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 . 23/02/2023ى حت 09/02/2023تفاصيل 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

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  وليد محمد سعد الحاج محمد مبيعات الشركة بنغازي  USD 400,153.050  شركة الدخيلة للخدمات السياحية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية EUR 450,070.000  شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ابراهيم محمد ابراهيم زوكه  مواد خام USD 40,200.000  شركة الوفاء للصناعات الكيميائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  همان محمد علي مصطفي  سيراميكا EUR 128,024.130  شركة الزورد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت نباتى مكرر  USD 209,440.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت درة و دوار الشمس  USD 330,508.800  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   بالط  USD 3,351,200.000  شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ضو عبدالحفيظ ضو الجفال  ذرة  USD 1,050,000.000  لصامد للمطاحن واالعالف شركة التحدى ا

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ضو عبدالحفيظ ضو الجفال  قمح طري  USD 1,245,600.000  شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ضو عبدالحفيظ ضو الجفال  قمح طري  USD 1,176,400.000  التحدى الصامد للمطاحن واالعالف شركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  مكيفات   USD 428,913.140  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  ثالجات وغساالت  USD 641,248.060  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 2,611,200.000  ستيك ومواد الخام شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبال 

 ي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالم ابراهيم عبدهللا ونس ابوفارس  حاسب الي و ملحقاته  USD 435,175.000  شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  لحم مجمد USD 3,062,977.710  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  لحم مجمد USD 579,921.880  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  جبنة موزاريال EUR 842,400.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 فرع الظهرة   -املصرف التجاري الوطني  ربيع مولود محمد النائلي   جبنة موزاريال EUR 561,600.000  شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي USD 150,150.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمعة فرج احمد املصراتي  مواد خام  USD 4,236,120.000  شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رمضان سالم اشتيوى بن فائد أخشاب EUR 450,000.000  شركة امليزان الذهبي لصناعة مواد البناء

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حميدة سعد احمد الجفال  أوراق تعبئة وتغليف  USD 177,500.000  التحدي الصامد االول للصناعات الغذائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي سلطان عبداملطلب محمد  اكسسوارات حمام  USD 250,076.860  عطور شركة إيالف الدولية لبيع وتوزيع املواد املنزلية واالكسسوارات واملالبس واملنسوجات و 
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 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  مصطفي سالم امحمد حسن  ابواب جاهزة  USD 27,055.000  شركة أصداف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إطارات USD 76,144.960  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 36,965.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  مر ضو دعباجصالح عا إطارات USD 35,375.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية   EUR 196,663.100  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة أدوية بشرية  EUR 243,065.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  محمد مصطفى محمد قرقوره  ذرة  USD 740,000.000  مصنع املربي لصناعة االعالف

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي    وليد أبوبكر محمد قرقورة  سماد  USD 83,000.000  شركة املتأصلة الليبية إلنتاج والتنمية واالستثمار الزراعي والحيواني 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حازم مصطفي املرغني كشير  ابقار حية  EUR 144,000.000  شركة جسور التجارة الستيراد  املواد الغدائية والحيونات الحية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  شاي  USD 309,825.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  بقوليات EUR 86,275.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  تونه  USD 152,360.000  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

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

 مصرف النوران فرع مصراتة  لكريم محمد الرعيض  علي عبدا مواد تعبئة وتغليف  EUR 1,416,875.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   معدات تبريد وتجميد  EUR 351,495.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 31,108.800  تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -املتحد  مصرف  محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 236,266.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس USD 250,003.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي بالناصر سلطان   مالبس USD 800,000.000  ة إيالف األولي شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشرك

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  مواد خام اخشاب  EUR 325,260.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 املصرف اللليبي الخارجي   ابوبكر محمد عبدهللا الفورتية   رسوم خدمات إدارية EUR 200,000.000  سماء املتوسط للطيران  شركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   ابوبكر محمد عبدهللا الفورتية   مبلغ تامين  EUR 50,000.000  شركة سماء املتوسط للطيران  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد النفاتي رجب الترهوني   اضافات علفية  USD 52,695.000  شركة املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   USD PVC 250,010.740  التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   مستلزمات تشغيل  USD 136,600.800  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي دقيق قمح  USD 43,743.500  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  خالد مصباح علي القذافي كاتشب+مايونيز+مخلالت  USD 89,509.440  سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة 

