
  

 
1 

 24/02/2021حتى 03/01/2021 من تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية ضوابط البشأن  31/12/2020 ياملؤّرخ ف (9/2020)املركزي رقم  ياة على املصارف والنقد بمصرف ليباستنادا إلى منشور إدارة الرقاب

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك االعباملالضوابط العامة ( من 5إلى الفقرة رقم ) وإيماء    تماداتنشور املذكور والقاضية بمو
 

 صرف والفرعامل اسم املمثل القانوني السلعة  ملةع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني  رخام USD 245,700.00 شركة الجذور الستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها 

 حمد الشريفا -هورية مصرف الجم مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني  سيراميك USD 936,000.00 شركة الجذور الستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي امعمر الزروق علي اغنية ادوية بشرية EUR 72,000.00 شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لسوق رع اف -مصرف الوحدة  عبدالحليم ابراهيم مفتاح الهمالى ذرة USD 5,980,000.00 شركة الوصال الليبية للمطاحن و األعالف

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد زيت طهي املروة USD 1,923,840.00 شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  ير سليمان قدادسليمان بش زيت طهي املروة USD 1,683,360.00 شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد زيت ذرة املروة USD 1,251,250.00 شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مليدانا -مصرف الجمهورية  ريو كيرياكوسأند مواد خام  EUR 7,103,380.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 7,039,370.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 6,101,710.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 6,124,200.00 ئة املشروبات شركة افريقيا لتعب

 مليدانا -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات EUR 1,828,610.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 نامليدا -لجمهورية مصرف ا أندريو كيرياكوس مركزات EUR 1,807,850.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 1,806,120.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 كالة قوز زناتهو  -مصرف الصحاري  حسين علي حماد مفتاح جبنة شرائح  EUR 222,566.40 شركة الشهاب الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل مواد خام USD 220,020.00 االكواب الورقيةشركة املتحدة لصناعة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل مواد خام ورق  USD 320,640.00 شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة كورن فالكس USD 370,252.60 املساهمة شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة جبنة USD 147,300.00 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة شكوالطة USD 724,177.01 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

اد المواد الغذائية  المساهمة كة الرماح الستير  لفرع الرئيسي ا -مرصف المتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة شاهي   USD 278,058.00 شر
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة حليب USD 170,607.00 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة كورن فالكس  USD 589,681.96 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 صرمان -مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  معدات زراعية USD 81,550.00 شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  البقارنهاد محمد نصرالدين محمد  حليب بقر معلب  EUR 54,405.00 شركة دينار الستيراد املواد الغدائية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  ف اضافات اعال  EUR 88,000.00 شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عز الدين رجب سالمة الصغير سالسل وخواتم  USD 850,511.00 شركة فزاع الخير الستيراد املجوهرات واملعادن الثمينة

 مصرف النواران فرع مصراتة خليل رمضان خليل قليصة  سردينة معلبة USD 102,400.00 شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش  أوليةلصناعةطالء م EUR 100,948.02 مصنع العصامي لصناعة الطالء 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ام بشير محمد الكالوش عص أوليةلصناعةطالء م EUR 134,398.94 مصنع العصامي لصناعة الطالء 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش  أوليةلصناعةطالء م EUR 57,288.80 مصنع العصامي لصناعة الطالء 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ى على قنيديعزام مصطف حفاظات و مناديل  USD 387,370.00 شركة البنفسج الستيراد مستلزمات االم والطفل

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ابراهيم عمر عبدالصمد الحراتي االت ومعدات EUR 102,000.00 شركة سما لصناعة وتعبئة املياه

 رع العزيزيةف -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس مضخات  EUR 254,032.00 شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 رع العزيزيةف -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس مضخات وقطع غيار EUR 199,545.36 شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 رع العزيزيةف -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس راعية مضخات مياه ز  EUR 65,547.50 شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى قطع غيار  USD 439,416.76 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل املختلفة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  غني نوري سالم امحمد املر  مواد خام EUR 148,000.00 شركة الصافية لتعبئة املياه

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد خليفة أحمد ابو شعالة قطع غيار شاحنات EUR 581,792.32 شركة رأس املاجن الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  ليفة أحمد ابو شعالةمحمد خ قطع غيار شاحنات EUR 266,427.70 شركة رأس املاجن الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد العياش خضورة  مواد خام USD 463,280.00 مصنع الغزاله لصناعة الطالء

 الشريف داحم -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد العياش خضورة  مواد خام EUR 384,318.00 مصنع الغزاله لصناعة الطالء

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  تونه USD 4,740,469.40 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  طماطم معجون  EUR 1,571,328.00 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  حليب كامل الدسم EUR 1,368,960.00 ستيراد  املواد الغدائية شركة الجيد ال 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  زيت طعام USD 1,680,000.00 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  خالد سليمان عريبي القضقاض  شامبو وبلسم EUR 88,362.19 مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة  شركة لورد العاملية الستيراد
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس إطارات  USD 301,920.00 شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس نضائد  USD 149,203.11 ل الستيراد قطع غيار السياراتشركة االم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس نضائد  USD 410,641.08 شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  خليل محمد الصديق الرايس نضائد USD 344,706.92 شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  جمال رمضان علي خليل  جبنة-ةشكالط-سكر USD 157,214.71 شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك  أجهزة كهرومنزلية USD 573,432.85 شركة الصفوة إلستيراد املواد الكهربائية و املنزلية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 577,000.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  زيوت وماء تبريد EUR 545,651.20 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 719,000.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي د اللطيف محمد محمد املحجوب عب شاحنات EUR 719,000.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  سيارات USD 92,000.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي املحجوب عبد اللطيف محمد محمد  شاحنات EUR 359,500.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 359,500.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 يج االول الليبيمصرف الخل عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 359,500.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  قطع غيار EUR 211,075.78 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب  شاحنات EUR 359,500.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز علب فارغة TND 164,000.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز مناديل USD 588,590.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز اآلت ومعدات صناعية EUR 16,400.00 املواد الصحية لصناعة القطن الصحي  شركة

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز مواد خام  EUR 70,231.40 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز فورمة قلب EUR 31,091.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز كرتون  EUR 23,205.30 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز مواد خام USD 142,000.00 واد الصحية لصناعة القطن الصحي شركة امل

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر قطن طبي USD 1,075,361.50 شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر حفاظات  USD 1,387,217.00 لزمات االم والطفل شركة االفق الستيراد مست

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر حفاظات اطفال  USD 87,891.60 شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر حفاظات عجز USD 2,480,728.00 شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني  قطع غيار USD 115,498.02 شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني  كسارة هيدروليك USD 82,840.00 قيلة وقطع غيارها شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني  حفارة  USD 407,070.00 شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  غازي صالح كمال حسين كريمات  EUR 93,478.80 الهناء العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات  شركة

 لس االسالميي االندح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار شكالطة فازو  EUR 172,348.89 شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار نسكافيه  USD 337,008.00 شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

 بي االشهرا -ف الجمهورية مصر  عواطف بشير محمد القصبى أدوية EUR 166,650.00 طبيةشركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات ال

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد فرج حسين قطاط رول منديل USD 76,140.00 شركة البردي لصناعة الورق الناعم والصحى

 رع سبهاف -مال افريقيا مصرف ش مصطفي مصباح عبدهلل ابراهيم  مضخات غاطسة USD 135,830.00 شركة النهر الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية 

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد ورق تعبئة عصير  USD 114,700.00 شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد ورق تعبئة  USD 122,200.00 شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد مواد خام عصائر مركزه EUR 228,984.00 ركة املراعي الليبية للصناعات الغذائيةش

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد علب فارغة  USD 70,660.00 شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد حليبورق تعبئة  USD 91,700.00 لصناعات الغذائيةشركة املراعي الليبية ل

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  سالم فرج حسين محمد مستلزمات حلويات  EUR 36,436.00 شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  مواد خام صابون  USD 1,016,966.00 يف شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنط

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  مواد خام  EUR 184,040.00 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  كرتون  EUR 42,824.00 واد التنطيف شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون وم

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  مواد خام  USD 63,750.00 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  علب فارغة USD 152,250.00 التنطيف شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  مواد خام  EUR 139,124.00 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض جبنة EUR 3,293,026.32 ة والفواكة الطازجة واملواش ي واللحومشركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائي

 لخليج االول الليبيمصرف ا محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض حليب مركز EUR 209,952.00 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض معجون طماطم EUR 153,558.40 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض جبنة شرائح EUR 842,713.20 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض خميرة EUR 175,624.00 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض كريمة EUR 173,834.40 يراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحومشركة الغذائية إلست
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 مصرف الخليج االول الليبي يم الرعيضمحمد عبد الوكيل عبد الكر  كريمة TND 1,954,630.00 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض زبدة TND 1,553,749.75 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض كريمة حلويات EUR 68,982.00 واللحومشركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض شاي USD 130,612.50 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض زبدة وكريمة TND 2,559,561.21 ائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحومشركة الغذ

 مصرف الخليج االول الليبي مد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيضمح زبدةوكريمة TND 3,227,795.37 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض خمائر TND 302,571.00 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض زبدة TND 1,324,335.70 اكة الطازجة واملواش ي واللحومشركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفو 

 مصرف الخليج االول الليبي سامي عبد السالم صالح الترهوني مواد تشغيل EUR 81,453.92 شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

 مصرف الخليج االول الليبي سامي عبد السالم صالح الترهوني مواد خام USD 114,714.00 الطالء املشتركةشركة سايبس ليبيا لصناعة 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش صابون سائل EUR 446,842.00 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش مواد تنظيف USD 296,420.81 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش مواد تنظيف USD 142,508.52 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 تاراملخ -مصرف الصحاري  فرج امبية فرج االجهر خشب نمساوي  EUR 700,000.00 وملحقاتها شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 رقارشق -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي كهرومنزلية USD 164,645.40 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 رع األبيارف -مصرف الوحدة  عمر عوض حمد عبدهللا شعير USD 1,800,000.00 شركة وادى جويبيا لصناعة االعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام طالء USD 1,899,450.00 مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الجليل ابراهيم سلطان محمد جبنة شرائح EUR 198,700.14 شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان جبنة مدزوريال EUR 173,160.00 شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

افد واالشكال الهندسية من االملونيوم   حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  جمعة احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام USD 304,922.90 منصع ابناء بالحاج لصناعة االبواب والنو

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم مواد تغليف USD 118,800.00 شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم كرتون  EUR 172,032.00 شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم كرتون  EUR 180,633.60 شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  ادوية  EUR 1,224,614.70 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات طبية  EUR 571,753.20 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد جمال الدين علي التويجيري  مستحضرات تجميل EUR 900,044.54 لحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبيةشركة ا
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ين علي التويجيري محمد جمال الد مكمالت غذائية  EUR 497,274.00 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة حليب مركز  EUR 130,666.40 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة ماء شعير  EUR 197,826.88 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة دقيق EUR 46,845.60 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 صراتةمفرع  -ا مصرف شمال افريقي صالح الدين مصباح علي القذافي كربونات  USD 552,000.00 شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي مواد خام USD 641,400.00 شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام

كهسردين وفوا EUR 503,750.00  شركة النيازك الذهبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكة الطازجة  كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد ابو حالله 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد علي أحمد شابه ساطي دقيق حنطة USD 177,500.00 شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد علي أحمد شابه ساطي ون طماطممعج EUR 391,400.00 شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد علي أحمد شابه ساطي شكالطة  USD 555,000.00 شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  خالد القمودي القنطري الحافي مةوحدة تكتيف ومنظو  EUR 308,986.21 شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية

 ىالرئيس  -مصرف الوحدة  ابو بكر عاشور مفتاح خليفة مالبس USD 330,000.00 شركة االجواء الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  نوفل الصيد معتوق البوعيش ي  حليب EUR 4,012,800.00 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   عبد الرحمن انبية مسعود مليطان االت زراعية  EUR 156,600.00 شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   عبد الرحمن انبية مسعود مليطان بذور  EUR 58,500.00 زراعية شركة الواحات الستيراد املستلزمات ال

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تونة USD 1,303,300.00 شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر عناية بالجسممواد  EUR 51,708.00 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر مواد تنظيف  EUR 63,299.48 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  بدالسالم عمرعبدهللا ع صابون  USD 53,725.00 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر مواد تنظيف  EUR 115,770.60 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 الرئيس ي عالفر  -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر مواد تنظيف  EUR 69,972.00 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر مواد تنظيف EUR 140,740.80 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر مواد تنظيف  EUR 53,613.60 شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي محمد الصغير علي وهيبه. زيتون  EUR 105,793.20 ستيراد املواد الغذائية شركة وهيبة وشركائه ال 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد الصغير علي وهيبه. معجون طماطم EUR 103,000.00 شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد الصغير علي وهيبه. ارز  USD 72,140.00 ية شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائ
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سالم امحمد علي عنيبة أنابيب  USD 202,404.00 شركةسهل الفضيل ابوعمر الستيراد املعدات الزراعية  

 مصرف الخليج االول الليبي الصادق محمد عبدهللا الشيباني حليب EUR 2,564,760.00 شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة اطارات جديدة JPY 12,259,945.00 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مد عمر أبوشعالةمالك أح اطارات USD 100,573.83 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة اطارات  USD 495,051.20 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 ول الليبيمصرف الخليج اال  مالك أحمد عمر أبوشعالة نضائد USD 185,967.68 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة إطارات USD 75,947.00 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة نضائد USD 281,233.59 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة اطارات USD 45,923.00 السيارات وقطع غيارها شركه الجدار إلستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة نضائد USD 271,744.35 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة إطارات  USD 470,264.60 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة اطارات  USD 269,894.04 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة نضائد  USD 249,475.12 ائل النقل وتجهيز الورششركة التبادل الستيراد وس

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة نضائد  USD 290,301.05 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة نضائد  USD 219,111.06 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 واالستثمار ـ فرع طرابلس   مصرف املتحد لتجارة محمد ابراهيم محمد  احميدة اطارات USD 688,283.39 شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات جديدة USD 675,750.50 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي سخليل محمد الصديق الراي اطارات جديدة USD 380,846.74 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات جديدة USD 392,814.75 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الخليج االول الليبي مصرف خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 913,957.53 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 766,104.00 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 ل الليبيمصرف الخليج االو  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 328,751.34 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس إطارات  USD 304,800.00 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 57,052.20 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 421,781.60 كة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشر 

 ف الخليج االول الليبيمصر  جمال حسين سالم الكشر كوشة كهربائية USD 72,415.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي



  

 
8 

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر افران  USD 171,612.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر غاز غاطس USD 137,600.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر افران  USD 240,274.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر مكيفات USD 418,542.50 ارهااالجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيشركة دقة االختيار إلستيراد 

 رف الخليج االول الليبيمص جمال حسين سالم الكشر ثالجات  USD 236,155.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر ثالجات USD 39,225.00 ارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر افران منزلية USD 111,160.00 رهااشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي الصادق مفتاح شعبان حميد حديد صناعي USD 70,000.00 شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرؤوف عبد السالم سالم ابونعجة مواد خام USD 226,695.00 مصنع العين للصناعات البالستيكية 

 مصرف الخليج االول الليبي صالح عمير محمد طيطش مواد خام EUR 155,168.80 شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي ير العكاري بشير حاجي بش جبنة USD 695,223.73 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  جبنة USD 152,237.18 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  زيت USD 1,477,469.00 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  حليب معقم USD 120,750.00 التسنيم الستيراد املواد الغذائية شركة

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  جبنة USD 59,766.50 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  جبنة مطبوخة USD 154,344.00 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مسعود عمرو الزرقي حليب أطفال EUR 485,475.21 شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مسعود عمرو الزرقي ادوية بشرية EUR 598,424.00 طبيةشركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات ال

 مصرف الخليج االول الليبي سامي رمضان محمد بن سعد جبنة EUR 2,239,466.69 شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي سامي رمضان محمد بن سعد بسكويت USD 311,952.60 شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح الدين مصباح أبوالعيد محمد حليب معقم EUR 342,720.00 شركة آبج الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اح أبوالعيد محمدصالح الدين مصب حليب EUR 85,680.00 شركة آبج الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي امينة محمد خليفة الزوبية مواد خام EUR 50,550.00 شركة دانة البحر للخبيز ومشتقاته

 االول الليبي مصرف الخليج امينة محمد خليفة الزوبية مواد تعبئة EUR 45,119.46 شركة دانة البحر للخبيز ومشتقاته

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل الصديق على شلوف مضخات مياة USD 70,223.20 شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل الصديق على شلوف مضخات مياه  EUR 69,972.40 شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريقه معجون طماطم  EUR 343,750.00 شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد إبراهيم قشاش قيمة ضمانتغطية  USD 3,000,000.00 مصرف النوران

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد إبراهيم قشاش غطية قيمة ضمان USD 3,000,000.00 مصرف النوران

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادر محمد بودقهحسان عبدالق معدات طبية USD 192,705.00 شركة املختصة إلستيراد األدوية و  املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي معاذ نجيب محمد التومي سمك مجمد USD 38,000.00 شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

 الخليج االول الليبيمصرف  معاذ نجيب محمد التومي جبنة EUR 43,366.40 شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي معاذ نجيب محمد التومي دجاج مجمد USD 104,000.00 شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي معاذ نجيب محمد التومي دجاج مجمد USD 159,800.00 شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو  اكياس تعبئة  USD 202,250.00 وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو  سلك للتغليف USD 82,310.00 شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو  اجولة للتعبئة USD 1,134,000.00 لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية شركة وادى بى 

 مصرف الخليج االول الليبي الهادي محمد خليفة جحا pvcقطاعات  USD 256,066.00 شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي الهادي محمد خليفة جحا مواد خام  USD 356,557.00 عدنية والبالستيكيةشركة التقدم للصناعات امل

 مصرف الخليج االول الليبي وليد علي محمد ابوشاقور  غرف نوم USD 50,400.00 شركة قصر الفن الستيراد االثاث 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 936,995.36 شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 66,910.80 شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 مصرف الخليج االول الليبي م مفتاح الفيتوري الزغدانيهيث دهون نباتية USD 297,000.00 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني ( دهن) مواد خام USD 445,564.00 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي لفيتوري الزغدانيهيثم مفتاح ا علب بالستيكية EUR 42,290.48 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني بودرة كاكاو EUR 70,625.00 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 الخليج االول الليبيمصرف  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني زبدة EUR 104,328.00 شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي احمد ابراهيم خليفه الفتحلي مستلزمات طبية EUR 210,000.00 شركة املرجع الستيراد املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي احمد ابراهيم خليفه الفتحلي معدات طبية USD 198,155.00 شركة املرجع الستيراد املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي احمد ابراهيم خليفه الفتحلي مستلزمات طبية EUR 83,473.80 كة املرجع الستيراد املعدات الطبيةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي نوفل الصيد معتوق البوعيش ى  جبنة EUR 629,424.00 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي نوفل الصيد معتوق البوعيش ى  جبنة شرائح EUR 231,840.00 د املواد الغذائيةشركة شمال املتوسط إلستيرا

 مصرف الخليج االول الليبي نوفل الصيد معتوق البوعيش ى  بطاطا EUR 174,130.00 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي نوفل الصيد معتوق البوعيش ى  حليب EUR 790,560.00 شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
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 رع صرمانف -مصرف شمال افريقيا  فحتي علي سالم الصويل علب فارغة  USD 380,000.00 شركة املجد لصناعة وتعليب املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي نجاح عبدهللا محمد شلغوم ادوية USD 917,653.98 شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي نجاح عبدهللا محمد شلغوم ادوية USD 191,250.00 شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي فيتور بن فيتور فتحى سالم  مواد خام USD 205,800.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

 مصرف الخليج االول الليبي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 60,880.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   اوعمحمد عمر محمد املط هواتف نقال USD 1,358,110.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع نقاالت  USD 973,050.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع االت نق USD 1,985,220.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع نقاالت سامسونج USD 484,840.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع نقاالت USD 1,723,170.00 ات املساهمةشركة تواصل ليبيا الستيراد االلكتروني

 مصرف الخليج االول الليبي فادي محمد سالم الككلي  زبدة USD 100,541.00 شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي فادي محمد سالم الككلي  زبدة USD 100,541.00 ذائية شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغ

افذ البالستيكية   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل USD 795,043.12 مصنع أبناء بلحاج لصناعة األبواب والنو

افذ البالستيكية  مصنع أبناء بلحاج لصناعة األبواب  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل EUR 65,976.83 والنو

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار  EUR 4,859.74 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار للمصنع EUR 30,945.00 يرات لصناعة وطحن االعالف شركة مزارع الخ

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار للمصنع EUR 16,941.90 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار مصنع EUR 13,648.80 زارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف شركة م

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  صويا USD 1,575,000.00 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  سيور تربيط اعالف USD 15,080.00 رع الخيرات لصناعة وطحن االعالف شركة مزا

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار املصنع EUR 11,377.78 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  محركات وكوابل  EUR 94,730.85 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 الميي االندلس االسح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  قطع غيار خاص  EUR 25,253.00 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أحمد فرج محمد امسلم  اعالفمستلزمات  USD 194,090.00 شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف 

 الرئيس ي عالفر  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت وشكوالطة USD 3,193,914.00 شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة USD 1,401,320.00 شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  زيت طهي USD 4,702,060.00 شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  زيتون  USD 127,200.00 ة االطايب الستيراد املواد الغدائية شرك

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  حليب  USD 185,250.00 شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  زيتون  USD 236,780.00  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  أبوبكر سالم خليفه ملوق  ورق خام  USD 144,000.00 مصنع أبوبكر سالم ملوق 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي لشريفمجدي محمد املهدي ا معدات طبية  EUR 147,500.00 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مجدي محمد املهدي الشريف معدات جراحة  CHF 362,298.90 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي لشريفمجدي محمد املهدي ا معدات طبية EUR 200,406.01 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مجدي محمد املهدي الشريف معدات تعقيم  EUR 114,169.83 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الشريف مجدي محمد املهدي جراحة معدات  EUR 294,289.18 شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية 

 مصراتة فرع  -دة مصرف الوح محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية EUR 119,500.00 رات الطبيةشركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحض

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  ليب اطفالح EUR 1,296,855.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  حليب اطفال EUR 1,549,280.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  ليب اطفالح EUR 428,490.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  حليب اطفال  EUR 1,098,020.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  حليب اطفال EUR 1,098,020.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  اجهزة ومعدات طبية  USD 105,814.50 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  حفاظات USD 97,347.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  حفاظات نسائية USD 292,614.00 شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي حبوب الصويا USD 1,512,500.00 شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي مضافات اعالف USD 192,959.84 شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة USD 870,000.00 وتربية الدواجن شركة الجودة لصناعة األعالف

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة سخانات مياه EUR 594,225.00 شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة غراء رخام الصق EUR 90,330.66 الة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الغز 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة مواد خام EUR 346,476.00 شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة مستلزمات طالء USD 34,437.50 شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  خضورة محمد محمد العياش مواد صحية USD 30,620.00 شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 رع صرمانف -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك بطاريات  EUR 80,224.40 شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها

 رع صرمانف -شمال افريقيا مصرف  علي محمد علي الزويبك نضائد EUR 85,322.50 شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات  EUR 1,310,237.00 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  سويح عبد السالم السويحاحمد ال سيريالك EUR 477,207.15 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات EUR 1,797,466.44 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمود سالم مصطفى حداقة  ثالجات ومكانس  USD 333,267.30 شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين مصباح علي القذافي  مواد خام USD 552,000.00 مصنع العاملية لصناعة البالط

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  الدين مصباح علي القذافي  صالح مواد خام  USD 281,000.00 مصنع العاملية لصناعة البالط

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  مسعود أحمد مسعود تاللة سجاد USD 274,747.20 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح موادمنزلية  USD 108,290.00 شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية  EUR 942,637.22 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية بشرية  EUR 1,010,821.58 ات الطبية شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعد

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية بشرية  USD 580,417.70 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية بشرية  EUR 753,975.00 اهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة ألفا املس

 نغازي ب -لرئيس ي مصرف املتوسط الفرع ا موفق احمد محمد املغربي صبغات أجهزة طبية  EUR 250,112.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية بشرية  EUR 3,283,200.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد املغربي موفق احمد اجهزة اشعة سينة  USD 3,775,349.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي قطع غيار أجهزة ط USD 650,000.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي أدوية بشرية  EUR 300,000.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي ادوية USD 692,392.80 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي حليب اطفال  EUR 2,222,850.00 دات الطبية شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملع

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي ادوية طبية  USD 383,120.00 شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  موفق احمد محمد املغربي معدات طبية   EUR 1,028,913.60 همة الستيراد االدوية واملعدات الطبية شركة ألفا املسا

 اءتاجور  -صرف الصحاري م احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز EUR 101,860.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 تاجوراء -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز EUR 212,100.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 
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 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين االت ومعدات مخابز EUR 213,600.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز  EUR 656,400.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز  EUR 40,500.00 و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها  شركة املحيط الستيراد االجهزة

 تاجوراء -لصحاري مصرف ا احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز  EUR 69,594.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات افران  EUR 87,640.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات افران  EUR 40,500.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين معدات مخابز  EUR 213,600.00 شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 دلساألن -مصرف الصحاري  طارق محمد احمد كرموس صدور دجاج مجمدة  USD 183,750.00  شركة سهل ليبيا الستيراد املواش ي و اللحوم

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب  لفات حديد  USD 1,597,175.00 مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب  دلفات حدي USD 149,650.00 مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع 

 صراتةم فرع  -مصرف الوحدة  محمد مصطفى محمد قرقوره خام لصناعة األعالف USD 261,000.00 مصنع املربي لصناعة األعالف

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ي رشيد محمد فرج الصوان اكواب تعبئة  USD 101,257.79 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني  نكهة اللوز  EUR 125,013.00 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي الدين أشرف علي مصطفى شرف حليب EUR 306,961.60 شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي أشرف علي مصطفى شرف الدين جبنة EUR 134,400.00 شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي أشرف علي مصطفى شرف الدين جبنة EUR 130,650.00 شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي أشرف علي مصطفى شرف الدين جبنة EUR 110,400.00 حبا الستيراد املواد الغذائية شركة مر 

 مصرف الخليج االول الليبي أشرف علي مصطفى شرف الدين جبنة EUR 520,493.00 شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام  USD 159,135.35 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام USD 632,500.00 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  قورهمحمد مصطفى محمد قر  مواد خام  USD 1,537,500.00 مصنع املربي لصناعة االعالف

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  محمد مصطفى محمد قرقوره شعير USD 610,000.00 مصنع املربي لصناعة االعالف

 امليدان -رية مصرف الجمهو  محمد مفتاح ابوالقاسم جليد تفاح طازج EUR 270,798.64 شركة الصداره الجديدة الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجه

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمد مفتاح ابوالقاسم جليد كمثري طازجة EUR 119,509.00 شركة الصداره الجديدة الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجه

 ىالرئيس  -رف الصحاري مص فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 1,051,960.00 شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة جل. لوشن .كريم  EUR 430,688.70 شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
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 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية  EUR 242,000.00 شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة حليب اطفال EUR 489,768.50 شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  رمضان مفتاح محمد الذويبي  مواد خام EUR 100,900.00 مصنع حامل املسك لصناعة الروائح والزيوت والعطور 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  رمضان مفتاح محمد الذويبي  مواد خام USD 198,400.00 سك لصناعة الروائح والزيوت والعطور مصنع حامل امل

 مليدانا -مصرف الجمهورية  رمضان مفتاح محمد الذويبي  مواد خام USD 102,580.00 مصنع حامل املسك لصناعة الروائح والزيوت والعطور 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمود شعبان مفتاح الجبيو تفاح طازج USD 408,500.00 واد الغدائيه والفواكه الطازجةشركة قرزه الستيراد امل

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم EUR 16,320.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمود شعبان مفتاح الجبيو خضروات  USD 112,000.00 واد الغدائيه والفواكه الطازجةشركة قرزه الستيراد امل

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي كورنفلكس  EUR 58,102.90 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي خميرة  EUR 21,001.68 ئية شركة الكوف الستيراد املواد الغذا

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي مكرونة  EUR 53,913.60 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي يب حل EUR 66,150.00 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي شاهي اسود USD 168,000.00 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  الورفلي طارق محمد علي زيتون  USD 193,478.10 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي كاكاو  EUR 24,580.80 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -الفرع الرئيس ي مصرف املتوسط  طارق محمد علي الورفلي زيتون  EUR 46,135.50 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي سردينة  USD 62,725.00 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي مربي  USD 16,270.80 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي مكرونة  EUR 24,225.69 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي حمص علب  EUR 59,830.60 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 الرشيد -مصرف الصحاري  رمزي املبروك محمد كعال سردين معلب  USD 63,375.00 ار الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجةشركة روائع االبتك 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل شعير  USD 4,650,000.00 مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل معدات قطع غيار USD 71,000.00  مصنع التعاون لصناعة االعالف

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  زيت  USD 520,200.00 شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  قمح  USD 3,135,000.00 رب االرز شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضا

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  قطع غيار USD 16,700.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 
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 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  حبوب USD 8,635,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد الجويلي حليب EUR 175,500.00 شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  احمد محمد عمورة قاسم اغا ادوية  USD 501,217.00 رات الطبية شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحض

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  نور الدين محمد محمد ابوسمة  معدات EUR 135,000.00 شركة التنمية الليبية إلنتاج مستلزمات االنتاج الحيوانى والزراعى ذ.م.م

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  كابتشينوا USD 470,575.00 واد الغدائية شركة رياض ليبيا الستيراد امل

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  كابتسينوا USD 680,500.00 شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  شكالطة USD 340,065.00 الغدائية شركة الشوف الجديد الستيراد املواد

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  نسكافيه USD 226,600.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  شكالتة EUR 242,583.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  قهوة سريعة التحضير USD 139,000.50 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  NESQUEكاكاو   USD 144,450.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  نيسكافيه USD 232,030.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي أدوية  EUR 103,477.46 طبيةشركة العالمة الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات ال

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  اسامة علي عبدالسالم باشاغة رصاص إطارات USD 112,923.00   شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبد الرؤوف منصور أحمد ابوسنينة  مستلزمات حلويات  USD 170,100.00 شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبد الرؤوف منصور أحمد ابوسنينة  بقوليات  USD 183,120.00 شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 إلستقاللا -املصرف التجاري الوطني  أحمد النفاتي مفتاح أبوظهير اضافات اعالف EUR 770,245.00 شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة األعالف

 ين زارهع -مصرف الجمهورية  الهادي احمد محمد الشويهدي قهوة EUR 159,420.00 شركة ايوان العاصمة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 ين زارهع -مصرف الجمهورية  الهادي احمد محمد الشويهدي بطاطا مجمدة EUR 98,287.20 الغذائية و املواش ي واللحوم شركة ايوان العاصمة الستيراد املواد 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عائشه محمد  امحمد اسويري  ألواح ساندوتش USD 327,842.51 شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي رخام  USD 350,000.00 مصنع العاملية للرخام 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي رخام  USD 300,000.00 مصنع العاملية للرخام 

 رقبامل -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  قطاعات بي في س ي USD 486,400.00  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

 رقبامل -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  قطاعات بي في س ي USD 158,318.90 مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 رقبامل -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  قطاعات أمونيوم USD 314,160.00 مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 املرقب -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  أسقف معلقة USD 93,177.28 مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 
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 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  حسين بلعيد مفتاح احسونة  ادوية بشرية EUR 250,465.54 شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  أسامة محمد عبد هللا بن خليفة غسالة صحون  EUR 37,215.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  بسام محمد بشير القعود بالحليب شكالطة EUR 100,053.92 شركة املستكشف الذهبي الستيراد املواد الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال EUR 371,900.00 شركة امللكة الدهبية الستيراد مستلزمات األم و الطفل

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي هوة ق USD 211,462.50 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم EUR 2,592,000.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي عبان مفتاح الجبيومحمود ش تفاح طازج USD 388,075.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم EUR 1,752,000.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  الضراط نجيب أحمد على قرص حديد+رخام  EUR 55,724.50 شركة االنماء التضامنية الستيراد املواد البناء 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  نجيب أحمد على الضراط مضخات مياه USD 144,081.64 شركة االنماء التضامنية الستيراد املواد البناء 

 املقريف -ة مصرف الجمهوري مفتاح رمضان علي خليل  مستلزمات عناية  USD 671,815.50 شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل  صابون  USD 378,000.00 شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف 

 شهربي اال ا -مصرف الجمهورية  ابراهيم مصباح احمد وهيبة  قمح USD 8,000,000.00 شركة مجموعة االمتياز للمطاحن ومضارب االرز وتعبئة الزبوت النباتية 

 فالحال -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة بن خام غير محمص USD 187,104.00 شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة 

 فالحال -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة بن خام غير محمص USD 183,840.00 شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة 

 ملدينةا -املصرف التجاري الوطني  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود مواد تنضيف  USD 1,750,000.00 التنظيفشركة الجوهرة الستيراد مواد 

 ملدينةا -املصرف التجاري الوطني  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود مواد تنظيف  EUR 1,000,000.00 شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

 وق النور س -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي خميرة EUR 69,115.20 ة شركة الكوف الستير اد املواد الغذائي

 وق النور س -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي خميرة EUR 109,032.00 شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية 

 وق النور س -مصرف الجمهورية  ورفليطارق محمد علي ال خميرة EUR 39,300.00 شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية 

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت بورتالندي EUR 550,000.00 شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية 

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل  اسمنت البيض EUR 220,000.00 كهربائية شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وال

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  حسام محمد ابو زريبه طرنيش سمن EUR 245,433.28 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  حسام محمد ابو زريبه طرنيش شيدر EUR 174,479.82 الغذائيةشركة تواصل الغد إلستيراد املواد 

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  حسام محمد ابو زريبه طرنيش اجبان EUR 199,907.88 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 وكاله سوق الجمعه -مصرف الواحة  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري مواد خام USD 159,120.00 واب الورقية والبالستكيةشركة عالم التقنية لصناعة االك
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 لجمعهكاله سوق او  -مصرف الواحة  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري ورق مناديل وبالستيك USD 159,120.00 شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفي احمد املجراب جبنة شرائح EUR 152,128.00 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفي احمد املجراب حليب EUR 59,216.00 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفي احمد املجراب كريمة شكالطه EUR 39,731.08 راد املواد الغذائية املساهمة شركة العزيمة الستي

