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 . 11/08/2022حتى  28/07/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الحسن علي أحمد شبش مواد خام طالء USD 147,000.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  كمال ابوعجيلة على الغنودى  ألواح عازلة  USD 77,848.400  شركة العاملية للمبانى الجاهزة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  منصور رمضان منصور العاتي   مواد خام USD 1,320,000.000  شركة حطين العاملية الستيراد املواد الخام 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز حسن   جبنت شيدر   EUR 133,380.000  شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية  

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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مريم حسين سالم بريبش  عصائر USD 3,980,000.000  شركة سنابل السهول لصناعة العصائر واملشروبات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  ادوية بشرية   EUR 26,739.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد ابوبكر الطاهر عريبي  أدوية بشرية  EUR 114,690.000  شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات  

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  حاتم محمد الهادي املغيربي   أدوية بشرية   USD 140,480.000  شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  فرج جبران سالم مختار  أغنام حية  EUR 1,365,000.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عائشة ميلود موس ى ابراهيم   مستلزمات انتاج USD 4,445,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عائشة ميلود موس ى ابراهيم   مستلزمات انتاج USD 4,305,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 1,852,880.000  شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 1,929,480.000  ومواد الخام شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس رحاب فرج حسين الزليطني  مستلزمات طبية EUR 16,083.000  شركة نور سين الستيراد املعدات الطبية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   شعير  USD 4,500,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   قمح  USD 2,400,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   شعير   USD 210,000.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 طرابلسالفرع الرئيس ي  -مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 1,854,400.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 998,800.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام USD 1,720,800.000  شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   زويدة املحبوب محمد ابو منجل ابو  إطارات  USD 258,707.000  شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رمضان سالم اشتيوى بن فائد قضبان أسالك  USD 780,000.000  شركة امليزان الذهبي لصناعة مواد البناء
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 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  ابراهيم عبدالسالم بن صليلمحمد  خالطات مياه USD 201,692.260  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بوتالندي  EUR 325,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 291,413.400  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 280,612.700  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حاتم محمد الهادي املغيربي   ادوية بشرية  USD 385,651.580  شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 تاجوراء رع  -مصرف الواحة  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركي  شاي  USD 164,389.500  شركة أبوشنب الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى مفاتيح كهربائيه   USD 139,996.000  شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  صلب قمح  USD 2,250,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 وكالة املــدار  -مصرف النوران  سليمان بشير سليمان قداد  جهاز حفر املياه  USD 2,235,490.000  شركة املواصفات الذكية للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  مطاط لقطاعات االملني  USD 52,589.250  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  قطاعات املومنيوم USD 63,630.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   منجي الصادق السوري الوحيش ي  زيتون أسود شرائح  USD 301,000.000  شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محسن محمد محمد ابوفناس  حبر طباعة  EUR 196,000.000  شركه فناس لطباعه مواد التغليف والتعبئه 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  يوسف خليفة بالقاسم العائب  مواد تجميل  EUR 72,735.320  شركة كنوز روبيا الستراد االدوية واملستحضرات ومستلزممات االم الطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرفر مؤيد عامر  هريسة  USD 631,271.400  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات جديدة USD 60,175.370  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر ذرة  USD 9,375,000.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 174,263.000  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   تالجات USD 261,609.500  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  مواد خام سيرانتي   EUR 104,879.460  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 523,000.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  محمد مصطفى محمد قرقوره  حبوب ذره سائب  USD 1,417,500.000  مصنع املربي لصناعة االعالف

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي مستحقات تأمين  USD 58,459.930  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حازم مصطفي املرغني كشير  ابقار حية EUR 124,920.000  والحيونات الحية شركة جسور التجارة الستيراد  املواد الغدائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   اكرم محمد علي يوسف  بن  USD 488,400.000  شركة البدر املض ي الستيراد املواد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  بقوليات  EUR 83,655.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  كورن فليكس   EUR 75,814.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  حليب  EUR 53,550.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  خميرة  EUR 48,491.520  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  كاتشب +مايونيز  EUR 87,671.700  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  دحيم محفوظ على محمد  اسمدة زراعية USD 126,125.000  شركة غرناطة الستيراد االالت الزراعية و املعاصر و ملحقاتها و االت الرش و الري 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محفوظ على محمد دحيم  بذور أنتاج  EUR 141,575.000  شركة غرناطة الستيراد االالت الزراعية و املعاصر و ملحقاتها و االت الرش و الري 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سليمان ابراهيم شاكة الحسين  مستلزمات تشغيل  EUR 236,760.120  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  تكاليف تنفيد مشروع ز  EUR 4,288,336.150  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  املبروك حفيظه العبيدى ادريس حفيظه  االالت ومعدات  EUR 4,160,058.020  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  تركيب لجوهرة بنغازي  EUR 2,620,000.000  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  االت ومعدات EUR 4,162,442.300  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  تركيب لجوهرة بنغازي   EUR 2,634,487.210  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  ابواب خشبية  EUR 3,152,625.180  صندوق الضمان االجتماعي

