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 . 08/12/2021حتى   02/12/2021تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

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

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي   مضخة مياة  USD 299,458.500  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  زيت طهي   USD 3,553,000.000  سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد الطيب محمد السني الزواوي  مواد خام   USD 535,000.000  مصنع األساس لصناعة الصاج املضلع  

 مصراتة -مصرف الصحاري  هيثم سليمان حسين حسين  بطاريات سيارات USD 518,612.380  ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة دروب 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت طهي  USD 1,489,266.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي  بسكويت وشكالته EUR 1,042,411.920  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد السالم أبو نوارهخالد عبد الكريم  دجاج مجمد  USD 1,234,971.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة واملواش ي و اللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عواطف بشير محمد القصبى  معدات طبية  EUR 31,306.700  طفل شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم و 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   كرتون   EUR 112,087.040  شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف  شركة 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  غساالت USD 221,387.280  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  مكيفات USD 246,600.000  شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان  جبنه موزريال  EUR 275,886.000  شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 1,632,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 2,066,861.550  ش ي واللحوم  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملوا

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 620,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 1,399,996.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   جاج مجمد  د USD 537,264.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   دجاج مجمد   USD 213,400.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة   زيت طهي  USD 1,140,625.000  ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يرة  عادل فوزي محمد الصغير ابوسد لحوم مجمدة  USD 601,127.100  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الصغير علي وهيبه. بسكويت  USD 37,760.000  شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 666,973.600  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 185,967.680  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها
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 الخليج االول الليبي مصرف  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 281,233.590  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 271,744.350  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 290,575.260  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  إطارات  USD 99,025.960  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 637,217.230  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 154,933.220  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  اطارات  USD 24,889.890  شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  نضائد USD 439,776.620  كه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارهاشر 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات جديدة  USD 380,846.740  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات جديدة  USD 392,814.750  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  اطارات  USD 328,751.340  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 417,262.300  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 825,717.060  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 444,116.140  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  غرفة مقاصة   USD 126,236.000  لليبية  الخطوط الجوية ا

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  غرفة املقاصة   USD 608,515.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  غرفة مقاصة   USD 229,769.000  الخطوط الجوية الليبية  

 االول الليبي  مصرف الخليج نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 342,144.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 1,947,377.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  كيكات   USD 1,036,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح مواد منزلية  USD 331,520.400  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   قطع غيار   USD 82,110.000  واإللكترونية املساهمة   شركة التداول للوساطة املالية

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي ار  USD 201,863.200  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

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

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  أنابيب بي بي ار  USD 179,570.400  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي ار  USD 166,198.320  كة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  شر 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعيد  مواد خام  EUR 99,792.000  شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  اغدية طبية عالجية  USD 101,435.880  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زيت الزيتون  EUR 42,715.440  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زيتون علب USD 132,257.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي  -املتوسط الفرع الرئيس ي مصرف  طارق محمد علي الورفلي  زبدة الكاكاوية   USD 40,494.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  قهوة وكابتشينو  EUR 912,004.000  شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  أيوب سعيد جمعة الصكيك  حليب اطفال  EUR 371,900.000  شركة امللكة الدهبية الستيراد مستلزمات األم و الطفل 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي  نسكافية USD 458,826.750  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة مواد خام   USD 290,880.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  شاي USD 310,500.000  شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 مصرف النواران فرع مصراتة علي عبدالكريم محمد الرعيض   االالت ومعدات   EUR 230,000.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   تونة  USD 994,640.000  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية 

 سوق النور  -مهورية مصرف الج فولي فرج محمد حسين   تونة معلبة  USD 996,040.000  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية 

 باب الجديد  -مصرف الجمهورية  محمد الصيد محمد الرخص ي   مواد خام مناديل  USD 70,800.000  شركة ازهار الربيع لصناعة املناديل الورقية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  اسمنت  EUR 600,000.000  شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك  قمح USD 5,173,438.000  شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب   USD 1,834,560.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  يوسف علي إمحمد الفقي  لحوم مجمدة  EUR 1,000,920.000  شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة   USD 226,800.000  اللحوم   شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي و 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه   كشكول  USD 149,040.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  زبدة حيوانية EUR 118,930.520  تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن   EUR 161,058.240  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة EUR 167,580.000  د املواد الغذائية شركة تواصل الغد إلستيرا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاهي  USD 150,538.500  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هدى محمود علي الكالوش  اطارات  USD 284,114.000  مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل املختلفة  شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش   مواد خام   EUR 73,387.050  شركة افاق التطوير لصناعة االلومنيوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 39,950.000  ستيراد املواد الغدائيةشركة الطائف إل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 50,031.640  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  زبادى  EUR 155,520.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  علب وصناديق  USD 253,650.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي  زيت ذرة USD 340,648.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  مكيفات USD 386,532.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  اطارات   USD 291,488.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  مفتاح على مصطفى همان  بالط سيراميك  EUR 132,667.140  ملحقاتهاشركة املتخصص الليبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية و 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبد الحميد محمد حمدان السوالم  اسمنت  EUR 76,000.000  شركة املختص الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 295,507.200  بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  تاج الدين محمد عيس ى الرزاقي  مكرونة  EUR 217,680.000  شركة املوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائية

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  صالح الدين على محمد الرجبانى  أدوية بشرية  EUR 210,870.000  البارينا إلستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات واملختبرات واملستحضرات الطبية  شركة 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  مصطفى الفقيه محمد عبدامللك  خامات حديد  USD 32,885,752.500  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  اغدية اطفال  EUR 331,957.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة  تونة معلبة USD 471,703.500  ية شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائ 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   أرز  USD 197,856.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  اكياس بالستيكية  USD 190,000.000  النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  شركة 

 كالة قوز زناتهو  -مصرف الصحاري  عبدالسالم احمد فرحات التير  أسفلت خام   USD 1,461,000.000  شركة السدرة لصناعة االسفلت واملواد العازلة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالباسط سعد محمد ابوجناح  مكيفات USD 1,806,900.000  شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية 

 مصرف الجمهورية بالخير  سالم حمد سالم الرطيل   مالبس واحذية  USD 100,896.570  املحيطات الستيراد املالبس و االحدية شركة 

 القادسيه  -مصرف الجمهورية  حسين على ضو زائد  عجول  USD 946,000.000  شركة العاصمة االولى الستيراد املواش ي واللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي   خدمي  USD 209,017.140  شركة ليبيا للتامين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد خدمات   USD 95,658.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  سنوي لتقىمحضور  USD 5,474.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني ملنظومة   USD 20,550.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد بطاقات  EUR 12,000.000  شركة املدار الجديد 

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم  شاهي USD 35,254.080  شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الهادي احمد الصيد بيوك حليب معقم   USD 82,650.000  الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الهادي احمد الصيد بيوك تن معلب   USD 319,127.500  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه  

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن  شاي احمر  USD 282,450.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فاضل مفتاح امحمد انفيص  طباخ غاطس   USD 84,177.000  شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  ذرة USD 3,250,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد امحمد علي عبدهللا   حواالت تامين USD 4,200.000  هيئة االشراف على التأمين 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد امحمد علي عبدهللا   حوالت تأمين  USD 10,000.000  هيئة االشراف على التأمين 

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  عبدهللا   خليل ميالد مادة خيوط   USD 238,000.000  شركة املبدعون لصناعة السجاد واملوكيت  
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص  USD 100,000.000  شركة املدار الجديد 

 املصرف اللليبي الخارجي   فرج سالم ميالد االطيوش  ايجار تشغيلي  USD 43,750.000  شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية املحدودة 

 املصرف اللليبي الخارجي   فرج سالم ميالد االطيوش  ايجار طائرة  USD 180,000.000  شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   شاهى  USD 597,000.000  يه  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية  EUR 137,026.870  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  مكيفات USD 903,450.000  شركة املض ي الستيراد  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  وزي محمد الصغير ابوسديرة  ف غوازل لتبريد   EUR 406,614.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   سكر  USD 2,542,540.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   سمك مجمد   USD 394,864.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  املنتصر   ابرهيم امبية عبدالصمد زيوت محركات   USD 362,632.000  شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية  

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة أخشاب   EUR 125,810.000  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

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

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة مسطحات خشبية   USD 276,736.810  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  فرج مختار فرج جبران  عجول حية EUR 33,000.000  شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل   مواد خام   USD 792,992.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  جبنة موزريال  EUR 614,250.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل اكرم محمد رجب الذيب  زيت   USD 548,250.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام نصر الدين سالم الشاملي  فرن كهربائي  USD 44,000.000  شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر USD 1,020,500.000  الجاهزة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام   USD 102,474.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  زيت طهي  USD 531,250.000  اد الغدائيةشركة ممتاز الغذائية الستيراد املو 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد  حليب  TND 108,864.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أحمد عبد السالم سالم الدنوني   ادوية   EUR 290,735.000  الليبية الحرة للخدمات الطبية  الشركة 