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفي احمد املجراب جبنة EUR 64,800.00 شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدهللا محمد عبدهللا ميالد اطارات USD 340,836.80 ملحقاتهاو   و قطع الغيار و االطارات وابلزيوتشركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هللا ميالدعبدهللا محمد عبد اطارات USD 228,500.00 حقاتهاملو شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت 

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل شعير USD 2,800,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي م بن صليلحسين ابراهيم عبد السال  مضافات علفية USD 211,002.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل شعير علفي USD 2,264,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي لحسين ابراهيم عبد السالم بن صلي فول الصويا USD 2,990,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل صويا USD 3,660,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 وعطنيكالة بو  -مصرف الجمهورية  عزالدين عمرو موس ى الدبسكى شعير USD 8,580,000.00 شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف

 ملدينةا -املصرف التجاري الوطني  صالح مسعود محمد مسعود حفاظات أطفال  USD 2,000,000.00 شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

 دينةامل -املصرف التجاري الوطني  صالح مسعود محمد مسعود حفاظات كبار السن USD 183,456.00 شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

 مليدانا -مصرف الجمهورية  الهادى احمد علي الضراط  مضخات مياه وقطع غيار EUR 398,852.00 شركة الضراط الستيراد مواد البناء 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت مستلزمات انتاج USD 152,575.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت طبالت بالستيكية USD 82,800.00 للصناعات الغذائية  شركة شيماء

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني رخام USD 280,760.00 شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني رخام USD 820,030.00 خام والجرانيت و مواد البناء شركة قرارة لصناعة الر 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  ابراهيم مصباح احمد وهيبة  معدات مصنع USD 4,936,000.00 شركة مجموعة االمتياز للمطاحن ومضارب االرز وتعبئة الزبوت النباتية 

 يناء الخمسم -مصرف الجمهورية  سالم عبدالسالم احمد الباوندى الواح لصناعة البالط EUR 207,500.00 مصنع االهرام لصناعة البالط االرض ي

 ى األندلسح -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود مناديل ورقية USD 181,640.00 شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

 ى األندلسح -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود مناديل ورقية USD 215,900.00 وهرة الستيراد مواد التنظيفشركة الج

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم USD 91,000.00 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم  USD 23,750.00 صناعة االملونيوم والبي في س ي شركة املتحدة ل
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 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم  USD 91,000.00 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات بي في س ي USD 128,424.28 املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي شركة 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم  USD 91,500.00 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني اكسسوارات الومونيوم  EUR 54,500.00 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 كريميةة الوكال -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات بي في س ي USD 77,290.56 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 ر احمدقص -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مواد حرارية  EUR 4,322,278.04 الشركة الليبية للحديد والصلب

 ر احمدقص -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه اقطاب كربونية  EUR 3,140,560.00 الشركة الليبية للحديد والصلب

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  سالم مختار فرج جبران أغنام حية USD 1,876,875.00 واد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحومشركة الجيره الستيراد امل

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي ألواح و صفائح  USD 181,904.00 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي حديد جبس امبورد USD 162,780.00 سنيراد االلومونيومشركة القلعة ال 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي مكمل سرانتي  EUR 87,840.00 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي إكسسوارات املونيوم  EUR 50,190.00 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي PVCإكسسوارات  USD 64,706.60 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي MDFمين و ألواح ميال  EUR 402,984.00 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 مصرف الخليج االول الليبي بشير محمد محمد القماطي قرطاسية USD 1,278,480.00 شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

 مصرف الخليج االول الليبي بشير محمد محمد القماطي قرطاسية USD 283,800.00 شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  سعيد خليفة محمد الصويعي مواد تعبئة وتغليف  USD 57,875.60 شركة نبع الخيرات لصناعة الغذائية 

 نشيه امل -ربي املصرف التجاري الع م محمد بوشحيمه انيس عبدالسال  مواد تنظيف USD 149,904.00 شركة االنيس الستيراد مواد الزينة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ونيس املبروك محمد الهوش معدات صوامع فوالدية  EUR 18,407.00 شركة الواحة لتصنيع االعالف

 لرئيس يا -الوطني  املصرف التجاري  أشرف البشير عمر كنيدل قمح طري  USD 8,125,000.00 شركة املاهر الدولي للمطاحن واألعالف

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  أشرف البشير عمر كنيدل قمح طري  USD 8,125,000.00 شركة املاهر الدولي للمطاحن واألعالف

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  أشرف البشير عمر كنيدل شعير سائب USD 6,975,000.00 شركة املاهر الدولي للمطاحن واألعالف

 لفرع الرئيس ي )بنغازي(ا -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك قمح USD 7,140,000.00 كة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتهاشر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي علي محمد علي بعيو مكرونة / كسكس ي USD 214,333.76 شركة األثير الزاهر إلستيراد املواد الغدائية

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  عياد ناجي احمد محمد طماطم خام  USD 4,940,000.00 رابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائيةشركة ط

 الرئيس ي -صرف التجاري الوطني امل عياد ناجي احمد محمد طماطم خام  USD 4,199,000.00 شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
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 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  خيرى محمد ميلود املريمى مستلزمات صناعية EUR 112,375.00 شركة الندي لصناعة االلبان و مشتقاتها

 ملتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف ا محمد البهلول أمحمد  طروم معدات طبية  USD 260,000.00 شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أبوبكر عياد محمد الغرياني نشا USD 37,380.00 شركة البراق الجديد إلستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

 ملدينةا -املصرف التجاري الوطني  اسماعيل صالح مسعود مسعود حفاظات اطفال USD 3,315,231.50 شركة الرمال الستيراد مستلزمات األم والطفل

 مصرف الخليج االول الليبي عبداملجيد عبد العزيز محمد فطيس اجهزة ومشغالت USD 121,288.00 شركة الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي عبداملجيد عبد العزيز محمد فطيس بيب سحب دمانا EUR 93,323.22 شركة الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبية

 زوارة -مصرف الواحة  نجمى عبد العزيز مسعود الفوناس اثاث مكتبي  USD 84,715.00 شركة الثقة الستراد االثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي م سلطانمحمد عبدالجليل إبراهي زيتون  USD 107,846.70 شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  قمح طري  USD 7,605,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  بشير مصطفي الكبير رضا احذية USD 339,258.00 شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام USD  168,973.90   شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي م محمد الرعيضمحمد عبدالكري مواد خام EUR  294,530.00     شركة النسيم للصناعات الغذائية

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري ذرة USD 111,925.00 شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين كويت بس USD 1,031,552.50 شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  سالم مسعود بركة امعيطى  اجهزة الهاتف النقال USD 700,000.00 شركة مجموعة الريادة الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية 

 برق طفرع  -مصرف الوحدة  عبدالهادي ارواق عطية سعد شعير USD 7,050,000.00 شركة الجبال لصناعة االعالف

 برق طفرع  -مصرف الوحدة  عبدالهادي ارواق عطية سعد قمح USD 9,750,000.00 شركة الجبال لصناعة االعالف

 املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف  علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 655,181.81 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 446,938.41 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان اد تنظيف مو  USD 300,000.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان صابون  USD 411,687.50 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 182,333.20 و مواد الزينةشركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 14,180.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 43,284.56 مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة شركة

 ستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة واال  علي أحمد سالم سليمان عطور  EUR 74,145.66 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  علي أحمد سالم سليمان عطور  EUR 69,913.99 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   م سليمانعلي أحمد سال مستحضرات تجميل EUR 58,578.30 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد التنظيف USD 422,332.65 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان عطور  EUR 96,034.20 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 175,000.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 49,902.00 واد التنظيف و مواد الزينةشركة مطلع الفجر الستيراد م

 ابلس  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طر  علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 52,170.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف  USD 596,080.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 ملنطقه الحره مصراتها-مصرف الجمهورية  ى رمضان أحمد على النعير  حليب مبخر EUR 450,740.00 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  قمح USD 7,605,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  د أبو عليقة الدعاسزينب الطاهر محم ألواح أملونيوم USD 270,000.00 شركة الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس ألواح أملونيوم USD 530,000.00 شركة الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس ألواح كوبيست USD 60,000.00 شركة الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم

 برق طفرع  -مصرف الوحدة  حافظ شعبان عطية سعد اعالف USD 7,625,000.00 شركة االندلس لصناعة االعالف ومشتقاتها

 اس حسنر  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا  ماك مجمده اس USD 323,063.20 شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 اس حسنر  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا  اسماك مجمدة USD 175,680.00 شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 اس حسنر  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا  مجمدة اسماك  EUR 80,600.00 شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 اس حسنر  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا  سمك مجمد  EUR 110,883.36 شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 رع الجادةف -مصرف الوحدة  نوري عبدهللا ابو القاسم قويدر جبنة شرائح EUR 347,742.72 شركة ارزاق املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 صراتةمفرع  -ف الوحدة مصر  ابراهيم مفتاح محمد الصغير ملامة أعشاب EUR 25,680.00 شركة الحزام الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 اس حسنر  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  قرطاسية  USD 855,711.82 رطاسية شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والق

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  محمد عبد السالم الطاهر الشيبانى حليب  USD 117,280.00 شركة جبل النور االستيراد املواد الغدائية

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  حمزة احمد محمد وهيبة مواد خام  EUR 1,080,880.00 شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  حمزة محمد ابو عزوم ابوعزوم  سيراميك USD 240,000.00 اعية شركة  االثير الدولي الستيراد مواد البناء ووسائل النقل املختلفة واملستلزمات الزر 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  هنيبال شعبان صالح ابوالسعود بالط حائط وارضيات EUR 117,604.80 فاق التقدم الستيراد مواد البناء شركة ا

 ات العمادذ -مصرف الواحة  ابوبكر الطرشول ابوبكر الورفلى حليب EUR 66,150.00 شركة وادي ساسو الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي حسام محمد ابو زريبه طرنيش جبنة مطبوخة EUR 191,250.00 ستيراد املواد الغذائيةشركة تواصل الغد إل 
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 مصرف الخليج االول الليبي حسام محمد ابو زريبه طرنيش رقائق ذرة EUR 53,299.62 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص  مواد خام  USD 119,150.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص  مواد خام  USD 329,527.90 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  بيباص نصر عبدهللا عمر ال مواد خام USD 170,000.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص  مواد خام  USD 352,935.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص  مواد خام  USD 138,996.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص  مصبعات  USD 606,991.10 للصناعات البالستيكية مجمع البيباص 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  قمح USD 7,605,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  نضائد EUR 101,338.75 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  اطارات  EUR 89,607.56 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 لفرع الرئيس يا -املتحد مصرف  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  إطارات EUR 753,016.54 شركة الفضيل الستيراد االطارات

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  نضائد EUR 95,806.38 شركة الفضيل الستيراد االطارات

افذ من األملنيوم والبي في س ي  مصراته - مصرف املتوسط عمر عبدهللا عمر قلوص الواح االمنيوم  USD 101,500.00 شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو

افذ من األملنيوم والبي في س ي  مصراته -مصرف املتوسط  عمر عبدهللا عمر قلوص الواح االمنيوم USD 33,180.38 شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع محمد عبدالحميد محمد الدالي  بن وقهوة  USD 118,656.00 شركة الدالي للصناعات الغذائية  ذ .م .م

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  حمزة احمد محمد وهيبة مواد خام  EUR 4,254,536.00 شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النو  محمد عبدالحميد محمد الدالي  قهوة هندية  USD 192,000.00 شركة الدالي للصناعات الغذائية  ذ .م .م

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحميد محمد الدالي  ماكينة تعبئة وتغليف  USD 41,450.00 شركة الدالي للصناعات الغذائية  ذ .م .م

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الدالي  محمد عبدالحميد محمد قهوة هندية USD 78,720.00 شركة الدالي للصناعات الغذائية  ذ .م .م

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل عبدالسالم علي عطية فالتر زيت USD 76,223.53 شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رع الزاويةف -مصرف الوحدة  عبداملجيد ابراهيم ابوالعيد كشالف دشاهى اسو  USD 139,239.00 شركة تبارك الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  فتحى أحمد محمد الضراط تن زيت زيتون  EUR 102,600.00 شركة عطر الستيراد املواد الغذائية

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ةميالد احمد مخلوف بوفطير  تن  USD 317,900.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة كستردة  EUR 162,750.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -صرف املتوسط الفرع الرئيس ي م ميالد احمد مخلوف بوفطيرة خميرة  USD 154,004.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة كستردة  EUR 162,750.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 
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 نغازي ب -املتوسط الفرع الرئيس ي  مصرف ميالد احمد مخلوف بوفطيرة حليب  USD 242,500.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة فاصوليا علب  EUR 66,365.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -صرف املتوسط الفرع الرئيس ي م ميالد احمد مخلوف بوفطيرة حمص علب  EUR 112,310.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة بازيالء  EUR 56,155.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 نغازي ب -رف املتوسط الفرع الرئيس ي مص ميالد احمد مخلوف بوفطيرة فول علب  EUR 110,268.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  محمد صالح بشير القاض ي  اطارات سيارات USD 234,488.00 شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رقارشق -املصرف التجاري العربي  ايناس عبدالسالم خليفة الصويعي يةمستلزمات طب EUR 1,684,900.81 شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  يوسف املبروك صالح سميه دجاج مجمد USD 2,217,700.00 شركة التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  يوسف املبروك صالح سميه اج مجمددج USD 2,124,000.00 شركة التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم لحم بقر مجمد USD 2,016,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم دجاج مجمد USD 1,513,576.50 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم لحم بقر بدون عظم USD 513,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم افخاذ دجاج مجمد USD 1,291,475.00 داملواد الغدائيةواللحومشركة الساحل الحديث  الستيرا

 يمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالم مراد خليل محمد العالم بطاطا مجمدة EUR 123,782.40 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم لحم بقر مجمدة USD 2,016,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 وران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف الن مراد خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 200,805.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد خليل محمد العالم دجاج مجمد  USD 1,325,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل محمد العالم مراد لحوم مجمدة USD 1,008,000.00 شركة الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية USD 2,855,616.57 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  لحجاجي عبد املنعم خليفة احمد ا خدمات فنية USD 2,240,493.76 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  معدات تطوير  USD 452,241.39 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  معدات  USD 342,275.40 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصراته -مصرف املتوسط  حسام الدين حسين محمود املدهم زيتون  USD 51,260.00 شركة البشائر الدائمة الستيراد املواد الغذائية

 راتهصم -مصرف املتوسط  حسام الدين حسين محمود املدهم زبدة فول سوداني  USD 38,300.00 شركة البشائر الدائمة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي حليب مبخر خالي الدسم EUR 1,508,645.92 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة واللحوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  اعمار البوزيدي اعمار محمد  معدات اتصاالت  EUR 6,604.30 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  اعمار محمد اعمار البوزيدي  خدمة ايجار حيز  USD 579,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 
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 لفرع الرئيس يا -صرف شمال افريقيا م اعمار محمد اعمار البوزيدي  تجديد اشتراكات USD 154,632.16 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم بشير محمد سويب احذية  USD 319,068.00 شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابراهيم بشير محمد سويب ة رجاليةاحذي USD 308,736.00 شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  حمزة احمد محمد وهيبة مواد خام EUR 952,966.00 شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس واحدية رياضية  USD 392,502.10 ية محدودةشركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤول

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس رياضية USD 1,537,511.83 شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار ادوية بشرية  EUR 839,707.00 الستيراد االدوية واملعدات الطبية الشركة الدولية

 الميي االندلس االسح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار ادوية  EUR 773,947.06 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار ادوية ومستلزمات طبية EUR 776,886.00 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  ابوزخار طارق الجالى عمر  ادوية ومستلزمات طبية EUR 1,687,682.40 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار ادوية بشرية  EUR 1,673,099.21 الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  مستلزمات طبية USD 58,080.00 شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  مستلزمات طبية USD 87,540.00 شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  ادوية بشرية  EUR 44,095.00 ولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودةشركة الصاري الد

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت EUR 114,768.00 شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  عصائر EUR 229,313.83 شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  خيري محمد رجب الديب زيت كريستال USD 1,015,360.00 شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة الواج عازلة واكسسوار USD 706,500.00 ذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيفشركة الغ

 ملنشيةا -ربي ف التجاري العاملصر  احمد ميالد احمد ابو ظهير  مواد تنظيف USD 300,800.00 شركة الريادة التجارية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات 

 نشيه امل -ربي املصرف التجاري الع احمد ميالد احمد ابو ظهير  مواد تنظيف USD 220,000.00 شركة الريادة التجارية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  يم محمد الرعيضمحمد عبدالكر  حليب مجفف/مواد خام USD  287,280.00   شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  عزالدين محمد على الدوش ى قطع غيار حظائر دواجن EUR 146,000.00 شركة السيول الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  سامي رمضان محمد بن سعد ادم جبنة EUR 325,957.79 شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 كالة صرمانو  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا سراميك  EUR 207,000.00 شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 كالة صرمانو  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا صحية  مواد USD 53,775.00 شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 كالة صرمانو  -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا سيراميك EUR 150,000.00 شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 املعقول  -مصرف الجمهورية  ليلى سعيد سالم الطرميس ى ادوية  EUR 103,300.00 بية شركة الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الط
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 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة USD 245,980.00 شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي ذرةزيت  USD 226,380.00 شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة  USD 273,168.00 شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 نزور الشرقيج-مصرف الجمهورية  زميم خالد رجب على ال اكياس بالستيكية USD 300,000.00 شركة خير البراري لصناعة األعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جبريل شعيب سليمان إبراهيم حفاظات EUR 104,107.50  شركة الساعة إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اشرف البشير عمر كنيدل مضافات اعالف USD 1,150,638.00 شركة املاهر الدولي للمطاحن و االعالف

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اشرف البشير عمر كنيدل اضافات اعالف USD 2,341,170.00 شركة املاهر الدولي للمطاحن و االعالف

 جنزور  -مصرف الصحاري  شاهين عبداملجيد ميلود شاهين   قطع غيار  USD 46,661.45 شركة مشارق االعمار الستيراد السيارات وقطع غيارها

 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي غاز غاطس USD 136,700.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي أفران USD 72,415.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي افران USD 257,606.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 فرع الزاوية -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي افران غاز USD 171,612.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي مكيفات  USD 340,442.50 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي فريز USD 236,155.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  مكيفات USD 186,000.00 اليثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزليةشركة ا

 لسوق افرع  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  شاشات USD 1,290,500.00 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  مكيفات EUR 1,203,672.32 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  شاشات شارب USD 461,750.00 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  مكيفات شارب  USD 364,250.00 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  اتم فرج ارحومه سليمان ح مكيفات هواء EUR 729,825.17 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 ع السوق فر  -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومه سليمان  غساالت EUR 657,030.60 شركة االيثار الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عقيل سليمان احمد رحومة مشروبات غازية  USD 770,000.00 شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عقيل سليمان احمد رحومة معجون طماطم USD 432,000.00 شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  ليمان احمد رحومةعقيل س شاهي احمر USD 339,000.00 شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عقيل سليمان احمد رحومة مشروب غازي  USD 803,645.00 شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية 

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  حمزة احمد محمد وهيبة مستلزمات تشغيل EUR 3,103,410.00 شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  اسامة سليمان خليفة الحداد  افالم تصوير  EUR 184,156.88 شركة الصرح الطبي الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها
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 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  اسامة سليمان خليفة الحداد  افالم اشعة  EUR 70,055.69 شركة الصرح الطبي الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  اشرف مسعود عمرو الزرقى مواد تنظيف  USD 267,017.55 شركة االمانى الدولية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات والعطور 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  اشرف مسعود عمرو الزرقى مواد تنظيف USD 26,437.50 ف والزينة والخردوات والعطور شركة االمانى الدولية الستيراد مواد التنظي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات  USD 521,700.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات USD 309,834.00 كات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة مفاز للمحر 

 س االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابل أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت محركات  EUR 125,000.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات USD 717,283.20 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميم أحمد عمر الفيتوري السويحلى مياه مبردات USD 117,169.57 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى اطارات  USD 335,173.42 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت محركات  EUR 148,300.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيوت محركات  EUR 145,260.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت محركات EUR 132,444.00 قاتهاشركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملح

 كالة مليته للنفط والغازو  -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد مواد تنظيف EUR 130,130.00 شركة عطر الصنوبر الستيراد مواد  التنظيف

 كالة مليته للنفط والغازو  -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد مواد تنظيف EUR 128,686.80 د مواد  التنظيفشركة عطر الصنوبر الستيرا

 لزاويةا -املصرف التجاري الوطني  جالل املختار الكونى الجطولى بقوليات USD 198,150.00 شركة راية النصر الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

 لزاويةا -املصرف التجاري الوطني  جالل املختار الكونى الجطولى بن اخضر USD 387,648.00 راية النصر الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجةشركة 

 الندلس االسالميي اح -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس بطاريات سيارات USD 123,480.63 شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحي مصطفى محمد حودة جبنة بيتزا  EUR 270,750.00 شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -رف الصحاري مص محمد الطيب العمورى الصغير جبنة شرائح شيدر  EUR 1,709,250.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير جبنة شيدر EUR 1,367,400.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير معجون طماطم EUR 281,796.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير جبنة شرائح  EUR 427,950.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير زبدة  EUR 100,980.00 شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير جبنة شرائح  EUR 638,700.00 يراد املواد الغدائية شركة نوارات ليبيا الست

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  ياسين عبد الرزاق محمد قدور  حليب طازج EUR 68,560.00 شركة اتمار الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ياسين عبد الرزاق محمد قدور  تونة USD 74,340.00 املواد الغذائية شركة اتمار الليبية الستيراد 
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 سالتة للصيرفة االسالميةم -مصرف الجمهورية  سالم محمد أحمد معيتيق شعير USD 930,000.00 شركة نهر الربيع لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 لبيضاء الرئيس ىا -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن معجون طماطم USD 3,000,000.00 ملواد الغذائيةشركة خيرات االيادي الستيراد ا

 لبيضاء الرئيس ىا -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن سكر  USD 2,990,000.00 شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

 لبيضاء الرئيس ىا -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن زيت USD 2,250,000.00 االيادي الستيراد املواد الغذائية شركة خيرات

 لبيضاء الرئيس ىا -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن سكر USD 2,993,250.00 شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

 لعروبةا -املصرف التجاري الوطني  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل جهاز مناضير طبية USD 216,601.44 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 لعروبةا -ف التجاري الوطني املصر  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل جهاز مناظير طبية USD 118,313.09 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 لعروبةا -املصرف التجاري الوطني  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل Ultrasoudsأجهزة  USD 217,248.00 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف الوحدة  مسعود ابراهيم دواسابراهيم   مواد صحية EUR 237,988.30 شركة املضمونة الستيراد  مواد البناء واملواد الصحية 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  عائشة احمد على السعداوى  كابل املونيوم  USD 337,610.00 شركة املعمار التام الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية 

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري   غراء رخام EUR 41,890.20 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الرشيد -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري  قراوت متنوع EUR 46,536.25 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة   سمومةلطيف محمد عبدهللا جبنة شيدر EUR 169,400.00 شركة البندقية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي مراد امحمد ابوبكر بعيج اشتراكات باقات USD 200,000.00 شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي مراد امحمد ابوبكر بعيج تراكات باقةاش USD 600,000.00 شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  سعد محمد سعد هديه مبيدات حشرات  EUR 86,400.00 شركة الليبية املتخصصة الستيراد املستلزمات الكيماويات الزراعية 

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  سعد محمد سعد هديه مبيدات  EUR 245,000.00 ت الزراعية شركة الليبية املتخصصة الستيراد املستلزمات الكيماويا

 فالحال -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم علي عبيد ذويب قطع غيار سيارات USD 510,842.30 شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني  دجاج مجمد USD 1,365,350.00 ومشركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللح

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  محمد عمر محمد املطاوع هواتف USD 829,050.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  صالح الناصر مفتاح ابوحميده مواد خام USD 92,750.00 شركة شعلة ليبيا الستيراد املواد الخام

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد علي الذوادي بسكويت  EUR 1,226,043.00 شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  خالد عمر محمد النيحوى  احذية USD 250,000.00 شركة الغزل الستيراد املالبس و األحذية

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  خالد عمر محمد النيحوى  احذية USD 200,000.00 شركة الغزل الستيراد املالبس و األحذية

 الحره مصراته نطقهامل-مصرف الجمهورية  محمد أحمد علي أبوتركيه سيارات USD 989,700.00 شركة تويوتا ليبيا ش.م.ح

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي االمين محمد الحرش ادوات منزلية من زجاج USD 353,650.00 هاشركة النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 
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 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي االمين محمد الحرش ادوات منزلية  USD 168,610.00 هاالكهربائية وقطع غيار شركة النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  حرشعبدالهادي االمين محمد ال  مستلزمات منزلية بالس USD 234,100.00 هاشركة النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالهادي االمين محمد الحرش مواد منزلية من زجاج USD 202,000.00 هاشركة النور الدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  اسامة محمد على الطبيب  أدوية بشرية  EUR 694,930.00 ت الطبيةشركة الكويف الستيراد االدوية واملعدا

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  حمزة عبدهللا مصطفى املحيش ي ادوية EUR 267,250.00 شركة اإلهتمام إلستيراد األدوات و املعدات الطبية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  زهرة محمد مصطفى كاشيده مواد تنظيف USD 102,195.00 ف شركة كنزك ليبيا الستيراد مواد التظي

 ملنطقه الحره مصراتها-مصرف الجمهورية  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه مواد خام  USD 16,392,812.05 الشركة الليبية للحديد والصلب

 إلستقاللا -املصرف التجاري الوطني  الباهى عبدالسالم محمد الفقيه معدات طبية USD 860,000.00 شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 إلستقاللا -املصرف التجاري الوطني  الباهى عبدالسالم محمد الفقيه معدات طبية  USD 331,523.80 شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 كالة الوحدة العربيةو  -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت  USD 3,202,920.00 د املواد الغذائيةشركة الريم الدولية الستيرا

 كالة الوحدة العربيةو  -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت USD 4,398,100.00 شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون  زيوت السيارات EUR 989,260.72 ستيراد السيارات وقطع غيارها شركة العمران ال 

 فشلوملصيرفه االسالميه ا -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون  زيوت سيارات EUR 857,127.70 شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  زهرة احمد عبدالسالم كتير حليب معقم EUR 113,547.84 شركة الفارس الدولى الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم قطع غيار EUR 629,968.64 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم قطع غيار USD 1,657,642.34 كة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمةشر 

 ئيس يلفرع الر ا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم قطع غيار USD 480,606.84 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم قطع غيار USD 1,588,548.28 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا - مصرف شمال افريقيا عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم EUR CBS WARRANTY 360,992.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم EUR CBS WARRANTY 473,232.62 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -رف شمال افريقيا مص عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم USD SPACE SEGMENT 540,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم USD TELECOMMUNICATION SE 117,032.90 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ضو  حفيظ الجفال عبدالحفيظ  مستلزمات انتاج  USD 104,000.00 شركة التحدي املميز  للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمران على محمد بالحاج مواد خام لصناعة االس USD 137,280.00 مصنع السارية لصناعة اإلسفنج

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص عمران على محمد بالحاج مواد خام للصناعة  USD 86,520.00 مصنع السارية لصناعة اإلسفنج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى بريوش  EUR 33,784.00 شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية 
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 مصراتةفرع  -ة مصرف الوحد بشير محمد سويب الهادى أحذية USD 221,904.00 شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة حليب  EUR 213,180.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة نسكافه USD 630,846.00 دودةشركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية مح

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة جبنة USD 1,537,427.39 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة اغذية اطفال EUR 367,754.75 ة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودةشرك

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   م على ابوسنينةمفتاح سال حليب نيدو USD 726,976.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة علكة وحلوي  USD 480,877.70 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة اغدية اطفال  EUR 277,680.30 الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد

 االستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة و  مفتاح سالم على ابوسنينة شاهي  USD 126,000.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة فستق  USD 187,656.77 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة جبنة مثلثاث  USD 1,300,684.52 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد أحمد محمد املغربي  كرتون فارغ  USD 70,740.00 شركة الشهد الصافي لصناعة املواد الغذائية  

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد أحمد محمد املغربي  االت نكسير البيض  EUR 43,430.00 ذائيةشركة الشهد الصافي لصناعة املواد الغ  

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  فاطمة حسن علي حدود  أدوية USD 149,500.00 شركة طبيب العاصمة ألستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 رع مصراتهف -مصرف الواحة  بشير احمد سالم التومي علب فارغة فليت USD 20,353.41 ة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكيةمصنع طيب

 تهفرع مصرا -احة مصرف الو  بشير احمد سالم التومي مواد خام لصناعة الصا USD 44,500.00 مصنع طيبة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية

 رع مصراتهف -مصرف الواحة  بشير احمد سالم التومي فوارغ بالستيكية USD 19,500.00 مصنع طيبة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ناصر عبدالسالم علي الفرجاني ة جلديةادوي EUR 322,630.00 ت الطبية ومستلزمات االم شركة كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرا

 كالة املهارى و  -مصرف الصحاري  اسامة العربي هالل هالل الخليط املعدني USD 178,800.00 شركة القبطان لصناعة مواد التعبئة والتغليف الغدائي

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة حليب مبخر EUR 465,120.00 شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة تونة USD 1,192,587.50 شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 ملنشيه ا -ملصرف التجاري العربي ا أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى منتجات بيطرية USD 205,467.50 يةشركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطر 

 ملنشيها -ملصرف التجاري العربي ا أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى أدوية بيطرية USD 99,118.00 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 ملنشيها -ملصرف التجاري العربي ا أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى أدوية بيطرية USD 194,585.00 لية الستيراد األدوية  واالمصال البيطريةشركة يشفين الدو 

 ملنشيها -ري العربي ملصرف التجاا أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى مطهرات بيطرية USD 28,204.00 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 املنشيه -ملصرف التجاري العربي ا اياد عبد الرحمان محمد عبد الهادي مواد خام لصناعة االم USD 54,750.00 شركة الروبيان للصناعات امللحية
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 رع الجردينةف -صرف الوحدة م محمد خليفة بالقاسم املبروك البرعص ي حليب مركز EUR 629,721.60 شركة رحيق الجبل الستيراد املواد الغذائية

 ويةالزا -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي شاي االحمر  USD 563,608.80 شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ملنشيها -لتجاري العربي ملصرف اا نور محمد الطاهر الشائبي شكوالتة USD 89,650.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 ملنشيها -ملصرف التجاري العربي ا نور محمد الطاهر الشائبي شاهي الذهبي USD 157,860.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 ملنشيها -اري العربي ملصرف التجا نور محمد الطاهر الشائبي زيت عباد الشمس USD 385,470.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمد سالم حسين املدهون  سردينة معلبة  EUR 252,450.00 شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 يدانامل -مصرف الجمهورية  محمد سالم حسين املدهون  معجون طماطم USD 76,032.00 شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  محمد سالم حسين املدهون  زيت طهي USD 92,437.20 شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة  شاهي  USD 1,191,960.00 شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ميالد امحمد عبدالسيد محمد مالبس متنوعة  USD 838,282.82 الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  شركة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ميالد امحمد عبدالسيد محمد مالبس USD 424,987.18 شركة الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  جبنة EUR 1,376,069.76 شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 س يلفرع الرئيا -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة حليب  EUR 44,352.00 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  فوزى أحمد محمد عداله مستلزمات طبية EUR 219,343.02 شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية املساهمة 

 رئيس يرابلس الط -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف ادوية بيطرية USD 190,531.20 شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف أدوية بيطرية USD 144,686.80 شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 ئيس يرابلس الر ط -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف مكمالت غذائية بيطرية USD 52,755.00 شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 1,408,800.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 زي نغاب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط    USD POLYOL 1,701,000.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   سيليكون  USD 227,933.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 زي نغاب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مستلزمات انتاج USD 401,768.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مستلزمات انتاج  USD 538,960.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 غازي نب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   بوليول  USD 1,412,460.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   USD tdi 1,180,000.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   USD tdi 768,000.00 شركة االحالم  لصناعة االسفنج واملراتب

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ناصر عثمان مصطفى الضراط   حديد لصناعة املراتب  USD 124,000.00 حالم  لصناعة االسفنج واملراتبشركة اال 
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدالوهاب رجب ضياف شكوالطة EUR 94,000.00 شركة أقار الستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عبدالوهاب رجب ضياف شكوالطة EUR 128,000.00 ملواد الغدائية شركة أقار الستيراد ا

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف USD EVAPORATED MILK 452,500.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف جبنة شرائح EUR 204,284.16 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف جبنة EUR 482,328.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سالم كرنافعالء عزالدين  عصائر EUR 91,045.40 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف حليب  EUR 124,833.28 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لرئيس يا الفرع -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف حليب  USD 502,740.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف حليب  USD 484,120.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف جبنة موزريال EUR 198,374.40 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف زيت دوار شمس USD 959,500.00 إلستيراد املواد الغدائية شركة الفرداس 

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  منصور المين بن حليم خميرة USD 142,747.52 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  منصور المين بن حليم زيت  EUR 140,325.20 الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش يشركة الوادي 

 الستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة وا منصور المين بن حليم حليب  USD 195,212.73 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم جبنة  USD 97,460.69 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم جبنة موزاريال EUR 90,558.00 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم جبنة  EUR 91,540.00 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 لوحده العربيه االسالميا -مصرف الوحدة  ابراهيم حمد ارحومه محمد حليب معقم USD 209,124.00 لحياة الستيراد املواد الغذائيةشركة عماد ا

 لفرع الرئيس ي )بنغازي(ا -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك صويا USD 3,990,000.00 شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات ألومنيوم  EUR 117,788.00 شحات لالملنيوم  مصنع منارة 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات الومنيوم  EUR 106,500.00 مصنع منارة شحات لالملنيوم  

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات الومنيوم  EUR 36,010.68   مصنع منارة شحات لالملنيوم

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم غساالت USD 614,337.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم افران غاز USD 108,270.00 املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية شركة الوعد

 ي االندلس االسالميح -رف شمال افريقيا مص اسعد الزوام محمد عبدالسالم غساالت USD 139,790.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شاشات USD 279,360.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
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 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم تالجات USD 516,860.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيقات USD 279,900.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم تالجات USD 154,164.75 ستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزليةشركة الوعد املتميز ال 