 مصرف الخليج االول الليبي  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح  USD 7,470,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي ابراهيم احمد حيده املطردي   مواد بناء وصحية EUR 88,216.650  شركة مرمر ليبيا األولى الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها 

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   لوز  USD 317,138.780  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 772,357.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  لفات حديد USD 464,300.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه  حديد صناعي  USD 326,600.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 زليتن  -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد مصباح عبدالسالم زاهية  مالبس USD 95,570.000  شركة بن زاهية وشركاؤه الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  استهالك وايجار    USD 66,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف أرضية والوقود  USD 210,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  مصاريف تشغيل   EUR 177,468.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   زيت عباد الشمس  USD 2,370,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   زيت نباتي  USD 882,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى  نمادج موافقة  EUR 165,170.340  شركة سماء املتوسط للطيران  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى  تكاليف اولية  USD 61,475.000  شركة سماء املتوسط للطيران  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حسين محمد الطاهر عيس ى  مقابل قطع غيار EUR 135,987.090  شركة سماء املتوسط للطيران  

 العامة االدارة  -مصرف النوران  الطاهر عبدالسالم الطاهر الكشيك  سجاد  USD 104,298.880  شركة روثانة الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   زيت دوار الشمس   USD 1,912,500.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   كريمة كاكاو بالفستق  USD 367,200.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد مصطفى محمد ادريس  معدات طبية USD 1,864,775.000  شركة قصرين الدواء الستيراد املعدات الطبية واالدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات 
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغنى جمعة مريخيص معدات طبية EUR 195,329.000  شركة البحار الدولية الستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  صالح عطية املهدي الغول  املولدات كهربائية EUR 181,890.000  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة بيت املعدات الستيراد 

 فرع الجميل -املتحد  مصرف  امجد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 132,910.000  شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة  ذرة  USD 5,355,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة  مضافات اعالف  USD 1,066,500.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة  شعير  USD 1,897,500.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جنان محمد عيس ى القبالوي   جبنة  EUR 210,496.000  شركة نور البالد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه تونة USD 223,000.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  زيت دوار الشمس  USD 424,263.000  شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته   -اليقين مصرف  محمد مفتاح على حنقة  سلك لحام USD 160,603.250  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  حمزه مفتاح علي التومي   أخشاب  EUR 1,020,000.000  شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنوافذ

 الرئيس ي   -مصرف األمان  أحمد بشير على السعداوي   نضائد USD 104,776.470  شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفي احمد محمد املهرك  سردينه USD 62,100.000  شركة ربوة الغرب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات  USD 378,112.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املودى شرف الدين عبدالسالم محمد  اجهزة الكترونية  USD 372,760.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  بقوليات  EUR 99,840.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  خميرة  USD 236,340.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 جنزور فرع  -مصرف املتحد   طارق محمد فرج حسين  سمن   USD 250,750.000  شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تونة معلبة USD 190,800.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   شاهي  USD 793,800.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي مكرونة   USD 252,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حسام الدين امحمد اهبال  غيار نقاط بيع قطع  USD 38,989.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 3,599,500.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 3,433,500.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران فرع مصراتة  مصطفي سليمان مصطفي االخرش  قطاعات بي في س ي   USD 180,920.190  مصنع سما التقدم لصناعة االبواب والنوافد ودرابزين من االملونيوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 607,510.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 607,510.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 800,000.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 الخليج االول الليبي مصرف  حسين علي حماد مفتاح خميرة فورية EUR 271,199.500  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح معجون طماطم EUR 394,514.400  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد عمر عبدالسالم عمر االطيرش  رخام  USD 486,710.000  شركة حجر ليبيا لصناعة الرخام  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 320,166.000  الساحل الستيراد املواش ي واللحومشركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات EUR 235,735.000  شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  معجون طماطم USD 81,000.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -افريقيا مصرف شمال  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد الفاتورة  EUR 237,544.070  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد الفاتورة  EUR 281,542.200  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فاتورة   EUR 2,517,520.960  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي أبو فارس األحرش  بي في س ي USD 175,312.500  شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  فريزير  USD 124,619.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غاز  USD 98,089.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  تالجات  EUR 168,563.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر   حبوب قهوة خضراء USD 237,060.000  شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  بطاريات USD 302,200.460  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 الرئيس ي   -مصرف األمان  احمد عبدهللا العربى البكورى  شاهي أخضر  USD 89,400.000  شركة املسارات الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم  

