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 . 25/05/2022حتى   28/04/2022تفاصيل 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 ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تشغيل  EUR 540,388.000  شركة املعمورة لتفريخ الدواجن  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تشغيل  USD 534,230.000  شركة املعمورة لتفريخ الدواجن  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تشغيل  EUR 136,500.000  شركة املعمورة لتفريخ الدواجن  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  دالدين حسن دراه محمد عما االالت زراعيه  USD 888,500.000  شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 قرقارش   -مصرف التضامن  عبداملنعم محمد على بعيو  لفة ورق مطبوعة   USD 2,501,300.000  شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   زيت العود الشرقي   USD 3,169,200.000  النبض الجديدالستيراد املواد الخامشركة 

 فرع امليدان  -مصرف الوحدة  محمد فرج حسين قطاط  ورق مقوي  USD 61,260.000  شركة البردي لصناعة الورق الناعم والصحي

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم محمد ابراهيم زوكه  االالت ومعدات وقطع غ  USD 75,690.000  ت الكيميائيةشركة الوفاء للصناعا

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الحبيب صالح مسعود  بورسلين  USD 3,114,288.000  شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت طهي  USD 174,636.000  املحبة الستيراد املواد الغذائيةشركة عهد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت طهي  USD 485,100.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة مكرر  USD 198,000.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدللا  مانع تسرب   USD 1,350,500.000  شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  محمد مختار الفيثوري ابو عوبه  مكونات تكييف  USD 2,035,625.000  شركة املجال الواسع لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   سيراميك   USD 3,206,016.000  السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية بشرية  EUR 65,900.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  اشرف يوسف علي حماد العقيلي   مضخات مياه+الكمليات EUR 487,405.040  شركة صوارى للخدمات النفطية 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  حسين البشير محمد الضراط  قهوة غير محمصة USD 218,592.000  ئية شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذا

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  حاتم محمد الهادي املغيربي   أدوية بشرية   USD 286,150.000  شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد تنظيف  USD 85,736.980  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد البهلول امحمد طروم  مستلزمات طبية USD 100,287.190  شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  دجاج مجمد USD 304,797.800  شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح خليفة محمود   ورق   USD 1,501,000.000  الكيان للطباعة والصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن شركة 
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 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مد ابراهيم عبدالسالم بن صليلمح اسمنت بورتالندي  EUR 275,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت ابيض EUR 300,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندى  EUR 275,000.000  مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائيةشركة 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  مه فرج ارحومه سليمان ارحو  غساالت صحون   EUR 383,429.700  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عائشة ميلود موس ى ابراهيم  إضافات أعالف EUR 4,452,500.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات USD 398,300.750  املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات املنيوم USD 314,600.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح   إطارات USD 48,000.000  شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عمر يوسف حمد  إطارات  USD 114,248.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 199,825.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  جصالح عامر ضو دعبا اطارات USD 119,775.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 346,437.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  يحى ميالد صالح الزير   ثاني اكسيد التيتانيو USD 1,471,755.000  شركة املد العالي الستيراد مواد الخام 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  مواد خام USD 226,438.010  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بروسلين  USD 3,103,650.000  يز الستيراد مواد البناءشركة ركيزة البناء املتم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الطاهر عبدللا عبدللا برقان  خدمات اتصاالت USD 706,301.000  شركة التقنية لالتصاالت و البيانات

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 104,471.400  العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 10,634.890  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 3,100.000  ساهمة شركة املختار للتأمين امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حازم مصطفي املرغني كشير  ابقار حية  EUR 160,920.000  شركة جسور التجارة الستيراد  املواد الغدائية والحيونات الحية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فيصل عبدالعظيم محمد العبدلى أجهزة تحاليل USD 446,428.300  الهيئة الليبية للبحث العلمي  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي الدقداق  احمد مصباح ادوية  EUR 23,100.000  شركة سيما الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية  ومستلزمات االم والطفل  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسين سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 189,525.000  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة   عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة الور  USD 2,518,200.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتةالوحدة   عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة الور  USD 1,401,200.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   مهره املهدى احمد الهمالى  مواد خام لصناعة االث  USD 2,045,509.750  ثاث املكتبي واملنزلي  شركة الوعد الصافي لصناعة األ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عائشة احمد الطاهر كعبص  أسمدة  EUR 2,624,875.000  ضفاف الهمام الستياد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  كعبص  عائشة احمد الطاهر مكمالت USD 3,920,800.000  شركة ضفاف الهمام الستياد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  مواد خام  USD 3,929,800.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  
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 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  مكيفات  USD 2,171,190.000  السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية شركة 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل أنور بشير سليمان قداد   موز اخضر USD 732,322.500  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   كمثرى  USD 108,662.400  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   عبدالكريم مسعود عبدللا موس ى معدات طبية USD 2,299,075.000  ة ومسنلزمات األمشركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبي

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   عبدالكريم مسعود عبدللا موس ى معدات طبية USD 2,300,360.000  أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   ربيع محمد العربى الزويك  اد خام لصناعة الور مو  USD 1,576,700.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   ربيع محمد العربى الزويك  ورق خام لصناعة الورق USD 2,789,700.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نادر يوسف الهادي خلف  منتجات طبية  USD 1,997,873.000  شركة أوال الجديدة إلستيراد املعدات الطبية 

 فرع الرئيس ي ال  -مصرف السراي  سليم سالم جمعة البعبلي   معدات طبية USD 2,137,950.000  شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج امبيه فرج االجهر  خشب   EUR 775,000.000  شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  صناعي USD 1,781,645.000  إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة  منتجات طبية USD 2,203,148.000  شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة لوحية USD 1,038,750.000  لتاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة ا

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف  USD 1,421,000.000  التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 330,591.050  املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس   USD 500,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس USD 500,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ناجى فرج ابراهيم خالد شعير  USD 5,400,000.000  النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوبشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين فضيل امغرغر حسين  3مواد خام  USD 628,800.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات جديدة  USD 1,186,146.680  تيراد السيارات وقطع غيارهاشركة خطوط املتوسط الس