 ي االندلس االسالميح -افريقيا مصرف شمال  اسعد الزوام محمد عبدالسالم تالجات مياه USD 408,960.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيفات  USD 153,565.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم فريز USD 564,117.00 شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  صويا USD 1,220,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  سالم ابراهيم سالم الرعيض خميرة  USD 121,706.50 واد الغذائيةشركة فراسين الستيراد امل

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  الفيتوري على الفيتوري النعمي خميرة  USD 345,920.00 شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   الفيتوري على الفيتوري النعمي خميرة  USD 388,800.00 ائية املساهمةشركة املنصورة الستيراد املواد الغد

  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  زينب جمعة عمار العسكرى  حليب اطفال EUR 1,268,178.48 شركة زادكو فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد رمضان حمودة لفات حديد مطلية  USD 240,000.00 شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي تونة EUR 262,800.00 شركة مرمر ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة ادوية USD 459,470.45 شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 رع الرئيس يفال -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية USD 813,763.00 شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  علي مصطفى محمد أبوفناس صوامع تخزين حبوب EUR 527,580.00 شركة بانوراما ليبيا لصناعة االعالف

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  علي مصطفى محمد أبوفناس شعير USD 1,549,600.00 شركة بانوراما ليبيا لصناعة االعالف

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  عفاف خليفة عبدهللا زوبى حفاظات أطفال +مناديل USD 348,536.00 سار الليبي الستيراد مستلزمات األم والطفلشركة امل

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام USD 144,000.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام  USD 392,400.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  ار ساس ي ابو سيف سيف النصر عبد الست أسمدة ومخصبات زراعية EUR 53,390.80 شركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  سيف النصر عبد الستار ساس ي ابو سيف  ةأسمدةومبيدات صح USD 198,400.00 شركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  سيف النصر عبد الستار ساس ي ابو سيف  اسمدة زراعية USD 64,694.42 حيوانيةشركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية وال

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن زيت  USD 453,600.00 شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم 

 ي األنلسح -املصرف التجاري العربي  علي ابوبكر محمد العنيزى  حليب معقم USD 372,400.00 الطموح املتحدة الستيراد املواد الغذائية  شركة

 طرابلس الرئيس ي -صرف املتوسط م اسامة رجب ابراهيم الحاج احمد مولدات كهرباء USD 109,682.00 شركة اللمسة امللكية  الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 
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 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  عصام سالم على على سكر USD 1,625,000.00 شركة الخير الوطنية إلستيراد األغذية 

 رقبامل -مصرف الجمهورية  لباسط سعد محمد ابوجناح عبدا افران كهربائية EUR 224,828.09 كترونية واالجهزة االلشركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 رقبامل -مصرف الجمهورية  عبدالباسط سعد محمد ابوجناح  افران USD 118,626.00 كترونية واالجهزة االل شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

 رقبامل -مصرف الجمهورية  عبدالباسط سعد محمد ابوجناح  مجمدات USD 254,360.00 كترونية واالجهزة االل كهربائية وقطع غيارهاشركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد ال

 رقبامل -مصرف الجمهورية   عبدالباسط سعد محمد ابوجناح مكيفات USD 1,295,650.00 كترونية شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االل

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش خط تعبئة مياه شراب EUR 2,427,238.00 شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية 

افة االسالمية ا-وريةمصرف الجمه عطيه مراجع حمد محمد قمح طري  USD 1,400,000.00 شركة حدائق الجبل لتصنيع اعالف و مشتقاتها   ملختار للصر

افة االسالمية ا-مصرف الجمهورية عطيه مراجع حمد محمد شعير USD 1,240,000.00 شركة حدائق الجبل لتصنيع اعالف و مشتقاتها   ملختار للصر

 الة السوانىوك  -تحد مصرف امل شعبان عياد حسين ابوقرين قمح طري  USD 1,495,170.00 شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  خالد مفتاح رمضان الناكوع نسكافيه USD 82,000.00 شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -ا مصرف شمال افريقي خالد مفتاح رمضان الناكوع حليب كامل الدسم USD 62,016.00 شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  خالد مفتاح رمضان الناكوع جبنة شيدر EUR 94,600.00 شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

 قريفامل -مصرف الجمهورية  عبد الرحمن علي محمد سالم دجاج مجمد  USD 2,172,800.00 شركة صدى النور الستيراد املواد الغذائية

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  عبد الرحمن علي محمد سالم دجاج مجمد USD 2,209,440.00 شركة صدى النور الستيراد املواد الغذائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبدهلل سالم مفتاح عامر  شعير USD 2,800,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف 

 ملنشيها -ملصرف التجاري العربي ا العارف املولدي ابو القاسم منصور  اجهزة تصوير وحشوات ا EUR 57,280.00 ان شركة املجد إلستيراد معدات األسن

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  على محمد ابراهيم السوالم مواد خام USD 316,305.00 مصنع النجمة املضيئة لصناعة االكياس  البالستيكية

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط أدوية TND 326,367.00 م ومستلزمات األ ستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية شركة الليبية العصرية ال 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط أدوية TND 452,745.00 م شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األ 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي العدس االخضر  USD 59,280.00 شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيم مفتاح الهماليمصدق ابرا حمص USD 72,000.00 شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي نشأ الذرة  USD 36,000.00 شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي مر عدس اح USD 54,240.00 شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم 

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  محمد نورالدين محمود البدرى  رخام USD 28,286.00 شركة روبينا لصناعة الرخام والجرانيث

افيت USD 37,200.00 شركة روبينا لصناعة الرخام والجرانيث  لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  ي بدر نورالدين محمود ال محمد جر

أفة الطبية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية   الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  فاطمة محمد على حامد أدوية بشرية EUR 645,620.37 شركة الر
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 ى األندلسح -مصرف الجمهورية  سعود محمد مسعودصالح م حفاظات اطفال USD 2,000,000.00 شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

 مليدانا -مصرف الجمهورية  مروان منصور رحومة الجفال حليب معقم EUR 275,958.48 جةشركة اللؤلؤ املميزة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم و الفواكه الطاز 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  EUR 206,875.00 مصنع امجد التاني الصناعة مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عرفات محمد مصباح الفرجاني عدسات طبية  EUR 130,000.00 شركة ليبيا الستيراد  البصريات وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الخالق حسن  محمد بن عاشور  عبد بطاقات تعبئة  EUR 262,656.00 شركة املدار الجديد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات اشتراك EUR 190,000.00 شركة املدار الجديد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بن عاشور   عبد الخالق حسن منظومة تجارة الكترون USD 1,705,000.00 شركة املدار الجديد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات دعم فنى وصيانة USD 845,000.00 شركة املدار الجديد

 راءتاجو  -مصرف الصحاري  فرحات محمد احمد البحرى  د غذائمواد تغليف موا USD 83,400.00 شركة املهندسين الجادين لصناعة املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد سعيد على القطوس صويا USD 423,500.00 شركة االفضل لصناعة االعالف 

 رابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج ط محمد سعيد على القطوس ذرة USD 610,000.00 شركة االفضل لصناعة االعالف 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 2,986,000.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 شريفحمد الا -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات USD 98,853.05 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رع املختارف -مصرف الوحدة  نور الدين عبدالرازق سالم الزواوى  حليب اطفال EUR 1,914,636.00 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 ختارفرع امل -دة مصرف الوح نور الدين عبدالرازق سالم الزواوى  حليب اطفال EUR 1,284,411.84 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 رع املختارف -مصرف الوحدة  نور الدين عبدالرازق سالم الزواوى  حليب اطفال EUR 1,559,736.00 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 غريان -الجمهورية  مصرف عادل محمد البشير ابوشاقور  مفروشات ومنسوجات USD 123,000.00 شركة مجموعة النجم الالمع إلستيراد األثاث 

 نغريا -مصرف الجمهورية  عادل محمد البشير ابوشاقور  منسوجات ومفروشات USD 120,000.00 شركة مجموعة النجم الالمع إلستيراد األثاث 

 انرع صرمف -مصرف شمال افريقيا  طارق العارف ابوعيس ى قراف مواد خام EUR 143,416.20 شركة امليزان لصناعة املواد الغذائية

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم قهوة EUR 61,860.00 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم حليب معقم EUR 28,745.28 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم ارز  USD 54,035.18 حديثة الستيراد املواد الغذائيةشركة ال

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم زيت زيتون  EUR 22,469.84 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم حبوب افطار /كرن فلكس GBP 31,572.34 راد املواد الغذائيةشركة الحديثة الستي

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم بسكويت/مكرونة/بشماط EUR 50,148.86 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم شاي USD 35,194.40 ة الحديثة الستيراد املواد الغذائيةشرك
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 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم صلصة طماطم EUR 52,959.05 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  املبروك محمد عمران الشطشاط دجاج مجمد  USD 280,000.00 طبيعة الستيراد اللحوم واملواش يشركة طيبات ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك حليب معقم EUR 65,100.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك تفاح و كمثرى  EUR 238,896.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا عبد الهادي احمد الصيد بيوك حليب معقم USD 68,299.20 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك حليب مبخر USD 154,375.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ي احمد الصيد بيوكعبد الهاد زيت دوار الشمس USD 196,250.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك جبنة شرائح EUR 137,088.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك تفاح / كمثري  EUR 432,768.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي ابراهيم محمود الجهاني محاليل مختبرات EUR 56,495.00 شركة املرام الستيراد االدوية واملعدات الطبية املساهمة

 رع الجادةف -مصرف الوحدة  راندا الطاهر محمد ابو راوي  أحذية USD 968,214.00 ملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية وا

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عصام صالح محمد الحمال تعبئة رصيد منظومة  USD 485,000.00 شركة الحدوة للخدمات السياحية املساهمة

 جنزور  -مصرف الصحاري  فوزية مسعود ميالد التومى حليب كامل الدسم EUR 113,547.84 يراد املواد الغدائية واملواش ى واللحومشركة رونق املائدة الست

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  جمال االمين علي التركي  رقائق املونيوم USD 48,000.00 مصنع املدينة لتعبئة ومعالجة املياه

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  فيصل خليفة صالح الشيب  جبنه شيدر GBP 337,500.00 واد الغذائية والفواكة واللحوم شركة الياقوت الستيراد امل

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  فيصل خليفة صالح الشيب  جبنة شرائح EUR 756,815.50 شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  طالل محمد حسونة االى أمين  حليب  EUR 80,090.40 ستيراد املواد الغذائية شركة تترا ال 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ عبدالفتاح محمد املعمري نوم  فانيليا و كريم شانتى USD 162,449.00 شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالفتاح محمد املعمري نوم  زيت ذرة USD 163,875.00 شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  در ساس ى سالم عشينىاسكن زيت نباتي  EUR 272,000.00 شركة مستقبل املتوسط الستيراد املواد الغذائية  واملواش ي واللحوم 

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  اسكندر ساس ى سالم عشينى جبنة مثلثاث  EUR 144,000.00 شركة مستقبل املتوسط الستيراد املواد الغذائية  واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص افران USD 24,495.00 الكهربائية شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير 

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  فاضل مفتاح امحمد انفيص شاشات تلفزيون  EUR 124,175.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص مكيفات  USD 233,450.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص مدات وثالجاتمج USD 141,125.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 املغاربه -مصرف الجمهورية  خالد السايح بشير عمر  حليب أطفال بريمافيتا EUR 1,057,025.00 شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل 
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 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  وليد عبدالحميد بوعجيلة املهدي  يونيوم النشون دجاج  USD 52,850.00 شركة الرقطة الستيراد املواد الغذائية 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم صويا USD 2,420,000.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم زيت صويا USD 125,100.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم مضافات اعالف دجاج USD 297,292.80 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل جهاز تجهيز غرف طبية USD 71,550.03 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل جهاز تجهز غرف طبية  USD 85,838.04 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل منظار جهاز هضمي  USD 86,293.84 ملجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبيةشركة ا

 نغازي ب -الفرع الرئيس ي  مصرف املتوسط جمال عبدهللا عبدالجليل القالل مناظير طبية  USD 162,562.21 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابوبكر محمد عبدهللا عمران دقيق قمح  USD 146,775.00 شركة االساور الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  إمبارك رجب الصفراني عبد العزيز  حفاظات EUR 121,229.00 شركة دلتا فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه قهوة هندية  USD 229,056.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه قهوة هندية USD 602,810.00 لبقوليات واملكسرات والبنشركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية وا

 ثياكالة كورنو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه سمن نباتي  USD 390,636.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه فلفل أسود فيتنامي  USD 77,856.64 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه كاجو فيتنامي  USD 101,514.96 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن 

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه جوز هند مجفف  USD 67,188.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه لوز امريكي  USD 504,477.10 يز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجه

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه سمن وجلوكوز  USD 176,850.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه لوز امريكي  USD 550,312.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه مستلزمات صناعة حلويا EUR 668,865.90 والبن  شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات 

 فالحال -مصرف الجمهورية  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال مركزات لصناعة االعال EUR 158,000.00 شركة التحدي الصامد للمطاحن واألعالف

 فالحال -مصرف الجمهورية  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال مركزات اولية لصناعة  USD 150,600.00 شركة التحدي الصامد للمطاحن واألعالف

 رع صرمانف -مصرف شمال افريقيا  أحمد فتحي علي الرتيمي اسمنت بورتالندي EUR 385,000.00 شركة الحصن املض ي ألستيراد  مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية

 يناء الخمسم -مصرف الجمهورية  الهادى احمد محمد العكاش ى  مواد خام بالستيكية USD 73,650.00 ة للصناعات البالستيكية شركة الصفوة الرائد

 يناء الخمسم -مصرف الجمهورية  الهادى احمد محمد العكاش ى  بولي ايثيلين USD 186,927.35 شركة الصفوة الرائدة للصناعات البالستيكية 

ميناء الخمس -مصرف الجمهورية    بشير سليمان أبوعجيلةقداد زيت ذرة املروة  USD 1,997,600.00 ة الستيراد املواد الغذائيةشركة سكرة العاملي  
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يناء الخمسم -مصرف الجمهورية    بشير سليمان أبوعجيلةقداد زيت ذرة املروة  USD 750,750.00 شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية  

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب  زييت طهي USD 799,134.00 لرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية شركة ا

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب  زيت الذرة  USD 1,038,874.20 شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي ايمن ابوبكر ميلود الساحلى  معدات طبية USD 109,200.00 ستيراد املعدات الطبيةشركة الحلول الطبية ال 

 فالحال -مصرف الجمهورية  حسين محمد بشير شاليك عصائر فمتو مركز USD 196,500.00 شركة مجموعة الزعفران الستيراد املواد الغدائية 

 فالحال -مصرف الجمهورية  حسين محمد بشير شاليك عصائر USD 305,370.00 املواد الغدائية شركة مجموعة الزعفران الستيراد 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات تركيب ابراج USD 1,911,785.74 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات تركيب ابراج USD 1,284,218.40 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات تركيب ابراج USD 1,315,506.88 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى -اري مصرف الصح علي محمد عمران الغزيوي  اتفاقية تعديل الخدمة USD 3,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات  USD 125,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات مشروع برج ليبي EUR 301,317.08 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  USتوسعة وحل متطلبات  USD 41,798.61 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات تركيب ابراج ات USD 1,824,478.78 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  ي محمد عمران الغزيوي عل خدمات تركيب ابراج  USD 1,745,168.06 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  مشروع  EUR 299,346.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات USD 9,873.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  سالم ميالد حسين طنقور  مواد خام USD 217,923.75 صناعات البالستيكية شركة الصرح الجديد لل

 مصرف الخليج االول الليبي مندر الفاهم عيس ى الجربى جبنة EUR 74,550.00 شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي مندر الفاهم عيس ى الجربى جبنة EUR 169,884.00 شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد أبوبكر قرقوره عجول حية EUR 1,060,000.00 جهزة بس و األ شركة املواش ي العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم و املال

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عمر عادل عمر الزبتة أبوحنك زيت ذرة USD 454,410.00 اد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة طيب االندلس الستير 

 ةرع مصراتف -مصرف شمال افريقيا  عمر عادل عمر الزبتة أبوحنك زيت طهي USD 454,410.00 شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نيروز بشير عبدالسالم الشريف  بسكويت USD 69,400.00 شركة جمال العالم  الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي  USD DESING WORK 2,267,000.00 شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي زيوت  USD 992,350.00 شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي زيوت USD 578,150.00 شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض شاي USD 317,122.20 ئية شركة املقداد الستيراد املواد الغدا

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض شاي USD 97,470.00 شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ساسية بشير صالح ارتيمة سكر USD 3,290,950.00 الفواكه شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم و 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ساسية بشير صالح ارتيمة سكر  USD 368,550.00 شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم والفواكه 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  قطع غيار مختلفة  USD 417,257.64 شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس  قطع غيار  USD 477,540.00 شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 لفرع املميز ا -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  مضخات صرف صحي USD 4,954,572.72 شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية  

 لفرع املميز ا -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  رف صحيمضخات ص USD 4,919,313.60 شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية  

 لفرع املميز ا -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  صرف صحي تمضخا USD 4,902,069.36 شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية  

 رع مصراتةف -مصرف الوحدة  محمد محمد محمد الزعلوك عاتمصب-مواد خام EUR 57,760.56 ناعات الغذائيةشركة املنتج العريق للص

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  أحمد سعيد علي شقلوف أبوبريدعه حليب نيدو USD 1,750,000.00 شركة الفضاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  أحمد سعيد علي شقلوف أبوبريدعه تونة USD 1,800,000.00 اد الغذائيةشركة الفضاء الذهبي الستيراد املو 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى مستلزمات انتاج  EUR 2,585,448.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى سحوق حليب م EUR 1,152,112.50 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى مواد خام زبدة EUR 2,190,000.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 حمد الشريفا -الجمهورية مصرف  محمد الطاهر أحمد عيس ى حليب  EUR 1,212,750.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى مواد خام حليب بودرة EUR 1,273,387.50 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 مصراتة -مصرف الصحاري  عبدالسالم بشير عبدالسالم الشريف مواد كهربائية  EUR 136,779.66 ا شركة دار الخبرة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياره

 رع شارع الجمهوريهف -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا معجنات غذائية مكرونة USD 122,569.92 شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  دالرؤوف منصور احمد ابوسنينة عب سكر  USD 288,000.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة  خام سكر USD 288,000.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  سنينة عبدالرؤوف منصور احمد ابو  سكر USD 288,000.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة  سكر USD 288,000.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 امليدان -جمهورية مصرف ال عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة  بذور عباد الشمس USD 236,670.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 امليدان -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف منصور احمد ابوسنينة  قهوة خام  USD 192,000.00 شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 



  

 
38 

 وث النفطبح -مهورية مصرف الج أنور بشير سليمان قداد  زيت طهي USD 1,051,050.00 شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 تاراملخ -مصرف الصحاري  عالء سعيد عبدهللا النوارى  اسماك مجمدة  USD 150,000.00 شركة امتداد الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الجمهورية بالخير  دالسالم الفرجاني حسام على عب شاي USD 538,020.00 شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الجمهورية بالخير  حسام على عبدالسالم الفرجاني  شاي USD 204,750.00 شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 كالة السياحية  و  -مصرف السراي  اسامة جمعة محمد الغرياني طيكريم مجمد جيال  EUR 39,366.00 شركة كيان ليبيا الستيراد املواد الغدائية واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  بسكويت مشكل  EUR 22,533.12 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  تركية لبنة  USD 45,360.00 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  حليب معقم  USD 585,570.00 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  حلوة شامية USD 133,890.00 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  عصائر USD 253,200.00 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  عصير  USD 68,198.35 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبد هللا عليلش  سكر ستيفيا  USD 66,335.50 شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 

 كالة السوانىو  -مصرف املتحد  عبد الناصر الهمالي بشير الزنتوتي جبنة USD 102,600.00 شركة املرجان الدولية الستيراد املواد الغذائية

 مليدانا -مصرف الجمهورية  خالد املهدى ابراهيم صوله مضخات مياه  EUR 801,245.00 شركة بئر لياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  خالد املهدى ابراهيم صوله مضخات  EUR 203,957.68 لزراعية وقطع غيارها شركة بئر لياس الستيراد االالت واملستلزمات ا

 مليدانا -مصرف الجمهورية  خالد املهدى ابراهيم صوله مضخات مياه وقطع غيار EUR 385,806.95 شركة بئر لياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 وق الثالثاءس -مصرف الجمهورية  عبدالرحمن رمضان مصطفى جهان  عجول حية  USD 1,202,500.00 امللمس اإلستيراد املواد الغدائية شركة نعومة 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  اسماعيل محمد احمد ين نصر  حضائر النتاج البيض USD 117,763.20 شركة السدير النتاج الدواجن والبيض بأنواعها 

 مصرف الجمهورية بالخير  بدرالدين على عبدالسالم الفرجانى تونة  USD 150,100.00 دارات إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة

 أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ  مصعب مفتاح امحمد محمد مالبس USD 523,092.44 شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عائشة الهادي مسعود االعوج  شاهى  USD 237,900.00 شركة زادهم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عائشة الهادي مسعود االعوج شكالطة بيضاء  USD 32,230.00 شركة زادهم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لوحده العربيه االسالميا -مصرف الوحدة  بشير حسين حمد العمامى  افران USD 90,000.00 شركة اشبيليا الستيراد االجهزة املواد الكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي نورا محمد عبدالصمد تنتوش  دجاج مجمد USD 316,240.00 شركة سانية الغدائية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي نورا محمد عبدالصمد تنتوش  فواكه بحر EUR 86,671.00 شركة سانية الغدائية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي نورا محمد عبدالصمد تنتوش  جمددجاج م USD 193,320.00 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم 
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 مصرف الخليج االول الليبي نورا محمد عبدالصمد تنتوش  دواجن مجمدة USD 223,546.69 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  احمد فرج محمد لطيرش دسم حليب كامل ال EUR 75,039.30 شركة خيرات الصفوة الستيراد املواد الغذائية ذ.م.م

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  احمد فرج محمد لطيرش بطاطا مجمدة مستقيمة  USD 149,940.00 شركة خيرات الصفوة الستيراد املواد الغذائية ذ.م.م

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي اهر طارق رضوان الط مج40شراب فيربليكس  USD 187,864.86 شركة الرضوان الستيراد االدوية

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع  ادوية EUR 129,020.00 شركة اكسير الصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق النورى سالم مفتاح  كهربائية  USD 252,424.62 شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى مواد خام USD 552,000.00 مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى مواد خام USD 882,400.00 مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى مواد خام  USD 552,000.00 مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني بالط EUR 306,030.00 شركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجرانيت ومواد البناء

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني رخام EUR 139,294.80 شركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجرانيت ومواد البناء

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد الصديق علي الكيالني عصائر EUR 150,803.27 املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة األوراس التجارية الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش مالبس  USD 394,786.27 شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش مالبس  USD 437,000.00 الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات شركة الطرابلس ى

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش مالبس  USD 168,583.24 شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا املصرى رمضان ماطوس فستق  USD 159,000.00 تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية  شركة

 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا عبدهللا املصرى رمضان ماطوس لوز مقشر USD 180,510.00 شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا املصرى رمضان ماطوس بندق  USD 99,008.00 شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دهللا املصرى رمضان ماطوسعب فستق مقشر USD 159,000.00 شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا املصرى رمضان ماطوس بندق USD 99,008.00 شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  رابعة عمر ابراهيم ابورويص  معدات طبية USD 1,503,000.00 ومستلزمات االم والطفل شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 لشريفاحمد ا - مصرف الجمهورية رابعة عمر ابراهيم ابورويص  مستلزمات طبية USD 2,176,000.00 شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  رابعة عمر ابراهيم ابورويص  مستلزمات طبية USD 2,824,000.00 شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مزه احمد محمد اوهيبه ح مواد خام  USD 4,827,400.00 شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  خليل مفتاح احمد عبدالجليل معدات زراعية USD 800,000.00 شركة القمة املتحدة إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع حديقة الشعب -مصرف الوحدة  انس فهيم عطيه ادم شعير USD 7,125,000.00 شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف
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 رع حديقة الشعبف -مصرف الوحدة  انس فهيم عطيه ادم شعير USD 8,550,000.00 شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف سليكون ورغوة فواصل USD 75,536.50 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف سخانات مياه USD 127,450.00 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 كالة برج طرابلسو  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف كوال و الصق USD 53,163.51 موعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة مج

افر الستيراد املواد الغذائية  لجهادا -التجاري الوطني  املصرف أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  سكر  USD 2,996,500.00 شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  لجهادا -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  سكر  USD 2,996,500.00 شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  لجهادا -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  تن  USD 2,666,600.00 شركة أجيال العطاء الو

 لجهادا -املصرف التجاري الوطني  انس عبدهللا عبدالقادر ابراهيم مواش ي USD 2,473,500.00 شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم

 لجهادا -املصرف التجاري الوطني  هيمانس عبدهللا عبدالقادر ابرا مواش ي  EUR 2,000,000.00 شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة وليد علي الطاهر االحمر اطارات سيارات  USD 514,650.87 شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ليد علي الطاهر االحمرو  بطاريات سيارات  USD 147,456.96 شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة وليد علي الطاهر االحمر نضائد  USD 324,630.08 شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة  ز مو  USD 2,649,672.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة  موز طازج  USD 176,175.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم  اسماك مجمدة  EUR 46,500.00 شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم  اسماك مجمدة USD 108,000.00 شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم  سمك مجمد USD 110,400.00 شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم  اسماك مجمدة  EUR 80,325.00 شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم  فواكة بحر مجمدة  USD 153,600.00 غدائية شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فرج محمد املبسوط  اسمنت  USD 249,400.00 شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فرج محمد املبسوط  اسمنت  USD 249,400.00 مواد البناءشركة امباكت الستيراد االسمنت و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فرج محمد املبسوط  اسمنت بورتالندي EUR 210,700.00 شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالحكيم محمد مفتاح الصويري  شاهي  USD 159,600.00 واد الغذائية شركة النور األول الستيراد امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  عجول حية  EUR 942,790.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  بطاطا مجمدة USD 463,680.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ر ابوسديرة عادل فوزي محمد الصغي ابل USD 1,430,000.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  مواش ي EUR 740,000.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد الرزاق الطاهر محمد الكشيك  بسكويت وشكالطة USD 275,731.95 شركة غصن الزيتون الستراد املواد الغدائية د م م

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد الرزاق الطاهر محمد الكشيك  زيت ذرة  USD 208,641.00 شركة غصن الزيتون الستراد املواد الغدائية د م م

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خالد مفتاح ميالداملجدوب بيض مخصب  EUR 196,732.80 محطة املراعي للدواجن واالمهات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة صويا حب  USD 2,360,000.00 شركة السد الحديثة لصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املنير املبروك محمد ابوقيلة اعالف  USD 3,493,750.00 شركة السد الحديثة لصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بيشير املبروك محمد ابوقيلة  ذرة خام USD 4,095,000.00 شركة السد لصناعة االعالف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  محمود علي منصور وصل معدات طبية  USD 2,378,105.00  شركة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  محمود علي منصور وصل مستلزمات طبية  USD 2,495,088.00 شركة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  محمود علي منصور وصل مستلزمات طبية USD 2,471,912.00 و املختبرات و املعدات الطبية  شركة باب طرابلس الستيراد االدوية

 لرئيس يالفرع ا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل معدات طبية USD 2,331,631.00 شركة الشفاء الباهر الستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل معدات طبية  USD 2,658,006.00 شركة الشفاء الباهر الستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل مستلزمات طبية USD 2,308,994.00 شركة الشفاء الباهر الستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد مواد خام  USD 1,425,330.00 شركة نور لصناعة الحفاظات و املناديل الورقية و مواد التنظيف

 لجهادا -املصرف التجاري الوطني  خالد علي محمد الجارد سيارات USD 1,964,950.00 ارات و قطع الغيارشركة جبل الكوف الستيراد السي

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ياسمين عبدالواهب احمد بور اوي  معدات طبية USD 2,350,000.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  إمحمد على إمحمد الفقى معدات مصنع  EUR 106,186.14 الياجور  شركة املض ئ لصناعة مواد البناء و 

اقية للصناعات الغذائية  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر املهدي امحمد الطيار حليب بودرة  USD 109,990.00 شركة الجودة الر

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه احمد محمد اوهيبه  صويا USD 5,360,000.00 ارب االرز شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومض

 مصرف الخليج االول الليبي خالد الصادق الالفي لحول  ادوية بشرية USD 54,500.00 شركة دانوب الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  مروة علي عبدالرسول ارنين  صابون  EUR 290,757.60 ستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفلشركة املشاتل العاملية إلستيراد األدوية وامل

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل محمد رمضان مصباح الراجحى  افران  USD 113,961.50 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  معدات كهربائية USD 73,947.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د رمضان مصباح الراجحى محم ادوات منزلية USD 60,287.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  معدات منزلية USD 34,398.40 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  ادوات منزلية USD 55,520.00 الكهربائية واملنزلية شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد 
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 و مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أب محمد رمضان مصباح الراجحى  مواد منزلية USD 71,430.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  معدات كهربائية  USD 108,301.20 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  بائية افران كهر  USD 217,325.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  كهربائية  USD 84,037.50 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى جبنة شرايح  EUR 904,176.00 د الغذائيةشركة الوطنية املتحدة إلستيراد املوا

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى ثن  EUR 684,950.00 شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى ثن  EUR 1,369,900.00 شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد محمد عوض التاجورى حليب معقم  EUR 197,574.00 شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي  ليب ح USD 122,208.00 شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي  جبن  EUR 141,120.00 شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  مي ابراهيم املغربي خميس حل حليب  EUR 44,089.92 شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة دجاج مجمد  USD 1,975,659.20 شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  خالد فتحي أبوعجيلة بن صليل حضيرة دواجن الية USD 2,528,000.00 اعية وقطع غيارها شركة بياض الصحراء الستيراد األالت املستلزمات الزر 

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  امجد املرغني امبارك شاهين  حليب باودر EUR 69,950.00 شركة افنان الجديدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  محمد منصور مفتاح شغيب زيت عباد الشمس USD 551,320.00 لزاد العاملية لصناعة املواد الغذائيةشركة ا

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  عبدالسالم منصور مفتاح شغيب لفات حديد مجلفن USD 212,500.00 مصنع الحرية لصناعة الصفائح الشبكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جمال على محمد الشبو  كهربائية  EUR 1,192,744.78 يراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية شركة أطلس الست

 كالة طريق السوانيو  -الجمهورية مصرف  محمد العجيلى محمد وريجيغ أدوية  EUR 32,941.06 شركة مجموعة االرين الطبية الستيراد االدوية و املستلزمات و املعدات الطبية

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  محمد سالم امحمد عنيبه كرتون وعلب فارغه USD 63,884.00 مصنع البنيان لصناعة االنابيب البالستيكية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  محمد سالم امحمد عنيبها دجاج مجمد  USD 153,917.50 شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه دجاج مجمد  USD 695,267.50 شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  انس فهيم عطيه ادم شعير USD 7,125,000.00 شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  انس فهيم عطيه ادم شعير  USD 5,130,000.00 شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف

 كاديمية الدراسات العلياأ -مصرف الجمهورية  حسين سليمان عطيه هويدى مواد كهرومنزلية USD 191,328.00 اارهشركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 ديمية الدراسات العليااأك  -مصرف الجمهورية  حسين سليمان عطيه هويدى مواد كهرومنزلية USD 234,590.00 ارهاشركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  حسين سليمان عطيه هويدى مواد كهرومنزلية USD 108,500.00 ارهاشركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي
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 كاديمية الدراسات العلياأ -مصرف الجمهورية  حسين سليمان عطيه هويدى مواد كهرومنزلية USD 192,243.50 ارهابائية وغير الكهربائية وقطع غيشركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهر 

 كاديمية الدراسات العلياأ -مصرف الجمهورية  عطيه هويدى حسين سليمان مواد كهربائية  USD 146,377.50 ارهاشركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعظيم عمر امحمد اعباد طاقم عمليات USD 139,500.00 شركة أيادي الشفاء للخدمات الطبية 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  حنيشالصديق فرج عبدهللا  شعير USD 1,550,000.00 شركة الغزالة العربية لصناعة األعالف

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة الواح الياف خام EUR 108,198.10 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 رابلس الرئيس يط -املتوسط  مصرف اسامة خليفة الهاشمي املقلة أخشاب EUR 127,000.00 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نادر محمد ميالد  مولدات  USD 150,135.00 ولدات لكهربائية واملشركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نادر محمد ميالد  مولدات  USD 148,552.47 ولدات اد الكهربائية واملشركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املو 

 لشريفمد ااح -مصرف الجمهورية  علي أحمد عبدهللا بالحاج رافعات شوكية USD 470,004.00 شركة الطود الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقلية ومستلزماتها وقطع غيارها 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخر الدين ابراهيم الكرشيني برسلين USD 214,500.00 شركة درصاف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف أحمد محمد ابراهيم البشاري  اشتراك ربع سنوى  USD 500,005.00 شركة املهري السريع لنقل البضائع املحدودة 

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  عبدالحميد العجلي احمد دخيل  فخذة دجاج مجمدة USD 1,448,550.00 شركة بورما الستيراد املواش ى واللحوم 

 لشاحناتا -ف الجمهورية مصر  عبدالحميد العجلي احمد دخيل  دجاج مجمد EUR 1,218,750.00 شركة بورما الستيراد املواش ى واللحوم 

 نغازي املدينة ب-مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد  جبنة USD 301,990.00 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 زور نج -مصرف الصحاري  عادل الصويعي محمد الصويعي زيتون اخضر USD 500,000.00 شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  عادل الصويعي محمد الصويعي زيتون  USD 540,000.00 شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  زيتون  USD 194,800.00 شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  USD SARDINES 129,350.00 يراد املواد الغدائيةشركة النهضة املتحدة الست

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدهللا نويجي املغيربي تونة   EUR 80,000.00 شركة دوجال الستيراد املواد الغذائية

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  وليد رمضان على منصور  زيتون  USD 50,266.00 ائية  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذ

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز تونة EUR 458,575.04 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  يل خليفة القزازخالد خل شكالطه  USD 551,327.91 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكالطة USD 594,978.17 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز لحوم مجمدة USD 90,194.14 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالطه  EUR 113,556.36 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ميسم سليمان طارق الفوناس اثاث  USD 120,000.00 شركة االتحاد الرائدة الستيراد األثاث 
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 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت USD 203,101.50 الجديد إلستيراد املواد الغذائية شركة الربيع 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  شكالطة USD 216,305.90 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  مكسرات USD 233,696.00 واد الغذائية شركة الربيع الجديد إلستيراد امل