 بوعطني وكالة  -مصرف الجمهورية  ناجى فرج ابراهيم خالد   ذرة  USD 1,650,000.000  شركة النور الطيب للصناعات الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش  اطارات USD 964,168.000  شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش  اطارات  USD 687,833.490  شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش تن  USD 2,685,000.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش أرز  USD 4,930,125.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش أرز  USD 4,930,125.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي حليب EUR 94,275.000  شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   فتحي املشاط خليفة أوحيدة  مستلزمات صناعية EUR 2,340,000.000  شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   فتحي املشاط خليفة أوحيدة  مسلزمات صناعية  EUR 3,785,000.000  شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى مواد تجهيز غذاء نحل  EUR 22,151.440  شركة فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 406,000.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 882,782.400  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   مستحضرات تجميل   EUR 490,018.140  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمدياسين الطاهر عريبي حمزة  أدوية فيتامين مسكنات  EUR 350,700.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
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 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه لوز  USD 101,767.880  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سنينهاملهدى منصور احمد ابو  لوز  USD 102,785.760  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه لوز  USD 101,787.840  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 الليبي مصرف الخليج االول  املهدى منصور احمد ابو سنينه حمص USD 195,600.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس مستلزمات طبية EUR 63,694.800  شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج   اكسسوارات حصيرة  EUR 378,506.240  مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام EUR 256,800.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب  EUR 1,959,016.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  شوكالتة  USD 80,052.520  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 طرابلس الرئيس ي  -املتوسط مصرف  وليد محمد سالم ميلود  صابون أكس ي   USD 239,820.000  شركة اكليل القرية الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عادل مفتاح احمد بالشيخ  علكة USD 120,800.000  شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد USD 319,893.750  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق طباعة  USD 528,259.450  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  محمد سالم رفيق الصيد  معقمات  USD 2,975,000.000  شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  مواد التنظيف USD 2,750,000.000  شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غساالت USD 279,080.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  شفاطات   USD 32,600.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  حليب منزوع الدسم  EUR 419,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالسالم ابوحبيلعبدالعاطى محمد  مستلزمات زراعية EUR 2,621,407.000  شركة نجمة الساحل الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيار

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  EUR 824,195.610  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدهللا رمضان الغزوي  منتجات لصحة الفم وال  EUR 50,049.590  شركة املاسة الدولية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  فيصل عطيه عمر ابوراوي  قطع غيار USD 99,300.000  شركة البراري العاملية الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عالء الدين نصر الدين بن صوفية  حبيبات من لدائن لصنا  USD 248,062.500  شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تونه بزيت الزيتون   USD 230,000.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  معجون طماطم  USD 81,000.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 193,919.680  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 295,649.920  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابوبكر بشير اللذيذعلي  مواد خام USD 765,000.000  شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبو عجيلة عمر محمد فرعون   ادوية بشرية  USD 218,612.500  شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن فتحي جمعة معمر  بالبشره مواد العنايه  USD 19,810.940  شركة أكنو الستيراد مواد التنظيف  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   ورق مناديل   USD 293,808.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهرباء   USD 111,150.000  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهربائية USD 100,780.000  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 100,789.920  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 113,762.880  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 103,783.680  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 108,773.280  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  علب كرتون للتعبئة  USD 246,065.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز احمر USD 103,783.680  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم سليمان شاكهاسامه  حديد صناعي USD 72,875.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 344,720.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  شاكهاسامه ابراهيم سليمان  حديد صناعي USD 106,793.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات سيارات  USD 268,965.220  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  القمودي فتحي أحمد محمد  دعم فني  EUR 1,613,250.000  شركة رمال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 500,131.200  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 139,901.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية USD 117,275.510  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   مالك علي عمار عمار   شاهي  USD 135,000.000  شركة زلوزا الستيراد املواد الغدائية  

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  طارق سليمان خليفة املغوف   معدات مصنع  EUR 3,200,000.000  شركة طليطلة للصناعات الغذائية 

 الواحة الرئيس ي -الواحة مصرف  على محمد حسن بادي  رتب  USD 248,655.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي  منظومات EUR 500,000.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مواد بناء USD 130,870.220  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد سليمان محمد الصول   قطع غيار GBP 132,808.000  شركة الهروج الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   تونة معلبة  USD 385,000.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان   لوز  USD 128,812.800  شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  رياض احمد خليفة عمارة  بالط أرضيات  EUR 430,505.760  وملحقاتهاشركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف  USD 198,666.720  شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مبيدات ومطهرات  USD 301,628.400  الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف شركة األفق الدولية 
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 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالوهاب بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح EUR 201,984.000  شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالوهاب بشير مصطفى الكبير  جبنة شرائح EUR 95,800.320  شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني فول صويا  USD 3,720,000.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  زبدة  USD 290,900.000  شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات USD 164,523.300  الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائدشركة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبداللة اشتيوي السعداوي   مواد خام USD 85,176.000  شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 367,050.000  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب   صابون  EUR 56,524.000  شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مولود عبدالباسط مولود الدوادي   سيارات   USD 812,505.000  شركة هادريان الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 1,085,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 205,000.000  شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  مستلزمات انتاج أبواب USD 266,352.000  الخشبية شركة السواعد للصناعات 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  عبد املجيد مسعود نصر ابواروي  ادوية بشرية   EUR 208,100.000  شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مصبعات   USD 400,985.900  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد خام EUR 132,503.600  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   ملحقات خط انتاج EUR 114,550.000  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر  صناعة أكواب ورقية  USD 174,400.000  ومستلزمات املقاهي شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  تونه خام   USD 1,402,500.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي  USD 115,980.000  الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 االول الليبي مصرف الخليج  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمات استشارية  EUR 30,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات   USD 131,570.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات  USD 131,570.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  الربع االول والثاني   EUR 12,000.000  الدولية الليبيةشركة االتصاالت 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  GBP INTERCONNECION 3,564.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتف  EUR 100,041.310  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  اشتراك خدمة USD 2,500.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى بطاطا شبس ي  USD 148,875.000  واللحومشركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  مواد صحية  USD 52,575.000  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك EUR 186,639.260  الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة العمران 
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 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 153,560.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  العرضاوى أكرم محمد حسين  إطارات جديدة USD 403,815.500  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه  مستلزمات زراعية USD 295,046.040  شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحوم ابقار مجمدة   USD 1,182,283.620  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض  USD 617,564.370  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 335,812.370  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   عطور خام  EUR 155,700.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 107,400.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 98,838.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  دورة تدريبية  USD 2,450.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  تراخيص  USD 451,409.900  للهاتف املحمول شركة ليبيانا 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  VIPشحنة كروت هاتف  EUR 32,870.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  منصور فرج سليمان هويدي   أسمنت  EUR 49,750.000  الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة الجوهرة الليبية الالمعة 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 1,106,617.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  امليطوني فهمي بشير عمر  مستلزمات تشغيل  USD 1,217,436.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات انتاج EUR 217,611.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  قطع غيار EUR 2,993.000  املنطقة الحرة بمصراته

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هاني عبدالقادر على عبدالقادر  خدمات مالحيه   EUR 218,205.250  شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون فارغ   USD 87,302.400  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  طارق أحمد حسونة األمين  منسوجات البطانية USD 390,000.000  شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   حفاظات  USD 1,108,831.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 113,963.000  شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد مشتقات البان  TND 209,889.680  الغدائية شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد حليب كامل الدسم  TND 194,112.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات انتاج  USD 316,130.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مستلزمات تشغيل  USD 58,320.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد مسعود إيناس علي  مواد خام شكالطه EUR 91,768.000  شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد محمد ابراهيم البشاري  خدمات توزيع الطرود   USD 200,000.000  شركة املهري السريع لنقل البضائع املحدودة 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق رضوان الطاهر الطاهر  معدات طبية EUR 301,384.630  شركة الرضوان الستيراد االدوية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هارون مهدى على ابراهيم  معجون طماطم USD 145,400.000  شركة الشط الجديد الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة  مجمددجاج  USD 3,080,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مروة علي عبدالرسول ارنين   شامبو   EUR 115,000.000  شركة املشاتل العاملية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد الصادق الالفي لحول  ادوية بشرية  USD 144,655.000  واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة دانوب الستيراد االدوية 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  مريم حسين سالم بريبش  مواد خام USD 2,730,000.000  شركة سنابل السهول لصناعة العصائر واملشروبات  