 ع الرئيس ي الفر  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف مناولة   EUR 32,149.350  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف مناولة   EUR 12,178.100  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف رسوم هبوط   EUR 12,500.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف رسوم هبوط   EUR 85,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد  مصاريف رسوم هبوط   EUR 85,000.000  شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  USD 214,498.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم شهرية  EUR 205,806.820  االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   صيانة USD 205,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   خدمات أرضية  USD 180,924.000  ة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  شرك

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   إيجار واستهالك  USD 585,000.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الهادي مختار بن مادي   رسوم شهرية EUR 114,914.010  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مادي   محمد الهادي مختار بن EUR MONTLY FEES 133,498.740  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  الطيب محمد احمد املختار الحضيري  اجهزة حاسوب وملحقاته USD 435,175.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد محمد علي رزاقة   شكوالطة  EUR 108,245.350  نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد محمد علي رزاقة   شوكوالطة  EUR 168,939.420  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  مواد خام  USD 668,497.500  بالتنقيط   مصنع الدافنية لصناعة خراطيم الري 

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي قطبان اسالك  USD 669,240.000  شركة االيادي الذهبية للصناعات الحديدية

 اإلستقالل  -املصرف التجاري الوطني  علي ساس ي علي سالم   صيانة جرافة  EUR 2,000,000.000  إنشاء وصيانة املوانئ ومرافئ الصيد البحري جهاز 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  حبوب قهوة  USD 1,531,200.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  جبنة مثلثات   USD 154,350.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -صرف املتحد  م مؤيد عامر محمد فرفر  زيت الذرة   USD 160,000.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  زيت ذرة  USD 160,000.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف حسين ابراهيم  أكياس  USD 51,250.000  شركة لبيكا لصناعات الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 491,860.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  براهيم شاكة عبدالرحمن سليمان ا مستلزمات تشغيل   EUR 313,322.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 391,100.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  اسالك  USD 51,975.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 115,170.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  محمد حسين عبدالرحمن  إبراهيم مواد خام  USD 294,525.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن  مواد خام USD 690,525.000  شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  عبداملجيد مفتاح احمد عبيدة مستلزمات طبية USD 131,833.500  الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 
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 س االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابل عبدهللا عبدالسالم علي عطيه  قطع غيار  EUR 92,140.850  شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 195,900.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  عصائر ومشروب  EUR 33,719.230  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا  أجبان EUR 442,648.800  شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   راهيم املغربي  خميس حلمي إب تن USD 81,900.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 122,475.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي مستلزمات تشغيل  EUR 58,532.580  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 367,811.400  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  يوسف صالح سالم موس ي شاحنات EUR 430,000.000  شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد  USD TUNA 522,618.090  شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد علي ابوتركية  محمد  قطع غيار وزيوت تشحيم USD 394,875.890  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   السيارات تويوتا  USD 4,184,900.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 2,581,800.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 فرع مصراته   - مصرف اليقين توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 670,000.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 670,000.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  معجون طماطم  USD 155,250.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل مصاريف عبور  EUR 775,938.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل صيانة الطائرة  EUR 186,852.120  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  شراء قطع غيار محرك USD 98,435.640  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  غيارقطع   USD 155,330.780  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  EUR 94,429.910  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  توق معتوق مصطفي محمد مع مقابل خدمات مناولة  EUR 169,561.120  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل تزويد الوقود  USD 50,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  خدمات املناولة االرض  USD 44,000.900  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  شراء اطارات  USD 119,445.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل مصاريف عبور  EUR 411,608.460  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل تزويد الوقود  USD 12,474.290  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  توق مصطفي محمد معتوق مع سداد فواتير  USD 61,324.720  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  فواتير قطع غيار USD 63,340.550  شركة الخطوط الجوية االفريقية
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  فاتورة مقابل تموين  USD 100,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير مغادرة  USD 43,226.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدهللا محمد ابوشيبه  مواد بناء )سيليكون( USD 16,119.200  شركة اعمار املتوسط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