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  عسل EUR 89,612.70 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت USD 729,011.50 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت USD 233,932.00 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين  زيةمشروبات غا USD 159,250.00 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عائشة عبدهللا خلف أبوراوى  صويا USD 930,000.00 شركة البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عائشة عبدهللا خلف أبوراوى   صويا USD 3,660,000.00 شركة البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 225,000.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 1,503,000.00 ات مسئولية  محدودةشركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب د

 ئيس يلفرع الر ا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 230,000.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 97,128.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  السالم محمد الهازل محمد عبد  مواد خام USD 360,000.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 55,860.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام  USD 84,339.20 مسئولية  محدودةشركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام  EUR 64,120.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام EUR 32,956.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ابوبكر خليل محمد عبد الرحمن لحم مجمد USD 306,600.00 شركة االبداع االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب جبنة  EUR 580,649.47 شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة وليفةمحمد عمر محمد اب جبنة   EUR 62,238.02 شركة الهبارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مفتاح أبوالقاسم جليد تفاح طازج EUR 77,086.48 شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 كالة دات العمادو  -مصرف الوفاء  خالد أدريس علي بك عبدالهادي  حليب مكثف  USD 305,800.00 شركة منارة االمراء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 كاله سوق الجمعهو  -مصرف الواحة  محمد عبدالحفيظ خليفة العاشوري حليب EUR 360,000.00 شركة الشعاع العالي االول الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد بطاطا مجمدة EUR 119,700.00 واللحوم شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج مجمد EUR 1,103,437.50 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج مجمد  USD 1,509,151.00 ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم شركة نات 

 ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج مجمد  USD 4,170,700.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك زيت ذرة USD 4,707,202.50 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مهورية مصرف الج عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك زيت ذرة USD 3,182,994.00 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك زيت نباتي USD 4,398,100.00 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -ف الجمهورية مصر  عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك حليب USD 522,500.00 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك عصير EUR 212,139.60 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك زيت طهي USD 4,500,000.00 شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ميالد محمد عطية  مواد تنظيف  USD 105,600.00 مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ محمد ميالد محمد عطية  مواد تنظيف  USD 303,412.50 مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة  صويا USD 1,000,000.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -توسط مصرف امل صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة  صويا USD 1,000,000.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة  ذرة  USD 999,750.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -سط مصرف املتو  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة  ذرة  USD 999,750.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة  مضافات ومكمالت أعالف USD 79,772.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -مصرف املتوسط  دعة صالح محمد على شقلوف أبوبري شعير USD 2,170,000.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مسالته -مصرف الصحاري  محمد فرج محمد الشنيبلى  قاعدة مسطحة نوع  USD 312,500.00 شركة ميراث الخير للمطاحن و الحبوب و مضارب االرز و الصناعات الغذائية 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  حسين الساعدي  فوزي مفتاح بولي ايثيلين بوادر USD 108,135.00 شركة تبرليبيا للصناعات البالستيكية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  اية زهير صالح كمال  أدوية USD 477,480.00 شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  اية زهير صالح كمال  ادوية USD 410,000.00 تحضرات األم والطفل شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب بطاطا مجمدة  EUR 359,100.00 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب جبنة شيدر  EUR 372,750.00 د الغذائية شركة الثقة الدائمة الستيراد املوا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب جبنة شيدر  EUR 740,000.00 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب جبنة  EUR 1,064,700.00 د الغذائية شركة الثقة الدائمة الستيراد املوا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب دجاج مجمد  USD 1,052,998.05 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب دجاج مجمد USD 1,564,637.00 الغذائية  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد
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 صراتةمميناء  -مصرف الصحاري  ابراهيم الطاهر ابراهيم الشباح  كهربائية  USD 197,512.00 ها شركة جود املتوسط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل معدات طبية USD 3,985,855.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل مستلزمات طبية  USD 2,556,163.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد الرحمن علي منصور وصل معدات طبية USD 2,410,837.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لرئيس يا -املصرف التجاري الوطني  قدادعبدالعزيز بشير سليمان  دجاج مجمد USD 761,760.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة على املهدي علي علي مواد كهربائية  EUR 200,763.50 شركة تبيستى الدولية الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

 رع البوانيسف -مصرف شمال افريقيا  مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم  همضخات ميا USD 75,000.00 شركة عطاء الفالح املتيمز الستيراد االالت الزراعية

 رع البوانيسف -مصرف شمال افريقيا  مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم  مصخات غاطسة USD 124,957.00 شركة عطاء الفالح املتيمز الستيراد االالت الزراعية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت ذرة  USD 3,960,000.00 شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  خالد محمد حسين ابريك اوحيده زيت نباتي USD 2,250,000.00 شركة االندلس لتكرير وتعبيئة الزيوت النباتية

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على  سخنات مياه USD 56,180.00 اد الصحية وملحقاتها شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملو 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على  لصقة مواسير USD 162,544.24 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة منصور ضـو عبدهللا برقطة افران و غاز طهي USD 38,634.00 رايا الوطنية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها شركة الس

 ل الليبيمصرف الخليج االو  سليمان الصغير على وهيبة رقائق ذرة EUR 45,646.70 شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي سليمان الصغير على وهيبة حليب EUR 43,390.08 شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي سليمان الصغير على وهيبة جبنة EUR 64,915.20 شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى  ملصقات  EUR 173,366.00 ذائية شركة الزهراء لصناعة املواد الغ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى  نكهات EUR 184,647.20 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى  قنينات فارغة  USD 373,267.21 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى  قنينات فارغة  USD 1,212,134.74 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  محمد فؤاد جبريل املجراب أدوات اختبار USD 876,690.00 م ستحضرات الطبية ومستلزمات  األ شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية وامل

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب بودرة USD  6,833,456.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام USD  3,926,616.00    ذائية شركة النسيم للصناعات الغ

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام USD  2,640,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام EUR  1,435,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد خام EUR  216,619.53    شركة النسيم للصناعات الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي الرعيضمحمد عبدالكريم محمد  دهن حليب EUR  1,331,520.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض دهون حليب USD  1,509,480.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 لليبيمصرف الخليج االول ا محمد عبدالكريم محمد الرعيض دهون حليب EUR  1,579,200.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب مجفف EUR  2,310,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب مجفف EUR  1,562,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض االت ومعدات  EUR  500,000.00     ت الغذائية شركة النسيم للصناعا

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب مجفف EUR  1,300,761.82    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض تركيز بروتين الحليب  USD  394,560.00      شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض حليب بودرة EUR  1,445,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الصادق نصير فرج البوعيش ي  مضخات  EUR 272,665.99 شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الصادق نصير فرج البوعيش ي  انانيب  USD 338,263.80 شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد الصغير محمد مسعود  أكياس  USD 370,000.00 شركة قرطبة للمطاحن واالعالف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد الصغير محمد مسعود  اعالف  EUR 1,311,200.00 شركة قرطبة للمطاحن واالعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فائري عائدة رمضان علي الج االالت  USD 1,302,716.00 شركة مرافي للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناجي علي صالح االبيض  اضافات عالفية  USD 155,664.00 شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف

 فرع الرئيس يال -راي مصرف الس خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق  EUR 238,629.60 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف USD 93,029.30 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  USD 53,056.30 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار معجون اسنان  USD 285,360.72 يراد مواد التنظيف شركة متين الست

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار شامبو  USD 307,086.05 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار اس حالقهامو  USD 76,087.00 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  EUR 84,530.42 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -صرف السراي م خالد خليل خليفة القزار مواد تنظيف  EUR 129,116.00 شركة متين الستيراد مواد التنظيف 

 رع الجميلف -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي مواد اولية EUR 193,600.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

 رع الجميلف -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي مواد خام  USD 122,496.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

 فرع الجميل -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي صودا كاوية  USD 55,700.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف
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 دلساألن -مصرف الصحاري  امام حسن محمد مصباح بن الهندي  USD 352,598.40 شركة أرو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي امل عبد السالم رمضان محمد زيت ذرة USD 225,000.00 اد املواد الغدائيةشركة ممتاز الغذائية الستير 

 مصرف الخليج االول الليبي امل عبد السالم رمضان محمد زيت عباد الشمس USD 450,000.00 شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي امل عبد السالم رمضان محمد زيت ذرة USD 104,424.00 الغدائية شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  ذرة USD 955,500.00 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  صويا  USD 4,720,000.00 صناعة االعالف شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد حليب كامل الدسم  TND 119,646.00 شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد حليب  TND 299,155.00 ئية الستيراد املواد الغدائيةشركة ممتاز الغدا

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد طماطم وهريسة USD 133,252.00 شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام USD 176,928.00 ات واملعاجين ومستلزماتها شركة الواحة لصناعة الدهان

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع علب طالء EUR 205,400.00 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع علب بالستيك للطالء USD 351,200.00 اعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها شركة الواحة لصن

 بيمصرف الخليج االول اللي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام USD 68,250.00 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام USD 369,792.00 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 االول الليبيمصرف الخليج  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام EUR 347,676.25 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اكرم سعيد محمد ابوغمجة مواد خام EUR 713,900.00 شركة الريحانة لصناعات الغذائية 

 املصرف اللليبي الخارجي  هشام خليفة سالم بن خليفة   سيراميك EUR 227,955.18 شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة 

 املصرف اللليبي الخارجي  هشام خليفة سالم بن خليفة   سيراميك EUR 319,737.22 ة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة شرك

 املصرف اللليبي الخارجي  هشام خليفة سالم بن خليفة   سيراميك EUR 53,502.78 شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  رضاء أبراهيم مسعود حمزه شاهي USD 165,917.80 شركة رملة السلطان الستراد املوادالغذائية

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد جبنة USD 584,158.75 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد حليب  USD 266,500.00 املواد الغذائية شركة شروق ليبيا الستيراد

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد حليب  USD 67,500.00 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد حليب  USD 125,710.00 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن أحمد ابراهيم املقريف  إطارات متنوعة USD 262,054.11 شركة الظل العربي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  اسماعيل محمد مصطفى شكشاكة  ذهب USD 2,610,537.00 جوهرات والأحجار الكريمة واملعادن الثمينة شركة الزاهر الليبي الستيراد الحلي وامل
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمودة أحمد صالح الشريف  جبنة شيدر EUR 300,250.00 شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمودة أحمد صالح الشريف  حليب  EUR 319,200.00 ستيراد املواد الغذائية شركة االرض إل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمودة أحمد صالح الشريف  شكالطة  EUR 84,732.00 شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمودة أحمد صالح الشريف  مكرونة EUR 106,740.00 غذائية شركة االرض إلستيراد املواد ال

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم صناديق كرتون  USD 1,700,000.00 شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم مصبعات USD 1,320,000.00 والصناعات الغذائيةشركة سماء سرت لصناعة العصائر 

 با لخير -مصرف الجمهورية  سيف علي عبدهللا أبومخلب  هواتف ايفون وسامسونج USD 1,455,771.00 شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 ا لخيرب -مصرف الجمهورية  سيف علي عبدهللا أبومخلب  هواتف  USD 1,345,316.00 شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبدالسالم أبوظهيرالنفاتي مفتاح  مواد خام ذرة USD 1,774,500.00 شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف املساهمة

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  حسام الهادى جبران ابوزهو  الواح عازلة اسقف USD 54,821.68 شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحمن رمضان علي الغندوري ات وقطع غيارهامولد EUR 125,240.00 شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش حصائر االملونيوم  EUR 108,297.63 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي  حلوي  EUR 177,934.70 شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي  زيت  USD 339,979.95 شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي ناصر محمد ابراهيم الشربف سماد USD 490,000.00 ات الزراعية شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزم

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عبد الفتاح صالح عبد السالم الهجين  بسكويت USD 117,728.10 شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسامه امحمد علي قندي  قطع غيار سيارات USD 114,844.15 لياتهاشركة قندي و شركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها وكما

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  املعتصم باهلل حسين بشير القندوز  مستلزمات زراعية USD 980,513.00 شركة البسفور الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  املعتصم باهلل حسين بشير القندوز  معمل دجاج النتاج USD 2,106,000.00 فور الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها شركة البس

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل امعمر ميالد امعمر الرطيل  كربونات  USD 400,000.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امعمر ميالد امعمر الرطيل  مواد خام  USD 102,993.60 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امعمر ميالد امعمر الرطيل  اسطباليز و تيتانوم USD 222,000.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امعمر ميالد امعمر الرطيل  مواد خام  USD 132,975.00 شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امعمر ميالد امعمر الرطيل  مواد خام  USD 41,500.00 لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية  شركة الرطيل وشركاؤه

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عائدة رمضان على الجفائرى  االت صناعية USD 1,600,511.00 شركة مرافئ للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق احمد املهدي هامل  خط انتاج  USD 400,000.00 شركة الرائد الليبي لطحن الحبوب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة  اطارات USD 167,004.00 شركة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  هالة مفتاح محمد ابوعتيق حليب اطفال  EUR 185,472.00 ركة النبق الستيراد االدوية واملعدات الطبية ش

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  هالة مفتاح محمد ابوعتيق  EUR NUK DISPOSABLE TEAT 160,200.00 شركة النبق الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد خليفة سالمة  سردينة  EUR 113,750.00 شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -االسالمي الليبي املصرف  الطيب ابراهيم محجوب ابوعزوم أقفال  EUR 111,720.00 شركة السالمة الصمود الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي أحمد عبدالحفيظ عبدالسالم منصور  رخام USD 152,600.00 مصنع الكردون لقص وجلي الرخام

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ مفتاح على محمود الغه زيتون باحجام مختلفة  EUR 138,573.76 شركة شموس الخير الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح على محمود الغه زبادى  EUR 62,445.89 شركة شموس الخير الستيراد املواد الغذائية 

 الشهراابي  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتى مفتاح ابوظهير مسحوق سمك EUR 36,630.00 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  احمد النفاتى مفتاح ابوظهير زيت الصويا الخام  USD 280,000.00 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل زيد توفيق محمود لياس اقمشة USD 176,599.81 شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة زيد توفيق محمود لياس اقمشة  USD 290,847.27 شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة زيد توفيق محمود لياس اقمشة  EUR 116,943.00 شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

 تاراملخ -مصرف الصحاري  طارق العربي هالل هالل مواد خام ورق  USD 306,784.00 صناعة االكواب الورقيةشركة املتحدة ل

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اسامة املبروك املبروك عون هللا  مضافات اعالف USD 1,924,679.00 شركة صرمان الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اسامة املبروك املبروك عون هللا  اضافات اعالف USD 2,094,438.00 الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة  شركة صرمان

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي   اسامة املبروك املبروك عون هللا اضافات علفيه  USD 1,668,075.00 شركة صرمان الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي فوزي ابراهيم علي الكبير ورق تصوير USD 100,022.40 شركة العصر الذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

 مصرف الخليج االول الليبي فوزي ابراهيم علي الكبير خزائن USD 104,500.00 شركة العصر الذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

 مصرف الخليج االول الليبي فوزي ابراهيم علي الكبير ورق تصوير USD 76,800.00 شركة العصر الذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  حمد  عمر أحمد عامرأ مواد صحية EUR 143,620.36 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر مضخات  EUR 289,636.91 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

افد و ملحقاتها  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي   بشير القندوز بشير عبدهللا مستلزمات تشغيل USD 68,540.00 شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مكثف EUR 3,993,000.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رحمن مصدق عبد هللاعبد ال حليب EUR 2,675,580.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا جبنة إدام  EUR 2,259,936.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا ليب بودرةح USD 2,966,544.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودره USD 4,449,816.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودرة USD 2,472,120.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مكثف EUR 3,993,000.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مكثف EUR 1,969,056.00 واد الغذائية شركة طريق القارة الستيراد امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودرة USD 88,290.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل حليب معقم كامل الدسم EUR 103,291.20 بة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة املائدة الطي

 رابلس الرئيس يط -صرف املتوسط م محمد الصغير محمد جليل بسكويت ومربى وخبز مح EUR 53,580.83 شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل حليب معقم EUR 120,506.40 شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه كوابل مضخات غاطسة USD 309,598.72 شركة سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه كوابل مضخات زراعية USD 246,590.00 شركة سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه حبال بولستير  USD 198,430.00 ل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها شركة سهل الفضي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مد علي عنيبهسالم امح مضخات مياه  USD 177,088.00 شركة سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني أغطية قناني مياه USD 77,616.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني يلمستلزمات تشغ EUR 327,680.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني اغطية قناني مياه USD 217,404.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني موادخام تصنيع مصبعات USD 1,061,100.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني موادخام تصنيع مصبعات USD 1,113,750.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام  USD 431,533.75 ب البالستيكية و ملحقاتهاشركة أنابيب مصراته لصناعة األنابي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مستلزمات تشغيل EUR 49,702.70 شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام USD 391,680.00 مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها شركة أنابيب

 اتهصر م -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام USD 176,863.48 شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام USD 526,470.00 شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد اثاث EUR 24,200.00 شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد مقاعد USD 30,050.00 كة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالتهشر 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد اثاث  EUR 25,400.00 شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد اثاث  EUR 39,601.72 كمالتهشركة اللمسة الستيراد االثاث وم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد اثاث  EUR 74,374.91 شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد أثاث  EUR 43,954.00 شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 262,600.00 شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية  USD 380,445.00 ة و مستلزمات األم و الطفل شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية  USD 863,796.34 شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حيه USD 1,392,828.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حيه EUR 1,237,600.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حيه EUR 1,092,000.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

 صراتهم -مي الليبي املصرف االسال  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حيه EUR 1,561,950.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع أغنام USD 1,435,300.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ختار فرج جبرانسالم م عجول حية USD 1,518,000.00 شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم مختار فرج جبران إبل حية USD 1,800,000.00 شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش دقيق USD 1,875,000.00 اللحوم  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية املواش ي و 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش دقيق  USD 370,000.00 شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية املواش ي و اللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش دقيق USD 1,875,000.00 تيراد املواد الغذائية املواش ي و اللحوم شركة املشارق الجديدة الس

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران عجول حية EUR 156,000.00 شركة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران عجول حية EUR 555,750.00 ة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحومشرك

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران عجول حيه  EUR 78,000.00 شركة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  محمد سالم مفتاح زايد زيوت وشحوم USD 125,560.28 شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيار ها نوعها

 الخليج االول الليبي مصرف عمار بلعيد عمار الثابت  مواد خام للبريوش EUR 79,125.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت  معدات انتاج للخبز EUR 29,900.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت  مستلزمات تشغيل USD 30,450.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت  مستلزمات انتاج EUR 85,350.50 للصناعات الغدائية  مصنع النخيل

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت  مستلزمات تشغيل EUR 68,900.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عمار بلعيد عمار الثابت  نات خبزعج EUR 77,380.00 مصنع النخيل للصناعات الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصطفى املهدى امحمد الطيار  مواد تنظيف  USD 42,004.20 شركة الشجرتان الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي ات طبية  مستلزم EUR 220,475.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي مستلزمات طبية EUR 328,230.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات طبية USD 573,095.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات طبية  EUR 201,745.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي أدوات طبية USD 563,329.30 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات طبية EUR 105,308.15 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات الطبية USD 137,056.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  أحمد ساس ي علي الفقيه  مجوهرات USD 4,558,478.00  شركة جمانة ليبيا إلستيراد الحلى و املجوهرات و اإلحجار الكريمة و املعادن الثمينة

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 323,400.00 ألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل شركة البركة الصافية الستيراد ا

 مصرف الخليج االول الليبي ح اوحيدة نور الدين محمد مفتا حليب اطفال EUR 1,401,400.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 215,600.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 107,800.00 لزمات األم والطفل شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومست

 بيمصرف الخليج االول اللي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 215,600.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 323,400.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال EUR 215,600.00 شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر مواد خام لتصنيع طالء USD 161,000.00 تةبعة لشركة املدينة مصراشركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر موادخام تصنيع الطالء USD 105,000.00 ن التابعة لشركة املدينة مصراتة اتة لصناعة الطالء و املعاجيشركة املدينة مصر 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر )كربونات(مواد خام  USD 176,055.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر مواد خام لصناعة طالء USD 42,560.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر موادخام لصناعة طالء USD 50,750.00 مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة  شركة املدينة

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ليمان عبدهللا سليمان بن نصرس ملصقات EUR 51,267.21 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة يوسف عمار العربي شاقان قهوي الخام USD 166,656.00 شركة عصام وشركاه لصناعة القهوة 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  غساالت  وثالجات USD 494,160.00 رها غياشركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  تالجات وغساالت USD 275,875.00 ارها شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 يس ي الرئ -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  غساالت وتالجات   EUR 337,376.00 ارها ناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيشركة الب

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طاهر أحمد خضرأحمد ال اخشاب EUR 1,157,100.00 شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة موزريال  EUR 249,210.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة شيدر EUR 149,100.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة شرائح  EUR 219,024.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -الليبي  املصرف االسالمي امحمد سالم امحمد عنيبه حليب مبخر EUR 236,256.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه بطاطا مجمدة  EUR 156,744.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه تن معلب USD 154,850.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه تن معلب  USD 133,000.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس يلفرع ا -مصرف شمال افريقيا  فوزي محمد على شعبان  االت صناعية  USD 128,000.00 شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  فوزي محمد على شعبان  مواد خام USD 144,320.00 شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  فوزي محمد على شعبان  مواد خام USD 88,283.20 شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب مواد كهرومنزلية USD 205,052.00 شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب احهزة كهربائية EUR 50,440.07 شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب اجهزة كهربائية  EUR 43,343.20 شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الحسن علي احمد شبش مواد خام طالء  USD 387,920.00 مصنع الجوف لصناعة الطالء واملعاجين

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جمال على محمد الشبو اسالك كهربائية EUR 940,045.00 شركة اطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  جمال على محمد الشبو مواد منزلية  EUR 302,980.80 املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها  شركة اطلس الستيراد االجهزة و 

 بي االشهرا -الجمهورية  مصرف جمال على محمد الشبو مواد منزلية USD 372,497.60 شركة اطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد املجاهد الطاهر أبوالطيف منظومة مصاعد USD 39,600.00 شركة اإلتقان لتركيب وصيانة وتشغيل املعدات الكهربائية و امليكانيكية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   سمن USD 304,128.00 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس  خميرة USD 106,353.00 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  اد نصير ادريس مدهللا حم حليب بودرة EUR 149,000.00 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس  عصائر و مربى USD 296,826.00 شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد علي رمضان البصايص ي  هواتف محمول  USD 578,938.00 شركة ون مليون الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح ابوبكر الهادي حمرانه عدس احمر USD 76,750.00 شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح ابوبكر الهادي حمرانه فلفل بودرة USD 124,170.00 شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح ابوبكر الهادي حمرانه لوز مقشر USD 317,721.44 شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

  مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس  ميالد مفتاح الفرجانى  قطع غيار USD 141,854.25 شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح الفرجانى  نظائد USD 41,710.63 شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصعب خليفة حسن الغرياني فاصوليا USD 117,500.00 شركة البارزة الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة أحمد الصادق الحسوني أالت ومعدات زراعية USD 2,385,265.00 شركة الربيع الدائم لإلنتاج و التنمية و االستثمار الزراعي و الحيواني

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة أحمد الصادق الحسوني معدات زراعية USD 907,016.00 يع الدائم لإلنتاج و التنمية و االستثمار الزراعي و الحيوانيشركة الرب

 يبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الل محمد علي محمد ابراهيم  حليب  EUR 126,120.00 شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 حمد الشريفا -مصرف الجمهورية  نوري حسين احمد حسين  شحن سيارات  USD 2,400,000.00 شركة الفلك املشحون للتوكيالت املالحية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عادل علي عبدالسالم العصودي روالت )فرشة طالء( USD 31,750.00 ة شركة ديكور الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها التابعة لشركة املدينة مصرات

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج حصيرة EUR 35,982.15 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج لوح شيبورد+ام دي اف EUR 223,535.00 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج P.V.Cقطاعات  USD 269,810.20 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج USD PVC PROFILE 157,469.13 نوافد من األملنيوممصنع الساراي لصناعة األبواب و ال

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج EUR PVC PROFILE 94,324.75 مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج PVCفوم بورد  USD 72,455.00 لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم مصنع الرحمة

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج الومنيوم بروفيل USD 143,574.80 مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج ألواح الومنيوم وكوبس USD 84,747.50 مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابودر الشارف خليفة سالمة مولدات  USD 68,205.00 رهاشركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات  USD 468,416.00 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها   

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية  USD 277,333.00 وقطع غيارها   شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية  USD 240,500.30 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها   

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهرباء USD 655,928.00 لفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها   شركة االتحاد ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم مفتاح فرج جبران عجول حية EUR 1,678,000.00 شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي علي محمد عمران الغزيوي  كروت شحن EUR 1,050,000.00 كة ليبيانا للهاتف املحمول شر 

 هصراتم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية EUR 217,127.00 شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن عطية إبراهيم اشتيوي  أثاث منزلي USD 37,000.00 شركة النمارق املثالية الستيراد األثاث

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي االء نجيب ابوديب ابوالشواش ى  هريسة  USD 117,300.00 شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أبوبكر عاشور عيس ى الشتيوي  مواد تنظيف EUR 134,540.57 االمتياز الستيراد مواد التنظيفشركة 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أبوبكر عاشور عيس ى الشتيوي  مناديل ورقية USD 70,000.00 شركة االمتياز الستيراد مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أبوبكر عاشور عيس ى الشتيوي  مواد تنظيف متنوعة USD 64,338.76 تياز الستيراد مواد التنظيفشركة االم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أبوبكر عاشور عيس ى الشتيوي  ادوات تنظيف USD 55,509.00 شركة االمتياز الستيراد مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نصر الدين ابراهيم الطاهر الرائس برامجيات و تراخيص  USD 214,426.06 ق لتقنية املعلوماتشركة الشف

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  امحمد منصور امحمد املنفوخ سيراميك EUR 83,233.72 شركة مزن السالم الستيراد املواد الصحية ومواد البناء

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  امحمد منصور امحمد املنفوخ بالط بورسلين  USD 121,084.42 لسالم الستيراد املواد الصحية ومواد البناءشركة مزن ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الزروق مفتاح الزروق التير مواد صحية متنوعة USD 45,045.30 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث منزلي  USD 220,260.00 الغيران الجديدة الستيراد األثاثشركة 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب ألواح رخام USD 79,050.00 مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران رمضان املجدوب رخام USD 71,913.74 كيل الرخام مصنع املجدوب لقص وتش

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حمزة الحسين محمد البيوض ي معدات زراعية  USD 84,144.00 شركة الحصن الزراعي الستيراد اآلالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه قطاعات حديدية USD 304,775.00 الصلب لصناعة الصاج املضلعمصنع 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه حديد صناعي USD 43,524.00 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد USD 914,800.00 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد USD 1,190,000.00 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  هديهمحمد مفتاح محمد  لفات حديد EUR 56,430.00 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد  USD 179,000.00 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي محمد الهادي محمد ونيس  عطر خام EUR 234,312.75 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس  مواد خام  USD 136,000.00 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس  مواد خام USD 72,471.00 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس  مواد خام USD 255,114.00 ركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف ش

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عبد الفتاح صالح عبدالسالم الهجين  مستلزمات أم وطفل  USD 118,767.88 شركة الليوت الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني حليب معقم EUR 84,240.00 كة النور الستيراد املواد الغذائيةشر 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني جبنة  EUR 141,926.40 شركة النور الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض USD 105,000.00 يط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارهاشركة املح

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د أحمد الجطالوي حسن محم سخانات مياه كهربائية USD 497,080.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح آلة طباعة وقطع غيار USD 450,000.00 شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح مواد خام لفات ورق USD 351,700.00 شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى ثوب الدفة تفصيل ليبي USD 300,760.00 شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى ثوب الدفة تفصيل ليبي USD 148,608.00 فة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة الد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسم العراديعبداملجيد عبدالسالم بلق اجهزة كهربائية  USD 697,448.52 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي اجهزة كهربائية  USD 817,870.56 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي كهرومنزلية  USD 728,941.96 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مواد منزلية  USD 906,744.14 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مواد منزلية USD 804,050.08 اد املواد املنزلية والكهربائيةشركة مرسين الستير 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مواد منزلية USD 740,068.88 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدالوهاب رجب الهادي ضياف شكالطة GBP 202,000.00 شركة اقار الستيراد املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدالوهاب رجب الهادي ضياف شكالطة EUR 98,400.00 شركة اقار الستيراد املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدالوهاب رجب الهادي ضياف شكالطة EUR 98,600.00 شركة اقار الستيراد املواد الغذائية

 اتهصر م -املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحى علي باشاغا إطارات  USD 189,949.44 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحى علي باشاغا ماكينة تعديل إطارات EUR 40,893.00 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  اشاغامحمد فتحى علي ب نضائد EUR 90,762.60 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحى علي باشاغا نضائد EUR 52,413.56 شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد جمعة علي ابوليفة مياه خالطات USD 119,656.60 شركة الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب سلك لحام  USD 64,725.00 مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط قابض أبوابم USD 68,226.00 شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب  USD 111,159.50 شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فالحال -مصرف الجمهورية  عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال علب معدنية فارغة USD 190,209.60  شركة التحدي املميز للصناعات الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  إسماعيل محمد حسن بلتو بطاطين USD 305,320.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  إسماعيل محمد حسن بلتو سجاد USD 113,000.00 جات واملصنوعات الجلديةشركة الرواد الستيراد املالبس واملنسو 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  إسماعيل محمد حسن بلتو سجاد  USD 120,000.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عمر محمد عمر الطبال ادوية بشرية USD 591,000.00 دوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفلشركة امليس الستيراد اال 
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 فكالة الشريو  -مصرف املتوسط  عوض مفتاح عوض بوبطينة بذور زراعية  EUR 45,954.81 شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة 

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  عوض مفتاح عوض بوبطينة االت قص اعشاب EUR 36,893.37 شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة 

 اءتاجور  -ي املصرف االسالمي الليب عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي حليب USD 1,524,870.00 شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي حليب معقم USD 68,256.00 شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي تونة USD 1,157,450.00 شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي حليب USD 443,088.00 شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي أحمد عمر أحمد عامر مواد صحية EUR 41,630.59 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد عمر أحمد عامر مواد صحية )شطاف( USD 66,007.20 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 ن غشيرب -مصرف الجمهورية  سالم فرج حسين محمد حليب EUR 136,250.00 شركة املراعى الليبية للصناعات الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه عشب صناعي وموادتركيب EUR 43,659.70 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه قاتهامواسير ري وملح USD 88,794.38 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مضخات مياه غاطسة USD 124,792.00 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه رشاشات ري مياه USD 41,585.17 لزمات الزراعية وقطع غيارها شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملست

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  غساالت USD 142,305.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  فرن/غاز طهي/شفاط EUR 43,269.00 واد املنزلية شركة الصمود الستيراد امل

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  شاشات USD 173,000.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  غاز طهي USD 60,550.00 ملنزلية شركة الصمود الستيراد املواد ا

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  غاز طهي USD 58,000.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 كالة ليبياناو  -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  مكيفات USD 271,075.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عمر احمد عامر مواد صحية EUR 79,917.00 شركة تطور ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

افذ من ا  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب ألومنيوم بروفيل USD 90,688.80 ألملونيوم والبي في س يمصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  هصراتم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب USD UPVC PROFILES 499,848.70 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب USD PVC PROFILES 83,080.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ملجيديبحسين رمضان محمد ا ألواح مطابخ EUR 380,949.50 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب ألواح كمبوسيت  USD 78,328.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي افد EUR 206,640.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب اكسسوارات نو
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افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب اكسسوارات ألومنيوم EUR 67,995.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س يمصنع الرفيع لصناع  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب ألواح مطابخ EUR 162,026.90 ة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -ي الليبي املصرف االسالم حسين رمضان محمد املجيديب جبس بورد  USD 362,527.58 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب لفات ألومنيوم USD 230,300.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب مزدوجة ألواح ديكور  USD 153,900.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCاكسسوارات  USD 114,646.26 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األ  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب اكسسوارات USD 107,403.60 ملونيوم والبي في س يمصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات الومنيوم USD 70,591.18 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س يمص  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب أكسسوارات  USD 391,240.64 نع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  الهاشمي خليفة محمد الكايخ مواد صحية  USD 51,480.00 شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهاشمي خليفة محمد الكايخ مواد صحية  USD 85,495.00 شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشمي خليفة محمد الكايخاله بالط برسلين  USD 54,432.00 شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهاشمي خليفة محمد الكايخ سراميك USD 217,720.55 شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد عمر علي الدرويش  ن حديديةخزائ USD 488,000.00 شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد عمر علي الدرويش  ورق طباعة USD 327,600.00 شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي الدرويش  احمد عمر  خزنات حديدية USD 565,190.00 شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد عمر علي الدرويش  قرطاسية  USD 295,800.00 شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  هللا مصطفى أحمد الحوتةعبد جبس إمبورد USD 213,010.03 مصنع املتميز لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفى أحمد الحوتة أرضيات خشبية USD 65,373.37 مصنع املتميز لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم   صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفى أحمد الحوتة أسقف معلقة USD 75,622.45 والبي في س يمصنع املتميز لصناعة األبواب والنو

 صراتهم -مي الليبي املصرف االسال  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهرباء EUR 212,761.50 ارها شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم محمد عمر البيبي  كوابل كهربائية  USD 89,722.79 يارهاشركة الكهرمان املنير الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  ساللم EUR 116,950.00 ا شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاته

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 88,603.03 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مضخات مياه  USD 367,429.00 ث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة االمتياز الحدي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية EUR 114,360.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد بناء EUR 303,549.52 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مضخات مياه EUR 421,024.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  كولة رخام  EUR 187,140.80 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  كولة مواسير  USD 116,637.76 ديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة االمتياز الح

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا زوبي عبدهللا محمد  مواد صحية )بي بي أر( USD 476,431.55 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  تفلن EUR 48,118.72 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية USD 133,534.23 اتها شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحق

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 124,395.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  سخانات مياه USD 141,931.00 از الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة االمتي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي   زوبي عبدهللا محمد عبدهللا مواد صحية EUR 364,712.03 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مسطرة دوش وملحقاتها EUR 94,735.00 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  عوامة كهربائية  EUR 79,348.00 حية وملحقاتها شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الص

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف مواد صحية USD 49,655.00 شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  محمد بشير الطيب محمد جرانيت USD 961,400.00 ة االجواد الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشرك

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج جبران  حليب كامل الدسم EUR 77,250.00 شركة بالدي الخير للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات داخلية USD 179,207.13 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات  USD 538,624.00 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات USD 543,408.00 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات USD 742,368.00 ل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيارشركة زاد السفر الستيراد وسائ

 صراتهم -رف االسالمي الليبي املص الحسين محمد يوسف حمودة إطارات  USD 467,372.00 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين محمد يوسف حمودة إطارات  USD 411,042.18 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  مسعود احمد مسعود تاللة ةحصائر نسيج أولي USD 208,905.22 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى هريسة معلبة USD 170,500.00 شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

افد و درابزين من األملونيوم  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش قطاعات الومنيوم USD 119,980.00 مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

افد و درابزين من األملونيوم افد USD 172,110.70 مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش قطاعات أبواب ونو

افد و درابزين من األملونيوم  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش درابزين كريستال  USD 74,963.00 مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو
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افد و درابزين من األملونيو   صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش بروفيل وأرضيات خشبية EUR 75,554.20 ممصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

افد و درابزين من األملونيوم  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش حديد مجلفن  USD 166,800.00 مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  وليد علي عطيه الصداعي  شعير USD 1,525,000.00 شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 صراتهم -ي الليبي املصرف االسالم الحسين عمر عبدهللا املجري  ملحقات ري زراعية USD 225,333.39 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جبريل مفتاح أحمد الغويل موادخام بولي ايثيلين USD 258,390.00 شركة الكيس للصناعات البالستيكية

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي جبريل مفتاح أحمد الغويل موادخام بولي ايثيلين USD 419,730.00 شركة الكيس للصناعات البالستيكية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جبريل مفتاح أحمد الغويل خامات الفلر USD 53,800.00 شركة الكيس للصناعات البالستيكية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم أحمد علي أبوفارس صفائح حديد USD 160,740.00 مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املبروك محمد الزرقاني حليب  EUR 120,000.00 الستيراد املواد الغذائية  شركة مداد الخير 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املبروك محمد الزرقاني خميرة فورية  USD 35,012.25 شركة مداد الخير الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املبروك محمد الزرقاني يسكويت و شكالطة USD 56,137.00 لخير الستيراد املواد الغذائية شركة مداد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف خليفه محمد نصر قهوة  EUR 430,560.00 شركة الثوب الفاخر الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة زيت  USD 1,485,000.00 ء الليبي الستيراد املواش ي واللحومشركة الغذا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة حليب  EUR 313,528.32 شركة الغذاء الليبي الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي سالم محمد سالم ابرهيم  زيوت سيارات USD 313,395.00 شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 مصرف الخليج االول الليبي سالم محمد سالم ابرهيم  زيوت USD 453,432.96 شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع أسمدة EUR 67,848.00 ستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة حدائق جنات ال 

 همصرات -يبي املصرف االسالمي الل عبدالحميد علي منصور زريع سماد  EUR 23,592.00 شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  نورالدين محمد علي أحمد  بطاطا شبس ي USD 101,350.00 شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي نورالدين محمد علي أحمد  تن معلب USD 1,996,200.00 شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر املهدى امحمد الطيار مواداملنزلية USD 200,700.00 شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر املهدى امحمد الطيار مستلزمات منزلية USD 420,500.00 شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر املهدى امحمد الطيار مواد منزلية  USD 43,566.00 شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ادريس عبدهللا ابراهيم بالخير حليب  USD 106,470.00 يرات الستيراد املواد الغذائيةشركة الخ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  قطع غيار )تبريد( EUR 27,500.00 شركة الشوفان للصناعات البالستيكية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية EUR 467,038.90 فالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها شركة االتحاد ال



  

 
62 

 صراتهم -رف االسالمي الليبي املص عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية USD 178,100.02 شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  معاذ رمضان مصطفى شكالوون سلك لحام  USD 76,067.20 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية 

 صراتهم -مي الليبي املصرف االسال  معاذ رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد مجلفنة  USD 216,075.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة مكيف  USD 989,720.00 شركة القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حمودةعبداملنعم محمد رمضان  الة & لفات ألومنيوم USD 320,000.00 مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد رمضان حمودة حديد صناعي  USD 240,000.00 مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى محمد فريوان صالح مواد عناية بالجسم USD 340,075.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان شامبو شعر أطفال  EUR 35,348.31 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد تنظيف  USD 168,852.17 لتنظيفشركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان 10بطارية ومواد تنظيف USD 144,480.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد تنظيف وخردوات EUR 37,079.83 يبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيفشركة نسائم ل

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات وبرمجيات EUR 2,332,748.09 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس توريد خدمات EUR 666,780.15 االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس مصاريف تشغيل USD 14,583.77 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس وم إشتراكرس USD 19,750.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس مصاريف تشغيل وصيانة EUR 77,321.12 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال EUR 459,341.94 شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 مصراته - املصرف االسالمي الليبي أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  حفاظات أطفال EUR 181,139.17 شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال USD 396,969.24 شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال EUR 270,763.09 ملختبرات شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية وا

 صراتهم -االسالمي الليبي املصرف  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  منتجات أطفال  USD 102,220.81 شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال USD 127,244.00 شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  EUR 358,629.13 حضرات الطبية واملختبرات شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملست

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد عمر محمد النيحوى  أحدية USD 350,000.00 شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تغليف EUR  1,042,500.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تغليف  EUR  3,806,911.93    شركة النسيم للصناعات الغذائية 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تغليف EUR  449,875.00   النسيم للصناعات الغذائية  شركة

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تغليف EUR  1,846,978.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصير مركز EUR  1,380,000.00    ناعات الغذائية شركة النسيم للص

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب USD  3,723,680.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  معدات تبريد وتجميد EUR  222,108.00  ذائية شركة النسيم للصناعات الغ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف EUR  464,838.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  دهن حليب USD  3,081,960.00    ئية شركة النسيم للصناعات الغذا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب بودرة USD  6,833,456.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف EUR  1,200,113.61    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  دهن حليب USD  436,000.00    شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  بروتين حليب مركز USD  757,440.00     شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  دهن نباتي تصنيع حليب USD  822,510.00   شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  قطع غيار خطوط انتاج EUR  459,226.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي اخضر  USD 202,804.00 شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم عبدهللا علي ابعيو اب داخلية جاهزةأبو  USD 60,690.00 شركة أرم الدولية ألعمال الديكور 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسن احمد حسن ابريرة أدوية بشرية USD 226,663.14 االم رات الطبية ومستلزماتشركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحض

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسن احمد حسن ابريرة أدوية بشرية USD 101,920.00  رات الطبية ومستلزمات األمعدات الطبية و األدوية واملستحضشركة الزهرة الستيراد امل

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ن ابريرةحسن احمد حس أدوية بشرية USD 606,500.30  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  نوري مصطفى أحمد بادي قطع غيار شاحنات  EUR 348,864.80 شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  نوري مصطفى أحمد بادي حناتقطع غيار شا EUR 160,322.86 شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  نوري مصطفى أحمد بادي قطع غيار شاحنات EUR 222,524.80 شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ربيع خليل محمد العالم مد دجاج مج USD 1,504,990.15 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ربيع خليل محمد العالم دجاج مجمد  USD 3,070,200.00 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي وبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربهب جبنة مطبوخة EUR 237,600.00 شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي بوبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربه جبنة مطبوخة USD 121,320.00 شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي ر الصديق خليفة الغرياني عبد ربهبوبك جبنة EUR 245,700.00 شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي بوبكر الصديق خليفة الغرياني عبد ربه حليب EUR 42,840.00 شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان عبدهللا بن راس على  قلب سخانة EUR 101,460.00 شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان عبدهللا بن راس على  سخانات مياه EUR 188,773.00 شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد محمد الزعلوك مصبعات بالستك غذائية EUR 39,384.58 اعات الغدائية شركة املنتج العريق للصن

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  ناصر الصيد عياد املريض جبنة شرائح  EUR 447,314.50 شركة الجوهرة املتألقة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية بشرية  EUR 90,250.00 ية الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة الخبرات الدوائ

 الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية بشرية  EUR 1,284,560.00 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية  EUR 218,000.00 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة على الكراتي عبد املجيد محمد ادوية  EUR 206,709.75 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية  EUR 412,022.00 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف  خزائن حديدية USD 119,540.77 بية شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكت

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف  ورق طباعة EUR 191,520.00 شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمر عبدالناصر عمر املجرى  مولدات كهربائية USD 186,357.00 االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 صراتهم -ي الليبي املصرف االسالم مصطفي عمر محمد البغدادي سلك لحام  USD 97,520.00 مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي حديد صناعي USD 165,996.00 مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  في عمر محمد البغداديمصط لفات خام حديد صناعي USD 1,588,500.00 مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها 

 فالحال -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى حلوة شامية  TND 570,496.50 شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 فالحال -مصرف الجمهورية  ن سالم الفقىجمعة سليما حلوى شامية  TND 571,914.00 شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مراد ابراهيم علي دومة مالبس  USD 3,000,000.00 شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  PVCسوارات اكس USD 164,162.70 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  مسطحات خشبية EUR 260,712.00 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  طحات خشبيةمس EUR 225,476.60 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  أرجل أثاث بالستيك  USD 105,300.00 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  مسطحات خشبية EUR 283,117.49 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  مسطحات وأرضيات خشبية EUR 173,223.45 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر ورق  USD 226,050.00 املقاهيشركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عالء الدين محمد محمد رابح األحمر مواد خام ورق USD 127,500.00 شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  قطاعات حديدية USD 59,500.00 النجاح لصناعة الصفائح الشبكية  مصنع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديدية USD 440,500.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة امحمد محمد املهمل  إطارات  USD 267,899.36 ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 السالميه فشلوملصيرفه اا -مصرف الجمهورية  عبد الباسط محمدابراهيم الجطيلى  بسكويت  EUR 603,873.32 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير شاهين الزوبي  مستلزمات انتاج متنوع EUR 176,858.00 شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 صراتهم -صرف االسالمي الليبي امل مفتاح بشير شاهين الزوبي  مركزات موادخام عصائر EUR 70,852.00 شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  بشير الطاهر املبروك النائلي  جبنة  EUR 44,856.00 شركة رحاب الجبل الستيراد املواد الغدائية

 الفالح -مصرف الجمهورية  مؤيد ميلود ميالد الرقيبي حفاظات  USD 187,290.00 شركة بريق املاس الستيراد مستلزمات االم والطفل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي املهدي بوعجيله املهدي قطع غيار USD 122,481.00 شركة صحراء ليبيا الستيراد السيارات وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج محمد امحمد البهلول  اضافات أعالف USD 45,970.40 شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  سخانات كهربائية USD 433,054.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية USD 300,000.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  سخانات كهربائية  USD 540,960.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية USD 150,000.00 ء واملواد الصحية وملحقاتها شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البنا

 راتهصم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية USD 48,940.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  مضخات مياه EUR 122,000.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  منز سخنات مياه وشفاط USD 626,997.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  خراطيم مياه USD 32,747.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي  سخانات كهربائية EUR 235,245.00 واملواد الصحية وملحقاتها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء

 مصراته -ي املصرف االسالمي الليب طارق محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  USD 67,194.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد عبدالهادي المين األحرش  أدوات منزلية مختلفة USD 167,490.00  شركة اإلمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد عبدالهادي المين األحرش  أدوات منزلية من زجاج USD 250,800.00  ة وقطع غيارهاشركة اإلمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائي

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها  مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  محمد املهدي الهادي ابوشاقور  بروفيل االمونيوم  USD 91,000.00 شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  اللمونيوم  USD 234,926.10 شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  ضائدن USD 507,155.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات USD 469,720.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات USD 296,650.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات USD 335,535.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات USD 499,111.00 لنقل وملحقاتها شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات USD 387,175.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 107,809.58 الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة الرواد العاملية 

 مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  موس ى السيفاو سعيد القبلي مقابض و أثاث USD 69,410.00 شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة موس ى السيفاو سعيد القبلي ابواب  USD 51,000.00 شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة موس ى السيفاو سعيد القبلي أبواب EUR 35,958.20 شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اسامة علي ابوبكر معيتيق  مكمالت غذائية EUR 159,570.00 شركة الكرز الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دهم الصيد علي الصيدح تونة  USD 129,200.00 شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعاطي على محمد ابو شريدة معقم طبي USD 46,062.00 شركة موفي الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحظرات الطبية ومستلزمات االم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعاطي على محمد ابو شريدة شامبوات  USD 26,161.20 ة واالدوية واملستحظرات الطبية ومستلزمات االم شركة موفي الستيراد املعدات الطبي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد علي موس ى مواد تنظيف USD 280,113.00 شركة بستان الياسمين الستيرادمواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين خالد عمرو صداع معدات طبية EUR 724,780.20 كة الدقة الصحية إلستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبيةشر 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب EUR 511,232.85 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب EUR 1,006,831.90 سواعد للصناعات الخشبيةشركة ال

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب  EUR 648,250.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد سالم رجب االمين  قطع غيار سيارات USD 324,750.00 شركة انس إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  عبد السالم علي طاهر بن طاهر قطع غيار EUR 184,616.60 شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح  سراميك  USD 180,969.26  شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح  سيراميك  USD 328,440.00 شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد الصديق علي باكير مشروبات EUR 64,509.60 شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد الصديق علي باكير عصير EUR 185,560.00 شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد الصديق علي باكير حليب معقم  EUR 68,428.80 واد الغذائية و املواش ي و اللحومشركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد امل

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد امحمد الجويلي حليب كامل الدسم EUR 175,500.00 شركة السريع الستيراد املواد الغذائية
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 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  مراد محمد املبروك الالفي اجهزة تعقيم طبي EUR 204,565.64 ليبى   الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية شركة املنير ال

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي   بالحاج مصطفى صالح عبدهللا مولدات كهربائية&مضخة EUR 117,916.00 ر كهربائية وقطع غيارها شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغي

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية USD 121,000.00 شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح  قطع غيار االت USD 489,260.00 لثقيلة و مستلزمات و قطع غيارهاشركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات ا

 صراتهم -سالمي الليبي املصرف اال  البشير محمد محمد الشباح  االت ثقيلة USD 5,000,000.00 شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم ميالد ابراهيم حريبس كيكات و بسكويت USD 153,550.00 شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عليلش حسين سالم عبدهللا إطارات USD 534,159.02 شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني افران كهربائية وغاز USD 778,800.00 شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم مواد كهرومنزلية USD 901,300.00 يه شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم غاز طهي & أغطيةمطابخ USD 187,430.67 شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم غساالت USD 70,708.00 شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم ي و أفرانغاز طه USD 140,528.00 شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم أفران غاز USD 230,419.44 شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم كهرومنزلية متنوعة EUR 75,050.00 االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه  شركه الجهاد االولى الستيراد

 الشاحنات -ورية مصرف الجمه رياض احمد خليفة عماره بالط  USD 413,449.92 شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  رياض احمد خليفة عماره مواد صحية  USD 290,600.00 شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 لشاحناتا -مصرف الجمهورية  خليفة عمارهرياض احمد  سيراميك  EUR 741,228.62 شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شاهي USD 496,236.60 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 ج االول الليبيمصرف الخلي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى ارز  USD 198,351.28 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى حلوي شامية USD 51,502.08 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى جبنة USD 68,425.80 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى جبنة USD 75,627.60 كة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائيةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى علكة EUR 60,321.60 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شاهي USD 224,532.00 د الغذائيةشركة ابوشنب إلستيراد املوا

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  ايمن مسعود عمرو الزرقى معجون اسنان USD 124,610.00 شركة كنوز ليبيا الستيراد مواد التنضيف

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  ايمن مسعود عمرو الزرقى مزيل عرق كريم TND 136,684.80 شركة كنوز ليبيا الستيراد مواد التنضيف
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 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  ايمن مسعود عمرو الزرقى مواد تنضيف USD 39,700.00 شركة كنوز ليبيا الستيراد مواد التنضيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نجيب أحمد على الضراط مضخات  USD 286,033.28 شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  محمد سمير محمد موس ى  دقيق  EUR 103,591.24 شركة زين الحياة الستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد جالل الهادي سليمان  غاطسةمضخات  USD 104,612.00 شركه الساقيه الستيراد االالت وامللستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  اسالك كهربائية EUR 582,007.84 رهاشركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  مواد كهربائية EUR 43,668.00 رهادينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياشركة أنوار امل

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  مواد كهربائية EUR 208,296.04 رهاشركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 انصراته امليدم -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  مواد كهربائية EUR 333,437.18 رهاشركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  عادل عمر ابوبكر الزبته ابو حنك  مواد كهربائية EUR 299,172.64 رهاشركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اهيم محمد حسن قليصة ابر  دجاج مجمد  USD 1,110,000.00 شركة التنوع الليبي الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى شكالطة  USD 59,883.68 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا سعيد عبد هللا املنصورى كوكير USD 55,390.50 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى حليب EUR 525,040.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ سعيد عبد هللا املنصورى جبنة  EUR 219,835.20 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى شكالطة  USD 79,904.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى حليب محلي EUR 122,355.20 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى خميرة  USD 100,602.48 ادران الستيراد املواد الغذائية شركة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى كاكاو بودرة  EUR 61,840.80 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى نسكافى  USD 124,491.06 املواد الغذائية شركة ادران الستيراد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى نسكافي USD 92,490.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى جبنة  EUR 154,440.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى سبول  USD 72,001.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد هللا املنصورىسعيد  جبنة  EUR 384,800.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى حبوب افطار USD 42,119.48 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى خميرة  USD 211,437.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 131,948.37 مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  شاكه عبدهللا ابراهيم سليمان قطاعات حديدية صناعية USD 169,045.00 مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد مطلية USD 434,900.00 مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  شاكه عبدهللا ابراهيم سليمان لفات حديد مطلية USD 489,100.00 مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 30,500.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 اتهصر م -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث USD 80,750.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 23,210.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 44,636.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث USD 200,110.00 ثاث شركه قصر املناره ألستيراد اال

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 24,898.50 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان الرمالي  محمد احمد أثاث USD 64,032.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  أثاث USD 18,004.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 اتهمصر  -لليبي املصرف االسالمي ا محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 30,500.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 21,817.00 شركه قصر املناره ألستيراد االثاث 

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة بوك  EUR 93,800.00 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن  EUR 226,987.20 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 نيكالة بوعطو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة موزاريال EUR 192,096.00 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  زبدة لورباك  EUR 273,731.20 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 بوعطنيالة وك  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  اجبان  EUR 347,668.00 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن+زبدة  EUR 41,409.40 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 طنيكالة بوعو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة EUR 65,280.96 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  قشطة  EUR 395,285.10 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 عطنيكالة بو و  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب معقم  EUR 149,506.60 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  اجبان EUR 180,096.00 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  اجبان EUR 71,974.67 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب EUR 149,506.60 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة كريم EUR 820,012.36 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
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 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  حليب مبخر EUR 529,625.00 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبن  EUR 147,254.40 شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 كالة البريدو  -مصرف الجمهورية  عبدالرزاق بشير محمد النفاتى ثالجات وغساالت  USD 1,179,816.00 شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  خالد املهدي إبراهيم  مواد خام  USD 1,530,000.00 شركة النخبة لالستثمار الصناعي ذات املسؤولية املحدودة

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة  اضافات علفية  USD 121,633.00 شركة سما ليبيا لصناعة  األعالف 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة  صوامع تخزين حبوب USD 290,000.00 شركة سما ليبيا لصناعة  األعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية  EUR 85,680.48 ركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيفش

 مصرف الخليج االول الليبي سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى صبغة شعر TND 238,087.92 شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد علي النيهوم تونة USD 111,412.50 ة الرحمن الستيراد املواد الغذائيةشركة مائد

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد علي النيهوم ثن  EUR 180,120.00 شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي  جبنة شرائح EUR 50,544.00 واد الغدائيه شركه العماد الباهره ألستيراد امل

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي  زيت USD 35,136.00 شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي  جبنة EUR 33,719.84 راد املواد الغدائيه شركه العماد الباهره ألستي

 بي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي اللي جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ثالجات  USD 237,694.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك فرن  USD 217,764.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك فريزات USD 438,810.00 اشركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياره

 مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك غاز شعلة  USD 733,286.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ثالجات  USD 506,649.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك غاز USD 166,520.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك مكيفات USD 2,174,045.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ثالجات USD 445,737.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 الرشيد -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد سراميك حوائط  USD 59,486.94 شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م

 الرشيد -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد سيراميك  EUR 40,352.28 شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش  شاشات  USD 647,600.00 هزة االلكترونية والكهربائية  شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االج

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش  شاشات  USD 428,770.00 شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش  اجهزه كهربائية USD 721,612.00 كة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  شر 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  بدالسالم السويحاحمد السويح ع مالبس واكسسوارات EUR 130,075.50 شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 
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 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبدالسالم السويح اكسسوارات  EUR 100,255.70 شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فه بادي محمد حسين خلي أقمشة USD 100,000.00 مصنع النهضه لصناعه املالبس 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  حاتم عمر الهادي شنشن  أبواب داخلية وخارجية USD 71,530.00 شركة بازلت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا جمال عبدهللا الزوبي  مولدات كهربائية USD 100,370.00  غيارهاشركه محيط القاره ألستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه وقطع 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جمال عبدهللا عبدالرحمن الزوبي  ألياف لصناعة الجبس USD 94,325.00 شركه متوسط القاره ألستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  فالتر شاحنات  USD 197,224.69 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  تقطع غيار شاحنا EUR 80,167.60 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 200,430.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  فالتر شاحنات USD 181,473.77 اتها والزيوت والشحوم  شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحق

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  خزانات وقود أملونيوم USD 54,430.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 39,814.50 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 ملنشيه ا -ملصرف التجاري العربي ا حسام مصطفى على قلية  ثالجة /غساالت  USD 211,214.00 جهزة شركة كوندور ليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها واال 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عالء الدين محمد خير مسلم  اغطية بالستيكية  USD 34,893.00 شركة الركو للصناعات الغذائية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  مزيل عرق ريكسونا USD 59,184.32 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  صابون و شانبو  EUR 64,418.32 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  مستحضرات للجسم USD 43,287.50 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  شانبو  USD 103,472.00 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  شانبو للجسم EUR 39,561.54 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي انيا نور الدين يحي الجربي معدات طبية USD 300,375.00 شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين يحي الجربي انيا اجهزة تصويراشعة USD 104,810.00 شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

 رقارشق -املصرف التجاري العربي  خالد امحمد العبيدي احمد مواد تنظيف USD 49,021.20 شركة زهرة العرب الستيراد مواد الزينة والخردوات

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه قطع غيار USD 176,800.00 الشركه الليبيه للحديد والصلب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  قطع غيار EUR 763,000.00 الشركه الليبيه للحديد والصلب 

 بي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي اللي نزار فاضل عبد الدائم الطشانى جبنة  USD 105,000.00 شركة الذرة الستيراد املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب اطفال EUR 916,574.40 شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ل رمضان خليل قصهخلي مصبرات سردينة USD 206,400.00 شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة USD 1,321,574.40 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
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 لفرع الرئيس يا -ملتحد مصرف ا محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب EUR 612,231.26 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه قرنفل  USD 105,000.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 يلفرع الرئيس ا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة مظبوخة  EUR 199,750.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه تمور  USD 116,328.55 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب  EUR 408,154.18 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه كاتشب مايونيز خل  USD 75,122.50 الغذائيةشركة هتون الستيراد املواد 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة  EUR 145,094.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  بدر الدين أحمد مجمد الجمل هواتف محمولة USD 362,024.00 يارها اد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غشركة اوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملو 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مد مجمد الجملبدر الدين أح هواتف محمولة USD 236,710.00 يارها شركة اوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد سالم رحومة جبنة موزريال EUR 29,885.63 شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  سعيد فرج حسن ونيس حلي ومجوهرات USD 2,760,588.00 شركة  افنان إلستيراد الحلى واملجوهرات واملعادن الثمينة 

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  عبدالسالم علي طاهر بن طاهر مصفي زيت سيارات  EUR 114,000.00 شركة االصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

 رع طبرق ف -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم سعد عبدالعزيز أبراهيم  زيوت USD 483,784.40 والزيوت والشحومشركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد حسن بلتو فراشات سرير EUR 38,880.00 شركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد حسن بلتو سجاد  USD 50,000.00 لدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة امليسم ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعظيم عطية املهدى الغول  الةتصنيع وتعبئةاكواب USD 288,000.00 شركة الهالل للصناعات الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعظيم عطية املهدى الغول  الة حقن )نفخ مصبعات( USD 276,000.00 كة الهالل للصناعات الغذائيةشر 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  احمد مصطفي علي انديش  خميرة فورية  USD 128,057.00 شركة االمتياز االفريقي االول للصناعات الغذائية 

 ع زليتنفر  -مصرف الوحدة  عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر شاشات عرض  USD 272,145.00 شركة املتحدة الليبية الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية و غير الكهربائية

 ات العمادذ -مصرف الواحة  محمود على الهتكىهائل  مستلزمات طبية USD 693,972.00 شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

 ات العمادذ -مصرف الواحة  هائل محمود على الهتكى مستلزمات طبية USD 303,300.00 شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

 ات العمادذ -مصرف الواحة  هائل محمود على الهتكى طبيةمستلزمات  USD 655,150.00 شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى كهربائية  EUR 38,272.50 هاشركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى وصالت كهربائية  EUR 70,933.82 هاواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة وامل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد عيس ى أحمد الطاهر  اسالك و كوابل  EUR 246,095.00 هاشركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد الطاهر أحمد عيس ى كوابل و شفاطات  USD 162,578.20 هاشركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 



  

 
73 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر علي عمر فكرون  مستلزمات تشغيل USD 90,364.50 ت املعدني مصنع فكرون للصناعات املعدنيه واالثا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس  مصبعات USD 103,663.58 مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس  مصبعات بالستيكية USD 120,472.70 مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية USD 830,000.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية USD 1,460,000.00 ستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبيةشركة امواج العرب ال 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ليفة عريان الراسرحاب عثمان خ معدات طبية USD 1,001,000.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس ادوية بشرية USD 970,500.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية USD 1,205,610.00 دات الطبية و املستحضرات الطبيةشركة امواج العرب الستيراد االدوية واملع

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -ليقين مصرف ا رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية USD 960,000.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية USD 686,750.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  حليب بودرة EUR 149,000.00 شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها 

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي تونة USD 1,282,000.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي حليب EUR 604,800.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي زيت طعام USD 427,950.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي قشطة EUR 304,162.50 الستيراد املواد الغذائيةشركة السواحل الذهبية 

 رع مصراتةف -افريقيا  مصرف شمال عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك مواد كهربائية  EUR 65,362.25 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط مخزوم محمد املجدوب جبنة تشيدر USD 316,140.00 شركة االنجاز املشرق الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ملجدوبعبدالباسط مخزوم محمد ا جبنة موزاريال EUR 168,480.00 شركة االنجاز املشرق الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة إيناس محمد حسين حسين حليب  EUR 134,400.00 شركة دارين العاملية الستيراد املواد الغذائية والبقوليات واملشروبات والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة إيناس محمد حسين حسين جبنة شيدر EUR 98,000.00 املشروبات والفواكهشركة دارين العاملية الستيراد املواد الغذائية والبقوليات و 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  محمد حسن سالم حمر بطان دجاج مجمد  USD 101,520.00 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 250,560.00 فنج و املفروشات و املراتبشركة الربيع لصناعة االس

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 487,680.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 615,000.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 478,080.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 440,000.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيتور فتحى سالم فيتور بن  مواد خام  USD 530,184.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 460,000.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  ممواد خا USD 73,500.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 46,866.18 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد الخام  EUR 84,840.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران  مواد خام EUR 148,702.50 شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران  مواد خام  USD 70,056.00 الطبي شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران  مواد خام  EUR 186,495.91 شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن USD 598,000.00 لة و البيوت الجاهزة شركة النجاح لصناعة االلواح العاز 

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 744,000.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 51,400.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 50,200.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن USD 752,400.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 810,699.20 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات ري زراعية USD 273,960.00 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز  مكمالت غذائية  USD 95,300.00 رب االرز شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضا

 ملنشيه ا -تجاري العربي املصرف ال أحمد الجيالني محمد هبال رخام USD 825,000.00 شركة دلتا الخير  الستيراد مواد البناء واملوادالصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى سليم التير  كراتين لبيض املائدة USD 68,508.00 الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف  شركة الذهبية لتربية

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ال مصطفى سليم التير  مضافات علفية EUR 117,600.00 شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماء محمد احمد ميالد زيت  USD 43,694.25 شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  اسماء محمد احمد ميالد تونة  USD 51,700.00 شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان رمضان مفتاح منصور  هواتف محمولة USD 803,064.00 ارها شركة االتقان الراسخ إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 ملنطقه الحره مصراتها-مصرف الجمهورية  احمد على محمد القزيرى  نأجبا EUR 485,222.40 شركة جنان الخير إلستيراد املواد الغدائية 

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  جعفر معيوف مسعود احالسة رخام USD 164,964.00 شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

 لسياحية ا -صرف االسالمي الليبي امل جعفر معيوف مسعود احالسة رخام USD 155,822.40 شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  جعفر معيوف مسعود احالسة رخام USD 70,000.00 شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة يبيهيثم عبدالسالم محمد الذو  اجهزة هاتف  USD 710,268.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي اجهزة محمول  USD 965,287.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

 لجمهورية فرع النسيجا -مصرف الجمهورية  شهاب الدين فتحي منصور الفاندي جبنة شيدر GBP 352,500.00 شركة جوهرة اوريكة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لجمهورية فرع النسيجا -مصرف الجمهورية  شهاب الدين فتحي منصور الفاندي جبنة موزريال EUR 280,098.00 شركة جوهرة اوريكة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمود لطفي عبدهللا الزريدي  مواد صحية USD 38,571.70 س ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها شركه أما

 صراتهم -االسالمي الليبي  املصرف محمود لطفي عبدهللا الزريدي  اكسسوارات حمام USD 44,622.70 شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمود لطفي عبدهللا الزريدي  أحواض مطابخ  EUR 140,202.90 شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عيس ىمحمد الطاهر احمد  حليب مكثف  EUR 1,507,161.60 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى مكرونة EUR 292,284.20 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 تهمصرا -ليبي املصرف االسالمي ال محمد الطاهر احمد عيس ى حليب مكثف EUR 1,368,960.00 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى عصير EUR 1,652,586.91 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش  زيت طهي USD 1,745,280.00 شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش  زيت طهي USD 1,745,280.00 شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش  زيت طهي  USD 1,356,250.00 شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 لوحده العربيه االسالميا -مصرف الوحدة  محمد عبدهللا على عبدهللا اطارات USD 92,172.40 شركة البيضان الستيراد وسائل النقل واالطارات

 تهمصرا -ليبي املصرف االسالمي ال سمر عادل عمر ابوحنك  رخام USD 119,500.00 شركة ابناء املختار إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حمزةه مصطفى محمد قرقوره  ذره سائب  USD 1,080,000.00 شركة املربي للمطاحن واالعالف 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  الطاهر أحمد الطاهر خضر الواح خشبية  EUR 342,657.31 شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  فاطمة سليمان ابوخريص شكيكن  معدات طبية  USD 90,313.10 اد األجهزة ومستلزمات الطبيةشركة الظالل إلستير 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه قمح صلب USD 8,670,000.00 شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  عماد محمد الهادي ابوكرازه أكياس دقيق USD 267,624.00 لمطاحن واملعكرونة واالعالف شركة نخبة املهندسين ل

 لشريفاحمد ا - مصرف الجمهورية عبدهللا أحمد حسن الزين الوازم تكييف USD 37,000.00 ها شركة االتحاد الجديد الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيار 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  هيتم سليمان حسين حسين  سيارات USD 2,698,500.00 شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -السالمي الليبي املصرف ا امحمد حسن محمد ابودبوس مصبعات  USD 320,444.00 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس مصبعات بالستيكية USD 148,557.02 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس كيةأغطية بالستي USD 322,819.20 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس مصبعات  USD 218,016.70 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة  معدات ورش USD 193,050.00 شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 111,000.00 شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 360,000.00 صنوعات الجلديةشركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس وامل

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  دقيق  USD 132,500.00 شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  حليب معقم  USD 36,075.00 ذائيةشركة لين العاملية الستيراد املواد الغ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيتون  EUR 191,019.47 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  كورن فلكس EUR 90,454.40 الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة النبراس الستيراد املواد

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  بسكويت EUR 129,283.40 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  خضر وفواكه مجمدة  EUR 45,564.00 ستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة النبراس ال 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  ذرة حلوة EUR 23,100.00 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  بسكويت EUR 20,312.64 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 اتهمصر  -لليبي املصرف االسالمي ا رمضان أحمد على النعيري  تن USD 412,782.86 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  حليب علبة EUR 333,800.00 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -رف االسالمي الليبي املص رمضان أحمد على النعيري  كاتشب USD 61,362.01 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  مربى EUR 42,132.00 شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 لسياحية ا -مي الليبي املصرف االسال  بدر فرج الهادي الكادوش ي أدوية EUR 100,800.00 شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية 

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي ادوية بشرية  EUR 459,704.88 شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية 

 ور فرع جنز -املتحد مصرف  منجي الصادق السوري الوحيش ي زيتون  USD 500,000.00 شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملالك عبدالفتاح محمد نوم  جبنة شيدر EUR 75,600.00 شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملالك عبدالفتاح محمد نوم  ة سردينا معلب USD 60,800.00 شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد مصطفى سالم التومي  حديد صناعي  USD 2,920,000.00 شركة الجسور الفضية إلستيراد مواد البناء 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   كريمة محمد منصور الشتيوي  مستلزمات طبية  USD 171,000.00 لمستلزمات االم و الطفشركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  كريمة محمد منصور الشتيوي  حفاظات  EUR 558,000.00 شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  كريمة محمد منصور الشتيوي  EUR RAW MATERIALS 183,560.28 لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية شركة اصيل

