962.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك  حليب اطفال  EUR 251,850.000  شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   عماد علي رمضان البصابص ي  اجهزة موبايل واكسوار USD 1,661,550.000  نية  شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترو 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد حسن الصالحين بن سعود ساعات USD 57,295.530  شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها

 العروبة -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره   أثات مكتبي USD 1,376,800.000  شركة قلم املتميزون الستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عماد علي رمضان البصابص ي  هواتف محمولة  USD 452,900.000  كهربائية وااللكترونية شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عماد علي رمضان البصابص ي  هواتف محمولة  USD 1,423,725.000  شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عماد علي رمضان البصابص ي  أجهزة هاتف محمول  USD 281,740.000  شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجفندي  ترابيع رخام  USD 89,430.160  عالي الستيراد مواد البناء شركة األداء ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   رجب محمد علي الشاطر  موز  USD 2,055,816.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى  مستلزمات وأغذية لنحل  EUR 10,249.800  فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 خليج االول الليبي مصرف ال محمد علي محمد عديله حفاظات اطفال EUR 669,726.600  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عيس ى مصباح محمد عبيد  قطع غيار   USD 80,255.800  شركة ارياف املتوسط الستيراد قطع غيار السيارات  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي  زيت ذرة EUR 186,850.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي  حليب  EUR 70,875.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ى طرابلس  ال -مصرف اليقين  عبدالرؤوف رمضان عبدهللا برقان  قطع غيار EUR 11,260.600  شركة برقان الحديثة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  معز عزالدين الهادي بلعيد  الواح زجاج   USD 44,154.480  شركة الزاج العمال الزجاج واالملونيوم  

افذ من االلومنيوم و البي في س ي شركة   فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  قومة الومينيوم  EUR 21,460.000  القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي   فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  اكسسوار الومنيوم  EUR 123,989.600  شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 مصرف الخليج االول الليبي  عالء عز الدين سالم كرناف  تونة  USD 1,667,000.000  شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص نضائد EUR 251,045.000  خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 601,273.200  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ادم محمد على املطردى  جبنة EUR 176,904.000  شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مكانس كهربائية  USD 56,100.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض تن USD 208,140.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

افذ ودرابزين واألملونيوم   فرع مصراته  -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  م قطعات الومنيو  USD 410,000.000  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  خميرة USD 210,577.500  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس كمال على امحمد عمار   سردينا EUR 107,250.000  شركة الهيفوف الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  كيس لتعبية الدقيق  EUR 100,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  رحيم مفتاح علي بشير  عبد ال اطارات   USD 60,424.000  شركة أفاق الستيراد وسائل النقل ومستلزماتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  افران لتصنيع الخبز و  EUR 70,000.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 53,478.400  ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد USD 164,719.780  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة صالح محمد جحا   مناديل طبية EUR 231,381.000  ء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  شركة الزهرا

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  رياض عبدهللا املختار عبد املجيد  بطاطس مجمدة  EUR 91,980.000  املجموعة الغذائية الرائدة الدولية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس  مصرف ا جالل بالناصر بشير الصادى مستحقات وسطاء   USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   بن USD 239,616.000  شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت سيارات   USD 312,374.400  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 201,270.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 344,630.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  طارق سليمان خليفة املغوف  ارز  USD 940,000.000  شركة طليطلة للصناعات الغذائية 



  

 
25 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم معمر عمير طيطش  مواد خام  USD 264,345.000  شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي محمد ابراهيم بن طاهر  موزاريال  EUR 86,112.000  شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   أحمد عبدهللا على بالحاج  مواد خام   USD 318,000.000  مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالسالم علي فرحات النفاتي   رصيد اشتراك   USD 85,000.000  شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية  

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمود فرج جبران  غطاء علبة USD 58,000.000  بالدي الخير للصناعات الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  صيانة وقطع غيار USD 146,008.460  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات املناولة االرض  USD 70,401.750  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  ONIصيانة الطائرة  USD 343,923.160  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  اصالح محرك الطاقه   USD 466,348.320  الخطوط الجوية االفريقية شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  صيانة الطائرة EUR 1,485,738.010  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تغيير سعة الطائرة   EUR 222,668.000  الخطوط الجوية االفريقية شركة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم طيران  USD 148,604.260  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  رسوم طيران  USD 130,246.660  ريقية شركة الخطوط الجوية االف

