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 . 18/01/2023ى حت 12/01/2023تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

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

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عمران جمعه سالم البعيلي  االالت حصاد  USD 1,644,989.000  شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عمادالدين حسن دراه  االالت ومعدات حصاد  USD 1,193,218.000  اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -سراي مصرف ال محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مستلزمات انتاج  USD 1,248,249.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام للمطابخ   USD 1,632,041.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   عود دويال اكسترا  USD 3,097,218.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  أجهزو االلكترونية  USD 1,524,750.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد األحول  صناعة لورق خام ل USD 2,463,750.000  الورقيةشركة التواصل االول للصناعات 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو USD 456,288.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد   سيراميك   USD 2,130,522.000  شركة السراج العالي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد   سيراميك USD 1,410,512.000  هاشركة السراج العالي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقات

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  مواد خام حديد  USD 1,280,895.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مصطفى محمد مصطفى يوسف بوراوي  حديد  USD 1,300,557.000  مصنع سيول لصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح سمير مفتاح بن حليم  مواد خام بالستيك USD 2,105,584.000  شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام بالستيك USD 1,760,375.000  شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام  USD 1,720,823.000  شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مريم امحمد محمد سويس ي مواد خام USD 4,196,877.000  مصنع الديوان للصناعات البالستيكية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة  منتجات طبية  USD 1,596,372.000  شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  نقاالت USD 1,472,564.300  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام لصناعة املو USD 1,649,852.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,759,102.000  الركن لصناعة االملونيوم شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الكريم علي امحمد املحلس مواد خام USD 1,631,718.000  شركة الركن لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   منتجات  طبية  USD 1,631,224.000  دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه أضلــــــــع حديد  USD 7,550,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن  
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 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام لصناعة  USD 541,800.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي امحمد علي أبوزبيدة  مواد خام USD 1,000,670.000  شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي امحمد علي أبوزبيدة  مواد تعبئة وتغليف  USD 1,010,522.000  شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر تالجات USD 1,188,891.000  نية وقطع غيارها شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترو 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  سراج عمر امبارك عامر شاشات وملحقاتها  USD 1,341,660.000  شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني مستلزمات انتاج  USD 1,180,492.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  السالم ابراهيم الفرجاني علي عبد مواد خام للمطابخ   USD 1,524,945.000  شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام للصناعات ال USD 2,523,773.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير  مواد خام للصناعات ال USD 1,497,933.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد عبد الرزاق محمد خالد  منتجات طبية USD 1,713,104.000  شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام لصناعة املو USD 1,455,945.000    شركة االختيار لصناعة البي في س ي

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,621,053.000  شركة االختيار لصناعة البي في س ي  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,711,825.000  االختيار لصناعة البي في س ي  شركة 

  الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على منتجات طبية USD 1,502,431.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  نادر يوسف الهادي خلف   منتجات طبية USD 1,683,357.000  شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب  فلتر الزيت   USD 393,030.000  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش ايجار واستهالك  USD 180,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املبروك علي مصباح علي األطرش  اقساط اعادة تأمين USD 339,974.160  الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  سيكا USD 3,050,070.000  شركة االريج املتقدمة الستيراد مواد البناء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  سيراميك USD 1,255,940.000  االريج املتقدمة الستيراد مواد البناء شركة 

 ه االسالميه فشلومالصيرف -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   صناعة  لموادخام ل USD 443,700.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 2,430,320.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عالء الدين نوري عبدالسالم شعبان   عبوات بالستيكية USD 3,587,680.000  شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 220,636.640  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة   USD 798,204.680  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه زيت عباد الشمس   USD 211,250.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  عبداملنعم محمد علي بعيو  عبوات بالستيكية USD 3,011,500.000  الخليجية للصناعات الغدائية واملطاحن ومضارب األرز شركة 