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,021,680.000  مصنع جاما لصناعة البالستيك 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام بالستيك USD 1,996,400.000  جاما لصناعة البالستيك مصنع 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 1,998,150.000  مصنع جاما لصناعة البالستيك 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبداملجيد سالم عبدالسالم  سيارات  USD 1,615,617.550  السيارات وقطع غيارها   شركة قوة االتحاد الستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي  فوزى احمد حمدو قرير  قطع غيار USD 100,000.000  شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  ايجار طائرة  USD 457,500.000  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  استهالك و صيانة  USD 213,345.850  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  ايجار  USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  ايجار USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  
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 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  قيس أمطير جمعة الطريفى   حمض السلفونيك USD 1,296,100.000  شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدللا العنيزي   كرواسون بالشكالطة  EUR 357,020.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدللا محمد البكاي منتجات طبية  USD 1,861,812.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معتز عبدللا محمد البكاي   مستلزمات طبية USD 2,169,708.000  شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   منتجات طبية  USD 2,154,006.500  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خليفة ميالد عبدالرحمن خلف للا مستلزمات فم و اسنان  EUR 303,718.560  الجيل القادم الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أسياخ حديد  USD 1,250,382.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام USD 680,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  مصاريف شحن   USD 1,940,640.260  لشركة ناتكو القابضة  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وسام فرج محمدالفيتوري  ذرة  USD 1,660,000.000  شركة الياقوت لالنتاج الزراعي والحيواني

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عوض جمعة سالم مختار مواد خام USD 353,540.000  العين للصناعات الغذائية و تعبئة املياه و العصائرشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   خيرية علي قائد ماكينات أثاث  USD 3,714,600.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   خيرية علي قائد االالت لتصنيع االثاث  USD 1,380,750.000  شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 118,500.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  جبنة شرائح EUR 878,853.950  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  أثاث USD 2,155,335.000  شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 2,472,000.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد محمد الشباح مواد كهربائية EUR 301,655.210  الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  يونس سلطان امبارك الوهج  قهوة  USD 52,224.000  شركة بزوغ الستيراد املواد الغدائية

 السوانى  -مصرف الصحاري  سفيان محمد مسعود ابونوارة  زيوت سيارات   USD 116,600.000  شركة الكرم الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  مود عبدالجليل محمود فتروش مح مكمالت غدائية GBP 82,220.000  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية 

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

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  ميلود علي عبد للا حويج شاهي احمر  USD 189,504.000  شركة وادي العلوس الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 495,270.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 املصرف اللليبي الخارجي   درويشايمن حميدة محمود ال كواشف ساحات  USD 541,500.000  املنطقة الحرة مصراتة

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث USD 23,300.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق النورى سالم مفتاح  منزلية   USD 392,503.640  غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية شركة 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  عبداملنعم رمضان الصغير عبدللا كهربائية أسالك  USD 63,421.550  شركة النجوم املضئية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   امحمد سالم امحمد اعنيبة  دجاج مجمد USD 525,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   امحمد سالم امحمد اعنيبة  دجاج مجمد USD 210,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  يوسف صالح سالم موس ي قطع غيار شاحنات EUR 54,070.000  شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  يوسف صالح سالم موس ي اتقطع غيار شاحن EUR 69,875.620  شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد للا  اسماك مجمدة  EUR 97,500.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   زيوت محركات تويوتا  USD 123,639.600  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 2,008,700.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 2,865,024.910  الساحل الستيراد املواش ي واللحومشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 949,992.400  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم ابقار مجمدة USD 1,311,000.000  حومشركة الساحل الستيراد املواش ي والل

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 804,300.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 943,488.000  الساحل الستيراد املواش ي واللحومشركة 

 س ى طرابلس الفرع الرئي -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف   مواد بناء EUR 85,016.290  شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 354,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 297,500.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدللا عبدالسالم الحداد هواتف  USD 673,335.000  شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 14,166.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 16,576.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  قطع غيار  USD 272,978.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 47,066.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 245,822.280  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تركيب قطع  غيار  USD 24,060.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  معدات تموين   USD 122,212.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  اشتراكات الشركة USD 10,400.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 81,568.150  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عزالدين سعيد املبروك خليفة   سجاد بوليستر  USD 150,000.000  شركة ابوجرادة وشركائه الستيراد املفروشات والسجاد 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 250,832.890  وملحقاتها  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 جنزور الشرقي-مصرف الجمهورية  عبداملجيد املبروك عاشور ابوسعيد خميرة USD 2,968,560.000  شركة اروى املميزة للصناعات الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبداللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 168,300.000  ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي              مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات مواد بناء  EUR 36,081.060  شركة األيادي لصناعة مواد البناء 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا امحمد عبدللا االبيض  تن علب  USD 490,200.000  ستيراد املواد الغدائيةشركة املقداد ال 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدللا امحمد عبدللا االبيض  شاهي اخضر  USD 178,165.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد املطاوع   اجهزة هاتف    USD 461,645.000  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات املساهمة  شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 7,438.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 10,525.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 5,798.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 164,350.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 17,990.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 33,034.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   خدمات فنية EUR 1,226.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   خدمات فنية EUR 5,700.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   خدمات فنية EUR 7,600.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   خدمات فنية EUR 9,500.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 18,025.000  شركة الليبية للمواني

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عابد علي السنوس ي علي التومي   إطارات معدنية USD 86,612.000  شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدللا زوبي  شاي  USD 384,651.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك شفاط مطبخ  USD 121,675.000  الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مكيفات  USD 559,767.310  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  اطارات  USD 208,755.560  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 95,636.420  التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورششركة 

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة صويا USD 1,475,020.800  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خالد السائح بشير عمر  حليب اطفال  EUR 221,400.000  شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد حسن الصالحين بن سعود  ساعات وحاسبات USD 96,050.450  شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 300,000.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 1,329,492.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة  قطع غيار غاز منزلي  USD 305,150.000  شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عماد علي رمضان البصابص ي  هواتف نقالة   USD 753,000.000  شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال  EUR 171,300.000  ات األم والطفل شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزم
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري  USD 3,115,000.000  شركة الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالف

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات عرض  USD 379,571.620  املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