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالي عمر ابوزخار مواد التنظيف EUR 294,823.80 الشركة الدولية الستيراد املواد التنظيف
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 ملقريفا -مصرف الجمهورية  حسونه عياد حسونه بن يونس شكالتة EUR 636,244.56 كة مجموعة الجورى الستيراد املواد الغذائيةشر 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب زيوت محركات  USD 37,365.24 شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب زيت فرامل EUR 80,660.00 يبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة الرمال الل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم محمد محجوب ابو عزوم أقفال أبواب وملحقاته USD 53,050.00 شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  مصبعات بالستيكية USD 115,000.00 شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي  كرتون  USD 154,980.00 ية شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيك

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالقادر محمد سليمان طيارة أسالك كهربائية EUR 130,433.25 شركة اإلنارة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 لبطنانا -مصرف الجمهورية  بالقاسم العبد يونس عويان  زيت ذرة USD 1,757,400.00 شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 لبطنانا -مصرف الجمهورية  بالقاسم العبد يونس عويان  زيت الذرة USD 1,767,500.00 شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني USD BARLEY 4,050,000.00 لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة شركة الطليعة 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني USD SOYBEAN MEAL 2,950,000.00 شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني إضافات أعالف حيوانية USD 244,549.20 ف ذات املسؤولية املحدودة شركة الطليعة لصناعة األعال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري جبنة  EUR 88,800.00 شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري توابل USD 180,700.00 الستيراد املواد الغذائيةشركة العين الساهرة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري زيتون  EUR 61,365.20 شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  صالح محمد مفتاح شنب  PVCموادخام الومنيوم  USD 149,969.22 د إلستيراد املواد الخام شركة القواع

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج أبراهيم عمر الدرناوي  إطارات  USD 566,325.30 شركة السالمة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج أبراهيم عمر الدرناوي  نضائد USD 166,572.00 مة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة السال 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج أبراهيم عمر الدرناوي  اطارات USD 156,093.00 شركة السالمة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عرفات بشير مسعود القيلوش ي سردينة معلبة USD 123,890.00 سما الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سليمان بن نصر سليمان عبدهللا مواد خام EUR 52,560.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي البشير على البشير الشريف  معدات طبية  USD 2,836,720.00 شركة الوقاية العلمية الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك مولدات كهربية USD 250,398.00 شركة مجموعة األناضول السنيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق على مؤمن صويدق  مستلزمات غرف عمليات  EUR 771,481.44 شركة الشاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  علي سالم احمد األرباح بودرة كريمة  USD 26,390.00 عات الغذائية شركة املضياف للصنا

 فرع مصراته -مصرف اليقين  علي سالم احمد األرباح نشأ USD 90,200.00 شركة املضياف للصناعات الغذائية 
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 رع مصراتهف -مصرف اليقين  باحعلي سالم احمد األر  نشأ USD 60,500.00 شركة املضياف للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات ومواد عن USD 101,712.48 شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سين املهدي اشميلههشام الح زيوت وشحوم محركات USD 84,827.84 شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد املدني  مولدات كهربائية EUR 223,198.36 هربائية شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغير الك

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  طارق املهدي ابراهيم قداد بيض مخصب EUR 311,040.00 الزارعي والحيواني وصناعة األعالف و صناعة البيض املخصبشركة املعمورة لالستثمار 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ايور شعبان صالح ابوالسعود خشب  EUR 810,000.27 شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير جمعة الدريبى زيوت وسوائل سيارات EUR 348,044.30 ة السواحل العاملية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشرك

 ليبيمصرف الخليج االول ال عادل بشير جمعة الدريبى زيوت سيارات EUR 200,038.80 شركة السواحل العاملية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  رندا الطاهر محمد ابوراوي  احذية USD 398,586.00 شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ربادى رضا رمضان سالم ق جبنة مطبوخة  EUR 167,760.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضا رمضان سالم قربادى  زبدة USD 59,992.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سالم قربادى  رضا رمضان زبدة  USD 60,250.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فيصل محمد عبدالسالم الغريانى ادوية  EUR 123,819.50 شركة ملسة شفاء الستيراد االدوية ومستلزمات األم والطفل

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  يوسف صالح سالم موس ى  طع غيار شاحناتق EUR 110,840.00 شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  يوسف صالح سالم موس ى  قطع غيار شاحنات EUR 107,706.51 شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ه ملنشيا -املصرف التجاري العربي  بشرى مصطفى عبدهللا عبد النبى دقيق USD 163,000.00 شركة مطالع االنوار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين سالم حسين الوليد مكيفات  USD 472,900.00 كهربائية شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغير ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين سالم حسين الوليد مكيفات هواء USD 463,125.00 كهربائية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغير الشركة الرؤية 

 مصرف الخليج االول الليبي يحعبداللطيف عبدالسالم محمد السو  بن مطحون  USD 146,440.00 شركة العميد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي عبداللطيف عبدالسالم محمد السويح بهارات USD 88,070.00 شركة العميد إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رمضان محمود شنيبرفيق  ادوية و معدات طبية EUR 319,615.10 شركة وادي زين الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى معجون طماطم  EUR 386,100.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  مد الطاهر الشائبىنور مح زبدة USD 813,783.38 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى مكرونة  USD 145,950.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 صراته امليدانم -مصرف الجمهورية  قارش الهادى محمد مصطفى أثاث USD 59,000.00 شركة جبل أكاكوس لصناعة األثاث

 مصراته امليدان -مصرف الجمهورية  الهادى محمد مصطفى قارش أثاث USD 88,200.00 شركة جبل أكاكوس لصناعة األثاث
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 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  حيبانة اسامة الفيتوري رمضان  سجاد USD 100,000.00 شركة ككلة الستيراد السجاد واملنسوجات واالقمشة ذات املسؤولية املحدودة 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اسامة الفيتوري رمضان حيبانة  سجاد USD 100,000.00 شركة ككلة الستيراد السجاد واملنسوجات واالقمشة ذات املسؤولية املحدودة 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  مصطفى محمد مسعود املبروك USD Scaffolding tower 997,500.00 شركة العمارة الرائدة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ربيعة محمد عبد السالم املبروك أدوية  EUR 274,472.25 شركة سوق الناس الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  معتز محمد على زوبي صويا  USD 5,185,000.00 ف والغاللشركة الوادي للمطاحن و األعال 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر  سيارات شحن متوسط USD 2,392,692.00 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى  حديد صناعي USD 221,000.00 ع مصنع الودان لصناعة الصاج املضل

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين العربي علي عيس ى  حديد صناعي USD 667,750.00 مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع 

اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و   يس ي الرئ -مصرف األمان  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل  كول سيراميك EUR 26,110.88 ملحقاتها شركة الصداقة الر

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فرج مختار فرج جبران  رخام  USD 170,575.00 شركة االصالة الدائمة إلستيراد الرخام والجرانيت مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى أثاث مكتبي USD 37,690.00 تيراد االثاثشركة املنصورة الس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى اثاث منزلي USD 42,133.00 شركة املنصورة الستيراد االثاث

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  أطقم حمامات صحية EUR 167,729.88 املواد الصحية وملحقاتها شركة التعمير إلستيراد مواد البناء و 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  مواد صحية EUR 1,076,355.94 شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  مواد صحية EUR 397,152.37 شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -صرف االسالمي الليبي امل عبدهللا عبدالخالق مسعود تيكة  مواد تنظيف  USD 124,380.50 شركة الدرب املستقيم إلستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي صبرية عبدالسالم محمد اسماعيل معدات طبية EUR 58,194.73 شركة روضة ليبيا إلستيراد املعدات الطبية

 صراتهم -السالمي الليبي املصرف ا محمد صالح عبدهللا بالحاج  فوركة USD 225,310.00 شركة داري التجارية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق معدات للخبز واملعجنا EUR 466,521.50 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 اتهر فرع مص -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق دقيق قمح USD 78,366.00 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق مستلزمات افران EUR 50,720.00 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق معدات لخلط الدقيق  EUR 87,104.00 شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فوزي محمد محمد ابوفانة  إطارات  USD 176,723.35 املسار إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة بداية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد علي عمر باكير مواد خام )زيوت لدائن USD 174,660.00 شركة االمل لصناعة اللدائن ومشتقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  احمد علي عمر باكير USD PVC 152,160.00 لصناعة اللدائن ومشتقاتها شركة االمل 

 مصرف الخليج االول الليبي حسن عطية محمد ابوخريص عطية نضائد USD 168,911.33 شركة طرابلس الجديدة إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 مصرف الخليج االول الليبي حسن عطية محمد ابوخريص عطية زيوت سيارات USD 95,241.18 ل النقل وملحقاتهاشركة طرابلس الجديدة إلستيراد وسائ

 ملنشيه ا -تجاري العربي املصرف ال بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة  مشروب غازي  USD 61,475.00 شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الصديق علي عمر باكير  موادخام صناعةسيراميك EUR 256,307.30 عة مواد البناء شركة املجمع االستثماري لصنا

 لصيرفه االسالميه فشلوما -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف نورى محمد سبيطه عناية بالبشرة GBP 69,712.00 شركة بركة الفردوس إلستيراد مواد التنظيف 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوبكر محمد عامر  مستلزمات وأجهزة طبية USD 1,382,945.00 واء إلستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات شركة بيت الد

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رقىخالد الطاهر خليفة املش حليب بودرة  EUR 120,000.00 شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد الطاهر خليفة املشرقى جبنة موزريال  EUR 149,100.00 شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  صالح ابو السعودايور شعبان  خشب EUR 250,000.00 شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  ايور شعبان صالح ابو السعود خشب EUR 1,000,000.00 شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل صالح حسين العلوص دجاج مجمد  USD 630,000.00 شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  ادوية  USD 770,900.00 شركة نور االمانة الستيراد االدوية و املستلزمات 

 ات العمادذ -مصرف الواحة  احمد مصطفى احمد االطرش بيت املال دجاج مجمد USD 230,750.00 شركة الفرصة املثالية الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالكافى رحومة محمد غميض مواد تنظيف  EUR 48,178.32 شركة وادي زاكم الستيراد مواد التنظيف

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة ساس ي علي الفقيه  ورق خام USD 30,725.60 ية والتعبئة والتغليف شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات الورق

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر  عجول حية EUR 420,000.00 شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير محمد املدني ظافر  عجول حية EUR 180,000.00 واش ي واللحوم شركة حقول الغذاء إلستيراد امل

 ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي  الياس ايوب سالم ايوب اجهزة منزلية  USD 539,480.00 ية شركة املحافل الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية و املنزلية و االلكترون

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فتحي محمد محمد بن غزي  مراتب ملفوفة EUR 46,367.00 مصنع ابناء بن غزي لصناعة الستائر والصالونات واملراتب 

 صراتهم -ملصرف االسالمي الليبي ا فتحي محمد محمد بن غزي  مراتب ملفوفة USD 61,810.80 مصنع ابناء بن غزي لصناعة الستائر والصالونات واملراتب 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عصام علي عبدالكريم الرعيض  وحدات كهربائية EUR 63,165.30 شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  يم الرعيض عصام علي عبدالكر  آالت للصناعات غذائية EUR 58,000.00 شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات 

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  أسامة محمد عبدهللا فنتري  اطارات USD 364,388.00 شركة األطار األفضل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 كالة شارع الواديو  -رف املتوسط مص ناصر الصيد عياد املريض أثاث  USD 1,280,271.20 شركة مجموعة اويا إلستيراد االثاث

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فيصل العربى محمد زعميط قطع غيار  USD 35,494.63 شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

 ي ع بنغاز فر  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم  حليب  EUR 47,778.75 شركة كونا الستيراد املواد الغذائية 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  أزم صالح خميس ايوب شكالطة EUR 94,972.53 شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة
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 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  أزم صالح خميس ايوب شكالطة EUR 299,321.98 شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان  مكمالت غذائية USD 2,010,222.35 شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية 

 رع مصراتةف -مال افريقيا مصرف ش ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني  رخام ملمع USD 45,000.00 شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت 

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  محمدصالح عتيق قشوط مسحوق غسيل  USD 670,070.15 شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  اجي احمد وهيبه عياد ن معجون طماطم EUR 3,125,000.00 شركة املستكشف الليبي الستيراد املواد الغذائيه 

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  احمد فرج على جمعة أدوية بشرية EUR 154,927.64 شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  لفيتوري السويحلي محمد عمر ا إطارات  USD 837,529.00 شركة قوميستي لخدمات السيارات والصيانة السريعة 

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام USD 191,100.00 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام USD 100,341.50 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام USD 83,383.80 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي فهيم عمران محمد الرطب رخام USD 91,049.80 شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس حفاظات  USD 1,735,640.00 شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس مناديل معطرة  USD 93,100.00 شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس ات اطفالحفاظ USD 284,000.00 شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس شامبو اطفال USD 36,960.00 شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمد ابوسنينهالهادي منصور ا حمص  USD 158,835.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه عدس احمر  USD 147,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد ابوسنينه الهادي منصور  كاجو  USD 116,400.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 299,376.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد ابوسنينهالهادي منصور  بقثوليات  USD 35,150.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه كمون  USD 56,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوسنينه الهادي منصور احمد كركم  USD 83,850.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه فستق  USD 142,600.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  طارق على الرفاعى ابوغنيمة ادوية بشرية USD 912,327.00 شركة الجودة املتينة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  طارق على الرفاعى ابوغنيمة أدوية بشرية USD 1,000,177.50 شركة الجودة املتينة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحيم عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شفرات حالقة EUR 91,234.08 الختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردواتشركة ا
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 ةمصرف النواران فرع مصرات مصطفى سالم علي األرباح معجون طماطم EUR 206,976.00 شركة النور الجديدة الستيراد املواد الغذائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث USD 81,960.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اتات USD 65,475.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اتات USD 61,200.00 ة إلستيراد األثاثشركة االصاله الرائع

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اتات USD 31,875.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اتات USD 100,240.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثات USD 313,500.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  عبد هللا علي الفيتوري خالد اثاث USD 306,405.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث USD 95,700.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 يس ي الرئ -مصرف األمان  رياض احمد خليفة عمارة اد بناء مو  EUR 544,602.94 شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم  زيت طهي USD 945,000.00 شركة ارمادا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي أخشاب EUR 148,434.01 لبناءشركة شمال القارة الستيراد مواد ا

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي أخشاب  EUR 1,875,000.00 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي أخشاب  EUR 1,508,600.00 شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  رمضان رمضان مفتاح منصور  هواتف محمولة USD 1,471,034.60 رها شركة االتقان الراسخ الستراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  رمضان رمضان مفتاح منصور  هواتف محمولة USD 1,641,336.00 رها زة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياشركة االتقان الراسخ الستراد االجه

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد الطاهر خليفة املشرقي بذور بطاطا  EUR 268,125.00 شركة الراية لالنتاج الزراعي 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  حسن محمد حسن سالمة أقمشة  USD 373,324.00 شركة السالمة إلستيراد االقمشة واملنسوجات

اقية إلستيراد املواد الغذائية  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان  نشأ ذرة USD 167,160.00 شركة املائدة الر

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عصام عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك  كوابل كهربائية EUR 1,700,207.85 ارها إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيشركة التقدم الدولية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عصام عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك  مواد كهربائية EUR 320,575.00 ارها شركة التقدم الدولية إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش  أسالك كهربائية EUR 433,675.95 ها شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيار 

 وز التيكق -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش  كوابل كهربائية EUR 514,053.41 ها كة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيار شر 

 رع برج طرابلسف -رف اليقين مص حمزة مفتاح علي التومي  حليب علب USD 305,520.00 شركة النرجس الستيراد املواد الغذائية 

افذ وا  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  قطاعات بي في س ي USD 204,850.70 لديكورات من االملونيوم شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

افذ والديكورات من االملوني  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  مسطحات خشبية USD 112,605.00 وم شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو
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افذ والديكورات من االملونيوم   صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  أبواب USD 60,760.00 شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو

افذ والديكورات من االملونيوم شركة التواص  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  مستلزمات تشغيل USD 89,550.00 ل الجديد لصناعة االبواب والنو

 كالة كورنثياو  -لصحاري مصرف ا محمد محي الدين علي الخوجه حفاظات أطفال  USD 667,750.00 شركة املستساغ الستيراد مستلزمات االم و الطفل 

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  مواد بناء EUR 280,954.08 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  البناءمواد  EUR 51,150.00 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  سخانات EUR 134,480.80 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  فوم USD 56,400.00 اد الصحية وملحقتهاشركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملو 

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  ايمن اسماعيل عاشور الشتيوي  االت لصناعة املناديل USD 50,000.00 شركة االمتياز الدولية للصناعات البالستيكية والورقية

 رع شارع الجمهوريهف -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم  سردين بالزيت النباتى EUR 487,500.00 أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة نافدة 

 برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع  مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  جبنة شيدر EUR 160,600.00 شركة سلطان للتعهدات و التموين 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان  معجون طماطم  EUR 348,480.00 شركة سلطان للتعهدات و التموين 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان  زيت طهي  USD 564,723.60 شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف املتوسط  عارف علي الطاهر الترهوني اثاث USD 1,476,183.80 شركة موسكي الستيراد االثات

 رج طرابلسبفرع  -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة قطع غيار مكيفات  USD 2,316,700.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة قطع غيار مكيفات USD 1,837,960.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  له على يوسف ابوالغيثنبي أدوية بشرية  EUR 40,587.32 شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  نبيله على يوسف ابوالغيث أدوية USD 55,636.56 شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  فائزة مفتاح الفرجاني مفتاح  أساور ذهب USD 2,615,076.00 ةاالحجار الكريمشركة اللؤلؤة الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة و 

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس معدات EUR PVC 98,174.30 شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى غساالت صحون ومالبس  EUR 430,544.00 رها إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا شركة أمجاد الساحل

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى ريزاتثالجات وف EUR 409,098.00 رها شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى تالجات وفريزات EUR 402,736.00 رها شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى EUR REFRIGERATORS 1,612,936.00 رها لكهربائية والغير كهربائية  وقطع غياشركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد ا

 يس ي الرئ -مصرف األمان  لىعصام عمرو عياد الغا غساالت صحون ومالبس EUR 1,511,100.00 رها شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى فريزات EUR 2,630,942.00 رها شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا

 الرئيس ي  -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى تالجات  EUR 3,239,586.00 ها غيار  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع
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 يس ي الرئ -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى غساالت صحون  EUR 746,790.00 رها شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيا

 تاراملخ -مصرف الصحاري  الحسين مصطفي خليل الغا مواد صحية وبناء USD 250,000.00 الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة الدار الجديدة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز  كمثرى  EUR 221,362.40 شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز  موز  طازج  USD 2,366,280.00 شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز  تونة  USD 958,700.00 شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عيس ي عمر جبران جبران  حافالت نقل  USD 724,800.00 شركة املدى لنقل الركاب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران اثاث USD 105,491.00 شركة الربيع االبيض الستيراد األثاث ومكمالته

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مواسير مياه وملحقاته USD 429,233.33 اما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتهاشركة ر 

 مصرف النواران فرع مصراتة مفتاح الزروق التير الزروق  مواسير مياه وملحقاته USD 282,601.78 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مواسير مياه وملحقاته USD 406,463.74 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مواسير مياه وملحقاته USD 260,046.42 ملحقاتهاشركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و 

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مضخات مياه منزلية EUR 70,212.00 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مواد بناء EUR 63,260.90 ا الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتهاشركة رام

 ران فرع مصراتةمصرف النوا محمد مفتاح الزروق التير  حليب معقم  EUR 145,620.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير  جبنة مطبوخة EUR 245,757.60 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة وق التير محمد مفتاح الزر  حليب مجفف USD 570,360.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 يس ي الرئ -مصرف األمان  خديجة محمد صالح املبروك مساحات أرضية  TND 35,381.76 شركة النظيف الباهر إلستيراد مواد التنظيف 

 س ي لرئيا -مصرف األمان  خديجة محمد صالح املبروك مكنسة  USD 16,344.00 شركة النظيف الباهر إلستيراد مواد التنظيف 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي  لفات قطران عازل  EUR 69,250.00 شركة زهرة اللوتس إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  ية مواد صح USD 63,250.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  لصقة سيراميك ورخام EUR 73,774.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية USD 174,713.60 ولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا اال 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  م ابوحبيل عبدهللا محمد عبدالسال  سيراميك  USD 319,627.67 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  خالطات مياه EUR 149,129.40 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر محمد عمار أبوسنينة  حليب  EUR 129,024.00 شركة الشعاع الساطع الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 120,737.50 شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سماعيل محمد محمد الغاوي ا تونة USD 67,450.00 شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماعيل محمد محمد الغاوي  توية سردينة USD 50,790.00 شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا عمر عبدهللا املجرى  مضخات ري زراعي  USD 405,741.00 ها شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيار 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  بسكويت أطفال  EUR 60,800.00 شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  بسكويت أطفال EUR 138,240.00 األم والطفل شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيارجرارات زراعي USD 250,000.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  حبل تربيط من حديد USD 194,000.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  اطارات USD 25,478.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار أالت زراعية USD 36,757.22 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  معدات زراعية EUR 75,509.60 ساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة نجمة ال

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالسالم ابوحبيل  عبدالعاطي قطع غيار زراعية USD 182,041.51 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  خراطيم مياه USD 29,882.50 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مفتاح محمد الصغير  االت زراعية USD 67,200.00 ملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة الحزام الزراعي إلستيراد االالت وا

 راتهمص -الليبي املصرف االسالمي  اسماء احمد عبدهللا كامل مستحضرات طبية USD 74,455.30 شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح عتيق قشوط  مسحوق غسيل USD 538,625.96 شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها  اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل واد صحيةم EUR 177,273.93 شركة الصداقة الر

اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها  اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل مواد صحية USD 110,000.00 شركة الصداقة الر

اقية الستيراد مو   اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم علي ابراهيم بن صليل مواد صحية USD 59,040.00 اد البناء واملواد الصحية وملحقتهاشركة الصداقة الر

 و مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أب عبدالفتاح عامر خليفة الشاوش مستلزمات تغليف  USD 75,764.88 شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالفتاح عامر خليفة الشاوش مستلزمات زراعية  USD 49,560.00 شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لشاوشعبدالفتاح عامر خليفة ا سماد زراعى  EUR 21,937.50 شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالفتاح عامر خليفة الشاوش سماد زراعى  EUR 23,544.00 شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين عمر عبدهللا املجرى  حبال EUR 47,785.50 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي الدوكالي ابراهيم بالحاج  ذهب  USD 2,562,000.00 مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  معدات طحن دقيق USD 5,260,700.00 شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي معاد مصطفى عمار القاض ى  اثاث منزلى USD 80,096.10 شركة مجموعة القاض ي الستيراد االثاث 
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 رع الزاويةف -مصرف شمال افريقيا  عبد الفتاح رمضان أحمد الغويل  ثاني فسفاط األمونيوم USD 245,000.00 اعية شركة سما وادي غان الستيراد االالت واملستلزمات الزر 

 سرع برج طرابلف -مصرف اليقين  حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة أدوية USD 801,235.61 شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة أدوية USD 487,050.00 شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة ريةأدوية بش USD 167,750.00 شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة أدوية USD 2,583,564.44 شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سليمان الصغير علي وهيبة  حلوة شامية  USD 202,503.78 شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سليمان الصغير علي وهيبة  جبنة شيدر EUR 145,200.00 شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ليمان الصغير علي وهيبة س حليب EUR 84,042.00 شركة العنفوان الستيراد الغدائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق          حليب معقم  USD 183,730.00 شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابراهيم محمد خليفة عالق          حليب لونا  USD 200,020.00 ازجة شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الط

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  الغويزي عثمان عبدهللا الغويزي  زيوت سيارات EUR 47,770.70 شركة وادي أغرير الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل محمد الصديق الرايس  اطارات USD 1,162,427.50 ل وملحقاتها شركة االمل الستيراد وسائل النق

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل محمد الصديق الرايس  اطارات سيارات USD 1,257,224.00 شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل محمد الصديق الرايس  اطارات سيارات USD 210,457.80 يراد وسائل النقل وملحقاتها شركة االمل الست

 مصراته -مصرف املتوسط  زبتة ابوحنكعادل عمر ابوبكر ال أجهزة كهربائية USD 144,594.33 يارها شركة أنوار املدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد حكيم أحمد الدوادي  اسمنت بورتالن سائب USD 180,000.00 شركة الفهد السريع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمد رجب مفتاح التومى أخشاب  EUR 109,350.00 ها شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد  الصحية  وملحقات 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  محمد رجب مفتاح التومى أخشاب  EUR 211,516.00 شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد  الصحية  وملحقاتها  

افذ من االملنيوم و البي في س ي مصنع املتخصص لصناعة االبواب   مصرف النواران فرع مصراتة عبدالحميد جمعه محمد موس ى  قطاعات الومنيوم USD 99,000.00 و النو

افذ من االملنيوم و البي في س ي   راتةمصرف النواران فرع مص عبدالحميد جمعه محمد موس ى  PVCبروفيل  USD 135,614.00 مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مخخف طالء EUR 360,134.00 مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 ديكالة شارع الواو  -مصرف املتوسط  نعيمة محمود محمد االدهم  شاشات USD 269,550.00 شركة أرض الوطن  إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  نعيمة محمود محمد االدهم  شاشات USD 2,066,132.00 شركة أرض الوطن  إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  مود محمد االدهم نعيمة مح شاشات USD 1,207,401.00  واد الكهربائية وغير الكهربائية شركة أرض الوطن  إلستيراد األجهزة وامل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  شعير سائب USD 7,312,500.00 شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبد السالم علي احمد الدويبي دوائر كهربائية USD 356,301.28 غيارها  شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع
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 مصرف النواران فرع مصراتة أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل  حليب واجبان USD 270,904.72 شركة سهول القرضابية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل  جبنة مطبوخة USD 145,033.00 ملواد الغذائية شركة سهول القرضابية الستيراد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  جبنة  EUR 59,731.20 شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  حليب خالي الدسم EUR 119,080.08 الغدائية  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  صلصة طماطم EUR 24,212.37 شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  جبنة مطبوخة EUR 73,189.44 راد املواد الغدائية شركة أضواء أكاكوس الستي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  مكرونة  EUR 29,553.62 شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ماهر محمد الصويعي ناجي  جنبة شيدر  EUR 93,610.00 تيراد املواد الغدائية شركة أضواء أكاكوس الس

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 232,410.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 423,259.00 الحديديةشركة التنمية الحديثة للصناعات 

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 119,260.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 279,000.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمران عمر عمران بن زايد هواتف محمولة USD 960,000.00 رها شركة السراج العالي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمران عمر عمران بن زايد هواتف محمولة  USD 940,000.00 رها يراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياشركة السراج العالي الست

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل عادل فوزي محمد أبوسديرة  A4اوراق  USD 324,864.00 شركة االصيل الستيراد الكتب والقرطاسية واالدوات املكتبية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  فتحي أحمد محمد القمودي  USD POWER BEAM 460,980.00 شركة رمال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات 

 ازي فرع بنغ -تحد مصرف امل صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات  USD 728,224.40 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات  USD 426,920.40 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 نغازي بفرع  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا نضائد  USD 431,089.50 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات سيارات USD 722,386.10 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 رع برج طرابلسف -قين مصرف الي ساملة عمار عبد السالم سويلم  خميرة USD 523,800.00 شركة نافذة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفقاظات  USD 1,053,504.00 شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مد علي االجهرعلي مح حديد تسليح USD 2,400,000.00 شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر أخشاب EUR 481,000.00 شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمود بشير عمر امليطوني  ةبالخرساناتمعدات خاص USD 85,200.00 شركة كرانفيل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرائح EUR 407,682.24 شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم  مصبعات USD 3,685,000.00 شركة ثمارة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم  مصبعات  USD 2,180,000.00 شركة ثمارة للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر سالم عبدهللا عليلش  صابون فا  USD 53,425.00 دوات ومواد التنظيف شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخر 

 يس ىالرئ -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط عسل طبيعي النتاج غدا USD 84,000.00 شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  معدات لطحن الدقيق  USD 4,170,950.00 العالف ومضارب االرز شركة الشرق الليبي للمطاحن وا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  ادريس امحمد محمد القويري  حديد صناعي USD 4,250,000.00 شركة الطارق للصناعات الحديدية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب احذية رجالية USD 144,000.00 يراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة جبل النور الست

 مصرف النواران فرع مصراتة الهادي بشير محمد سويب احذية رجالية  USD 150,000.00 شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب اوروبية EUR 852,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب اوربية EUR 639,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر  خشب ابيض  EUR 917,647.10 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا محمد بلعيد اشتيوي االجهر  خشب  EUR 166,500.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر  الخشب EUR 55,800.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هر محمد بلعيد اشتيوي االج خشب EUR 342,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان أبوعجيلة قداد  مواد صناعة اكياس  USD 2,026,780.00 شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان أبوعجيلة قداد  مواد صناعة اكياس USD 1,312,547.50 شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان أبوعجيلة قداد  مواد صناعة اكياس USD 360,220.00 شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمود عبدهللا علي الهمالي  حليب  EUR 69,222.30 ة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة الريان املثالي

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  حسام محمد أبوزريبة طرنيش جبنة مطبوخة EUR 109,000.00 شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  حسام محمد أبوزريبة طرنيش خميرة خبز EUR 105,708.00 شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  حسام محمد أبوزريبة طرنيش جبنة EUR 191,250.00 شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى أحمد التومي مشروب طاقة USD 351,648.60 الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة لطافة 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى أحمد التومي عصير USD 83,576.00 شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى أحمد التومي مشروب بم بم USD 351,648.60 د املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة لطافة الستيرا

 ول الليبيمصرف الخليج اال  رضاءالطاهر محمد بن يونس مستلزمات طبية EUR 136,445.20 شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 مصرف النواران فرع مصراتة حسين محمد حسين الغويل ادوية بيطرية USD 174,868.00 شركة العاللي الليبية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
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 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  محفوظ ابوالقاسم الحراري اوحيدة ت زراعيتجهيزات ومعدا USD 128,439.00 شركة الكتلة الصفراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

دات ألجهزة واملعشركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها ا

 راتهصم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعظيم عطية املهدي الغول  مولدات كهرباء  EUR 242,798.40 الكهربائية 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل عناية بالجسم USD 172,388.00 شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  دهللا محمد الطويلعبداللطيف عب مواد تنظيف USD 182,246.00 شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه سكر USD 4,890,000.00 ي شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نورالدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال  EUR 431,200.00 تحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة ريماس ليبيا الستيراد االدوية واملس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة دة نورالدين محمد مفتاح اوحي حليب اطفال  EUR 323,400.00 شركة ريماس ليبيا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج ابراهيم على دومة  مكيفات وملحقاتها USD 443,376.00 بائيةشركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير كهر 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رفيق عثمان سليمان قرفال  اجهزة حاسوب و ملحقات USD 416,715.00 تصاالت والحاسب االليشركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة اال

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان  مستلزمات زراعية  EUR 206,872.08 شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 اب املدينةب -مصرف الصحاري  على حسين على املصرى  نضائد  USD 175,897.89 شركة الود الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عائشة ميلود موس ي إبراهيم  شعير USD 5,676,000.00 شركة إشبيلية لصناعة االعالف و الدقيق

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عائشة ميلود موس ي إبراهيم  شعير USD 8,550,000.00 إشبيلية لصناعة االعالف و الدقيقشركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران مراد ابراهيم علي دومة  مالبس واحذية واكسسوا USD 800,000.00 شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد ابراهيم علي دومة  خردوات USD 295,168.38 شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد ابراهيم علي دومة  اكسسوارات  USD 289,974.01 الجلدية شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  مراد ابراهيم علي دومة  مالبس واحذية واكسسوا USD 250,000.00 شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مراد ابراهيم علي دومة  اكسسوارات ومنسوجات  USD 200,000.00 شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط عبدالجواد ابراهيم املدهون  EUR CHEDDAR CHEESE 151,200.00 ماملواش ي واللحو شركة العطرة الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه الطازجة و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املدهون عبدالباسط عبدالجواد ابراهيم  جنبة مطبوخة EUR 166,608.00 مشركة العطرة الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحو 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سار الشاذلي محمد مسعود ادوية  EUR 389,830.95 شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سار الشاذلي محمد مسعود لزمات طبية مست EUR 158,098.08 شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  سار الشاذلي محمد مسعود أدوية  EUR 186,114.24 شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية حدية و مالبس أ USD 288,397.70 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية مالبس  USD 88,828.34 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  د زغبيةاحمد محمد احم مالبس  USD 90,699.63 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 
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 يس ي الرئ -مصرف األمان  سبتيموس شعبان صالح ابوسعود اثاث منزلي  USD 41,011.00 شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

 س ي لرئيا -مصرف األمان  سبتيموس شعبان صالح ابوسعود اثاث منزلي  USD 35,394.00 شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه سكر USD 4,860,000.00 ي شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات USD 430,000.00 رها ياشركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهرباء USD 85,250.00 ارها شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان  أسمدة  EUR 518,400.00 شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان  اسمدة  EUR 456,225.00 شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة  حليب مجفف EUR 263,600.00 شركة الريحانة للصناعات الغذائية 

 يمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالم أكرم سعيد محمد أبو غمجة  مسحوق حليب EUR 516,000.00 شركة الريحانة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة  عبوات ورقية EUR 601,950.00 شركة الريحانة للصناعات الغذائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  م غريبيعبدالسالم مصباح عبد االسال  هواتف محمولة USD 1,002,370.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة  USD 550,395.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 1,500,050.00 ة وغير الكهربائية شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائي

 رع برج طرابلسف -ين مصرف اليق عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 440,470.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة  USD 1,090,785.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف محمد سالم مصطفى حداقة  تلفزيونات  USD 448,900.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف محمد سالم مصطفى حداقة  شاشات USD 400,105.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه  مضافات اعالف USD 4,640,345.00 واالعالف ومضارب االرز  شركة الشرق الليبي للمطاحن