 زليتن   -مي الليبي املصرف اإلسال  امعمر ميالد امعمر الرطيل    USD PVC RESN 724,040.630  شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مركز موز  USD 114,660.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسين حسن ابراهيم أميمن   تالجات و فريزات   EUR 259,652.000  الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  شركة 

 رج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع ب  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  البان USD 73,152.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مركز   EUR 1,652,335.200  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه  مستلزمات زراعية  USD 431,557.320  سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها شركة 
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 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   يب اطفال حل EUR 431,200.000  شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل  

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  عبدهللا عبدالقادر ابراهيم لعيرج  حليب أطفال  EUR 217,500.000  شركة ليبيا الشرق الستيراد االدوية و املعدات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  يوسف مصطفى محمد بن راشد   طالء ومواد عازلة  EUR 44,865.750  االصالح الرشيد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  حديد صناعي USD 131,040.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  سخانات مياه USD 655,920.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  عمر محمد عمر الطبال ادوية بشرية  USD 516,500.000  شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي  حليب  USD 268,760.000  الدانوب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات  USD 458,969.430  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  ثالجات EUR 23,280.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د املجيديب حسين رمضان محم الواح فورمايكا  USD 178,398.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الهاشمي خليفة محمد الكايخ سيراميك  USD 66,097.000  شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية   USD 68,006.900  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية  USD 126,820.000  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة  فرن  USD 129,622.000  االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة القصيبة الستيراد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد عناية بالجسم USD 239,178.780  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالكريم محمد الرعيض   محمد تصنيع  لدقيق ل USD 47,530.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد أولية لأللبان EUR 242,844.400  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيار آالت  EUR 250,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 222,064.350  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي احمر  USD 266,500.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  سفيان محمد مسعود ابونوارة قطع غيار   USD 467,580.000  شركة الكرم الستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن احمد حسن ابريرة أدوية   USD 217,850.400  الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  شركة 

 الفالح  -الجمهورية مصرف  جمعة سليمان سالم الفقى  شامية  USD 122,172.000  شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود ناصر مفتاح سبس ي   علب توزيع  USD 158,995.080  شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نجيب أحمد على الضراط مواد بناء  EUR 262,976.710  االنماء التضامنية الستيراد مواد البناءشركة 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  الزبته ابو حنك  عادل عمر ابوبكر  أسالك كهربائية  EUR 464,766.300  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  أسالك كهربائية  EUR 471,449.250  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي   أثاث  USD 28,018.000  االثاث  شركه قصر املناره ألستيراد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي   أثاث  USD 42,331.000  شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد علي النيهوم  تن  USD 279,224.000  مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش   اجهزه كهربائيه   USD 420,830.000  شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية   

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش   تلفزيون سامسنج USD 496,718.000  شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية   

 فرع جنزور   -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبدالسالم السويح مالبس واحذية  EUR 156,068.000  شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد سالم رحومة جبنة موزريال  EUR 33,949.000  شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام  USD 302,400.000  نج و املفروشات و املراتب شركة الربيع لصناعة االسف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 613,800.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان  تن معلب & سردينة TND 255,638.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت زيتون  EUR 209,000.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   مواد كهربائيه  USD 142,700.000  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 159,000.000  شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  حليب معقم  USD 29,791.200  لين العاملية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصراته - مصرف األمان  عصام الدين عبد هللا ابراهيم الحشاني  USD SOYBEAN MEAL 2,800,000.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح  سداد تكلفة شحن   GBP 1,485,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام  USD 120,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير  الواح عازلة  USD 264,177.700  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  مغلفة مطبوعة  EUR 81,000.000  السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية شركة 

 وكالة الصابري  -ورية مصرف الجمه صابر محمد مصباح القذافي  اخشاب EUR 667,668.450  شركة مجموعة األوائل لصناعة األثاث املنزلي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات  USD 294,807.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق على مؤمن صويدق   ع   مستلزمات غرف EUR 771,481.440  شركة الشاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الهوارى  -املصرف التجاري الوطني  عبد الحليم إبراهيم مفتاح الهمالي   صويا USD 1,620,000.000  شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة  EUR 2,876,792.650  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى   حديد صناعي USD 221,000.000  مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى   حديد صناعي USD 667,750.000  مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  EUR 86,223.950  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  
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 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح  EUR 138,864.000  ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ان فرع مصراتةمصرف النوار  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مضخات مياه  USD 164,230.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق USD 126,500.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  على صالح الفيتوري جويده  سجائر USD 4,045,580.000  شركة الوطنية إلستيراد التبغ 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي  االالت  USD 2,682,000.000  شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون 