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

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

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد ابراهيم بن طاهر   جبنة متزوريال USD 51,840.000  الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان  شركة نوي النخلة الستيراد املواد

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدامللك جمال محمد جنات  مضخات EUR 104,209.770  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش دعم فنئ  EUR 3,100.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش مصاريق تشغيل   USD 75,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش مصاريق تشغيل  USD 54,000.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات األرضية  EUR 295,426.480  شركة اويا الدولية للطيران  

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

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية كهربائية USD 235,984.000  الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  EUR 461,743.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

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

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت EUR 156,892.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  USD 196,645.000  هربائية وقطع غيارها شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الك

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مواد منزلية وكهربائي  USD 138,240.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  مكيفات   USD 255,250.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران  زيتون  EUR 49,333.380  واش ي واللحوم شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية وامل 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابو حبيل مضخات مياه  USD 153,025.000  شركة نجمة الساحل السنيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدالعاطى محمد عبدالسالم ابو حبيل تل تربيط  USD 97,000.000  شركة نجمة الساحل السنيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  حليب علبه EUR 183,043.200  لغدائيةشركة املقداد الستيراد املواد ا

 مصرف النوران فرع مصراتة  رواد فرج محمد رزق  افران وعجانات خبز وق  EUR 84,260.000  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 2,345.000  شركة الليبية للمواني

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 331,440.000  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 325,776.930  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 110,543.850  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة شعير   USD 1,850,000.000  سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة 



 

 
6 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة شعير   USD 1,675,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  إطارات USD 191,304.000  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صدقى املهدى االمين االحرش  مواد خام لصناعة الصا USD 1,678,632.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت ذرة  USD 2,325,000.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مختار فتحي علي عزيز  مالبس وأحذية رياضية  USD 54,024.770  رياضيةشركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس ال

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 237,900.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملالك عمرو امحمد سرحان  مواد خام  USD 62,200.000  ايادي الرواد لتعبئة املنظفات وتغليفها شركة 

 فرع جنزور  -  مصرف املتحد احمد السويح عبدالسالم السويح حفاظات  EUR 802,589.880  شركة افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد احمد محمد ابو حاللة  سردينة معلبة زيت نبا USD 319,950.000  شركة العرجون الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر  سميد USD 210,700.000  املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 س ي فرع الرئي-مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 883,907.300  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 878,300.100  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   عطور  EUR 253,987.500  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   مستحضرات عناية  EUR 69,915.790  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس على احمد سالم سليمان   عطور  EUR 52,078.980  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود   أحشاب EUR 900,000.000  شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفى مفتاح محمد العاتي  مكيفات  USD 219,976.000  اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية شركة 

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   يارقطع غ EUR 78,112.800  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار GBP 29,856.800  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار USD 495,465.700  الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  شركة 

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار  USD 54,200.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار USD 23,843.500  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي سلطان الشبلي   افخاد دجاج مجمدة  USD 198,450.000  شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي علي عصمان   ورق   USD 26,265.000  شركة التهادن للصناعات الورقية

 فرع الرئيس ي -االندلس مصرف خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 248,913.600  شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   كرتون  USD 210,672.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  شاهي   USD 96,540.500  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  ثن  USD 988,400.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  مايونيز + كتشب   USD 204,840.000  السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائيةشركة 
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 235,805.400  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي دقيق حلويات  USD 43,743.500  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غساالت مالبس   USD 174,955.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  مبرد ماء   USD 64,192.500  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  امالح استحالب   EUR 176,704.000  السنبلة للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  خامات بطاطس EUR 363,488.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 727,936.000  إلستيراد مستلزمات إالم والطفل  شركة العربان

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري   USD 5,985,175.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري   USD 5,814,170.000  شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية  عجول   EUR 615,000.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   ة صناعلمواد خام ل USD 141,397.000  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   محمد محمود محمد نجم  مستلزمات طبية  USD 146,230.000  االكيد االكيد للخدمات الطبية شركة 

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تونه بزيت دوار شمس   USD 206,500.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي EUR 173,259.500  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 141,300.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   ابوبكر سالم خليفة ملوق   ورق خام  USD 67,200.000  مصنع ابوبكر سالم ملوق لصناعة الورق 

 سالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف   USD 11,880.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر مستلزمات زراعية سماد  USD 850,000.000  شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  بن قهوة  EUR 320,371.200  التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة شركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي بنور  علي عبد السالم أسالك كهربائية  EUR 197,173.000  شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  ادرع املنيوم  EUR 82,385.800  شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صابر محمد مصباح القذافي  خشب ابيض EUR 675,000.000  مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزليشركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 199,328.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 824,660.590  ناعات الحديديةشركة التنمية الحديثة للص

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد USD 125,488.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 277,940.000  التنمية الحديثة للصناعات الحديديةشركة 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك كهربائية   EUR 356,526.150  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  محمد رحومة عمار الكويديرى  جبنة مثلثات   USD 208,182.030  د الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحومشركة امان الغ

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 645,398.940  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 502,094.900  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -تحد  مصرف امل صالح عبدهللا صالح عبدهللا  إطارات  USD 60,596.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 77,200.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  اآلت و معدات زراعية   USD 69,014.750  نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي التومي محمود مفتاح  حليب أطفال   EUR 126,144.000  شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  USD 80,139.480  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 175,453.900  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 مصراته  - ملصرف االسالمي الليبي ا هدى محمود علي الكالوش  آالت ثقيلة USD 121,440.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  احمد حسين عمر القلتة   أبراج اتصاالت)حديدية  USD 42,000.000  شركة القلتة للصناعات الهندسية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ناصر يحي عمر عسكر   مسحوق غسيل   USD 359,845.920  االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف  شركة 

 فه االسالميه فشلومالصير  -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  شكالطة  USD 76,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  كريمة بندق   USD 65,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فتحي علي امحمد الناري  مشروبات وعصائر  USD 122,010.000  شركة الصنوان الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وسام فرج محمد الفيتوري   ذرة  USD 1,320,000.000  شركة الياقوت لالنتاج الزراعي و الحيواني 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري شيدر EUR 254,980.000  العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادوية  EUR 291,203.000  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي مواد صحية  EUR 172,742.750  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - صرف االسالمي الليبي امل خالد محمد عبدهللا الزوبي مواد صحية  USD 82,850.000  شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة  EUR 403,968.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  مواد غذائية   EUR 58,178.000  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيتون   EUR 93,231.090  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الطاهر أحمد الطاهر خضر  اخشاب EUR 80,612.700  شركة السواعد للصناعات الخشبية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين سالم عبدهللا عليلش إطارات USD 135,458.720  شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح يونس صالح عبد هللا  إطارات  USD 261,410.600  الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائدشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الوون  صبرية عوض ابراهيم شك مكيفات  USD 208,370.000  شركة دليل االماكن إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   إضافات أعالف USD 35,000.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية USD 125,353.460  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مصطفي إبراهيم محمد الكشر  بطاريات USD 275,000.000  شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي سالم عثمان أبقير  تن معلب   USD 165,111.500  ئية شركة املوعد الجديد الستيراد املواد الغذا
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل عبد هللا محمد املنقوش   منتجات ابل   USD 293,001.590  شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبدالسالم السويح EUR ACCESSORIES 61,800.370  شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  منظم كهربائي )مضخات  EUR 340,600.000  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر  أخشاب EUR 1,810,155.020  شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة  دهن طرقات   TND 247,968.000  السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حمد عبدهللا الزوبي  طارق م سخان مياه كهروبائية  USD 238,452.500  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل على ابوبكر الزبتة ابوحنك إطارات USD 66,094.300  شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   لفات حديد USD 478,165.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   سلك لحام USD 155,204.000  شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   ت قانونيةاستشارا EUR 6,100.020  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تسوية الحركة الهاتفة EUR 14,526.280  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   الربع االول  EUR 72,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل تراخيص  EUR 152,610.710  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل دعم الفني  EUR 150,000.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل تراخيص EUR 78,862.950  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تراخيص ودعم فني EUR 15,022.100  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   دورة تدريب  USD 89,240.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   9/10حركة هاتفية عن  EUR 77,968.950  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل دعم فني  EUR 12,100.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تسوية حركة هاتفية EUR 37,934.310  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل دعم فني  EUR 536,483.340  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تسوية حركة هاتفية EUR 18,137.780  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   مقابل تراخيص USD 70,570.000  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  معاذ رمضان مصطفى شكالوون  لفات حديد USD 219,744.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 148,270.000  اد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  شركة االمتياز الحديث الستير 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 48,590.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مضخات USD 292,052.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  USD 181,584.500  واد الصحية وملحقاتها  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء وامل