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  جبنة شرائح EUR 242,611.20 شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  جبنة شرائح EUR 727,833.60 ستيراد املواد الغذائيةشركة جنان الخير ال 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي محمد القزيري  زيت عباد الشمس USD 1,595,000.00 شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  احمد عبدالفتاح عبدهللا القماطي سكر بني EUR 129,600.00 راد املواد الغذائيةشركة سنابل البادية الستي

 برج طرابلس عفر  -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع  أبراج خشبية  USD 29,592.00 اشركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياره

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  رمضان فرج محمد الصقع  كوابل كهربائية USD 155,691.50 اشركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غياره

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر احمد جبريل شبش  صناعةطالءمواد أوليةل USD 122,400.00 مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر احمد جبريل شبش  رول طالء USD 50,184.00 مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر احمد جبريل شبش  لصقة طالء EUR 35,949.91 مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا لطفي ميلود الحامي  موبايالت او نقاالت USD 901,000.00 شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاته واالجهزة االلكترونية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  شرف الدين عمر رحومة شرف الدين  ذهب USD 2,851,948.00 يقين الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات شركة ال

 جوراءتا -ليبي املصرف االسالمي ال محمد مصطفى محمد العيساوي  حليب مبخر USD 150,480.00 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  حليب محلي USD 147,936.00 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  حليب علب EUR 152,220.00 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  بن EUR 506,692.37 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  حليب محلي  USD 76,728.00 ئولية املحدودةشركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املس

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  شاي EUR 100,000.00 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ايمن محمد امحمد قريصيعه  حليب  EUR 162,630.00 الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة الفائز 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  اد عاطف العماري احميدة الحد حليب معقم EUR 102,480.00 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  USD PURE GREEN TEA PREMI 451,095.00  مواملواش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  شكالتة USD 258,540.00 مواملواش ي واللحوم ذات املسؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 ع برج طرابلسفر  -ن مصرف اليقي عاطف العماري احميدة الحداد  دجاج مجمد USD 306,997.00 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  جبنة شرائح EUR 56,839.44 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  جبنة مطبوخة EUR 112,798.80 مولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤ 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  شكالته EUR 301,090.00 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  كاوكا-سكافيهن-شكالته USD 121,100.00 مالبرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية  شركة

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  شكالته USD 222,300.00 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  علي العماري احميدة الحداد سجاد USD 119,930.00  شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  حاتم محمد ابوبكر الطيب بن EUR 102,816.00 املواد الغدائيةشركة كازا ليبيا الستيراد 

 طرابلس جفرع بر  -مصرف اليقين  عمر محمد مصباح مسعود  قطع غيار مكيفات EUR 171,091.92 ارهاشركة الجناح املض يء الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عمر محمد مصباح مسعود  قطع غيار تكييف USD 180,637.00 ارهاشركة الجناح املض يء الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  حاتم الصادق محمد بن ساس ى أفران و ثالجات USD 508,812.00 دة دو شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املح 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  حاتم الصادق محمد بن ساس ى غساالت  USD 1,159,204.00 دودة شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املح 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لطيفة حسين رجب بن خالد  اجهزة الكترونية USD 964,640.00 كة واحة الغرب الستيراد االجهزة االلكترونية وأجهزة الهاتف وملحقاتها شر 
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 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  بروك ايمن امحمد  مسعود امل تونة معلبة USD 495,000.00 شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايمن امحمد  مسعود املبروك  زيت طهي USD 192,042.00 شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  املبروك  ايمن امحمد  مسعود معجون طماطم USD 125,000.00 شركة  املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمار عامر نصر الفيرس  قطع غيار USD 87,850.00 شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه سكر USD 4,950,000.00 ي شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش 

 كالة الشريفو  -مصرف املتوسط  احمد رجب عبد السالم غنيم  مواد تغليف  USD 105,000.00 مصنع غنيم لصناعة العصائر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج مولدات ديزل  EUR 556,145.15 قطع و الكهربائية شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير 

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص طاهر أحمد عبدهللا بالحاج مولدات كهربائية  EUR 1,375,021.20 وقطع  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  كيك  EUR 91,422.72 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي من الهادى القاض ى هشام عبدالرح حليب معقم EUR 85,680.00 شركة أرض القصبات الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام عبدالرحمن الهادى القاض ى  جبن شيدر  GBP 86,250.00 شركة أرض القصبات الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة ماد عزاز علي زويتةع اثاث منزلي USD 90,000.00 شركة تارسين االولى الستيراد االثاث

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بشير سليمان ابو عجيلة قداد  زيت طهي  USD 1,606,940.80 شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية 

افد من البي في س ي واألملنيوم  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب P.V.Cقطاعات  USD 304,742.29 شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

افد من البي في س ي واألملنيوم  صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أمحمد رمضان محمد املجيديب P.V.Cقطاعات  USD 160,879.45 شركة التطوير لصناعة األبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر محمد عمر بوزقية  بن هندي USD 790,656.00 ملواد الغدائية شركة ابراج التجارية الستيراد ا

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  خيرى عمر بشير بشير  شاهي USD 227,500.00 شركة عالم التموين الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي أحمد علي الضراط  مضخات EUR 169,794.90 بناء شركة الضراط الستيراد مواد ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه سكر USD 1,500,000.00 ي شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش 

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني زيوت سيارات  USD 149,910.00 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  الصفراني ميالد محمد علي آالت ثقيلة  USD 317,490.00 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم فطر  USD 54,408.00 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 رع الرئيس يفال -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم فول  USD 315,000.00 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم مربى USD 66,066.50 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم يزمايون-وصص-كتشب  EUR 95,544.00 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد محمد سعيد كردي  بازيالء وفاصوليا حمص EUR 113,943.60 كة نور الشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شر 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  أحمد أبوبكر أحمد هامان  أخشاب EUR 131,250.00 شركة العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد خالطات مياه EUR 689,450.00 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي بلعيدعبد الناصر العربى املبروك  الصقة بناء EUR 131,850.00 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد مواد صحية EUR 132,827.28 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي بروك بلعيدعبد الناصر العربى امل مستلزمات حمام سباحة USD 98,352.16 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

اقية الستيراد املواد الغذا  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  دجاج مجمدة  USD 3,312,000.00 و املواش ي واللحوم ئية و الخضروات شركة السرايا الر

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الناصر العربى املبروك بلعيد مواسير بي بي ار EUR 494,039.21 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي زيت نباتي USD 840,000.00 شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  منذر الفاهم عيس ى الجربي زيتون  EUR 43,894.52 واد الغذائية ذات مسئولية محدودةشركة تزويد ليبيا الستيراد امل

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد بشير علي القائد اغطية بالستيكية EUR 758,452.00 شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام  USD 352,040.00 ة مواد التنظيف شركة املتحدة العربية لصناع

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام مشمش EUR 184,740.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام مانجو USD 804,897.00 واد الغذائيةشركة الريحان لصناعة امل

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام موز  USD 390,000.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام كمثرى  USD 551,280.00 املواد الغذائية شركة الريحان لصناعة

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مثبت حليب EUR 100,750.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام عصير تفاح EUR 271,400.00 لصناعة املواد الغذائيةشركة الريحان 

  لسياحيةا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  عبوة ورق مقوى  USD 1,950,429.86 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  كرتون  USD 749,638.80 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  غراء USD 122,591.54 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  ورق مفوى  USD 812,822.80 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  قصبة USD 182,764.80 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  ورق مقوى  USD 460,000.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 ية لسياحا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  خام مانجو USD 463,540.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  كرتون مقوى  USD 1,721,442.40 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 السياحية  -ليبي املصرف االسالمي ال عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  عبوات فارغة USD 1,786,928.30 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
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 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مثبت عصير USD 146,250.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -صرف االسالمي الليبي امل عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  هيدروجين بروكسايد USD 129,254.40 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  حليب بودرة USD 949,248.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  نيزي عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الع حليب بودرة USD 949,248.00 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  ورق مقوى+مواد تشغيل USD 964,678.93 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  هللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي عبد ورق مقوى+مواد تشغيل USD 561,187.20 شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  لحوم دجاج USD 2,305,000.00 شركة السرايا الر

 مصرف النواران فرع مصراتة خالد أحمد عبدهللا بالحاج كمامات  USD 378,000.00 اد املعدات الطبيةشركة جنان الحديثة الستير 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مفتاح سالم على ابوسنينة حليب وأجبان USD 1,308,677.21 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 يس ي الرئ -مصرف األمان  لطفية جمعة عبدهللا الرابطى USD TUNA IN SUNFLOWER OI 2,265,890.00  شركة اثير البحار الستيراد املواد الغذائية

 يس ي الرئ -مصرف األمان  لطفية جمعة عبدهللا الرابطى USD TUNA 2,279,670.00 شركة اثير البحار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة نجيب مفتاح خليفة البسكيني مواد خام USD 36,238.80 شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  خالد مراجع ميالد بريك بروفيل بي في س ي  USD 159,062.68 شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  ران مناعشاكر محمد عم بيض مخصب EUR 1,935,360.00 شركة سلوق لتربية وذبح الدواجن

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد USD 921,300.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 فرع مصراتةمصرف النواران  علي ابوبكر بشير اللذيذ اغطية علب USD 100,224.00 شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النواران فرع مصراتة علي ابوبكر بشير اللذيذ مصبعات USD 576,000.00 شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  تونة USD 2,348,000.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مكرونة USD 630,468.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  حليب مبخر EUR 1,391,040.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  جبنة مثلثات USD 1,510,560.40 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  رةزيت ذ USD 1,470,000.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  زيت  USD 1,036,759.50 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  زيت  USD 355,047.00 لغدائية شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد ا

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسني محمد أحمد بن حميده مشروب باربيكان USD 254,150.00 شركة أماس ي الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  حليب مجفف EUR 261,000.00  شركة االصيل للصناعات الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات  EUR 779,899.20 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  غراء الصق USD 100,488.20 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  امالح غذائية  EUR 98,054.00 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  أغطية عبوات  EUR 121,621.50 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصير عنب EUR 271,296.00 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد السالم محمد ميالد الجورني  جبنة تشيدر EUR 82,320.00 الغذائية شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد 

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم  ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  خليل مصباح أحمد وهيبه  لحوم ابقار مجمدة  USD 4,935,000.00 شركة السرايا الر

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  لحوم مجمدة USD 3,174,000.00 شركة السرايا الر

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالسالم سالم البهلول  مستلزمات عنايةبالشعر USD 76,155.90 م والطفلشركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األ 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر سالم محمد احجيبة تن معلب  USD 2,040,300.00 شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح عطية مفتاح عمران  جبنة قوالب  EUR 169,400.00 دائية واملواش ي واللحوم شركة سوفانا الستيراد املواد الغ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح عطية مفتاح عمران  زيت  USD 376,000.00 شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة خالد أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل زراعي USD 400,149.00 املدينة الستيراد االالت واملسلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة قصر 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  اج احمداسامه رجب ابراهيم الح مولدات USD 158,950.00 شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  اسامه رجب ابراهيم الحاج احمد مولدات كهرباء  USD 108,200.00 شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  اسامه رجب ابراهيم الحاج احمد مولدات كهرباء EUR 72,483.00 شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  حمزه عبدالسالم محمد العاتي زيت وشحوم سيارات  USD 235,215.60 شركة البعد الجديد الستيراد زيوت وشحوم السيارات والشاحنات 

 مصرف النواران فرع مصراتة علي امحمد محمد ابودينة مواد خام صفيح مطبوع USD 34,080.00 بعة لشركة املدينة مصراتة القابضةشركة الياقوت لصناعة العبوات التا

 مصرف النواران فرع مصراتة علي امحمد محمد ابودينة مواد خام USD 53,955.00 شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

 مصرف النواران فرع مصراتة علي امحمد محمد ابودينة مواد خام صفيح مطبوع USD 36,600.00 ة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضةشرك

 صراتهم -مي الليبي املصرف االسال  عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش مستلزمات تشغيل EUR 28,221.00 شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر أفران USD 515,200.00 ها شركة ساحل الهنشير الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر أفران  USD 186,550.00 ا يارهشركة ساحل الهنشير الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عصام مفتاح امحمد حيدر قطع غيار سيارات  USD 212,359.78 شركة القلعة الذهبية الستيراد السيارات وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مصطفى ابراهيم محمد الكشر نضائد سيارات  USD 141,426.00 ملختلفة وملحقاتهاشركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه قمح طري  USD 2,437,500.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  زينب عبدالعزيز علي أبوشعالة أدوية USD 100,215.00  د املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األمشركة اململكة الستيرا

 و مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أب علي محمد علي ضو  معدات الطبية  USD 90,194.40 شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو  معقمات طبية USD 52,882.40 شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو  مواد تحليل EUR 19,009.09 شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو  مستلزمات طبية EUR 26,086.30 شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية شركة 

 رقارشق -املصرف التجاري العربي  الصويعي ايهاب عبدالسالم خليفة لوازم تشغيل طبيةلالك EUR 1,649,179.60 شركة اروبيا الستيراد االدوية واملستحضرات واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 رقارشق -املصرف التجاري العربي  ايهاب عبدالسالم خليفة الصويعي معدات طبية EUR 1,049,415.50 شركة اروبيا الستيراد االدوية واملستحضرات واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عالء الدين نصر الدين بن صوفية  اغطية ومقابض قناني USD 49,420.80 شروبات وكافة املواد الغذائية شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و امل

 صراتهم -مي الليبي املصرف االسال  فتحي مفتاح حسين اشناق مستلزمات طبية USD 58,415.00 شركة ماجر الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رياض احمد سلطان املنصوري  حليب EUR 67,392.00 شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية 

 لرئيس ياالفرع  -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض حليب مجفف  خام EUR 2,351,250.00 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض محوالت كهربائية  EUR 123,050.00 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض EUR CONTROL SYSTEM 70,801.60 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحومشركة السرا  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  زيت طهي USD 4,800,000.00 يا الر

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي مالك رجب محمد صوان  مبيدات  USD 2,973,632.00 شركة مجموعة االندلس املتحدة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  وائل عبدهللا احمد عبدالنبى مضخات USD 2,268,250.00 شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 يس ي الرئ -مصرف األمان  وائل عبدهللا احمد عبدالنبى بذور برسيم USD CLOVER 1,603,425.00 شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي دوائر ري زراعي USD 265,512.54 شركة القمر الستيراد البذور و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي زيوت نباتية USD 212,655.00 غذائية شركة السنبلة للصناعات ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي زبدة كريمية غير مملح EUR 179,000.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي جبنة شيدر  EUR 726,600.00 ة شركة السنبلة للصناعات الغذائي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي حليب مجفف  EUR 1,180,575.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي زيت نخيل مواد خام USD 90,567.20 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي خط انتاج EUR 1,218,022.80 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي ستحالب امالح ا EUR 44,100.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي زيوت نخيل USD 382,404.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ي علي عويطيصالح املصر  زيت نخيل USD 382,404.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  منير عامر الصويعى السعداوي  حليب معقم  EUR 70,967.40 شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  منير عامر الصويعى السعداوي  طماطم USD 126,720.00 اش ي واللحوم شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملو 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  منير عامر الصويعى السعداوي  حليب  EUR 70,967.40 شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي عبدالكريم البصير مكمالت غرائية USD 145,264.34 عطر الطبيعة الستيراد املعدات الطبية األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  شركة

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  الشكيواتعبدالحكيم عبدهللا سعيد ابو  شاهي USD 93,798.00 شركة الفيروز إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  عبدالحكيم عبدهللا سعيد ابوالشكيوات ماء شعير USD 141,568.00 شركة الفيروز إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  الشيبانى محمد عبدالسالم الطاهر  دقيق USD 485,000.00 شركة جبل النور الستيراد املواد الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  محمد عبدالسالم الطاهر الشيبانى خميرة USD 298,929.64 شركة جبل النور الستيراد املواد الغذائية

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  جالء محمد سليمان زاويةن مواش ي EUR 350,346.15 شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية خرفان EUR 349,997.10 شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم 

 لفرع الرئيس يا -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية مواش ي حية EUR 350,344.80 الفواكه واملواش ي واللحوم شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية و 

 الرئيس ي لفرعا -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية مواش ي حية EUR 350,350.50 شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه قمح صلب USD 7,605,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا محمد علي محمد عديله حفاظات اطفال EUR 1,233,946.00 شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد علي محمد عديله حفاظات  EUR 286,472.04 شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص محمد علي محمد عديله حفاظات اطفال EUR 982,884.00 شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  محمد علي عبدالسالم الفقيه مستلزمات طبية  USD 100,280.00 شركة السواقي الستيراد املعدات الطبية 

 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا محمد جمعة محمد املدهون  تونة  USD 1,536,450.00 شركة وفاق الحياة الستيراد املواد الغدائية 

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  الصادق عبدالقادر عبدالكبير الحمزاوي  EUR SMAC 162,180.00 شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف

 ي الرئيس  -رف األمان مص صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات USD 1,000,005.50 شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

 يس ي الرئ -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود  حفاظات USD 131,183.20 شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

 فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ عبدالكريم ناجى احمد وهيبه مواد اولية لتشغيل EUR 1,727,500.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه بندق USD 110,600.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  د ابوسنينهاملهدى منصور أحم فستق USD 144,900.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه لوز  USD 180,000.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
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 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  نصور أحمد ابوسنينهاملهدى م شاي USD 82,600.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه معجون طماطم  USD 244,992.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه لوز  USD 63,787.50 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه لوز  USD 99,792.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه حمص USD 179,760.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه كاكاو  USD 83,750.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم  بسكويت  USD 146,315.75  طازجة والخضروات واملواش يشركة املالك الجديد الستيراد املواد الغدائية والفواكه ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد محمد خليفة العجيل  سيراميك  USD 3,048,960.00 شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد محمد خليفة العجيل  بالط زجاجى  USD 3,360,000.00 ركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ش

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة مصطفى خليل الشيخ تف محمول أجهزة ها USD 967,318.00 يارها شركة العاصمة املضيئة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة مصطفى خليل الشيخ أجهزة هاتف محمول  USD 982,153.00 يارها شركة العاصمة املضيئة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غ

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مفتاح فرج سالم ملوقه دجاج مجمد USD 149,500.00 ة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة ليبيا البداي

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  يوسف بلعيد الصادق صوان حمص و عدس USD 161,880.00 شركة اليم الستيراد املواد الغذائية

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  يوسف بلعيد الصادق صوان كاكاو EUR 65,500.00 ةشركة اليم الستيراد املواد الغذائي

 بهاسفرع  -مصرف اليقين  مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم  كوابل مطاط للمضخات USD 109,400.00 شركة عطاء الفالح املتميز الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح احمد محمد العاتي  مكيفات USD 285,302.00 بائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الالحق الستيراد املواد الكهر 

اقية الستيراد املواد الغذائية  لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان حمص  USD 102,720.00 شركة املائدة الر

اقي  لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان كركم  USD 70,200.00 ة الستيراد املواد الغذائيةشركة املائدة الر

اقية الستيراد املواد الغذائية  لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان سمن  USD 48,048.00 شركة املائدة الر

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  اسامه ابراهيم سليمان شاكه  لفات حديد USD 326,200.00  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  زيت طهي USD 4,500,000.00 شركة السرايا الر

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,621,450.00 التجاه املض ي استيراد املعدات الطبيةشركة ا

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,775,145.00 شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية  USD 2,352,894.00 ض ي استيراد املعدات الطبيةشركة االتجاه امل

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وردة امحمد طرشول اشتيوي  مستلزمات طبية  USD 2,537,106.00 شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وردة امحمد طرشول اشتيوي  مستلزمات طبية  USD 2,438,917.00 تيراد املعدات الطبيةشركة االتجاه املض ي اس

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبدالسالم السويح مالبس واكسسوارات EUR 130,075.50 شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 
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 رع جنزور ف -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبدالسالم السويح اكسسوارات  EUR 100,255.70 شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد حسين خليفه بادي  أقمشة USD 100,000.00 مصنع النهضه لصناعه املالبس 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  حاتم عمر الهادي شنشن  أبواب داخلية وخارجية USD 71,530.00 ة بازلت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شرك

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي   جمال عبدهللا الزوبي عبدهللا مولدات كهربائية USD 100,370.00 ا شركه محيط القاره ألستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغير الكهربائيه وقطع غياره

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  جمال عبدهللا عبدالرحمن الزوبي  ألياف لصناعة الجبس USD 94,325.00 شركه متوسط القاره ألستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  فالتر شاحنات  USD 197,224.69 قل وملحقاتها والزيوت والشحوم  شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل الن

 مصراته - املصرف االسالمي الليبي عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 80,167.60 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 200,430.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  احناتفالتر ش USD 181,473.77 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  خزانات وقود أملونيوم USD 54,430.00 شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم  

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 39,814.50 قل وملحقاتها والزيوت والشحوم  شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل الن

 ملنشيه ا -رف التجاري العربي املص حسام مصطفى على قلية  ثالجة /غساالت  USD 211,214.00 جهزة شركة كوندور ليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها واال 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  جمعة نصر امبيه فليفل معدات طبية USD 644,500.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 ئيس ى طرابلس فرع الر ال -مصرف اليقين  جمعة نصر امبيه فليفل معدات طبية USD 732,500.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  جمعة نصر امبيه فليفل معدات طبية USD 998,000.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هيبهخليل مصباح أحمد و  حليب اطفال  EUR 2,207,376.00 شركة نوميديا ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم وحليب االطفال

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  جمعة نصر امبيه فليفل معدات طبية USD 710,000.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 ف الخليج االول الليبيمصر  عبد الحميد ابورويلةغيث ابورويلة مواد خام EUR 564,030.00 مصنع كرزاز الصناعات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الحميد ابورويلةغيث ابورويلة مواد خام USD 1,158,240.00 مصنع كرزاز الصناعات البالستيكية

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  قالصديق يوسف مفتاح الشنا أخشاب  EUR 350,400.00 و أخشاب البناءلصحية وملحقاتها شركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد ا

 يس ي الرئ -مصرف األمان  ناجي املهدي رمضان كريرة  سجائر USD 4,351,200.00 شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها 

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ال عبدالكريم ناجى احمد وهيبه صويا  USD 5,360,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل مضخات USD 2,721,750.00 شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل اعالف USD 1,478,030.00 شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل حظائر USD 3,160,000.00 شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل أعالف USD 592,128.00 ملستلزمات الزراعية و قطع غيارهاشركة بياض الصحراء الستيراد االالت ا

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  مروة الحسين محمد بن سعيد بطاطا  EUR 120,960.00 شركة عالم الغذاء الستيراد املواد الغذائية 
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 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد عبايات USD 600,345.00 اد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديةشركة الدقة الذهبية الستير 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد مالبس EUR 550,000.00 شركة الدقة الذهبية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد مواد تنظيف EUR 143,033.60 شركة الزرقاء الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  ي محمد علي العاتيهان ثالجات وفريزات  USD 330,344.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي أفران وشفاطات هواء USD 130,125.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي فريزات وثالجات  EUR 74,650.00 كهربائية وقطع غيارهاشركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي فرن غاطس  USD 152,870.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي غازات أفران غاطسة  USD 127,400.00 م الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة التصمي

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  د علي العاتيهاني محم أفران غاز EUR 139,602.42 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي أفران غاز USD 165,000.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي أفران غاز USD 252,500.00 غيارهاشركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي أفران غاز  USD 266,000.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي مكنسة كهربائية  USD 86,136.00 واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة التصميم الستيراد االجهزة

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم  النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف خليل مصباح أحمد وهيبه  دواجن مجمدة  USD 2,760,000.00 شركة السرايا الر

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  مواد تنظيف  EUR 86,580.00 شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  درجبنة شي EUR 77,700.00 شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد ميالد محمد الصل  أجهزة أشعة  USD 880,730.00 شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

 مصراته -مصرف املتوسط  ميالد محمد الصل  محمد معدات طبية USD 1,165,000.00 شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد ميالد محمد الصل  معدات طبية USD 628,435.00 شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد فؤاد جبريل املجراب  لزمات طبية مست USD 2,060,060.00  شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله شاي USD 260,304.00 شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله شاهي احمر USD 190,512.00 شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية 

 ي االندلس االسالميح -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله شاي  USD 92,820.00 شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية 

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  الزروق البشير محمد الضراط قطع غيار حقائب USD 126,056.00 شركة عين العرب الستيراد املواد الخام

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شرف الدين عبدالسالم محمد املودي  شاشات  USD 466,395.00 هزة شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه قمح سائب USD 7,605,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 الميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االس دانيه على مفتاح العجيل  لوز  USD 1,179,360.00 شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام صناعةبالستك USD 78,952.50 شركة الياقوت للصناعات البالستيكية التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  بدالسالم سليمان سليمانحنين ع USD BALACK TEA 812,700.00 شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عياد مختار الغويل  أخشاب EUR 852,896.25 شركة السند الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  فرج الهادي اعبادي ايهاب معدات طبيه  USD 3,505,861.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,601,325.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ايهاب فرج الهادي اعبادي ت طبية معدا USD 2,393,216.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ايهاب فرج الهادي اعبادي مستلزمات طبية USD 2,573,784.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ايهاب فرج الهادي اعبادي مستلزمات طبية  USD 2,427,865.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  ايمن مصباح احمد وهيبة معدات طبية  EUR 3,150,570.00 شركة  ملسة الحياة السيتراد االدوية و املعدات الطبية

افر الذهبية الستيراد اآلالت الزراعي  ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مصطفى عمر علي ابشينه آالت زراعية  USD 81,275.00 ة وقطع غيارهاشركة الحو

افر الذهبية الستيراد اآلالت الزراعية وقطع غيارها  ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مصطفى عمر علي ابشينه آالت زراعية  USD 59,812.30 شركة الحو

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  عبد العزيز ارحومة انبيه انبيه  مواد تنظيف USD 43,919.00 ظيف شركة العمران الدائم الستيراد مواد التن

 رع طرابلسف -مصرف املتحد  خالد محمد حسين ابريك اوحيده زيت عباد الشمس  USD 2,250,000.00 شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت  النباتية ذات مسؤولية محدودة

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان  ورق طباعة USD 366,380.80 تيراد الكتب والقرطاسية شركة التهادن الس

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان  ورق طباعة USD 118,198.08 شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان  ورق الصق USD 44,800.00 ية شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاس

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعاد احمد الزوام ابوقرين  ادوية الزراعية  USD 72,845.90 شركة االتجاه االول الستيراد املستلزمات الزراعية 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  العارف املولدى ابوالقاسم منصور  كراس ي ومعدات اسنان EUR 161,448.20 شركة املجد الستيراد معدات االسنان

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي احمد شبش مواد خام USD 231,400.00 شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  انور بشير سليمان قداد موادة خام USD 1,425,330.00 واملناديل الورقية ومواد التنظيف شركة نور لصناعة الحفاظات 

 نليتز فرع  -مصرف اليقين  عبدهللا علي مفتاح احبيش زيوت سيارات  USD 79,872.80 شركة الكفاءة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات مسؤولية محدودة

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى  أخشاب  EUR 2,283,200.00 شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

 فرع زليتن -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى  أخشاب EUR 296,100.00 شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  مصطفى سعد محمد جويلى  أخشاب EUR 100,818.29 شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

 نفرع زليت -ليقين مصرف ا مصطفى سعد محمد جويلى  أخشاب  EUR 127,283.60 شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  انور بشير سليمان قداد عجول حيه للذبح EUR 718,000.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي اللحوم 

 فرع سبها -مصرف اليقين  ابراهيم عمر علي ميالد شاهي USD 317,578.00 شركة نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية 
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 بهاسفرع  -مصرف اليقين  ابراهيم عمر علي ميالد شاهي أخضر USD 151,110.00 نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية  شركة

 بهاسفرع  -مصرف اليقين  ابراهيم عمر علي ميالد شاهي أسود USD 53,900.00 شركة نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  على محمد على بعيو حليب مجفف USD 798,840.00 ملواد الغذائية شركة االتير الزاهر الستيراد ا

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  على محمد على بعيو مسحوق حليب USD 1,648,400.00 شركة االتير الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 بهاسفرع  -مصرف اليقين  مصطفى مصباح عبدهللا ابراهيم  PVCمواسير  USD 26,991.00 اعية شركة النهر الستيراد املعدات الزر 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا محمد عبدهللا القن  مواد خام  USD 1,035,000.00 شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا محمد عبدهللا القن  مواد خام USD 1,035,000.00 شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا محمد عبدهللا القن  ماكينة تعبية/ورق تغل USD 800,000.00 شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا محمد عبدهللا القن  صندوق اكواب ورقية USD 240,000.00  شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبه بطاطا مجمدة EUR 247,750.00 شركة الغذاء املختار الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي معدات الطبية  USD 943,169.00 املستلزمات واملعدات الطبية ذات املسئولية املحدودة شركة الزين الدولية الستيراد

 ران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النو  عبدهللا محمد عبدهللا العجيل معدات طبية  USD 2,286,650.00 شركة النوار الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدهللا محمد عبدهللا العجيل معدات طبية USD 2,466,400.00 شركة النوار الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدهللا العجيلعبدهللا معدات طبية USD 2,373,145.00 شركة النوار الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

 مصرف النواران فرع مصراتة عمر علي  أبوشعالة بن فرج بطاطا EUR 77,364.00 شركة سند ليبيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة عمر علي  أبوشعالة بن فرج عجول حية EUR 367,250.00 شركة سند ليبيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هانيبال مفتاح محمد الطوير االت USD 800,000.00 مصنع النبع الصافي لتعبئة مياه الشرب

افدين الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  هيثم علي الطاهر الدوكالي اكسسوارات نقاالت USD 2,612,600.00 شركة  الر

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  وائل عبدهللا احمد عبدالنبي برسيم USD 561,061.25 شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد املصري علي عويطي ابل USD 1,019,430.00 املواش ي واللحومشركة العربية املتحدة الستيراد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد املصري علي عويطي ابل USD 1,012,200.00 شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد املصري علي عويطي ابقار واغنام EUR 1,152,250.00 دة الستيراد املواش ي واللحومشركة العربية املتح

افر الستيراد املواد الغدائية   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة معاد طارق عياد بوسهمين  مشروبات غازى  USD 88,825.00 شركة الزاد الو

افر الستيراد املواد الغدائية   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة معاد طارق عياد بوسهمين  زيت درة USD 47,001.75 شركة الزاد الو

 صراتهم -السالمي الليبي املصرف ا حمزة محمد ابوعزوم ابوعزوم  كولة سيراميك EUR 97,304.00 شركة األثير الدولي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمزة محمد ابوعزوم ابوعزوم  سخانات مياه EUR 159,168.00 شركة األثير الدولي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  صوان   يوسف بلعيد  الصادق  قهوة  USD 200,547.15 شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  يوسف بلعيد  الصادق صوان    فاصوليا بيضاء USD 125,580.00 شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مفتاح الزروق التير يريالكحليب س USD 599,920.64 شركة عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مفتاح الزروق التير حليب نيدو  USD 470,400.00 شركة عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عمرو الشتيوي عمرو  افران USD 125,856.00 قاتها األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحشركة التألق الباهر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عمرو الشتيوي عمرو  نافرا USD 206,600.00 قاتها شركة التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملح

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية USD 1,117,050.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية USD 245,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية USD 1,150,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية  USD 633,500.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية USD 1,110,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش معدات طبية USD 1,750,000.00 يةشركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطب

 كالة الكريميةو  -مصرف املتحد  مصطفى املبروك العجيلي الكويل  أربطة ومستلزمات طبية EUR 104,716.00 شركة أكسير العالم الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين علي أحمد الهش  مصبعات USD 207,031.60 قية وتحلية املياهشركة الساقية لتن

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,515,783.00 شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,471,550.00 الطبية شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,531,802.00 شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,457,898.00 اد املعدات الطبيةشركة الخدمة األولى الستير 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,658,317.00 شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مروان جبريل ابوبكر منصور  معدات طبية USD 2,336,683.00 ولى الستيراد املعدات الطبيةشركة الخدمة األ 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  اسامه عاشور احمد عروه مواد تنظيف USD 1,976,000.00 شركة سنابل املحبة الستيراد مواد التنظيف

 زرانمي -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد  USD 548,100.00 خليج الستيراد املواش ي واللحوم شركة جسر ال

 زرانمي -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد  USD 1,658,002.50 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 زرانمي -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج مجمد  USD 712,530.00 د املواش ي واللحوم شركة جسر الخليج الستيرا

 زرانمي -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  لحم بقر مجمد  USD 673,245.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 ميزران -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  عجول حية EUR 825,700.00 اللحوم شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و 
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 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو  ايناس عبدالسالم خليفة الصويعي  مستلزمات طبية  EUR 1,347,637.65 شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى علي ابوبريدعة معجون طماطم EUR 204,486.00 شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغدائية

افد والبي في س ي وااللومنيوم وملحقاتها  لسياحية ا -سالمي الليبي املصرف اال  احمد محمد ابراهيم طنيش PVCصفائح  USD 150,922.09 شركة طنيش لصناعة االبواب والنو

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد شتوان شتوان  أدوية بشرية USD 2,250,225.70 شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي معتوق مفتاح املهدي الحويج دات طبيةمع USD 2,289,280.00 شركة غصون الياسمين الستيراد املعدات ومستلزمات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي معتوق مفتاح املهدي الحويج معدات طبية  USD 2,390,270.00 شركة غصون الياسمين الستيراد املعدات ومستلزمات 

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي دقيق قمح USD 55,500.50 ئية واملواش ي واللحومشركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذا

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي جبنة شرائح EUR 284,084.59 شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي جبنة شرائح بولونيا EUR 235,796.35 ة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة سديم الدولي

 ع مصراتةفر  -قيا مصرف شمال افري خالد مصباح علي القذافي معجون طماطم USD 80,575.80 شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 رع مصراتةف -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي ويفر USD 60,924.00 شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  دعبد العزيز بشير سليمان قدا سكر  USD 4,984,750.00 شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  مصطفى صالح عيس ى أبوداقل شكالطة EUR 197,600.00 شركة الساقية املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  رحمن محمد القزيري مصطفى عبدال زيت طهي USD 2,122,632.00 شركة ايثار األولى الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  علي أحمد حسين حسين املطردي  زيت طهي USD 1,300,968.00 شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد علي عبدهللا االسطى  مواد خام USD 1,008,562.50 شركة الجرف للصناعات البالستيكية واالكياس بمختلف انواعها واحجامها 