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  عبدالسالم سويلم  سامله عمار  زيت ذرة EUR 480,900.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم   تونة معلبة EUR 449,505.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  جبنة شيدر  EUR 189,200.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز   موز  USD 1,145,648.000  شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   خالطات مياه EUR 275,409.400  مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها شركة راما الدولية الستيراد

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق           حليب صافي  USD 73,482.000  شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة  

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه EUR 117,408.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر الصغير   ابوبكر ابراهيم قطع غيار   EUR 812,007.720  شركة الوفاق إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 173,470.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 588,117.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 218,837.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات   USD 114,650.940  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد رجب رمضان قنباشة  إطارات زراعية  USD 268,372.880  شركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  أحذية مالبس  USD 1,070,588.220  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس واخذية USD 113,646.090  شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   أسمدة  USD 481,000.000  عي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية شركة الزرا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس  USD 900,000.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  إسماعيل املهدي رمضان كريرة   تونة  USD 112,000.000  شركة عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  ر العربى املبروك بلعيد عبد الناص مواد صحية  EUR 214,851.500  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 652,275.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عصام مفتاح امحمد حيدر  قطع غيار سيارات  USD 285,000.480  القلعة الذهبية الستيراد السيارات وقطع غيارهاشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  جبنة مطبوخة   USD 747,656.160  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة مطبوخة  EUR 237,500.000  مواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها شركةاال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  خالد عاشور محمد ابوفردة   شاي اخضر   USD 1,479,000.000  شركة القيصر الستيراد املواد الغدائية 
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 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  مكيفات  USD 406,220.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   بندق USD 133,750.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   بندق USD 132,250.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتاح العجيل  دانيه على م بندق USD 69,550.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد   USD 860,028.750  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد   USD 133,625.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مولدات USD 225,000.000  شركة سما الحديثة الستيراد االالت و املعدات الصناعية و قطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عمر عامر احمد املودي   كوابل كهربائية   USD 199,925.190  لغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة الطويبية الستيراد االجهزة الكهربائية وا

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي  جبنة شرائح  USD 100,172.000  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي  كيكة دونات  EUR 81,860.400  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مخلوف محمد عبدهللا املشتال    مكيفات USD 1,042,800.000  قطع غيارهاشركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها و 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب مركز  EUR 311,800.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  تونة معلبة USD 505,600.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 1,243,032.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام  EUR 74,455.040  لجيد للصناعات الغذائية  شركة ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد منصور مفتاح شغيب  مس عباد ش+زيت ذرة USD 275,626.760  شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر أحمد عبدهللا بالحاج   مستلزمات تشغيل   EUR 202,813.460  بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم  مصنع 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد مصطفى وفى  محمد اسمدة زراعية  EUR 648,000.000  شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد رحومة عمار الكويديرى  معجون طماطم   EUR 811,776.000  شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 296,475.000  الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  EUR 123,676.790  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  امال املهدى ابراهيم قداد كيك وشوكالطة   USD 55,752.500  الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة الطازج

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  حديد صناعي USD 362,000.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أكرم رجب ابوشناف العطوي  USD sandwich panels 103,668.500  شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي  

 جاري الوطني ـ امليدان البلدية املصرف الت أية عبدالناصر املهدي قداد  صويا USD 2,700,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد حسن الصالحين بن سعود ساعات USD 48,425.500  شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش  زيت ذرة USD 3,550,000.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش  طماطم EUR 2,554,400.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال بورسلين USD 3,064,068.000  املواد الصحية وملحقاتها شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء و 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 180,025.880  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة صويا USD 2,257,840.000  سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم زيت صويا  USD 232,500.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم مضافات أعالف   USD 148,475.200  الشروق الليبية للمطاحن واألعالف شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على ابوبكر الزبتة أبوحنك  اطارات   USD 93,147.000  شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة الطاهر احمد الطاهر خضر  MDFملون  EUR 38,379.550  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  افران  EUR 137,008.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد سيارات  USD 115,872.570  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة   غساالت USD 653,660.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى اقساط إعادة تأمين   USD 339,974.160  حدة للتأمين املساهمة الشركة املت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى اقساط اعادة تأمين  USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية  USD 146,135.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  USD GAZ COOKER 146,135.000  هربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الك