 فرع مصراته   -رف اليقين مص علي بشير علي االشهب   تونة معلبة USD 1,340,140.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 1,101,340.800  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   اجبان USD 662,713.720  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   جبنة كيري  USD 59,194.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يتور بن فيتور فتحي سالم ف مواد خام USD 264,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مود خام USD 267,300.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سالم مصباح احمد وهيبة  قمح  USD 4,752,000.000  الظفرة الليبية لصناعة األعالف وطحن الحبوب بجميع انواعها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سالم مصباح احمد وهيبة  قمح طري  USD 3,888,000.000  شركة الظفرة الليبية لصناعة األعالف وطحن الحبوب بجميع انواعها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   كرتون  USD 271,600.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 1,782,720.000  السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  هاتف مجمول   USD 1,060,125.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  هواتف  USD 1,071,015.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  هواتف  USD 1,100,090.000  االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ن حسين املطردي  علي أحمد حسي مكرونة سريعة التحضير  USD 141,372.000  شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  جمال عزالدين السنوس ي صالح  مواتير و مضخات وكابل USD 252,859.300  شركة ابوالطفل للخدمات الزراعية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  جمال عزالدين السنوس ي صالح  منظومات ري  USD 617,283.930  شركة ابوالطفل للخدمات الزراعية

 مصرف الخليج االول الليبي  املصري محمد املصري االفرك  هواتف محمولة    USD 527,200.000  شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي  محاليل طبية  USD 225,748.900  اد املستلزمات واملعدات الطبية  شركة الزين الدولية الستير 

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  هانى أحمد حسين الشريف  تونة معلبة USD 155,250.000  شركة السرايا الحمراء الستيراد املواد الغذائية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى   أخشاب  EUR 143,400.000  شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسامه ابراهيم سليمان شاكه  لفات حديد USD 249,545.590  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابوحبيل مستلزمات زراعية USD 807,276.500  شركة نجمة الساحل الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيار

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات USD 682,443.840  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  حسن علي الشريف سلطان  معدات طبية  USD 70,000.400  شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لكريم محمد الرعيض محمد عبد ا حليب  USD 2,444,400.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بن صوفية محمد عالء الدين نصر الدين  الة تعبية مياه مع مل EUR 125,000.000  شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عصام مفتاح امحمد حيدر قطع غيار سيارات   USD 205,140.000  شركة القلعة الذهبية الستيراد السيارات وقطع غيارها 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 266,749.440  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي USD 778,920.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات وصفائح حديدية  USD 360,150.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر USD 234,000.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  USD 238,548.000  االصيل للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر USD 70,400.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  غراء الصق USD 62,800.320  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر  USD 49,920.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر EUR 520,409.600  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي ابوبكر بشير اللذيذ مواد خام USD 38,925.000  شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا عبدالعزيز عبدللا العنيزي  مواد خام USD 1,078,616.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ان نوري محمد علي مرو  مواد خام  USD 1,072,320.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مروان نوري محمد علي  مواد خام USD 1,996,400.000  شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد بشير علي القائد  مستلزمات انتاج USD 60,025.680  شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد للا علي األجهر مستلزمات زراعية)سماد USD 685,000.000  شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  غراء  EUR 86,800.000  واد البناءشركة التواصل املتكامل إلستيراد م

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  روافع هونداي   USD 217,192.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب  PVCقطاعات  USD 214,419.060  شركة التطوير لصناعة األبواب والنوافد من البي في س ي واألملنيوم

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة  منزلية  مواد EUR 93,308.910  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ايمن امحمد  مسعود املبروك   زيت عباد الشمس  USD 916,000.000  شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية  

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  مشروب غازي  USD 166,145.760  البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  شاهي أخضر  USD 637,590.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي   شاي أخضر  EUR 230,014.800  شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع   قطع غيار مولدات  USD 79,700.000  متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   رعصائمواد خام  EUR 256,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 456,192.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 295,800.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي EUR 78,395.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اكهاسامه ابراهيم سليمان ش حديد صناعي USD 90,875.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
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 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 173,470.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 315,000.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  كهاسامه ابراهيم سليمان شا لفات حديد EUR 88,378.440  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 384,837.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 299,022.480  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديدية USD 450,016.100  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 613,811.150  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي أحمد مصطفى وفاء  بذور اعالف زراعية بر USD 709,200.000  شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الهادي بشير محمد سويب  احذية  USD 103,230.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  ذرة  USD 5,161,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  ذرة  USD 5,280,100.000  الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدللا صالح عبدللا  إطارات  USD 429,893.300  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   مشروبات غازيه  GBP 136,325.700  ركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية ش

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   رقائق بطاطا USD 112,048.220  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عاطف جمعه محمد الجطالوي  مواد بناء USD 144,571.510  شركة قورينا التجارية الستيراد مواد البناء  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  ت زراعيةقطع غيار آال  USD 40,173.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليبي أطفال  USD 304,951.200  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 149,272.000  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عصام عمر ابوبكر الزبتة ابو حنك  معدات كهربائية EUR 269,018.900  التقدم الدولية الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عماد صالح محمد عبداللطيف  مطاحن االعالف  مصنع USD 3,500,000.000  شركة الريف العاملي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ومشتقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  أخشاب EUR 1,295,768.200  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  PVCقطاعات  USD 148,749.780  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   زيت ذرة  USD 312,500.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم  زيت ذرة  USD 588,000.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 265,482.800  مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  هدى محمود علي الكالوش  إطارات USD 112,621.830  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي USD 65,955.310  بيا للتامين شركة لي

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي USD 321,775.900  شركة ليبيا للتامين 
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي  خدمي USD 65,955.310  شركة ليبيا للتامين 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 647,400.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   مكيفات  USD 1,662,140.000  ة االلكترونية شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل صالح حسين العلوص  دجاج مجمد    USD 392,250.000  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  محمد الصغير علي وهيبه أرز  USD 142,400.000  وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصراته  - ي املصرف االسالمي الليب مختار الصديق مصطفى ابوفناس   عصائر EUR 91,953.000  شركة الشقيق الدولية إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات   USD 119,021.200  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  رضوان ضيف للا الهاشمي الغزيوي  مغلفة مطبوعة EUR 261,250.000  السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية  شركة 