 لفرع الرئيس ى طرابلس ا -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير دهان عازل للماء  USD 1,983,019.860  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  صالح ميالد صالخ الزير سيلكون عازل للماء  USD 1,984,548.600  شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  مواد خام صلب  USD 1,491,382.000  شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد علي محمد بليبلو  الومنيوم  USD 1,830,664.000  شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -ليقين مصرف ا احمد الحسن موس ى االصيبعى  مواد خام USD 1,990,672.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  احمد الحسن موس ى االصيبعى  مواد خام USD 2,070,522.000  شركة نارنج الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام USD 1,950,662.000  شركة التكافل الستيراد املواد الخام

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سالم منصور محمد هيالن  مواد خام حديد  USD 1,620,812.000  شركة التكافل الستيراد املواد الخام

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبد املجيد مصطفي محمد ادريس   صمام تحكم خطوط  USD 1,089,700.000  شركة اجاويد الستيراد األالت ؤاملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  انس سالم غيث محمد قمح صلب سائب  USD 9,999,780.000  بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونةشركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبداملجيد عبدالسالم عبدهللا ونيس نكهات   USD 69,220.000  شركة النور االولي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات   USD 306,250.000  االت والتقنية املساهمة شركة ليبيا لالتص

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات إنتاج USD 1,569,487.000  شركة الوثاق االول لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات إنتاج  USD 1,306,811.000  كنوف لصناعة االملونيوم شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عماد الدين محمد عبدالسالم مستلزمات إنتاج USD 1,582,913.000  شركة الفلسبار لصناعة االملونيوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  بشير املبروك محمد ابوقيلة   ذرة  USD 8,800,000.000  شركة السد لصناعة االعالف الحيوانية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   عسل اسواد  USD 425,000.000  شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة ذزة  USD 5,737,600.000  وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سليم جمعه سالم البعيلي  االالت حصاد  USD 1,436,726.000  شركة الزهرة البرية الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مليس محمد علي محمد  مستلزمات انتاج USD 1,376,502.000  شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مليس محمد علي محمد  مستلزمات انتاج  USD 1,283,416.000  شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  ماء شعير   USD 179,941.660  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شكالطة USD 550,508.920  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  جبنة   USD 134,362.250  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لي أبوسنينة رمضان سالم ع جبنة  USD 68,070.800  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سهام محمد مسعود الديب   مستلزمات انتاج مطابخ  USD 1,521,318.000  شركة األيقونة لصناعة املطابخ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  سهام محمد مسعود الديب   مواد خام للمطابخ   USD 1,302,228.000  شركة األيقونة لصناعة املطابخ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  وفاء عمار عبدالسالم الدقداق  مواد خام للمطابخ   USD 1,346,299.000  شركة املكيال لصناعة املطابخ  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  إمحمد املحلسعبدالكريم علي  مستلزمات انتاج USD 1,783,048.000  شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  اسيا عبدالوهاب احمد بوراوي  مستلزمات انتاج  USD 1,684,091.000  شركة املتقن لصناعة االملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالسالم محمد احمد  ا هاتف محمول و ملحق USD 1,105,002.000  دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  شركة 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات  USD 239,280.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات  USD 145,450.000  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 322,950.000  الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  فرج موس ى فرج بن زايد  مواد خام USD 810,575.000  شركة روند لصناعة مواد البناء

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  موس ى فرج العماري بن زايد  PVCمواد خام  USD 1,015,588.000  مواد البناءشركة الباهرة لصناعة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مجد الدين الصادق محمد ابولسين  االالت حصاد  USD 1,734,881.000  شركة حقول الوطن الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  اشراف الهادي الصادق زميت  االالت ومعدات حصاد  USD 1,428,022.000  شركة السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات انتاج  USD 1,143,519.000  شركة كنوف لصناعة االملونيوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عواطف عبدالرحمن احمد الجعفري  مستلزمات انتاج  USD 1,520,967.000  شركة السارب لصناعة االملونيوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عصام سالم مفتاح عثمان مستلزمات انتاج  USD 1,369,473.000  شركة الوتاق االول لصناعة البي في س ي

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  عبدالهادي امحمد مخلوف ابريوة  مواد تعبئة وتغليف  USD 1,155,388.000  شركةالعاملية االولي للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عامر علي امحمد املحلس االالت حصاد  USD 1,318,721.000  شركة حقول االولى الستيراد االالت الزراعية ومستلزاتهاوقطع غيارها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مجد الدين الصادق محمد ابولسين  مستلزمات إنتاج USD 1,422,864.000  شركة امليثاق الحديث لصناعة البى فى س ى