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباري علي الهادي العروس ي  توريد  EUR 58,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي أبو فارس األحرش  بي في س ي  USD 211,310.000  شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ية مواد صح EUR 170,153.010  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عبدهللا على بالحاج  مواد خام  USD 186,200.000  مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات 

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 155,000.000  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تجاري  EUR 1,393,645.100  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معتوق مصطفي محمد معتوق  تجاري  EUR 857,708.890  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تجاري  USD 305,100.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات مناولة   USD 459,980.890  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 225,600.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ي االجهر محمد بلعيد اشتيو  اخشاب EUR 315,350.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 805,189.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي يوسف املبروك جويلي   اسمنت   USD 460,000.000  الصيب املثالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  بريدان  ابراهيم محمد ونيس مكيفات هواء   EUR 103,524.640  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  مستلزمات خبز   TND 2,498,888.500  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جالل محمد البشير ساري  مستلزمات ومواد خ USD 3,314,454.500  شركة املهارة االولى لصناعة االثاث
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   معدات طبية  USD 2,956,569.000  شركة تاج السالم الستيراد املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار   USD 499,756.160  يراد والتصدير شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واست

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية  USD 3,539,173.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  دجاج مجمد  USD 278,368.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   مواد منزلية  EUR 201,461.440  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد محمد منصور وصل   معدات وأدوية   USD 1,609,165.000  شركة البركة الطبية للخدمات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عبدالهادي محمد الهوني  قطع غيار سيارات   EUR 121,202.390  الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 اتةمصرف النواران فرع مصر  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 409,099.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  شريط بي في س ي  EUR 72,838.290  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 31,452.500  شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمود حسن محمد محمود  محركات قوارب   USD 88,380.000  شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري 

 مصرف النواران فرع مصراتة امحمد عبدهللا االبيض عبدهللا علبة فارغة EUR 162,500.000  شركة املنصورة ليبيا للصناعات الغدائية

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  سالم بن عروس محمد بن عروس   غاز طهي  USD 32,643.000  شركة املاس ي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   كيك مخبوز  EUR 56,701.440  املهام الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   كيك جاهز مخبوز  EUR 88,000.000  شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 90,000.000  كة تالية الستيراد املواد الغذائيةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي هواتف نقالة   USD 1,100,055.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونيةواملواد الكهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   ملحقات حاسب آلي   USD 1,020,366.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  سامية رجب الهادي ضياف  ادوية   EUR 124,359.840  املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم   شركة يشفين الستيراد

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد تنظيف USD 216,442.720  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة   USD 1,501,255.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد جبريل مفتاح الزبته ابوحنك افران USD 220,662.000  شركة الصافي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 2,351,150.000  ير الكهربائية وقطع غيارها شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغ

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالغني جمعة مريخيص  قالب قارورة USD 111,496.670  شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان سليمان   حنين عبدالسالم ارز  USD 73,584.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تن معلب   USD 77,775.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

افة االسالمية -مصرف الجمهورية سليمان عبدالحفيظ ونيس قادير هاتف محمول  USD 458,735.000  العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية شركة   املختار للصر

 رف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن مص ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات  USD 2,431,000.000  شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس معاذ فرج رمضان حدود  أسمنت  USD 215,000.000  شركة الخروبة لصناعة مواد البناء و االسمنت و الجبس 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فرج علي دخيل الالفي   اسالك كهربائية  EUR 133,112.670  شركة الصلصال لصناعة مواد البناء  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا البكاي معدات طبية  USD 2,910,426.000  شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  سة  هري USD 432,768.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  هريسة   USD 398,643.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  حليب   EUR 268,548.000  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 ئيس ي الفرع الر  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  حليب  EUR 131,764.160  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة مثلثات EUR 154,677.600  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل   مستلزمات زراعية  USD 450,000.000  األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  رياض مصطفى عبدالصمد سالم    م معجون طماط USD 412,500.000  شركة خطوط الغداء املتحدة إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  ليفة جبس  USD 54,600.000  شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت  EUR 330,000.000  اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 امليدان  - مصرف الجمهورية حمزة أحمد محمد اوهيبة   قمح  USD 5,586,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   قمح  USD 5,955,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه قرفة خام  USD 122,040.000  شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك  مواد خام بي في س ي  USD 143,036.400  مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم مفتاح البحباح  جبنة شرائح  EUR 365,990.800  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم مفتاح البحباح  قهوه GBP 122,010.000  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