 وكالة قرجى -مصرف الجمهورية  عبدالناصر عنتر عامر دربال أدوية  EUR 438,499.000  شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية

 الخليج االول الليبي مصرف  عبد الباري علي محمد تنتوش اغنام حية-عجول  EUR 410,250.000  شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  متلزمات زراعية   EUR 235,872.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  مياه معدنية  EUR 19,247.620  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  

 وكالة كورنثيا  -الصحاري مصرف  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  سليلوز روول  USD 168,000.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر  مكرونه  USD 40,185.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  عبدالرحمن القاض ى أحمد الصيد  أدوية بيطرية  EUR 371,472.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  قطع غيار USD 218,869.240  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  السيارات  USD 558,712.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  حليب بودرة  EUR 2,271,500.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي  مستلزمات انتاج  USD 150,033.600  مفازا للصناعات البتروكيماوية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات اشتراك  EUR 388,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد بطاقات اشتراك   EUR 12,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  4خدمات شهر  EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  مقابل االشتراك   USD 25,600.000  شركة املدار الجديد 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف  USD 204,729.600  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس  ذرة  USD 912,500.000  شركة االفضل لصناعة االعالف 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   غزال شلقامى عبدالرحمن محمد  أسمدة زراعية  USD 460,000.000  شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط  أدوية  TND 227,520.000  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 وكالة السوانى -املتحد  مصرف  شعبان عياد حسين ابوقرين  اعالف  USD 2,125,000.000  شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  محمود محمد عبدالنبي الناقوزي آلة تغليف   USD 410,700.000  بدر للمنتجات الورقية والطباعة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   تونة معلبة USD 388,080.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   تن معلب   USD 291,060.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
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 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاى سيالن احمر  USD 352,500.000  واملواش ي واللحومشركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاي أخضر  USD 121,275.050  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  زيت صويا  -مواد خام  USD 396,000.000  لطحن الحبوب و صناعة األعالف شركة الواحة الدولية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة   USD 305,121.600  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد مصباح محمد الغويل   اكسسورات أملونيم USD 82,660.000  شركة الصفاء الكامل لصناعة االملنيوم والبي في س ي وملحقاتها 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 2,500,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح  USD 2,670,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   زيت سيارات   EUR 1,433,884.000  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الرئيس يالواحة  -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  سداد قيمة التامين  USD 621,825.510  شركة القافلة للتأمين 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  مستحقات وسطاء تأمين  USD 42,874.040  شركة القافلة للتأمين 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  مستحقات وسطاء تأمين  USD 2,874.650  شركة القافلة للتأمين 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  مستحقات وسطاءتأمين  USD 9,582.180  القافلة للتأمين شركة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  موس ي الشيباني الصادق النعاس  مستحقات وسطاء تأمين  USD 49,154.610  شركة القافلة للتأمين 

 مصراته  -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر   مستلزمات انتاج EUR 203,900.000  شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليفة محمد بشير سالم  خرطوم لين للمرحاض  TND 60,980.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش دواجن مجمدة  USD 172,659.920  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  املهدي ابراهيم قداد طارق  بطاطس مقلية مجمدة  EUR 1,165,500.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 1,407,136.500  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد EUR 2,464,896.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 3,775,110.900  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 3,775,058.100  وتوزيع املواد الغذائية شركة املعمورة الستيراد 

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  سردينة EUR 234,000.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  بطاطا مجمدة  EUR 630,000.000  خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مختار الهادي عمار السهيلي  مولد كهربائي EUR 60,500.000  مصرف االمان للتجارة واالستثمار

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مختار الهادي عمار السهيلي  مكينات سحب نقدي  USD 144,000.000  مصرف االمان للتجارة واالستثمار

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى ادوية جلدية  EUR 422,192.490  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   رضا املبروك خليفة عبد هللا  سيراميك وبورسلين  EUR 240,000.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية بشرية   EUR 1,302,277.200  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاهي  USD 219,186.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 



 