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سجاد لطائرات الشركة EUR 33,880.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي EUR 1,047,704.340  الرفيع للصناعات الخشبية  مصنع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي EUR 95,200.000  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد بلعيد اشتيوي االجهر  خشب  EUR 306,250.000  مواد البناء واالثاث شركة ليبيا الوطنية لصناعة 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام لالسفنج  USD 247,500.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نادر يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 3,480,513.000  شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية 

 مصراتة  -مصرف الوحدة  محمد الصل محمد ميالد  معدات طبية  EUR 1,429,480.000  شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 1,329,998.100  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

افد واالشكال الهندسية من االملنيوم والبي في  مصنع   فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل  USD 224,999.960  راس املاجن لصناعة االبواب والنو

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات  EUR 266,393.240  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  أحمد علي أحمد شميلة  دهانات  USD 69,589.800  شركة الياقوت االزرق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف   مواد بناء USD 90,997.200  مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  م الشيخى عبدالسالم حسن عبدالسال  اجهزة منزلية متنوعة  EUR 1,420,175.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  USD 26,636.100  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  USD 40,592.400  شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  جبنة هابي كاو  EUR 2,160,725.410  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  ماد مفتاح حسين علي ح مستلزمات خبز وخبيز  TND 712,065.850  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  كريمة حلويات TND 286,927.400  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  خميرة حلويات TND 399,385.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  خميرة فورية EUR 216,095.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد يوسف محمد ابوتركية  لفات حديد مجلفن  USD 212,225.000  مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد احمد علي ابوتركية  سيارات تويوتا USD 3,739,700.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار سيارات   USD 245,654.360  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   محمد احمد علي ابوتركية  زيوت محركات USD 52,034.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  أرز  USD 62,500.000  رونا الستيراد املواد الغذائية شركة في

 مصرف النواران فرع مصراتة حسام الهادي جبران ابوزهو  مواد خام الواح عازلة  USD 138,579.100  شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  دواجن مجمدة  USD 297,000.000  افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  اسماك مجمدة  USD 85,260.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم   USD 10,000.000  شركة معامالت للخدمات العامة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   توريد صكوك   USD 11,065.470  شركة معامالت للخدمات العامة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   توريد صكوك  USD 783.000  لخدمات العامة شركة معامالت ل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم دعم فني    USD 6,296.940  شركة معامالت للخدمات العامة 

 مصرف النواران فرع مصراتة يوسف صالح سالم موس ي  شاحنات EUR 375,000.000  الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر ابيض  USD 4,433,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية

 بنغازى  -مصرف الصحاري  اية عبدالناصر املهدى قداد   اكياس تغليف  EUR 355,200.000  ف و الغالل شركة الوادي للمطاحن و األعال 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص  منظومات تكييف USD 102,371.200  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبداملعز مصطفي سالم التومي   أسالك  USD 1,332,688.000  ساسو الذهبية لصناعة مواد البناءشركة 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  املونيوم خام  USD 73,700.000  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمود حسن محمد محمود  محركات  USD 88,630.000  شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الفالح الصادق نصر   اسقف معلقة  USD 87,154.900  شركة املدينة الحديثة لصناعة االلومنيوم واالسقف املعلقة والديكورات  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  آالت ثقيلة USD 1,632,500.000  شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر  شاحنات EUR 739,500.000  واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات  شركة جبال ليبيا الستيراد االالت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس   اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 90,018.800  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  حليب أطفال  USD 494,909.520  شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  أدوية بشرية EUR 551,985.000  لطفل شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم وا 
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 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  قمح طري  USD 1,035,000.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبدالناصر عبدالسالم أحمد الجفال  قمح طري  USD 1,207,500.000  شركه الوتد للمطاحن واالعالف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات EUR 183,129.500  شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  صالح الدين خالد عمرو   معدات طبية  EUR 51,934.400  ة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية شركة الدق