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  مواد صحية  EUR 98,473.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  
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 مصرف الخليج االول الليبي  أكرم محمد حسين العرضاوى  إطارات USD 792,989.000  شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 392,280.540  الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س يمصنع 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCقطاعات  USD 364,507.080  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب USD 116,640.820  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 174,420.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  تنفيذ اعمال مشروع  EUR 39,920.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  حركة الرسائل القصيرة  EUR 41,320.260  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  الوراوي يوسف بشير البوراوي  مقابل تراخيص GBP 25,200.000  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكوالطة  USD 798,013.910  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة مثلثات  USD 126,000.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   كيك وبسكويت  USD 559,250.400  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة  USD 97,000.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  EUR 191,182.000  لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوتشركة كيان 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 209,371.930  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  جبنة شيدر   USD 106,392.330  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي د الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري عب اجبان  EUR 1,328,915.550  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحميد مسعود ونيس محمد     PVCاملونيوم و  EUR 97,921.060  شركة الجزيرة الكبرى لصناعة االلومنيوم والشبابيك الالستيكية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   بلستك تغليف   TND 275,000.000  الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون   TND 115,920.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   كرتون   USD 240,933.600  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   غراء EUR 152,000.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الصادق مفتاح شعبان حميد  لوحات ساندوتش USD 122,825.000  بوت املتنقلة  شركة االيقونة الجديدة الستيراد لصناعة الهناقر وال

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام EUR 164,144.550  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  مواد خام USD 303,300.000  الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت ذره  USD 1,235,250.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح احمد وهيبه حليب اطفال  EUR 3,807,129.000  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فجرة مصباح صالح احمد   عجول حيه   EUR 338,660.000    شركة ثمرات الخير الستيراد املواد الغدائية املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مفتاح أبوالقاسم جليد تفاح EUR 221,211.480  شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عالء محمد الغنيمي  أدوية  USD 154,480.000  االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة 
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 لفرع الرئيس ي ا -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام  USD 77,670.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام  USD 297,600.000  شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة   USD 343,281.920  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالتة  USD 422,616.960  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  بدر صالح عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل   USD 120,357.500  مصنع االخوة لصناعة األبواب والنوافذ من األملنيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد أبوسديره   موز طازج  USD 1,528,416.000  شركة أضواء افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح الدين الهادي امراجع دخيل   دجاج مجمد   USD 224,294.400  الليبية الستيراد املواد الغذائية  شركة الثمرات 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  توريد مواد  EUR 2,038,703.700  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  توريد مواد ملشروع  USD 2,000,000.000  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 ميزران  -صرف الجمهورية م إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مشروع خدمات هندسيه USD 2,409,773.000  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  توريد مواد EUR 2,035,166.000  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه تن  USD 917,237.500  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه دجاج مجمد   USD 299,475.000  شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية 

 س ى طرابلس الفرع الرئي -مصرف اليقين  طارق رضوان الطاهر الطاهر  ادوية بشرية   EUR 547,732.270  شركة الرضوان الستيراد االدوية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  ابراهيم علي سالم عمر حليب معقم كامل   EUR 145,800.000  شركة بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  بطاطه مجمده  EUR 312,480.000  بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكهشركة 

 وكالة طريق السواني  -مصرف الجمهورية  ر العنيزي أبوبكر محمد منصو  بسكويت  EUR 148,608.000  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  دجاج مجمد   USD 507,604.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  افران USD 125,118.000  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة العالم املض ي الستيراد  