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عز الدين عبدهللا البكاى  مستلزمات إنتاج USD 1,385,741.000  سما الفخامة لصناعة املطابخ شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عامر على امحمد املحلس مستلزمات إنتاج  USD 1,268,553.000  شركة قمة االبداع لصناعة املطابخ 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عمادالدين محمد عبدالسالم الفزانى  االآلت حصاد   USD 1,593,790.000  االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها شركة تنافس الزراعى الستيراد 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالباسط محمد عبدالسالم الفزانى االآلت حصاد   USD 1,434,622.000  الرجاس الزراعى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  لطفية عبد املجيد محمد كروز مستلزمات إنتاج  USD 1,625,496.000  شركة قرميد لصناعة البي في س ي

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سعاد مفتاح محمد قرقورة  مواد خام الومنيوم  USD 2,050,688.000  شركة زاد الستيراد املواد الخام 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سعاد مفتاح محمد قرقورة  مواد خام حديد  USD 2,030,726.000  شركة زاد الستيراد املواد الخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مروان عزالدين عبدهللا البكاي   مستلزمات إنتاج  USD 1,574,496.000  شركة جود دائم لصناعة املطابخ  

 يس ى طرابلس الفرع الرئ -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,963,939.950  شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,959,972.570  شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير   مواد خام USD 1,947,870.840  شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  إبراهيم محمد علي األسود  مولد كهربائي USD 3,175,680.000  شركة الساحل املتحدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تغليف  USD 1,155,500.000  لغذائيةشركة الريحان لصناعة املواد ا

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  عنب خام EUR 1,219,640.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تغليف  USD 1,471,650.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تغليف  USD 1,353,700.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بلقاسم عبدالسالم السيباني محمد  لفائف الصلب مدلفن   USD 1,575,480.000  شركة الفخامة الدولية لصناعة االثاث املعدني 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رضا بشير مصطفي الكبير  أحذية  USD 288,930.000  العصور الستراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية شركة  

 ـ الفرع الرئيس ي  مصرف الوفاء مريم حسين سالم بريبش  انطمة خط انابيب  USD 2,950,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  USD   abdul qayoom mir ghulam 12,000.000  عبدالقيوم مير غالم محمد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  مواد خام USD 2,000,829.000  شركة سما الذهبية لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيرايك  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عبدالسالم عمر قصيبات   صابون  USD 105,177.360  شركة االكليل الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  د هشام حسين محمد ميال  مواد خام حديد  USD 2,100,884.000  شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي عبدهللا عبد القادر حكومه  قضبان أسالك  USD 2,793,100.000  شركة أصايل ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة  USD 2,005,400.000  افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ر محمد مفتاح التلة ابوبك مواد خام  USD 1,750,579.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 وكالة قوز زناته  -مصرف الصحاري  عبد السالم احمد فرحات التير BITUMENمواد خام  USD 4,620,000.000  شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  هيثم معمر عمير طيطش كوال لصناعة الطالء  USD 171,000.000  الربيع لصناعة الطالء واملعاجين  شركة 

 فرع الرئيس ي طرابلسال - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام USD 1,710,880.000  شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فاطمة احمد يوسق الفقية   أغنام حية  EUR 231,000.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  ي امحمد رمضان املرغني موس  قطاعات الالملونيوم USD 111,000.000  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 جنزور  -مصرف الصحاري  محمد الطيب العمورى الصغير  جبنة شرائح شيدر EUR 1,296,056.400  شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي معيدي التأمين   USD 21,654.980  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام EUR 364,895.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الرعيض  علي عبدالكريم محمد  مواد خام USD 203,616.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   قطع غيار آالت الصناع  EUR 235,400.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مستلزمات تشغيل  EUR 789,862.390  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 78,287.010  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد محمود مسعود اسمير   مالبس و احديه EUR 178,146.150  شركة تمام الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية دات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس USD 1,500,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عياد محمد ابوزيد ابراهيم بن   USD FUL UPLIFT 217,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  قطع غيار USD 70,790.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية ووقود  USD 205,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات ارضية  EUR 88,061.570  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية USD 237,960.200  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  سداد فاتوره   USD 77,600.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