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  كمثري  EUR 95,256.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  جبنة شيدر  EUR 346,320.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي  زيت طهي  USD 321,300.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف  USD 894,489.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف   USD 979,045.000  شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 184,840.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 38,725.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 34,800.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   اتف محمولة  هو  USD 530,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 500,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس  اكسسوارات بي في س ي  USD 200,000.000  شركة الجهد املثمر لصناعة البي في س ي 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  عثمان امعمر محمد الصداعي  ك حديد اسال USD 33,311.250  شركة البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد والصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد يوسف الهادي خلف   معدات طبية  USD 2,089,577.000  شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن   مواد خام بالستك  USD 507,003.750  دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية شركة 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  على صالح محمد عبدهللا  إطارات  USD 297,875.000  شركة اإلطار األفضل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   مواد خام  USD 1,530,554.000  ركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناءش

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله مواد خام  USD 135,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري احمد مسعود تالله خيوط تشطيب  USD 555,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  لدويهش محمد عادل محمد ا معدات طبية  USD 3,968,981.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   مستلزمات انتاج وتشغي USD 2,743,850.000  شركة االرض املعطاء لصناعة االعالف والدقيق 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   مواد خام ومستلزمات ت  USD 2,839,430.000  شركة االرض املعطاء لصناعة االعالف والدقيق 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة  EUR 304,636.310  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة  EUR 53,058.240  اللحوم شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  هريسة   USD 411,643.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  هريسة   USD 446,768.000  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 
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 الفرع الرئيس ي  - مصرف املتحد مؤيد عامر محمد فرفر  كاتشب + مايونيز  USD 69,920.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 455,760.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  EUR 260,730.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 232,140.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 104,850.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

افذ   فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب صناعية    EUR 277,500.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار اكياس فارغة USD 2,960,000.000  شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار اكياس بلستك USD 2,308,800.000  شركة السكر االبيض للصناعات الغذائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حميد منصور فرج الزياني  والعات  USD 60,000.000  شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد حسين حسين املطردى  آالت طباعة EUR 227,571.000  شركة قصر األضواء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد   معدات طبية  USD 3,805,343.000  الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية شركة 

 الصريم -مصرف الجمهورية  عبد الباسط محمد الباعور  برنامج تدريبي USD 48,231.000  الهيئة العامة للمعلومات  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  دعائم حديدية وسقالة USD 85,200.000  اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احمد محمد احمد معيتيق  اضافات اعالف  USD 49,880.000  شركة فيومي لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  شامبو EUR 36,046.240  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة   الحمزاوي  الصادق عبدالقادر عبدالكبير  مواد تنظيف EUR 33,048.000  شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرف  الحمزاوي الصادق عبدالقادر عبدالكبير  مواد تنظيف  EUR 33,048.000  شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  امنة الهادي مولود الغرابلي  اكياس اسمنت  USD 1,187,208.000  ناعة الطوب االسمني  شركة القمة الذهبية لص

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 321,160.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 3,418,800.000  بحيرة الشمال إلستيراد التبغ شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   مضافات اعالف  USD 2,384,100.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  عالءالدين الطاهر مختار ابوعائشة   وحدات وقواعد  USD 345,076.350  تصاالت وتقنية املعلوماتشركة الوادي لال

 وكالة املهارى  -مصرف الصحاري  عالءالدين الطاهر مختار ابوعائشة   هوائيات  USD 189,566.120  شركة الوادي لالتصاالت وتقنية املعلومات

 زليتن   -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  قضبان حديدية USD 2,310,000.000  شركة االيادي الذهبية للصناعات الحديدية 