 مصراته -رف األمان مص على محمد على الحشاني ذرة  USD 2,765,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق سليمان خليفة املغوف  دقيق قمح أبيض  EUR 2,723,450.000  شركة طليطلة للصناعات الغدائية ذات املسؤولية املحدودة 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  محمد عبدللا محمد الزملاطى  سكوترز  USD 46,300.000  شركة سوائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدللا الزوبي مواد صحية  USD 96,776.000  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس   مصبعات   USD 286,815.000  مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى  مضائد USD 56,346.880  شركة الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها واإلطارات والنضائد 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني اواني منزلية   USD 97,923.000  البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد للا  إطارات  USD 470,218.600  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف EUR 152,380.000  كه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز شر 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدللا املجري  مضخات  USD 637,420.500  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 508,400.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 268,800.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  جمعة أحمد عبدللا بالحاج   ةصناعلل مستلزمات  USD 321,621.020  مصنع أبناء بالحاج لصناعه االبواب والنوافذ من االملونيوم والبي في س ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام نصر الدين سالم الشاملي  غساالت ثياب  USD 72,800.000  شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هدى إبراهيم محمد أبوفروه  ادويه بشريه   USD 302,178.000  ة ومستلزمات االم والطفل شركة العزم الستيراد االدوية واملستحضرات الطبي

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدللا العنيزى  جبنة  USD 303,592.320  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح علي عبد السالم الفاس ي اكسسوارات مطابخ  USD 160,605.070  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لسالم الفاس يصالح علي عبد ا االت قص و ربط  EUR 74,200.000  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  شاهي  USD 438,318.900  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد عبداللطيف احمد العاقل معدات طبية EUR 21,720.000  الهالل الليبي الطبية الستيراد املعدات الطبيةشركة 

 مليانة  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو حدهم الصيد علي الصيد  تونة   USD 196,250.000  شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات  USD 371,960.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات  USD 258,400.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات  USD 480,415.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات USD 330,760.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات USD 570,000.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   خط انتاج عصائر EUR 3,700,000.000  نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبداملجيد مصطفي محمدادريس   مستلزمات انتاج USD 1,500,520.000  شركة الرواس ي ملواد الخام وخطوط االنتاج

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبداملجيد مصطفي محمدادريس   مستلزمات انتاج USD 1,714,880.000  شركة الرواس ي ملواد الخام وخطوط االنتاج

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر  صناعة اكواب ورقية  USD 46,200.000  املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حمد محمد بن يوسف  عبدالحكيم م حقائب  USD 99,569.530  شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي USD 1,754,387.500  شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  USD 521,300.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيارومواد استهال  EUR 165,173.450  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   دهون نباتيةلآليس كري  USD 523,224.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 493,024.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام )شيدار(  EUR 577,500.000  النسيم للصناعات الغذائية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  نورالدين محمد علي أحمد   تن معلب  USD 813,000.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  مصاريف تدريب  EUR 3,000.000  تصاالت الدولية الليبيةشركة اال

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  EUR 2,253.830  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  EUR 90,920.000  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  EUR 5,200.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تدريب  USD 15,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات  USD 133,720.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  ظف  مبيد حشري & من EUR 335,669.510  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع  سماد  EUR 45,840.000  شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 215,600.000  امليسم الستيراد السيارات وصيانتهاشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 215,600.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وصيانتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  معجون طماطم  EUR 754,600.000  اء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم شركة الغذ

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالعزيز بشير سليمان قداد  صدر دجاج مجمد  USD 488,196.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد EUR 95,649.890  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه قضبان حديد  USD 86,960.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  رسوم اشتراك  EUR 82,929.370  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران  عجول حية EUR 174,000.000  شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   كيك وبسكويت   USD 291,245.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة   USD 865,481.090  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدللا حماد نصير ادريس   حليب EUR 118,188.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدللا سليمان بن نصر  مواد خام EUR 60,500.000  املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  وارة سفيان محمد مسعود ابون زيوت سيارات  USD 373,700.000  شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   عادل مصطفى مفتاح شغيب  زيوت USD 161,726.100  شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سالم مختار فرج جبران  عجول حية USD 1,498,500.000  شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية  و املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية USD 232,395.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية USD 771,300.000  ة و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  شركة امليس الستيراد األدوي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات انتاج EUR 113,190.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل   USD 1,583,780.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بد للا املنصوري عبد الرحمن مصدق ع سمن   USD 2,028,280.120  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  جبنة ايدام  EUR 1,150,924.800  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  سمن  USD 1,887,045.880  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  عبد الرحمن مصدق عبد للا املنصوري  حليب مجفف  USD 763,403.760  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  امعمر ميالد امعمر الرطيل   مستلزمات انتاج    USD 1,080,000.000  شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد ابراهيم الشربف  سماد  USD 1,370,000.000  وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية شركة 

 انةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو ملي عبدللا محمد على الذوادي   كيكات USD 100,100.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدللا محمد على الذوادي   كيك   USD 210,000.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات اطفال   USD 1,205,100.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  حليب وياغورت TND 316,198.960  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  تنتوش  عبدالرؤوف علي محمد عجول حية EUR 1,118,995.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  مستلزمات انتاج  EUR 147,356.550  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  ارضيات خاصه باملدابح EUR 135,113.600  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد النفاتي مفتاح بوظهير  رضيات  معدات ال  EUR 75,348.900  شركة الطبيعة الصافية للصناعات الغدائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد جبنة موزاريال USD 48,600.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف   EUR 102,765.000  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير  اضافات اعالف  EUR 132,120.000  بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف شركة 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  رق صالح االمباش صالح طا تونة USD 750,750.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  سكر بني  EUR 17,500.000  شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت عباد شمس  USD 585,000.000  الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت  ذرة   USD 1,704,375.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  مكسرات مشكلة  USD 248,454.000  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت وشكالطه USD 72,586.800  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته   USD 510,455.630  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   بدر صالح عبدللا بالحاج  املونيوم EUR PVC 113,169.700  مصنع االخوة لصناعة األبواب والنوافذ من األملنيوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفي الهادي عمار السهيلي   كرتون  USD 21,996.000  شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  مسطحات خشبية  USD 131,947.200  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  مسطحات خشبية  USD 144,177.600  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة  ية مسطحات خشب USD 130,447.800  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  دجاج مجمد USD 1,152,450.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسامة احمد محمد القاض ي  اغدية اطفال  EUR 51,647.840  تيدوا الستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة 

 ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازج   USD 1,755,360.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الصديق علي الكيالني  عصائر  EUR 120,235.520  شركة األوراس التجارية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد اسمدة  USD 459,600.000  القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة 

 ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي  علي محمد محمد ساس ي   وحدات تغديه  EUR 287,250.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   كوابل املونيوم  EUR 225,900.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر  غ500مكرونه  USD 412,416.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  السيارات USD 590,638.400  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل احمد فتحى محمد محمد سميو  مواد خام  USD 1,075,000.000  شركة التنارة لصيد وتعليب االسماك

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباري علي محمد تنتوش دجاج مجمد USD 200,784.400  شركة اغذية ليبيا إلستيراد املواش ى واللحوم

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن شاهي احمر  USD 497,700.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس  ذرة  USD 1,200,000.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  محمود محمد عبدالنبي الناقوزي اوراق  USD 404,123.000  بدر للمنتجات الورقية والطباعة
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي  تن USD 161,250.000  شركة مرمر ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   لب  تن مع USD 286,200.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات أنتاج EUR 23,676.680  الشركة االهلية لالسمنت  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  زيت صويا  USD 477,600.000  الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف شركة 

 لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مصرف املتحد مفتاح سالم على ابوسنينة  تن  USD 885,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تن  USD 459,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه تونة معلبة USD 1,186,185.000  جة واملواش ي و اشركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطاز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه ارز  EUR 273,154.080  غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه شاى احمر  USD 385,000.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه لحوم دجاج مجمد USD 3,515,000.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم خدمات  USD 35,030.750  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات   EUR 197,919.330  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  حديد  USD 39,741,975.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد على محمد القزيري   جبنة شرائح EUR 484,761.600  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدللا علي االجهر   أخشاب USD 158,750.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدللا علي االجهر   أخشاب EUR 790,500.000  لنوافذ شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب وا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  غراء TND 513,208.400  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  طالء الغزالة  TND 317,360.430  السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةشركة 

 فرع مصراتة -يا مصرف شمال افريق مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 1,105,650.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحي مصطفى محمد حودة  جبنة  EUR 181,440.000  شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  اطارات  USD 383,439.480  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت EUR 171,582.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت   EUR 144,780.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت   EUR 135,496.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  مياه تبريد  USD 131,557.400  مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت محرك  EUR 136,200.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت EUR 140,890.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عقيل سليمان احمد رحومة مشروبات غازية EUR 887,000.000  شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   رضا املبروك خليفة عبد للا  سيراميك وبورسلين  EUR 210,000.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 



 

 
15 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة  USD 585,455.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر  EUR 195,264.000  الطائف إلستيراد املواد الغدائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم  دجاد مجمد  USD 920,000.000  شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم  دجاج مجمد   USD 600,000.000  شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  إطارات  EUR 499,993.240  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدللا   اسماك مجمده  USD 195,624.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  ر عطو  USD 322,561.690  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 525,644.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 867,156.850  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 ي الخارجي  املصرف اللليب عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات USD 44,349.350  شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان مواد خام USD 378,000.000  شركة السلطان للصناعات البالستكية

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  حمزة محمد ياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية  EUR 118,666.100  الشاملة الطبية الستيراد االدوية و املعدات الطبية  شركة 

 ي مصرف الخليج االول الليب حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  اكياس  USD 100,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  مواد خام USD 150,446.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   زيت نباتي  USD 2,260,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   زيت ذرة  USD 2,169,900.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  تاللةنوري احمد مسعود  ماكينة ربط خيوط  EUR 40,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  USD 961,350.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة الة لصناعة السجاد EUR 2,440,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة الة لصناعة السجاد EUR 870,000.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عز الدين سعيد املبروك خليفة   سجاد بانواعه USD 90,000.000  السجاد  شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات و 

 املصرف اللليبي الخارجي   اندريو كيرياكوس مواد خام EUR 7,338,660.000  شركة أفريقيا لتعبئة املشروبات 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار   USD 178,462.700  الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  تن  USD 309,760.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  تن  USD 154,880.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و شكالطة  USD 1,689,672.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  مواش ي   EUR 1,756,225.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عبدللا بالحاج جمعة  مستلزمات تشغيل  USD 577,226.440  مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم محمد احجيبة  تن  USD 1,177,540.000  شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  عمليات تشغيل   EUR 209,388.750  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  عمليات تشغيل  EUR 207,801.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  اشتراكات منظومة  EUR 161,349.000  ركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة ش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 502,100.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 1,021,730.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 895,940.000  مة شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساه

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 509,120.500  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 221,630.000  تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   زبادي  EUR 76,174.560  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 574,407.600  كة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية شر 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زيت نخيل  USD 281,750.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  زبدة  EUR 110,160.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد ذرة  USD 5,850,309.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 فرع الجادة  -مصرف الوحدة  صالح جماعة بهيج احمد شعير  USD 4,197,176.000  شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة

 لليبي مصرف الخليج االول ا الزناتي ضو منصور ضو   مصنع اعالف  USD 1,978,000.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي  الزناتي ضو منصور ضو   اجولة منسوجة  USD 378,000.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم معلب   EUR 277,875.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  كهرومنزلية USD 65,571.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم  امحمد علي اعنيبة مواد خام  USD 1,683,000.000  انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتهاشركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سالم مفتاح موس ى العابد بذور  EUR 135,643.500  شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات  USD 174,852.200  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  ات عناي  مستحضر  EUR 616,993.070  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عواطف بشير محمد القصبى  ادوية ومستلزمات طبية  EUR 113,375.200  شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 جنزور  -مصرف الصحاري  السيد محمد السيد عيس ي هواتف محمولة   USD 749,335.000  شركة جوهرة بابل الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية و الغير الكهربائية و قطع غيارها  