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

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية USD 85,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  خدمات أرضية  USD 85,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش  مواش ي حية  EUR 1,504,825.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مواد خام USD 67,435.400  التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  دفعة ايجار   USD 275,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  ضمان تشغيل   USD 275,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ي  محمد الهادي مختار بن ماد استهالك و صيانة USD 188,165.080  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   استهالك و صيانة USD 154,651.770  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   ايجار واستهالك  USD 55,048.570  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  الطيب محمد احمد املختار الحضيري  اجهزة حاسوب وطابعات  USD 376,350.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  الطيب محمد احمد املختار الحضيري  اجهزة حاسوب وملحقا USD 435,600.000  قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتهاشركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد بهجات بشير حسين  اجبان GBP 565,000.000  شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد علي قاسم اغا الحامي  اسمدة  USD 425,000.000  شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  مصبعات بالستيكية   USD 357,650.400  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبدهللا عمر عبدهللا املجري   ملحقات ري  USD 135,815.000  شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 580,595.000  االيادى الذهبية للصناعات الحديديةشركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي  حديد تسليح لفات   USD 121,956.030  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح بن وقهوة  USD 41,125.680  ة روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائيةشرك

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,416,400.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات   EUR 137,107.670  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  - مصرف شمال افريقيا مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات   EUR 134,570.150  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني  PVCمواد خام لصناعة  USD 119,796.880  شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   مكيفات   USD 1,831,572.000  اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   اسالك كهربائيه   EUR 374,626.300  ة والغير كهربائية شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش رسوم اشتراك   USD 11,800.000  شركة اويا الدولية للطيران  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش  USD TECH SUPPORT 5,918.900  لطيران  شركة اويا الدولية ل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش دعم فني   USD 2,379.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش دعم فني  USD 3,150.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات USD 20,030.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات   EUR 202,980.080  الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات   EUR 154,429.390  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية )غساالت USD 259,100.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  اجهزة منزلية )غساالت USD 204,346.600  ائية وقطع غيارها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهرب

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  افران غاطسة USD 126,768.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  ميكروويف  EUR 70,400.000  الصمود الستيراد املواد املنزليةشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  شاهي احمر  USD 81,900.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  شاهي احمر  USD 127,575.000  املقداد الستيراد املواد الغدائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد املطاوع   هواتف محمولة  USD 427,850.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات املساهمة  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 12,850.000  الليبية للمواني شركة

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 33,300.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار USD 1,100.000  شركة الليبية للمواني

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك كهرومنزلية USD 90,958.800  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة ذرة علف   USD 1,650,000.000  العالف ومضارب االرز شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة اضافات علفية  EUR 259,350.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  نضائد  EUR 122,241.760  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصعب محمد ميالد أنبية   حليب اطفال  EUR 387,450.000  شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   اكياس  USD 24,000.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد عبدهللا رفيده  جبنة  USD 228,850.000  مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم شركة 

 مصراته  - الليبي املصرف االسالمي  محمد محمد عبدهللا رفيده  جبنة  USD 179,450.000  شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت دوار الشمس  USD 1,627,100.000  شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   تونة معلبة USD 2,331,000.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 166,100.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,917,480.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 2,755,200.000  مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  يمستلزمات بي في س  USD 95,820.000  شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج  PVCمستلزمات  USD 111,420.320  شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم محمد محجوب ابوعزوم  اقفال + مانيليات  USD 129,812.000  البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عمران ابوشعالة محمد بن فرج  عجول وابقار واغنام  EUR 1,371,945.000  شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق USD 98,950.460  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  نشأ معدل صناعي   EUR 206,400.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  سلفر املونيوم لجبنة   EUR 1,537,500.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   فول صويا   USD 1,005,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 211,960.800  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 2,000,000.000  العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل شركة 