 ليج االول الليبي مصرف الخ عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه ارز  USD 560,000.000  شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  رحاب فضل هللا عمر ساس ى   USD NUTELLA 86,724.000  شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرج املختار الدنقاوي  بالط USD 2,970,000.000  شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد علي علي بالراس  علي  مشروع منظومة   EUR 151,193.960  شر كة هاتف ليبيا  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد علي علي بالراس  علي  هواتف السلكيه USD 294,000.000  شر كة هاتف ليبيا  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد علي علي بالراس  علي  مشروع صيانة  USD 595,539.500  شر كة هاتف ليبيا  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد علي علي بالراس  علي  مشروع صيانة  USD 1,087,912.600  شر كة هاتف ليبيا  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد رمضان الطاهر ابوتركية مواد خام   USD 1,472,527.470  دانا لصناعة االثاث املعدني مصنع 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  سداد التزامات مالحية  USD 2,768,062.000  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام   USD 1,016,400.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام   USD 1,808,200.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط  كرتون  USD 1,975,000.220  شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية  

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  بشير عبدهللا سالم الطوير  اسمدة  USD 295,344.000  الصنوبر العاملية الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية ذ.م.م شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -ن مصرف اليقي عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مدخالت انتاج USD 2,173,913.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عوض جمعة سالم مختار االت USD 538,000.000  شركة العين للصناعات الغذائية و تعبئة املياه و العصائر 

افد    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامه رمضان مفتاح إشناق   أخشاب   EUR 136,200.000  شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبد املجيد محمد إبراهيم مللوم  زيت عباد الشمس  EUR 141,900.000  شركة جودة االصناف الستراد املواد الغدائية

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية عبد املجيد خليفة عبداملجيد الطشاني  اتات  EUR 89,340.000  ة وااللكترونيةشركة أدم الستيراد األثاث املنزلي واملكتبي واألجهزة الكهربائي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان يوسف عوين   سلك مجلفن  USD 29,541.000  شركة الريان قروب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 بنغازي  -مصرف الواحة  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل اجهزة موجات صوتية USD 290,173.820  شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  الجابري احمد محمد حسن  إطارات  USD 455,062.700  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  امال املهدى ابراهيم قداد   موز اخضر طازج  USD 283,500.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  لفات حديد  USD 1,240,788.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  حديد  USD 1,060,688.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  حديد  USD 1,075,400.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 حي االندلس   -مصرف شمال افريقيا  معاد أدم ابراهيم البصير  منظم مياه حمام  EUR 107,712.000  شركة املرجان االبيض الستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  كيماويات  EUR 27,342.900  ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها شركة 

 الفرع الرئيس ي -ريقيا مصرف شمال اف معاذ احمد مفتاح البشتي  غطاء عبوات بالستيك  EUR 78,078.000  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  مواد خام لصناعة زباد EUR 27,510.000  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  ملصق عبوات بالستكية USD 117,244.200  ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها شركة 

 لحره  املنطقه ا-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه حديد  USD 1,950,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب  شكالطة إملانية  EUR 95,422.530  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أزم صالح خميس أيوب  بسكويت وشكوالته EUR 265,242.620  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد علي ابوبكر الزبته اطارات  USD 65,164.900  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الد عمر مختار معيتيق خ مواد خام للتصنيع  USD 1,317,199.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع  USD 2,631,930.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام للتصنيع  USD 2,253,930.000  قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خالد عمر مختار معيتيق  مواد خام صناعية  USD 2,401,730.000  شركة قمة االتقان لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  اطارات  EUR 472,532.970  شركة الفضيل الستيراد االطارات  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   مستلزمات طبية   USD 3,786,508.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   منتجات طبية   USD 3,791,167.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عبدهللا محمد البكاي  منتجات طبية   USD 2,742,960.000  رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي معدات طيبة   USD 2,461,111.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتنظيف   USD 1,344,550.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  عبدهللا مواد تعبئة وتغليف   USD 1,176,680.160  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام  USD 755,088.880  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 884,800.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 160,083.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسماء الهادي محمد العماري   معدات طبية  USD 2,005,400.000  (2ستيراد املعدات الطبية حسب الفئة رقم )شركة الرصانة الطيبة ال 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسماء الهادي محمد العماري   معدات طبية  USD 2,457,000.000  (2شركة الرصانة الطيبة الستيراد املعدات الطبية حسب الفئة رقم )