 مصرف الخليج االول الليبي  د اللطيف محمد محمد املحجوب  عب زيوت شاحنات EUR 375,003.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   رافعات  EUR 78,860.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات  USD 196,925.700  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس إطارات  USD 444,462.940  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 
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 احمد الشريف  -الجمهورية  مصرف محمد الطاهر احمد عيس ى   شاهي  USD 653,260.500  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات   USD 3,681,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات   USD 3,681,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كورنفلكس +بطاطا   USD 463,195.040  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة   شكالطة USD 807,770.760  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 2,017,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد علي بالراس علي   دعم فني وخدمات  EUR 578,888.000  شركة هاتف ليبيا  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد علي بالراس علي   توريد معدات اتصاالت  EUR 3,021,112.000  شركة هاتف ليبيا  

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 580,800.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 202,000.200  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  احمد عبدالحفيظمبروكة علي  أكواب فارغة  USD 3,830,997.000  شركة حوض الكوثر لصناعة االلبان ومشتقاته

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر احمد عبدللا بالحاج   اكسسورات ابواب EUR 288,642.000  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واالملونيوم 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  حسن رضوان عبدالسالم حسن كشود  معدات مطاعم USD 26,550.000  بياض الكوماء الستيراد مستلزمات املطاعم واملقاهي شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالكريم علي إمحمد املحلس مواد خام USD 2,552,842.000  شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عالء صالح علي ايوالسعود  زيت نباتي  USD 769,560.000  كة فال املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شر 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مفتاح سالم علي الوليد االالت EUR 77,930.000  شركة االمتياز االفضل للخدمات النفطية

 مصرف الخليج االول الليبي  شريف عبد العزيز السيد سلطان  ادوية بشرية  USD 54,910.000  شركة املحور الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  سناء ابوبكر صالح مسعود  زيت العود الشرقي  USD 3,326,400.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف 

 س الفرع الرئيس ى طرابل -مصرف اليقين  طارق املهدي ابراهيم قداد  بطاطا مجمدة  EUR 403,200.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 قرقارش   -مصرف التضامن  عبداملنعم محمد على بعيو  لفة ورق مطبوعة  USD 3,180,000.000  شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 قرقارش   -مصرف التضامن  عبداملنعم محمد على بعيو  حفاظات بالستيكية  USD 1,022,500.000  السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز شركة 

 الة دات العماد وك  -مصرف الوفاء  سوسن ابوبكر صالح مسعود   كربونات الكالسيوم  USD 3,137,000.000  شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سجي ابوبكر صالح مسعود  المع ومصقول جودة  USD 3,006,234.000  شركة الروابي الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة محمد عبد للا خليفة تالجات  USD 203,880.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى املونيوم وملحقاته USD 194,563.680  مصنع الشموس لصناعة االبواب والنوافد من االملنيوم والبي في س ي

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم مصباح على القدافى زجاج وخشب خاص   USD 118,310.000  في س ي مصنع الشموس لصناعة االبواب والنوافد من االملنيوم والبي

 مصرف الخليج االول الليبي  االمير انبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية USD 231,061.600  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية EUR 55,395.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 فرع اجدابيا -مصرف الوحدة  محمد احمد محمود الزوى  خط انتاج مصنع مياه  USD 235,000.000  شركة القطمير لتعبئة املياه واملشروبات الغازية
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 فرع اجدابيا -مصرف الوحدة  محمد احمد محمود الزوى  خط انتاج مصنع مياه  USD 446,700.000  شركة القطمير لتعبئة املياه واملشروبات الغازية

 زواره  -مصرف األمان  نجيب عبدالعزيز عياد الغالي فريزات تالجات غساالت  USD 4,027,101.000  املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  أجهزة كهربائية متنوع USD 685,329.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالجليل الصديق عبدللا القالل   اجزاء مصاعد   USD 298,850.000  شركة الكفاءة الفائقة لتركيب وصيانة االجهزة الكهربائية وامليكانيكية دات املسئؤلية 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن  عجول   EUR 236,000.000  تيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه شركة السلسال الس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى اسالك كهربائية    EUR 577,533.000  أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ء حفيظ عبدالحفيظ ضو  كابل كهربائي   EUR 28,997.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملطلب محمد علي سلطان  اكسسوارات حمام  USD 250,076.860  شركة إيالف الدولية لبيع وتوزيع املواد املنزلية واالكسسوارات واملالبس واملنسوجات 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   عبدللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة االث  USD 2,307,857.500  السند األول لصناعة األثاثشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ر  محمد مفتاح الزروق التي حليب نيدو مجفف  USD 570,360.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   ثالجات وغساالت USD 258,735.000  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر مختار عمر ابوغولة  لفات حديد USD 136,652.800  شركة استيل الدولية للصناعات الحديدية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة حليب اطفال  EUR 163,426.400  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  م خام صناعة االثات USD 1,835,010.000  شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام EUR 134,109.020  شركة حدائق النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيار االالت الصن  EUR 166,584.000  حدائق النسيم للصناعات الغدائية شركة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   بندق USD 145,000.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  ابراهيم عبدللا يونس ابوفارس  اجهزة حاسوب USD 794,459.000  املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة االنظمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز  USD 252,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة لوحية USD 900,560.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 587,000.000  تيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة املتقدمون الليبيون إلس

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 1,988,160.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدللا السركس ي   مواد الصقة USD 112,690.000   شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد إبراهيم محمد الجطالوي   نكهات اآليس كريم  EUR 137,560.000  شركة املرس ي العامر للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات USD 177,894.190  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   مصطفى صالح عبدللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 101,752.000  داري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدللا عبدالعزيز عبدللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 1,048,340.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفى محمد مصباح سعيد   حفاظات EUR 55,659.560  شركة الترحاب املميز الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  عبد الحميد عمر مسعود أبو خريص  حديد واملونيوم USD 1,700,366.000  الخامشركة وادي الحياة الستراد مواد 
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 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  احمد محمد حسن الجابري  اطارات  USD 494,010.500  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي امحمد علي أبوزبيدة  مواد تغليف  USD 371,070.000  التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوبشركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  حسن غيث محمد ميالد  مستلزمات تشغيل  EUR 346,484.880  شركة الفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغدائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 2,486,400.000  بحيرة الشمال إلستيراد التبغ شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   USD CIGARETTES 1,926,960.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمر ابراهيم املحبرش  هواتف نقالة  USD 990,300.000  زة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها و شركة خطوط أطلس الستيراد االجه