 ي  الرئيس  -مصرف األمان  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود   مواد تنظيف  EUR 1,020,799.280  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بن صوفية   محمد عالء الدين نصر الدين  حبيبات لدائن USD 97,980.000  شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تن بزيت ذوار شمس   USD 200,000.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تن بزيت دوار شمس   USD 200,000.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر USD 70,875.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الفاهم عيس ى الجربي منذر  زيت طهي  USD 414,725.000  شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  قطع غيار آالت ثقيلة  USD 229,320.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام USD 353,180.000  املواد الصحية لصناعة القطن الصحي شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  حداد عاطف العماري احميدة ال تونه USD 256,080.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مواد خام  USD 125,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مسحوق حليب   USD 243,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 105,250.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  براهيم سليمان شاكهاسامه ا حديد صناعي USD 78,925.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  سلك ربط مكينةمكبس   USD 94,000.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   EUR 127,680.000  قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  حليب أطفال   EUR 114,000.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 109,416.000  ياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   جبنة   EUR 369,600.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار قواطر EUR 4,800.000  شركة الليبية للمواني 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار قواطر EUR 2,406.790  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت EUR 14,275.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - الليبي املصرف االسالمي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت برية  EUR 1,120.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار قواطر EUR 3,195.350  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع بحرية  USD 1,000.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت EUR 59,967.000  الليبية للمواني شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت برية  EUR 5,040.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت برية  EUR 1,616.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد حميدان   قطع غيار آالت برية  EUR 11,864.000  شركة الليبية للمواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي    محمد علي محمد حميدان معدات مناولة  EUR 3,220.000  شركة الليبية للمواني 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه كرتون  USD 111,460.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 496,230.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 297,237.500  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح عبدهللا بالحاج   محمد خزانات وقود USD 79,405.000  شركة داري التجارية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مواد تنظيف   USD 137,437.000  شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وسام فرج محمد الفيتوري   صويا  USD 975,000.000  الياقوت لالنتاج الزراعي و الحيواني شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدهللا سليمان بن نصر  سليمان  مواد خام USD 60,000.000   شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أسماء صالح مسعود النقراط  اكياس  EUR 14,675.360  شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى  معجون طماطم  EUR 307,350.000  الجيد إلستيراد املواد الغدائية شركة 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني مواد منزلية من زجاج  EUR 179,873.300  شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مصطفي إبراهيم محمد الكشر  بطاريات USD 278,000.000  شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة   EUR 140,479.200  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  مربعات جبنة  USD 70,917.260  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  دالفتاح سالم ابوشنب التركى محمد عب سمن  USD 111,552.000  شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,406,981.320  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حدهم الصيد علي الصيد  تونة بزيت نباتي  USD 100,000.000  شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح على حنقة   سلك لحام  USD 100,093.500  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عادل عمر أبوبكر الزبته أبوحنك مواد كهربائية  EUR 1,428,519.330  ية وقطع غيارها شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائ

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   سلك لحام  USD 155,204.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك EUR 414,125.280  العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 ول الليبي مصرف الخليج اال  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 1,255,191.900  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب ألواح كوبست USD 48,224.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 396,171.090  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  املجيديبحسين رمضان محمد  اكسسورات بي في س ي   USD 93,126.050  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات بي في س ي   USD 102,000.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 185,749.610  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  املجيديب حسين رمضان محمد إكسسوارات أملونيوم EUR 180,600.000  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالعزيز بشير سليمان قداد  افخاد لحم بقر مجمدة  USD 519,785.220  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 112,400.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد   USD 126,684.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الصديق احمد القويري  أدوية EUR 190,000.000  االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اج إبراهيم صالح عبدهللا بالح مستلزمات تشغيل  EUR 111,099.500  مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت وكيك USD 284,850.600  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالطة  USD 1,141,504.210  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 مصراته  - المي الليبي املصرف االس أحمد الطاهر أحمد خضر سيراميك EUR 79,131.600  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   موفق أحمد محمد املغربي  معدات طبية  EUR 228,000.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون   TND 274,560.000  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون   USD 85,176.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   حمض الستريك ملح  USD 58,852.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تن معلب   USD 697,025.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد على الذوادي  عبدهللا كيك USD 64,500.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مواد تنظيف  USD 155,820.240  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة نور الدين الطيب الخطابي  ادوية بشرية  EUR 290,105.000  زهرة االكليل الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مستلزمات انتاج  EUR 132,350.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار مزيل عرق   EUR 119,644.800  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  إيناس علي محمد مسعود  مواد خام  EUR 80,280.000  شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  إيناس علي محمد مسعود  مواد خام  EUR 119,700.000  شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  هيثم سليمان حسين حسين  بطاريات   USD 152,550.720  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  هيثم سليمان حسين حسين  بطاريات   USD 222,593.750  شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  جبنة مزوريال  EUR 470,400.000  الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عالء محمد الغنيمي  أدوية بشرية  USD 300,234.000  شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 353,308.140  ة املتين الستيراد املواد الغدائية  شرك