 ملقريفا -مصرف الجمهورية  على صالح ضؤ سميه بالط USD 2,956,800.00 شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رافت عبدالرحمن بشير بن حامد أدوية EUR 525,328.19 فلشركة ابولونيا فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والط

 لفرع املميز ا -املصرف التجاري الوطني  فوزي علي عبدالرحمن محمود  مواد بتاء  EUR 142,590.00 شركة الهضاب للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 لفرع املميز ا -املصرف التجاري الوطني  فوزي علي عبدالرحمن محمود  مواد بناء  USD 162,535.00 عامة واالستثمار العقاري شركة الهضاب للمقاوالت ال

 ع تاجوراءر  -مصرف الواحة  عماد محمد الهادي ابوكرازه قمح USD 356,250.00 شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف

 ع تاجوراءر  -مصرف الواحة  عماد محمد الهادي ابوكرازه قمح صلب USD 6,300,000.00 للمطاحن و املعكرونة و االعالف شركة نخبة املهندسين

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  طه حسين عمران علي قمح مطحون  USD 2,708,000.00 شركة االرض املباركة للمطاحن واالعالف وصناعة الدقيق 

 مصرف النواران فرع مصراتة ابوبكر علي الطاهر باشاغا االدغم  مواد تعقيم خطوط انتا USD 69,691.50 ناعة االلبان ومشتقاتها شركة الراوي لص

 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  هواتف محمولة USD 970,457.60 شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  اجهزة محمول  USD 817,365.20 شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة رقائق ذرة )كورنفليكس USD 104,000.16 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  
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 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة شكالطة USD 207,000.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس رمضان سالم على ابوسنينة  يتون معلبز  USD 170,362.00 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي كاتشب + مايونيز  USD 65,520.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي نة جب EUR 59,209.92 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد محمد عبد الجليل جبنة EUR 87,750.00 شركة النجمة الذهبية الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حمد الطاهر أحمد عيس ى م خام عصير EUR 689,180.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام )حليب ( EUR 186,100.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 صراتهم -سالمي الليبي املصرف اال  محمد الطاهر أحمد عيس ى  زبدة  EUR 788,400.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى  تجهيزات مصنع USD 335,000.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 لواحة الرئيس يا -الواحة  مصرف رمضان يوسف بلقاسم الشعاللي بن و قهوة EUR 105,398.71 شركة االيادي الفضية الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عماد خليفة أحمد الشاوش حليب كامل الدسم  EUR 22,176.80 شركة الخليفة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  الكيالني الطاهر كعبص زينب معجون طماطم USD 1,353,000.00 شركة انانار الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص زيت ذرة USD 1,680,000.00 شركة انانار الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعظيم عياد خليفة قداد اسمدة زراعية  USD 449,800.00 الزراعية  شركة املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات

 برق ط -املصرف التجاري الوطني  فتحي عتيق هاشم بوخزيم شعير USD 2,970,000.00 شركة الكوف لصناعة االعالف وطحنها 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج كتشب مايونيز خل  USD 50,200.50 ي واللحومشركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش 

 كالة كورنثياو  -مصرف الصحاري  رمضان عبدالسالم محمد ابوراس  الة حقن بالستيك  USD 63,500.00 مصنع القلعة لصناعة البالستيك 

افذ من اال  رع مصراتهف -مصرف اليقين  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج ألواح ام دي اف EUR 45,226.19 ملونيوممصنع الرحمة لصناعة االبواب والنو

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم سماد  EUR 25,050.72 شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم مضخات  USD 162,970.32 عيةشركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزرا

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم اسمدة  USD 27,360.00 شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم اسمدة  EUR 84,288.00 شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم أسمدة EUR 125,232.00 شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم الشريدي  ا بدور بطاط EUR 110,850.00 شركة الصاللة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم الشريدي  بدور بطاطا  EUR 181,500.00 شركة الصاللة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام لصناعة سجاد EUR 402,500.00 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد منصور مفتاح شغيب زيت ذرة/زيت عباد شمس USD 632,647.07 شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية
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 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عصام علي سالم بدر  بيض مخصب EUR 414,720.00 وانتاج الدواجن شركة ليبيا الخير لتفريخ البيض

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج مسحوق غسيل يدوي  USD 191,084.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام USD 142,560.00 نظيف املساهمة شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد الت

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام EUR 282,240.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج بولي برولين شفاف USD 65,000.00 ساهمة شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف امل

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج معدات كهربائية EUR 113,341.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا سالم عبدالسالم الحراري  نكهات  USD 121,843.20 شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا سالم عبدالسالم الحراري  نكهات عصائر EUR 732,794.60 شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا سالم عبدالسالم الحراري  مركزات عصائر USD 344,240.00 مة شركة االصيل للصناعات الغدائية املساه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا سالم عبدالسالم الحراري  نايلو تغليف USD 102,480.00 شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا سالم عبدالسالم الحراري  مصاصات عصير USD 49,472.00 ية املساهمة شركة االصيل للصناعات الغدائ

 ع تاجوراءر  -مصرف الواحة  املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة نضائد USD 168,205.04 شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 ع تاجوراءر  -مصرف الواحة  املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة اطارات USD 154,778.00 د وسائل النقل و ملحقاتهاشركة الدقة االمنة الستيرا

 ئيس يفرع الر ال -مصرف السراي  وليد سلطان ابراهيم سليمان مكمالت غذائية EUR 90,734.07 شركة السلطان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد حسن محمد لبيدي االت  EUR 3,893,544.00 شركة اثمار للصناعات الغذائية

 ابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طر  عمر أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل EUR 175,363.37 مصنع بالحاج لصناعة الحصائر البالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل EUR 241,199.68 مصنع بالحاج لصناعة الحصائر البالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس بشير عجاج عبد املنعم شكالطة EUR 177,740.43 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج شوكالطة EUR 60,467.00 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا نوري محمود املقطف حوتة  حليب معقم EUR 151,242.00 شركة سخاء العاصمة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي معجون طماطم EUR 1,339,000.00 شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي والقاسم الذواديفيصل مولود اب شاهي  USD 697,500.00 شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي معجون طماطم  EUR 1,339,000.00 شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي شاي احمر USD 697,500.00 شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  حسن غيث محمد ميالد  اعالف EUR 932,740.00 شركة صرمان الخير لصناعة االعالف ومشتاقتها 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس ميالد سالم ابو سنينة شكالطة EUR 198,332.02 شركة دار الوفاء الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس ميالد سالم ابو سنينة شكالطة  EUR 208,613.47 شركة دار الوفاء الستيراد املواد الغذائية
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 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف وملحقات حقائب مدرسية USD 227,259.20 شركة صح للتقنية الستيراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  زينب جمعة عمار العسكرى  حليب أطفال EUR 972,878.64 شركة زادكو فارما الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  زينب جمعة عمار العسكرى  حليب اطفال EUR 259,500.48 املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفلشركة زادكو فارما الستيراد االدوية و 

 س يلفرع الرئيا -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  لحم بقر USD 241,920.00 شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  احمد عبد السالم علي الفرجاني عجول حية  EUR 1,131,000.00 شركة ضمان الجودةالستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 اجوراءت -صرف االسالمي الليبي امل محمد علي سلطان الشبلي  دجاج  USD 342,765.00 شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي رمضان إبراهيم معدات طبية EUR 1,790,000.00 شركة واحة الجبل الستراد االدوية واملعدات الطبية

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيممحمد علي رمضان  معدات طبية EUR 1,797,500.00 شركة واحة الجبل الستراد االدوية واملعدات الطبية

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  محمد املبروك علي مدهين ثالجات ماء USD 88,505.80  هزة غيارها واالجشركة املض ي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 رع مصراتهف -مصرف الواحة  عبداملنعم محمد رمضان حموده نحديد مجلف USD 120,000.00 مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  أكرم محمد مفتاح شلتات سبائك ذهب USD 992,000.00 شركة دار لؤلؤة لصناعة الذهب والفضة

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 4,908,790.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,044,826.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,485,174.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,608,353.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,380,647.00 بيةشركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الط

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,680,118.00 شركة شيماء العصر الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  ايهاب فرج الهادي اعبادي معدات طبية USD 2,318,652.00 و املستلزمات الطبيةشركة شيماء العصر الستيراد املعدات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة زهير توفيق محمود لياس  مالبس  GBP 137,823.00 شركة االناقة الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مصطفى فرج احمد القيزاني معدات طبية USD 79,208.00 ة العناية املستقبلية الستيراد املعدات الطبيةشرك

 ج االول الليبيمصرف الخلي مصطفى مفتاح محمد العاتي مكيفات USD 270,768.00 شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرزاق محمد خليفه جحا  PVCقطاعات  USD 260,002.08 شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  نصر الدين عامر عاشور نصر سردينة  USD 116,500.00 شركة عون املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى بذور زراعية برسيم USD 612,000.00 شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى اسمدة زراعية EUR 388,800.00 شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  باسم جمعة غالي بلوز  حليب EUR 285,036.00 شركة ديار الكون الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 
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 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرؤوف منصور أحمد ابو سنينه مكسرات USD 142,200.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرؤوف منصور أحمد ابو سنينه ارز  USD 152,100.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي نصور أحمد ابو سنينهعبد الرؤوف م فلفل اسود حبوب USD 112,000.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرؤوف منصور أحمد ابو سنينه ارز  USD 79,300.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ة محمدياسين الطاهر عريبيحمز  مستلزمات طبية  EUR 267,213.37 شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي مستلزمات طبية  EUR 889,312.00 شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 بي االشهرا -مصرف الجمهورية  الرؤوف حسين ابراهيم بن صليل عبد قمح USD 4,140,000.00 شركة لبيكا لصناعات الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد رحومة عمار الكويديرى  حليب كامل الدسم  USD 576,000.00 شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد رحومة عمار الكويديرى  جبنة مطبوخة  EUR 684,729.00 شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد  عبايات USD 500,380.00 شركة اعالي طرابلس الستيراد املالبس ومنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد علي سالم محمد  مالبس  USD 990,000.00 واملصنوعات الجلدية شركة اعالي طرابلس الستيراد املالبس ومنسوجات 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا مستلزمات طبية USD 1,381,085.00 شركة اسيد الدولية الحديثة الستيراد املعدات واالدوات الطبية 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام EUR 190,171.80 شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام EUR 422,700.00 شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام USD 338,000.00 ربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة شركة ال

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام EUR 186,495.91 شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام USD 91,000.00 اعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة شركة الربيع لصن

 تهصرام -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطيب محمد الزواوي  شوكوالته + بسكويت USD 3,023,830.00 شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي خالد فوزي مصطفي ابوعقرب سيراميك EUR 500,000.00 شركة املنصورة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس فتحي سالم فيتور  مواد خام EUR 86,788.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس فتحي سالم فيتور  مواد خام USD 578,592.00 الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 299,000.00 شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام  USD 2,174,900.00 لصناعات البالستيكة شركة طيبة التجارية ل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 932,100.00 شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 بهاسفرع  -مصرف اليقين  محمود الغناي مصباح علي  حليب مكثف USD 93,840.00 ستيراد املواد الغدائية شركة النجم التاقب اإل 

 زليتنفرع  -مصرف اليقين  املهدى سعد محمد ابوجناح  موقد غاز كامل  USD 135,060.00 يارها غشركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 
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 رع الرئيس يف-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران  اتاث USD 165,337.50 شركة الربيع األبيض الستيراد االثاث ومكمالته 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن USD 712,200.00 شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة 

 كالة شارع الواديو  -مصرف املتوسط  محمد الصيد محمد الرخص ي ورق مناديل USD 36,482.00 شركة أزهار الربيع لصناعة املناديل الورقية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين محمد الطاهر عيس ى معجون طماطم EUR 2,356,992.00 شركة طريق الحرير الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين محمد الطاهر عيس ى زيت طعام USD 1,283,850.00 ريق الحرير الستيراد املواد الغذائيةشركة ط

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حسين محمد الطاهر عيس ى طماطم معلب EUR 1,985,280.00 شركة طريق الحرير الستيراد املواد الغذائية

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  علي امحمد علي شبل ادوية EUR 708,521.75 ستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفلشركة العلمية ال 

 لسياحية ا -صرف االسالمي الليبي امل علي امحمد علي شبل ادوية بشرية EUR 970,500.00 شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  علي امحمد علي شبل ادوية بشرية EUR 846,627.35 شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

 رع صرمانف -مصرف شمال افريقيا  علي سالم  محمد مصطفي قمح USD 2,370,000.00 شركة الدولية الفاخرة لصناعة الدقيق 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حازم محمد على قليوان مكرونة سريعة التحضير USD 111,170.00 شركة ديزاين الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد علي صالح الكيالني حليب EUR 85,850.00 شركة افاق الالمعة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 اجوراءت -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم عمار محمد أهالب شاهي USD 662,985.00 شركة االمتداد األفريقي الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان  قهوة خام USD 81,408.00 شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز جاهز للتحميس USD 201,579.84 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  الهادي منصور احمد ابوسنينه فلفل أحمر للتكييس  USD 163,800.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وائل رضاء املصري عويطي انابيب وملحقاتها USD 481,761.34 شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وائل رضاء املصري عويطي عوامة ميكانيكية  EUR 45,525.90 واد البناء واملواد الصحية شركة السهول الشمالية الستيراد م

 برج طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع وائل رضاء املصري عويطي غراء الصق ومنظفات ان USD 110,148.85 شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمر سالم محمد احجيبة تونة معلب USD 1,752,400.00 شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمر سالم محمد احجيبة معجون طماطم معلب EUR 1,227,000.00 شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية 

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عالء سعيد عبدهللا النواري  دجاج مجمد USD 904,664.35 ركة امتداد الغذاء االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  ش

 مليدانا -مصرف الجمهورية  عالء سعيد عبدهللا النواري  دجاج مجمدد USD 960,158.25 شركة امتداد الغذاء االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

افذ من االملنيوم والبي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  عبدهللا احمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيل USD 250,453.85 مصنع االزدهار لصناعة األبواب والنو

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  هب علي بشير علي االش حليب USD 1,042,185.00 شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب  تن معلب  USD 2,557,560.00 شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 



  

 
110 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  س ى علي فرج صالح مو  تونة معلب USD 1,916,010.00 شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي املهدي منصور احمد ابو سنينه ارز  USD 550,000.00 شركة السبيادجا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  الهادى أبوسته محمد مسعود سالم بن USD 268,800.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته EUR CAFFE'TOST VEND. PRE 246,360.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته USD INDIAN COFFEE ROBUTA 158,208.00 ائية و املواش ي و اللحوم شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته شكالته USD 202,800.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته بقوليات USD 134,690.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته هوةق USD 158,208.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته شكالته USD 206,700.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته دجاج مجمد USD 109,350.00 الغذائية و املواش ي و اللحوم  شركة ضياء الدولية الستيراد املواد

 ئيس ير فرع ال-مصرف االندلس فوزي احمد حمدو  قرير حقائب ستة قطع USD 49,980.00 شركة الربيع العاملي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مراد ابوزيد محمد الطرشاني بصل متوسط الحجم USD 121,500.00 شركة الريف املميز الستيراد الفواكه والخضروات

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مراد ابوزيد محمد الطرشاني كيوي طازج USD 117,990.00 شركة الريف املميز الستيراد الفواكه والخضروات

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مراد ابوزيد محمد الطرشاني بصل أصفر متوسط الحجم USD 121,500.00 شركة الريف املميز الستيراد الفواكه والخضروات

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مراد ابوزيد محمد الطرشاني كيوي طازج USD 117,900.00 شركة الريف املميز الستيراد الفواكه والخضروات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر شوكوالتة EUR 156,480.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 الميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االس ادم سعيد صالح كعبر جوز الهند  USD 145,000.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر موزريال EUR 87,750.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 السالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس ا ادم سعيد صالح كعبر خميرة خبز USD 126,420.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر كريم حلويات  EUR 89,933.40 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 ابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طر  ادم سعيد صالح كعبر شوكالطة EUR 158,245.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر سمن EUR 129,744.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  ادم سعيد صالح كعبر زبدة EUR 122,560.20 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر بسكويت  EUR 107,834.40 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  ادم سعيد صالح كعبر شكالطة EUR 72,360.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر حليب  EUR 74,400.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية
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 بلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرا يحيي عسيى يحيي الباروني كريمة حلويات EUR 57,960.00 شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحيي عسيى يحيي الباروني كريم حلويات EUR 78,593.76 شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

 رج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع ب يحيي عسيى يحيي الباروني مارجارين EUR 129,024.00 شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يحيي عسيى يحيي الباروني جبنة موزريال EUR 66,240.00 شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي امال املهدى ابراهيم قداد جبنة شيدر EUR 232,260.00 شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  مستلزمات مطاعم EUR 315,660.38 غيارها شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد هواتف نقال USD 1,050,000.00 يارهاغربائية و غير الكهربائية و قطع شركة السراج العالي الستيراد االجهزة و املواد الكه

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي مرجرين  USD 34,991.20 شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي زيت طهي USD 39,780.00 اد الغذائية شركة ابوشنب الستيراد املو 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي زيت نباتي  USD 77,451.50 شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي شاهي USD 376,621.00 شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  سالم جبريل سالم الزوبى مضخات زراعية USD 70,690.50 شركة متوسط القارة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 320,316.55 و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات شركة االهتمام الستيراد املعدات الطبية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  نورالدين محمد على احمد  شاهي احمر  USD 262,500.00 شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  محسن جمعه محمد صوان مالبس مواليد وأطفال  USD 129,450.00 لذهبي الستيراد مستلزمات االم والطفلشركة الباز ا

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 1,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 1,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 262,751.91 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار البوزيدىاعمار محمد  معدات إتصاالت EUR 800,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 1,000,000.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 يمصرف الخليج االول الليب اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 218,246.85 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات إتصاالت EUR 93,758.00 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 لفرع الرئيس يا -مصرف السراي  أبراهيم مفتاح احمد ابوحجر مالبس USD 96,839.72 شركة العالمة الرياضية الستيراد املستلزمات الرياضية  

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  محمود املختار الكوني الجطولي بقوليات USD 84,250.00 ستيراد املواد الغذائية والبقولياتشركة سنابل الزمن إل 

 مصراته -بي املصرف االسالمي اللي عبدالباري مصطفى بشير حديدان دجاج مجمد USD 125,000.00 شركة اربيليج ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  لطفية ابراهيم مصطفى الحامي حليب مجفف EUR 764,120.00 شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية
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 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  سعيد امحمد سعيد العزابي حبوب قهوة  USD 220,670.34 شركة تموقت الستيراد املواد الغذائية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  الزروق مفتاح الزروق التير  خالطات مياه EUR 300,000.00 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عبد القادر امبارك عياد امبارك  مواد صحية  USD 2,200,000.00 شركة وادي تيبان الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي بسكويت و شكالطة USD 320,207.50 شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي رقائق ذرة كورنفلكس EUR 80,696.00 لحومشركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي وال

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي شاهي USD 234,080.00 شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  جمعة احمد سالم التومي  صابون  USD 60,253.00 الجمل الستيراد مواد التنظيفشركة ا

 ملنشيه ا -ملصرف التجاري العربي ا مالك فوزي فرج عدالة  شيدر EUR 286,857.00 شركة املذاق االخير الستيراد املواد الغذائية والفواكه والخضروات 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد عبدهللا رفيده عجول حية  USD 595,000.00 تيراد املواش ي واللحومشركة مظلة الغذاء الس

 مصرف النواران فرع مصراتة حسين علي محمد بالحاج  مواد خام USD 46,000.00 مصنع الجلسة الليبية لصناعة االسفنج 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمران محمود عمران الجرو  سلك لحام  USD 90,480.00 مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  عمران محمود عمران الجرو  لفات حديد مطلية  USD 480,000.00 مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  اصر املهدي قدادأية عبدالن قمح طري  USD 9,450,000.00 شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد صويا USD 9,922,000.00 شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  نورالدين محمد محمد أبوسمة وامع حبوبص USD 123,000.00 شركة التنمية الليبية النتاج مستلزمات اإلنتاج الحيوانى

 رع برج طرابلسف -مصرف اليقين  فرج الضاوي بشير مختار املعلول  أجهزة طرفية لالنترنت USD 230,000.00 شركة الهواتف املتحركة الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املصري محمد املصري االفرك هواتف نقال USD 521,985.00 قاتها الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملحشركة مليون موبايل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املصري محمد املصري االفرك هواتف محمولة USD 1,291,676.00 قاتها شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملح

 طرابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج املصري محمد املصري االفرك اجهزة موبايل وملحقات USD 826,030.00 قاتها شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملح

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املصري محمد املصري االفرك اجهزة موبايل  USD 634,787.00 قاتها شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملح

 لعروبةا -املصرف التجاري الوطني  عبدالسالم علي عبدالسالم البيره  شاهي  USD 2,000,000.00 شركة يلد الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  املصري محمد املصري االفرك نقاالت USD 1,310,380.00 قاتهاشركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملح

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  املصري محمد املصري االفرك نقاالت USD 384,540.00 قاتهاالستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملحشركة مليون موبايل 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  املصري محمد املصري االفرك تنقاال  USD 825,489.60 قاتهاشركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملح

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجفندي رخام USD 63,896.00 شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد الجفندي رجب مفتاح سيراميك USD 76,980.00 شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر مياه معدنية طبيعية EUR 63,751.20 شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى د تجهيز غذاء نحل موا EUR 9,150.56 شركة فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  علي محمد علي زوبي  غاز بروميد امليثيل USD 528,000.00 شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  علي محمد علي زوبي  بيض مخصب EUR 1,710,720.00 شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  علي محمد علي زوبي  بيض مخصب  EUR 1,672,704.00 شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  محمد علي سالم بدر  دجاج مجمد USD 1,027,743.75 شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  محمد علي سالم بدر  دجاج مجمد USD 199,800.00 شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس حاتم سعيد مسعود الغراري  بورسلين USD 73,651.20 صحية وملحقاتهاشركة املجموعة الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد املالك عبد الفتاح محمد نوم حليب معقم  EUR 66,150.00 شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة شاشات مرئية USD 239,000.00 ن ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائيةشركة الزما

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الفتاح رمضان عبيدةعطاء الدين  فرن كهربائي USD 95,256.00 شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي عصائر مشكلة EUR 51,701.28 شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عبداملجيد العجيلي عمران الفرجاني  اءمواد بن USD 70,147.80 شركة طرابلس الهندسية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  عبد املنعم الصيد على حسن اسمنت بورتالندي USD 275,000.00 شركة العمران الساطع الستيراد مواد البناء

 ع جنزور فر  -مصرف املتحد  احمد حسين محمد الزويدي  معدات طبية  USD 49,144.54 شركة النداوة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي شاهي USD 483,093.00 شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي لسالم علي الذواديعادل عبد ا شاى احمر USD 697,500.00 شركة أكنو الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عادل عبد السالم علي الذوادي شاهي USD 697,500.00 شركة أكنو الستيراد املواد الغذائية

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو  خيم -مشمع  USD 118,400.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو  سجاد USD 113,000.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو  سجاد USD 125,001.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  الحسين عمر عبدهللا املجري  رشاش مياه USD 98,725.00 شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس محمود ابراهيم محمد قشاش معدات مكتبية USD 174,500.00 جهزة لكهربائية وقطع غيارها واال شركة املتوسط الرقمي الستيراد االجهزة الكهربائية وغير ا

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  هاني املختار علي الثابت بورسلين USD 74,027.52 شركة االجماع الهندس ي املتحد الستيراد مواد البناء

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس حسام الدين حسن فتح هللا نجي العاتي مواد خام USD 632,427.00 ميزة الستيراد املواد الخام شركة اليقين امل

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي ألواح بي في س ي USD 651,708.31 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو



  

 
114 

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي اكسسورات الومنيم EUR 95,150.00 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي افذ و ابواب EUR 85,440.00 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو  رع مصراتهف -مصرف اليقين  تاح سليمان سبس يالصديق مف لوازم نو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي الواح جبس اندبورد USD 338,780.16 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي PVCقطاعات  USD 876,481.60 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي قطاعات الومنيوم USD 245,580.00 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

اف  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي سيرانتي أالمنيوم EUR 81,613.98 ذ من االلومنيوم و البي في س يشركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  تهصرامفرع  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي اكسسوارات بي في س ي USD 144,751.20 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي الواح الومنيوم  USD 81,891.14 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  ن سبس يالصديق مفتاح سليما PVSمسطحات  USD 69,675.70 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  رع مصراتهف -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي جبس بورد USD 1,362,453.76 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  يم سليمان شاكهاسامة ابراه لفات حديد مطلية  USD 89,100.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي احمد الجيالني محمد هبال رخام USD 1,459,971.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي احمد الجيالني محمد هبال رسلينبو  USD 1,222,300.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي احمد الجيالني محمد هبال بورسلين USD 2,953,000.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عقوب بهيجهشام عمر ي ميزان شاحنات االعالف EUR 59,700.00 شركة بياض للدواجن

 مصرف الخليج االول الليبي عالء عز الدين سالم كرناف زيت USD 3,202,861.50 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي الدين سالم كرناف عالء عز  جبنة  EUR 396,748.80 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي عالء عز الدين سالم كرناف حليب معقم EUR 379,305.60 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي دين سالم كرنافعالء عز ال حليب USD 380,000.00 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي عالء عز الدين سالم كرناف حليب USD 380,000.00 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي كرناف عالء عز الدين سالم حليب USD 570,000.00 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي عالء عز الدين سالم كرناف زيت نخيل للطهي USD 322,080.00 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  بورويصامحمد الهادي امحمد أ نضائد EUR 154,598.64 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات USD 151,256.00 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  حمد أبورويصامحمد الهادي ام إطارات  USD 196,210.00 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص اطارات داخلية USD 109,540.69 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مد الهادي امحمد أبورويصامح إطارات USD 315,074.50 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 39,792.40 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص معدنيةإطارات  USD 83,340.00 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك شاشات USD 2,231,000.00 رها شركة الجسر املتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيا

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك شاشات USD 2,167,900.00 رها االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيا شركة الجسر املتحدة الستيراد

 ع زليتنفر  -مصرف اليقين  حميد مفتاح امبارك امباركعبدال كمبيوتر محمول  USD 2,200,473.00 رها شركة الجسر املتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيا

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب EUR 538,125.00 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

افذ من االملونيوم وال  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج اخشاب  EUR 330,075.00 بي في س يمصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب  EUR 419,086.00 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عياد ناجي احمد وهيبة  شعير سائب  USD 3,120,000.00 كة املروج لصناعة األعالف ومضارب األرز شر 

 كالة بوعطنيو  -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد سكر USD 368,550.00 شركة املعمورة االولي الستيراد املواد الغذائية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبد الرحمن على منصور وصل  معدات طبية  USD 2,455,898.00 لطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل شركة الوحدة ا

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  لى منصور وصل عبد الرحمن ع معدات طبية  USD 2,531,602.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبد الرحمن على منصور وصل  معدات طبية USD 2,486,564.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبد الرحمن على منصور وصل  معدات طبية USD 2,502,436.00 ستلزمات األم و الطفل شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و م

 لرئيس ى طرابلس االفرع  -مصرف اليقين  عبد الرحمن على منصور وصل  معدات طبية USD 2,591,364.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عبد الرحمن على منصور وصل  معدات طبية USD 2,407,636.00 شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,614,107.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,371,893.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,398,116.00 ض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية شركة اإلتجاه امل

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  طرشول اشتيوي  وردة امحمد معدات طبيه USD 2,590,884.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,561,248.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,395,752.00 األدوية و مستحضرات الطبية  شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و 

 الرئيس ى طرابلس  لفرعا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,714,081.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  وردة امحمد طرشول اشتيوي  معدات طبية USD 2,281,150.00 شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  سمين عبد الوهاب احمد ابوراوي يا معدات طبية USD 2,526,925.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 
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 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,453,075.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,394,316.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,595,684.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,715,086.00 جهيزات الطبية شركة التطور الطبي الحديث للت

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,273,914.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,340,977.00 لتطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية شركة ا

 لرئيس ى طرابلس االفرع  -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,648,723.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,496,140.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي  معدات طبية USD 2,483,860.00 شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  عادل فرج محمد املبسوط اسمنت سائب USD 249,400.00 شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -ليقين مصرف ا عادل فرج محمد املبسوط اسمنت USD 163,250.00 شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس فوزي احمد محمد عدالة أدوية طبية EUR 254,177.40 شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

 فرع الرئيس ي-لسمصرف االند فوزي احمد محمد عدالة محاليل طبية USD 491,610.00 شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

 رابلس الرئيس يط -مصرف املتوسط  ايور شعبان صالح ابوالسعود خشب خام EUR 220,000.09 شركة ارجان العاملية الستيراد مواد البناء

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  عابد علي السنوس ي علي التومي  إطارات  USD 178,978.30 شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 نغازي ب -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا  مالبس  USD 500,000.00 شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها

 نغازي ب -الرئيس ي  مصرف املتوسط الفرع مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا  مالبس رجال  USD 440,400.00 شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 552,500.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 595,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 765,000.00 التحدي الخالد للصناعات الغذائيةشركة 

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح طري  USD 793,500.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 637,500.00 لغذائيةشركة التحدي الخالد للصناعات ا

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال اكياس تغليف املكروتة USD 265,350.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح طري  USD 621,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح طري  USD 690,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال نايلو تغليف USD 234,300.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية
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 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال كرتونة لتعية الطماطم EUR 60,518.40 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 لواحة الرئيس يا -مصرف الواحة  ضو حفيظ الجفالعبد الحفيظ  قمح طري  USD 655,500.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 يس ي الرئ -مصرف األمان  معاد أحمد مفتاح البشتي  كرتون  USD 156,891.60 شركة أجيال للصناعات الغدائية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  معاد أحمد مفتاح البشتي  مواد خام وغطاءات USD 212,524.74 شركة أجيال للصناعات الغدائية 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  معاد أحمد مفتاح البشتي  ملصقات زجاجة USD 34,450.00 كة أجيال للصناعات الغدائية شر 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  امحمد مصباح امحمد الكوت سبائك ذهب USD 3,927,000.00 شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  امحمد مصباح امحمد الكوت سبائك ذهب USD 3,867,500.00 شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  ابراهيم محمد حسين قليصة  شامبو  USD 748,592.00 شركة رواد ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ميالد مفتاح املهدي الحويج  معدات طبية USD 2,327,280.00 عدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات شركة السند االمن الستيراد امل

 ملنشيه ا -العربي  املصرف التجاري  محمد ابولسعاد سالم يونس غساالت USD 248,436.00 شركة الحميمة الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 رع مصراتةف -مصرف الوحدة  فاطمه احمد يوسف الفقيه عجول حية  EUR 834,000.00 شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 زليتن -مصرف الواحة  فايدعيس ى حسن علي بن  PVCمستلزمات تصنيع  USD 88,566.93 مصنع السرايا لصناعة االبواب و النوافد من االلومنيوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد محمد امحمد عطية شاي أحمر USD 98,325.00 شركة شمس العاصمة الستيراد املواد الغذائية

 عاشور  بن -مصرف الصحاري  ن صالح عبد الحفيط بن سعود مروا افران وشفاط وغاز USD 130,731.75 شركة اروكيدة الالمعة الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  عبد الرحيم مفتاح علي بشير  إطارات  USD 127,980.00 شركة أفاق الستيراد وسائل النقل ومستلزماتها 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  لي السعداوي علي أحمد ع سيارات USD 596,400.00 شركة قوة االنطالقة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  خالد القدافي ابراهيم الوداني أكياس أسمنت USD 1,069,000.00 شركة االيادي الناجحة للمقاوالت العامة 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  علي احمد علي السعداوي  سيارات USD 426,000.00 شركة قوة االنطالقة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  محمد حسين محمد التومي  سليكون  USD 36,023.20 شركة مجموعة الصفراني الستيراد مواد البناء 

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات USD 76,923.00 شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 يس ي الرئ -مصرف األمان  عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا  USD BABY MILK POWDER 1,503,110.00 شركة اسيد الدولية الحديثة إلستيراد املعدات واألدوية الطبية 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  خلود عبد القادر محمد سعيد  الت زراعية اال USD 83,697.79 شركة الحيالني الستيراد االالت الزراعية الثقيلة وصيانتها 

 رع بنغازي ف -مصرف املتحد  خلود عبد القادر محمد سعيد  قطع غيار  EUR 53,547.16 شركة الحيالني الستيراد االالت الزراعية الثقيلة وصيانتها 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  ابوبكر عاشور مفتاح خليفة مالبس وأحذية USD 501,000.00 ات الجلدية شركة االجواء الجديده الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوع

 لس لفرع الرئيس ى طرابا -مصرف اليقين  ابوبكر عاشور مفتاح خليفة مالبس وأحذية USD 502,000.00 شركة االجواء الجديده الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل معدات بشرية USD 2,496,611.00 شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 
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 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل معدات طبية USD 2,493,089.00 شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل معدات طبية USD 2,490,919.00 شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  محمود علي منصور وصل معدات طبية USD 2,507,081.00 تيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم شركة باب طرابلس الس

 ع مصراتةمصرف النواران فر  عبداللطيف محمد محمد املحجوب شاحنات افيكو EUR 270,000.00 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الحسين محمد يوسف حمودة اطارات  USD 549,807.00 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

 لفرع الرئيس يا -مصرف املتحد  الحسين محمد يوسف حمودة ائد نض USD 364,967.63 شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

 صراتهم -املصرف االسالمي الليبي  مختار عياد مختار الغويل  ألواح EUR 213,711.60 شركة السند للصناعات الخشبية 

 الدارة العامةا -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي كهرومنزلية USD 239,420.00 ارها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غي

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الكريم العربي املبروك بلعيد مواد خام USD 80,807.20 شركة الخط الذهبي لصناعة املواسير والخزنات البالستيكية

 رع الرئيس يف-مصرف االندلس حاتم محمد ابوبكر بالحاج كماليات سيارات USD 44,595.00 لحقاتها شركة االنطالقة املتميزة الستيراد وسائل النقل و م

 رع مصراتهف -مصرف اليقين  على أحمد عبدهللا بالحاج دعامات حديدية USD 131,454.00 شركة الطود الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عبدهللا على بالحاج مواد خام  USD 296,890.00 صناعة مبردات السيارات مصنع بالحاج ل

 االول الليبي مصرف الخليج سيف علي عبد هللا أبومخلب تليفونات وايباد USD 1,250,220.00 شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها