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

 فرع سوق مواد البناء  -لوحدة مصرف ا سامى محمد طاهر محمد بوقعيقيص  اآلت تصنيع غذائى  USD 2,029,962.000  شركة امواج املحيط لصناعة املواد الغذائية

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  سامى محمد طاهر محمد بوقعيقيص  منظومة مياه   EUR 1,752,500.000  شركة امواج املحيط لصناعة املواد الغذائية

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   صناعة للمواد  USD 453,600.000  األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة شركة 

 مع الصقع فرع جا -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  مواد خام لصناعة  EUR 858,425.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 3,072,006.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عبدهللا محمد البكاي  مستلزمات طبية   USD 3,989,750.000  شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام   USD 173,250.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  هللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي عبد مواد خام   EUR 460,350.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 230,000.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغيف  USD 928,760.000  الريحان لصناعة املواد الغذائية شركة 
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 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  عبدهللا العنيزي عبدهللا عبدالعزيز  مواد تعبئة وتغليف   USD 687,425.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  طه ابراهيم الطاهر عريبي   حليب اطفال   EUR 43,911.000  شركة اجنادين الستيراد االدوية و املعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  أجهزة حاسوب   USD 465,150.000  قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  تركية ساس ي ابراهيم بشون  معدات طبية  USD 3,851,500.000  شركة املرصد الساطع الستيراد املعدات الطبية  

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق سليمان خليفة املغوف  ارز  USD 1,874,250.000  شركة طليطلة للصناعات الغدائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  الوحدة لطفى املبروك سليمان بركش لحوم مجمدة  EUR 657,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  رنوه عبد القادر محمد الحضيري  معدات طبية  USD 1,732,250.000  شركة رنا الستيراد املعدات الطيبة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد عمران محمد الديب   مواد خام   USD 54,601.000  شركة البيت االقتصادي لصناعة الطوب العازل والخفيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي سلطان  مالبس  USD 700,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف   USD 1,074,130.000  يراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  شركة املتقدمون الليبيون إلست

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  تف واجهزة  هوا USD 1,583,452.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 جنوب طرابلس  -مصرف الجمهورية  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرايح  EUR 683,700.000  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   حليب   EUR 160,704.000  شمال املتوسط الستيراد املواد الفدائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اشرف علي مصطفى  شرف الدين   حليب   EUR 124,558.720  شركة مرحبا الستيراد املواد الغدائية 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود زيت عودومناديل  USD 3,153,960.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ي  مفتاح رمضان علي اسويس  أدوية بيطرية   USD 95,000.000  شركة الصفاء املتكامل الستيراد االدوية واالمصال واملستلزمات البيطرية 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   صناديق كرتون  USD 104,975.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي ابراهيم احمد حيده املطردي  مواد بناء EUR 107,986.710  شركة مرمر ليبيا األولى الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نجيب نجم الدين حسن الغول   معدات طبية   USD 1,401,397.900  شركة الشمس املشرقة إلستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسامه ناصر مفتاح سبس ي   كشافات كهربائية   USD 75,800.000  بائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة  شركة فرست الستيراد  األجهزة واملواد الكهر 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسامه ناصر مفتاح سبس ي   كوابل كهرباء USD 478,606.680  شركة فرست الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خليفة احمد وافي   كوابل كهربائية  EUR 469,226.300  شركة االسالك الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعة ل مواد خام ل EUR 2,178,648.250  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  مهره املهدى احمد الهمالى   صناعة ل مواد خام ل EUR 2,505,005.000  الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  شركة 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  خديجة علي محمد درميش  منظومة سوفتوير USD 393,300.000  شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرؤوف ابوبكر صالح مسعود   مواد خام   USD 3,018,492.000  شركة السند املتين الستيراد املواد الخام  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالسالم علي الفرجاني  تأجير منصة   TND 179,281.240  شركة سيمات للدعاية و االعالن 

 فرع برج طرابلس  -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  صناعة  مستلزمات  EUR 887,623.000  شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث 

 الخمس  -مصرف الصحاري  طارق السيد عبدالعاطي محمد   روالت تغليف  USD 91,591.680  شركة الزيوت النباتية املساهمة 
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 الخمس  -مصرف الصحاري  طارق السيد عبدالعاطي محمد   روالت تغليف   USD 171,428.400  شركة الزيوت النباتية املساهمة 