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 438,384.670  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  صلصة بيتزا  USD 94,590.000  النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 ي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالم أحمد فوزي محمد أبو سديرة  لحم املجمد  USD 1,008,000.000  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر   زيوت محركات  USD 526,652.120  شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حميد منصور فرج زياني  شاهي   USD 76,860.000  املزن الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة  USD 850,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  نور الدين محمد علي احمد زيت ذرة  USD 990,900.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   إطارات  USD 1,240,156.500  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد علي الزروق اعموره  مشغالت معامل   EUR 2,248,975.180  شركة الليبي التخصص ي للخدمات الطبية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  حمد علي الزروق اعموره م مستلزمات طبية  EUR 247,901.890  شركة الليبي التخصص ي للخدمات الطبية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد علي الزروق اعموره  مشاغالت معامل   EUR 507,972.800  شركة الليبي التخصص ي للخدمات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  بطاقات تعبئة  EUR 126,720.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  خدمة االنترنت EUR 44,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل خدمة االنترنت   EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل دعم فني  USD 57,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  دورة تدريبية ملوظفي  USD 42,256.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  معدات االتصاالت  EUR 2,494,397.410  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  خدمات تمرير االشارة  EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل تراخيص USD 9,661.500  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  دعم فني  EUR 488,992.890  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  خدمات صيانة EUR 150,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل شراء معدات  EUR 55,978.530  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل شراء برمجات  USD 8,980.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل تراخيص USD 10,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  توريد بطاقات تعبئة  EUR 152,856.000  شركة املدار الجديد 
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 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت ذرة  USD 882,000.000  الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد عبدالسالم الطاهر الشيباني   مكرونة  USD 602,726.400  شركة جبل النور الستيراد املواد الغدائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مخلوف محمد عبدهللا املشتال   مكيفات  USD 422,995.000  كة الكوكب الذهبي إلستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها  شر 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام USD 75,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 170,100.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم غاز طهي  USD 212,078.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات املونيوم  EUR 125,950.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات االملونيوم  EUR 122,908.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات املونيوم  EUR 85,006.800  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط اكسسورات املونيوم  EUR 128,141.100  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد محمد عيس ى القبالوي  جبنة شيدر  USD 142,380.000  شركة التاج الغذاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  كاكاو  USD 29,700.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات تشغيل  EUR 320,000.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مصطفى فتحى محمد الجعيبي   سيارات لذوي االعاقة USD ############ الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة مثلثات   USD 1,192,038.200  الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   لم على ابوسنينة مفتاح سا حليب  EUR 214,420.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم دعم فني   USD 505,664.840  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مروة يونس الطيب عبدالسالم  بالط USD 3,596,208.000  املرمر الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 حي االندلس االسالمي -افريقيا مصرف شمال  مفتاح سالم مفتاح عامر ذرة  USD 2,975,000.000  شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زيت طهي  USD 128,438.100  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادي  TND 293,715.840  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 86,652.400  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 51,840.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش هريسة  USD 43,300.000  د املواد الغذائية شركة ريف الستيرا 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت   EUR 191,168.240  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالته  USD 1,633,845.000  الطائف إلستيراد املواد الغدائيةشركة 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  ف محمد ابوتركيةمحمد يوس سيليكون  EUR 24,011.500  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية USD PVC 167,708.420  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية قطاعات الومنيوم   USD 155,256.800  سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  زيت نخيل   USD 88,800.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 5,250,000.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك  USD 232,500.000  البيباص للصناعات البالستيكية  مجمع 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  سمن  EUR 394,368.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 وكالة النهر  -مصرف الصحاري  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 166,100.000  ات واملراتب شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروش

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وليد محمد سعد الحاج محمد  مبيعات تذاكر  USD 2,530,258.970  شركة الدخيلة للخدمات السياحية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 271,600.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 174,090.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 248,625.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام شيدر USD 250,425.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام شيدر USD 375,637.500  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام USD 277,992.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 954,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النور  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 111,960.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 71,920.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 321,584.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  محمد ضو ادريس البوزيدي  مضافات اعالف  USD 121,390.000  شركة سوق الخميس لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد السالم بن صليل حسين  صويا USD 6,200,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سيف الدين إمحمد عمر هيبة معدات طبية  EUR 91,400.800  الشركة الفنية إلستيراد املعدات الطبية  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   األرز  USD 220,000.000  التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي شركة 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد ومنسوجات  USD 322,133.760  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  الحسين عمر عبدهللا املجرى  مضخات مياه  USD 206,000.000  لشوفان إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة ا

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مستلزمات انتاج وتشغي USD 701,857.500  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك  بطاريات EUR 97,904.960  شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة  USD 1,600,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي مضافات علفية   USD 146,800.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 626,062.500  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب مكتف  EUR 1,639,636.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية  USD 204,928.500  ق الحديثة الستيراد املعدات الزراعيةشركة الحدائ
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية USD 129,879.000  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه  USD 486,552.000  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يد عبدالسالم سالم ابوزريقول زيت ذرة  USD 214,500.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  الصديق مصطفي عبدهللا الشركس ي اخشاب EUR 309,609.330  مصنع التواصل للصناعات الخشبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  إطارات USD 273,663.500  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 850,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 295,150.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات جديدة USD 32,000.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لرايسخليل محمد الصديق ا إطارات USD 339,551.410  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 2,770,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 3,927,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات  USD 2,944,550.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  مان حسين حسين هيثم سلي سيارات  USD 2,944,550.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات مياه  EUR 169,835.500  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 مصراتة -مصرف الصحاري  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات هيونداي  USD 1,010,539.900  دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش   مواد خام لصناعة طالء EUR 83,840.340  مصنع العصامي لصناعة الطالء  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 6,649,990.000  لتعبئة املشروبات   شركة افريقيا

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد للشواء  USD 1,129,891.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد للشواء  USD 1,689,684.500  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد للشواء  USD 575,575.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  هشام املهدي ابراهيم قداد  نصف صدر دجاج USD 770,280.000  شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  بسكويت  EUR 361,152.000  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد حسين طابون  زيتون  USD 50,908.500  شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج الجهيمي  أنابيب صرف صحي   USD 98,145.340  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خديجة مصطفى عبد هللا الحزر  أكياس تعبئة  USD 87,600.000  شركة شهد املدينة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسام الدين محمد ابوالقاسم هبال  سداد التزامات الشركة USD 3,000.000  شركة معامالت للخدمات املالية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد جبريل الكوت   مشروب مركز لوز  USD 76,080.000  شركة ساندرا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  آمنة الهادي مولود الغرابلي  تقنية معلومات   USD 1,455,880.000  شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد الطاهر احمد عيس ي اسالك كهربائية  EUR 515,554.750  انوار مصراته الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 
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 سالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف اال  محمد بلعيد اشتيوي االجهر   قضبان حديدية  USD 692,244.000  شركة املداد لصناعة مواد البناء 

 مصرف النوران فرع مصراتة  سالم مختار فرج جبران   عجول حية USD 1,080,000.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي طماطم   USD 270,000.000  شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  اعالف  USD 240,000.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عابد علي السنوس ي علي التومي  ديسكو سيارات  USD 97,450.000  شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال  EUR 451,605.000  البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  طفال حليب ا EUR 486,080.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  انس سالم غيث محمد قمح سائب  USD 3,372,000.000  شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة