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن على حسن الحاج  أدوية EUR 140,858.500  شركة راما الدولية الستيراد األدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 113,515.500  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة USD 247,200.000  مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش ية وكواباسالك كهربائ EUR 911,919.950  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  قشطة  EUR 64,385.280  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  اكياس لتعبئة الدقيق USD 106,000.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 ي الفرع الرئيس  -مصرف املتحد   احمد عبد الهادي المين االحرش  مواد منزلية  USD 476,500.000  شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  زيت طهي   USD 322,500.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 218,400.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  محمد الفالح الصادق نصر   اسقف معدنية   EUR 58,157.760  شركة املدينة الحديثة لصناعة االلومنيوم واالسقف املعلقة والديكورات  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  راتاكسسوا EUR 102,775.460  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  معجون طماطم USD 528,450.000  شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح جبنة  EUR 1,065,914.020  الشهاب الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح جبنة شرايح EUR 807,131.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 396,900.000  الساحل الستيراد املواش ي واللحومشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 261,360.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات مياه  USD 287,074.000  لزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملست

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات زراعية EUR 459,221.000  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 354,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  مال العارف ابوعيس ى قراف ك أسمدة  EUR 109,738.050  شركة املوسم الزراعي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مالك محمد رمضان الشكري   قطع غيار سيارات  EUR 141,258.230  شركة مجموعة قارة ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 205,830.000  الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -يقيا مصرف شمال افر  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 97,734.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 386,493.390  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 8,280.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جالل بالناصر بشير الصادى  سداد اقساط اعادة تام USD 1,578.030  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صادى جالل بالناصر بشير ال سداد اقساط اعادة تأم USD 7,120.420  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جالل بالناصر بشير الصادى  سداد اقساط اعادة تأي  USD 4,497.810  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 جنزور الشرقي-مصرف الجمهورية  عبداملجيد املبروك عاشور ابوسعيد خميرة USD 2,827,200.000  شركة اروى املميزة للصناعات الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدللا برأس على   سخنات مياه  EUR 135,500.000  شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حمد على محمد حميدان  م قطع غيار EUR 6,176.000  شركة الليبية للمواني

 مصرف النوران فرع مصراتة  الطاهر احمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 1,634,883.700  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك ثالجات USD 534,644.000   الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة 

 فرع الرئيس ي -الندلسمصرف ا مصطفى محمد محمد الجويلي حليب EUR 86,625.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مهند عياد الفرجاني الصكيك  قمح طري  USD 4,450,000.000  شركة الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالف

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 71,525.000  املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارهاشركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد الصديق احمد القويري   أدوية بشرية  EUR 320,000.000  شركة االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 1,009,562.400  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه كاجو USD 120,228.000  األمير الليبية للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه كاجو USD 120,228.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد محمد عبد الجليل تونة USD 82,500.000  واد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة النجمة الذهبية الستراد امل

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  USD PROFESSIONAL FEES 30,000.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  USD FX TRADING 13,980.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SWIFT PROFESSIONAL 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   EUR SWIFT PROFESSIONAL 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   EUR SWIFT PROFESSIONAL 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة   فطر ) فقاع (  USD 72,690.000  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  جمال عزالدين السنوس ي صالح  آالت حفر مياه  USD 205,000.000  شركة ابوالطفل للخدمات الزراعية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي معجون طماطم  USD 138,532.800  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتورى الزغدانى  زيت عباد الشمس  USD 307,250.000  شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم سليمان شاكه اسامه  مستلزمات تشغيل  USD 67,782.480  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  حليب منزوع الدسم  EUR 419,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي علي احمد محمد وهيبة  زيت عباد الشمس  USD 2,530,000.000  املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  علي احمد محمد وهيبة  زيت عباد الشمس  USD 2,530,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية  عجول  EUR 611,250.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 515,106.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   تونة   USD 171,014.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   عسل  USD 33,000.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مصاصات عصائر  USD 35,775.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف  USD 45,084.600  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا عبدالعزيز عبدللا العنيزي  حليب بودرة  USD 949,248.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  رضاءالطاهر محمد بن يونس  مستلزم طبي  EUR 86,688.000  ستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل شركة املروج السامية إلستيراد االدوية وامل 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرائح EUR 167,806.080  شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عائشة احمد علي السعداوي  كوابل كهربائية USD 587,367.000  شركة املعمار التام الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي   و صلصات  كاتشب  EUR 69,629.650  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدللا الزوبي   مواد صحية  EUR 96,732.500  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية USD 124,549.690  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  د صحية موا EUR 71,755.450  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 26,978.700  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عمر املبروك إبراهيم مسعود   قطع غيار أجهزة هاتف  USD 1,167,870.000  سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   شباح سارة البشير محمد ال مصاريف شحن   USD 2,400,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه قشر الجوز  USD 124,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه فستق  USD 175,950.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق USD 134,550.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  ر احمد ابوسنينهالهادي منصو  بندق USD 94,500.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق USD 134,550.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف  USD 275,023.200  األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف شركة 

 تاجوراء  -صحاري مصرف ال ابراهيم عبدالسالم ابوضهير الواح عازلة   USD 132,680.490  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   حسن عامر الرتيمي طالب  زيت طهي   USD 3,895,500.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري شيدر  EUR 282,240.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  عصام الدين عبد للا ابراهيم الحشاني  أكياس تعبئة  USD 105,000.000  شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب  زيت فرامل  EUR 69,799.400  الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عوض جمعة سالم مختار مصبعات  USD 327,038.340  شركة العين للصناعات الغذائية وتعبئة املياه والعصائر 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفرتر ونضائد   USD 79,262.000  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  د عيس ى محمد الطاهر احم عصير  EUR 1,652,586.910  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  عصير  EUR 694,070.470  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدللا املجري  مستلزمات زراعية  EUR 68,090.000  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة   USD 132,074.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  رحومة محمد الفرجى الفرجي  شاشات  USD 397,332.000  شركة أكيدة الستيراد املواد الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 4,750,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 30,970.000  شركه قصر املناره ألستيراد االثاث  

 يبي مصرف الخليج االول الل محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  شاهي  USD 178,076.400  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  غراء الصق EUR 22,760.000  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا مصطفي الشركس ي  أخشاب EUR 231,328.930  مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  علب فارغة   USD 129,974.520  جنوب املتوسط للتنمية الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  بوبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربه جبنة مطبوخة  EUR 262,080.000  شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   خزان تخزين معزول  EUR 79,459.000  لنسيم للصناعات الغذائية شركة ا

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مستلزمات تشغيل  USD 300,991.900  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تكلفة الحركة  USD 16,043.220  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  GBP 19,400.590  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تكلفة الحركة  EUR 93,454.140  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني  GBP 1,188.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تراخيص  USD 12,750.000  ولية الليبيةشركة االتصاالت الد

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى بطاطا شبس ي  USD 99,650.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدللا عطية املهدي الغول   مولدات كهربائية EUR 206,750.000    شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  د عوض محمد عمر الشركس ى  محم بطاطس  USD 41,279.500  شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  اطارات USD 317,392.000  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCإكسسوارات  USD 124,820.500  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ملجيديبحسين رمضان محمد ا PVCإكسسوارات  USD 141,598.400  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات ألومنيوم  USD 179,716.780  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أبوبكر عاشور عيس ى الشتيوي  مواد تنظيف   USD 46,734.560  االمتياز الستيراد مواد التنظيفشركة 

 مصراته  - االسالمي الليبي املصرف  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 318,268.500  شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 245,904.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدللا محمد على الذوادي   زيت نباتي خليط   USD 874,800.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   صابون سائل   EUR 408,987.600  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد زيت دوار الشمس  USD 263,170.800  ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب بودرة  EUR 1,476,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  صالح طارق صالح االمباش  شاهي  USD 171,400.000  املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية شركة 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  صالح االمباش  صالح طارق  تونه USD 131,824.000  شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير برافو   EUR 407,334.360  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  اكرم سالم الصادق عمار  أجهزه كهربائية EUR 119,507.000  شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالرحمن منصور مفتاح شغيب  حديد خام   USD 244,400.000  شركة قوة الفوالد لصناعة الهناجر و البيوت الجاهزة وتشكيل املعادن 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالرحمن منصور مفتاح شغيب  مواد خام  USD 711,700.000  قوة الفوالد لصناعة الهناجر و البيوت الجاهزة وتشكيل املعادن شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد عوض التاجورى  تن بزيت الزيتون  USD 262,656.000  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة  صويا  USD 4,200,000.000  شركة السد الحديثة لصناعة االعالف  

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدللا محمد بيت املال  تدريب موظفي  USD 1,093,406.450  مصلحة املطارات 

 وكالة قرجى -مصرف الجمهورية  عبدالناصر عنتر عامر دربال ادوية EUR 239,753.600  شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية

 فرع حديقة الشعب  -مصرف الوحدة  علي محمد عمران الغزيوي  توسيع شبكة  EUR 2,058,142.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

   علي محمد عمران الغزيوي  توسيع خدمات م الشرقي  EUR 488,078.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لفيتوري السويحلي  محمد عمر ا اطارات  USD 1,594,029.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  جبنة شرائح   USD 155,160.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بن عاشور عبد الخالق حسن   تراخيص  EUR 8,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تدريب   USD 3,800.000  شركة املدار الجديد 

 ل الليبي مصرف الخليج االو  عبد الباري علي محمد تنتوش شاورما دجاج مجمدة  USD 151,200.000  شركة اغذية ليبيا إلستيراد املواش ى واللحوم

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه لوز بندق USD 231,350.000  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  صويا  EUR 1,964,830.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس  اضافات علفية USD 41,400.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى محوالت كهربائية EUR 39,720.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة   الهادى بشير محمد سويب  أحذية رجالية  USD 72,000.000  شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى جبنة  EUR 145,000.000  شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات   EUR 32,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 152,868.720  الليبى لشركات التامين االتحاد 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 14,711.950  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدللا علي االجهر   شابأخ EUR 305,000.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد USD 287,280.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 416,880.000  بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد علي سالم بدر   لحم بقر مجمد  USD 1,568,000.000  شركة الواردات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى دواء قمل  EUR 76,608.000  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاي  USD 225,018.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش  مواد خام بي في س ي  USD 157,553.990  شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ر عبدللا عمر البيباص  نص مواد خام USD 645,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة فيتا  EUR 94,497.640  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  أحواض سباحة   USD 192,867.880  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  مواد قرطاسية  USD 308,051.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 389,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  الصغير علي الصغير علي   بيض EUR 259,200.000  شركة أجواء لالستثمارات الزراعية والحيوانية  

 مصرف الخليج االول الليبي  براهيم عبد السالم بن صليل حسين ا مضافات اعالف  USD 138,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  احمد مصطفي محمد الخراز  PVCمواد خام  p.v.c  71,002.650 EURمصنع الرواد لصناعة االلومنيوم وال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نوري املصري علي عويطي  ورق سلفر خاص بجبنة  EUR 631,800.000  شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي انابيب بي بي ار   USD 190,339.940  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسان عبدالقادر محمد بودقه  معدات جراحية  EUR 110,867.970  لطبيةشركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات ا

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 182,256.620  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  شاشات  USD 151,842.000  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ن سبس ي الصديق مفتاح سليما الواح كويت USD 90,855.980  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االلومنيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  أكسسواراملنيوم EUR 133,500.000  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االلومنيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي  الصادق محمد عبدللا الشيباني  حليب مبخر  EUR 694,003.200  العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام USD 1,997,600.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  عبد الحميد عمران عبد للا قميع مواش ي حية   EUR 270,000.000  اط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم شركة الرب
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس  و احذية EUR 100,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت EUR 369,603.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 قرقارش   -مصرف التضامن  خالد سليمان عريبي القضقاض   صبغة للشعر  EUR 147,076.000  لورد العاملية الستيراد مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة  شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون  EUR 2,027,520.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت طهي  USD 1,709,250.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الشريف  احمد -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   أجبان  EUR 1,289,413.120  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  سمن  USD 237,283.060  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 