 الرئيس ي   - مصرف األمان  طالل رمضان على املصرى  مكرونة  USD 247,350.000  شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية والفواكه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   انة استهالك وصي USD 84,784.410  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة   USD 137,935.480  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة   USD 164,637.170  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ   عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة  USD 169,424.410  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة   USD 169,652.450  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 190,086.360  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهال وصيانة USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة   USD 173,953.520  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 217,650.840  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 بي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي اللي  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 29,917.550  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إيجار طائرة   USD 160,252.170  االجنحة الليبية للطيران املساهمة شركة 

 ي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليب عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 162,919.860  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 168,321.030  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عاطف محمد مصطفى االسود   زيت ذرة   USD 63,750.000  شركة معالم الغد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  تركية ساس ي ابراهيم بشون  معدات طبية  USD 3,845,500.000  شركة املرصد الساطع الستيراد املعدات الطبية  

افذ واكسسوارات النجارة اقية الستيراد مستلزمات االبواب والنو  ذات العماد  -مصرف الواحة  خالد عبدهللا محمد الدرناوى  اكسسوارات مطابخ EUR 182,630.010  شركة الديار الر

 بنغازي الطبي  -مصرف الجمهورية  يوسف ابراهيم يوسف تمصص الرايس  ادوية ومعدات طبية EUR 499,512.740  شركة االمتياز االول الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سعيد محمد   عفاف عمار  مواد خام  USD 3,135,360.000  شركة املسار االول الستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط  EUR 320,956.050  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالعاطي عمر محمد بالخير  غاز تاني اكسيد الكرب  USD 416,000.000  السهم لتعبئة الغازات الصناعية والطبية مصنع 

 ةمصرف النواران فرع مصرات  عبدالعاطي عمر محمد بالخير  مصنع غاز االسينيلين  USD 59,000.000  مصنع السهم لتعبئة الغازات الصناعية والطبية 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عصام رجب محمد الجحش  سيارات   USD 590,471.870  شركة سيارات املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها املساهمة التابعة لشركة ايالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  اكياس فارغة USD 2,625,000.000  شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  نيلو تغليف  USD 2,730,000.000  شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة منتجات طبية   USD 3,351,831.000  اد املعدات الطبيةشركة املارستان إلستير 

 جنزور    -مصرف الواحة  جمال الهاشمي عبدهللا عياد   بسكويت  USD 20,084.300  شركة اسيد االولي الستيراد املواد الغدائية

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق سليمان خليفة املغوف  ارز   USD 2,773,000.000  طليطلة للصناعات الغدائية شركة 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فرج ابراهيم بوفطيرة أجهزة هواتف  USD 1,620,360.000  شركة البديل الجديدة الستيراد االجهزة االلكترونية

 املقريف  -مصرف الجمهورية  هائل محمود على الهتكى  معدات طبية   USD 648,953.000  ستيراد املستلزمات واملعدات الطبية شركة الزين الدولية ال 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد عبدهللا اشتيوي السعداوي  مواد خام  USD 262,960.880  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  مهره املهدى احمد الهمالي  مكونات افران منزلية  EUR 1,452,350.000  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 1,000,080.000  شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد البشير محمد الشباح دجاج مجمد   USD 880,188.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد أحمد محمد الشريف  سخانات USD 102,890.000  االفاق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد أحمد محمد الشريف  غراء EUR 30,956.900  شركة االفاق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

شركة دار الخبرة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 واالجهزة االلكترونية

 235,018.680 EUR  مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدهللا احمد ابوفارس  مواد كهربائية 

دولة واملستحضرات الطبية  شركة فارس املتميزة الستيارد املعدات الطبية واال 

 ومستلزمات االم والطفل 

 897,120.000 USD  الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  منصور رمضان منصور العاتي   معدات طبية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  هيفاء رمضان على الرقيبى  قمح طري  USD 6,037,500.000  شركة بستان االمل للمطاحن و االعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجاندي  شاهي اخضر  USD 197,200.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجاندي  نسكافي USD 98,940.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  نوري محمد امحمد شادي  سكر USD 2,976,750.000  شركة اتجاه القمة الدولية الستيراد املواد الغذائية 