 
12 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاهى احمر  USD 156,370.500  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ي الفرع  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات مركبات EUR 171,906.850  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات مركبات EUR 143,712.850  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بلستك USD 400,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  جبنة مطبوخة  EUR 127,595.000  إلستيراد املواد الغذائيةشركة تواصل الغد 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 813,069.470  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  عطور  USD 183,316.660  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم محمد الرعيض محمد  مواد خام USD 385,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار ومستهلكات ا  EUR 250,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  تعبئة وتغليف مواد  EUR 629,272.880  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 173,888.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  شعير   USD 3,867,850.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  فيتامينات مواد اولية EUR 711,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  مكرونة  EUR 472,500.000  واألعالف ومضارب األرز شركة وادي الكوف للمطاحن  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير  USD 2,200,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف على عبدهللا يوسف   زيوت محرك  EUR 65,664.000  شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  مواد خام USD 408,400.000  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عائشه محمد  امحمد اسويري  ألواح ازالة )سندوتش(  USD 129,834.100  شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 وكالة مليته للنفط والغاز -مصرف الجمهورية  صالح املصري علي عويطي  رقائق بطاطا EUR 330,181.120  شركة السنبلة لصناعة املواد الغذائية 

 مليته للنفط والغازوكالة  -مصرف الجمهورية  صالح املصري علي عويطي  آلة لصق أتوماتيكية EUR 85,000.000  شركة السنبلة لصناعة املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   زيت عباد الشمس  USD 1,610,000.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 ابي االشهر  -الجمهورية مصرف  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  شعير  USD 800,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام USD 1,438,095.000  مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  عسل USD 63,590.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب   مواد خام USD 364,100.000  مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب   مواد خام USD 105,700.000  مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 604,447.500  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت USD 809,620.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 965,029.500  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 
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 مصرف الخليج االول الليبي  الزناتي ضو منصور ضو   مستلزمات تشغيل  USD 432,000.000  شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسان عبدالقادر محمد بودقه  ومثبتات عظام مثاقب  USD 56,996.000  شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 459,335.260  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  جبنة كيري  USD 865,423.320  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام USD 453,600.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  تالجات وغساالت USD 505,471.000  الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   سالم مفتاح موس ى العابد اسمدة  USD 590,000.000  شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات جديدة USD 214,095.000  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   مولدات USD 240,000.000  غيارها شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت درة  USD 3,762,500.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت عباد الشمس  USD 3,375,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت ذرة ذ  USD 3,225,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سليمان بشير سليمان قداد  سردينة EUR 471,250.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 918,738.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس وحقائب واحذية  EUR 70,000.000  االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية شركة اتحاد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد  EUR 417,051.200  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونة USD 746,438.640  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونة USD 1,032,293.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت عباد الشمس  USD 1,653,598.800  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  زيت عباد شمس  USD 3,047,500.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

شركة العقار الطبي الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 والطفل 

 29,375.000 USD  طرابلس فرع برج   -مصرف اليقين  ناصر عالق صالح عقيلة أدوية بشرية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  فتحي املشاط خليفة اوحيدة  لوازم دواجن   EUR 542,430.000  شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني

 فرع سوق الجمعة  -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 296,208.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 317,912.800  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

مضخات غاطسة  USD 166,438.000  شركة االمبراطور الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

 كهربائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  املنجد البهلول احمد كريم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  احمد محمد الحراري قشوط  مواد صحية  USD 2,828,000.000  شركة جوبا الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  جبنة  USD 59,158.400  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبيد علي عبيد ذويب زيت عباد الشمس  USD 294,945.250  شركة وابل الخير املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العمارى  قمح   USD 2,200,000.000  شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اشرف خليفة محمد نصر   لحوم مجمدة USD 408,330.000  الدائمة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة االفضلية 

 برج طرابلس فرع   -مصرف اليقين  مصباح محمد حركات احمد  مستلزمات طبية  USD 66,402.000  شركة دار الكرم الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  مريم عاشور سالم العجيلي أرز  USD 101,850.000  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   مروة علي عبدالرسول ارنين  ادوية بشرية ومكمالت  EUR 2,135,971.700  شركة املشاتل العاملية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم حسين سالم الوليد  أالت ومعدات تشغيل   USD 3,500,000.000  شركة االتحاد العربي لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي طرابلس -مصرف النوران  محمد سالم رمضان القناص  مالبس EUR 100,172.800  املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة دار طرابلس الستيراد 

 الرئيس ي الفرع  -مصرف املتحد   بدر صالح عبدهللا بالحاج   بي في س ي   USD 170,618.890  شركة بالحاج لصناعة االبواب والنوافد ومستلزمات الديكور  

شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات 

 الكهربائية 

 228,958.000 EUR   الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مصطفي صالح عبدهللا بالحاج   مولدات و قطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملهين مفتاح محمد كركوب  مكرونة  USD 136,224.000  واملواش ي واللحومشركةاملحصول الغذائي االول الستيراد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  شريف عبد العزيز السيد سلطان  ادوية USD 42,073.000  شركة املحور الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 