 بي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي اللي محمد جمال الدين علي التويجيري  ادوية بشرية    EUR 759,035.430  شركة الحكيم الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد اسمدة  USD 425,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  نور الدين محمد علي احمد تن معلب  USD 747,870.000  شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  البوراوي يوسف بشير البوراوي  معدات اتصاالت  EUR 3,546,983.810  شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   مد ميلود املريمي خيري مح علب فارغة  EUR 45,201.200  شركة الندى لصناعة االلبان ومشتقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان سالم عبدهللا عليلش  كريمة حلويات  EUR 87,179.200  شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر  كريمة خفق  USD 63,765.000  املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام EUR 1,097,181.360  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك  بسكويت  USD 112,680.000  واد الغذائية شركة اكنو الستيراد امل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي  مستلزمات انتاج  USD 209,006.050  شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية 
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 الزاوية  -مصرف الصحاري  عالء الدين البشير صالح ابو قشوطة حبوب بن غير محمصة   USD 96,000.000  قصور سكرة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  خدمات تمرير الرسائل  USD 26,538.550  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل تطوير ودعم الف  USD 336,574.430  دار الجديد شركة امل

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  تونة USD 134,200.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  أجبان USD 157,132.800  تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت نباتي   USD 357,000.000  شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حسن عامر الرثيمى طالب   زيت ذرة  USD 787,500.000  الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح مفتاح عبدالسالم حموده  معدات طبية  USD 107,500.000  شركة االتحاد العربي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  ذرة  USD 4,665,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن ة سكيب جاك تونة معلب USD 258,500.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن تونة معلبة سكيب جاك   USD 342,000.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن تونة معلبة سكيب جاك   USD 361,000.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

 األندلس  -مصرف الصحاري  احمد حسن محمد حسن تونة معلبة سكيب جاك   USD 220,000.000  شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 

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

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   أرز أبيض USD 3,397,200.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  الحسين سليمان ابراهيم شاكه  مستلزمات تشغيل تنر  EUR 238,620.320  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو  خميرة  EUR 101,622.400  شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال مفتاح عمر زغيليل ادوية بشرية  USD 149,240.000  شركة أرغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الرئيس ى  -صرف الصحاري م حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 680,627.470  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 269,720.740  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 37,374.560  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 116,632.990  شركة ليبيا للتامين 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شفاط مطبخ  USD 203,876.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم ثالجات+ غساالت USD 318,477.000  نزلية شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهروم

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم مكيفات  USD 691,400.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  عائشة ميلود موس ي ابراهيم   شعير  USD 3,250,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  عائشة ميلود موس ي ابراهيم   شعير  USD 1,625,000.000  شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  خالد أحمد محمد الضراط مستلزمات تشغيل   USD 225,800.000  مصنع منارة شحات لالملنيوم   

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس د ابوسديرة عادل فوزي محم موز  USD 477,630.000  شركة اضواء افريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
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 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  احمد جمعه يونس عبد الرحمن زيت  USD 70,763.180  شركة االروقة لصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد محمد عيس ى القبالوي  جبنة  EUR 86,640.000  شركة التاج الغذاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 132,321.210  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  نور محمد الطاهر الشائبي  تزجيج  معجون ال USD 39,250.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الزاوية  -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي  شاهي   USD 343,200.000  شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة حليب  EUR 629,280.000  الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية شركة 

 ستثمار ـ فرع طرابلس  مصرف املتحد لتجارة واال  مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافية  USD 472,276.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  نسكافي USD 71,904.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية USD 211,920.000  االتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قطع غيارها شركة 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  ون  محمد عمران خليفة بن ع زيت سيارات  EUR 707,380.200  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 134,790.370  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 44,910.480  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 63,384.840  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 191,423.440  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 450.000  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 178,066.490  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 1,878.890  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 4,295.280  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 20,192.420  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 27,502.150  الليبى لشركات التامين االتحاد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بشير سالم خليفة  طالء  TND 383,845.180  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش زبادي  TND 293,072.880  ية شركة ريف الستيراد املواد الغذائ

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان EUR 78,840.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش اجبان USD 36,720.000  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  محمد عمر محمد املطاوع  هواتف وتابات   USD 209,800.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حاتم عبدالكريم ابونوارة دبوسة دجاج مجمد  USD 86,292.000  شركة مدائن سبأ الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالفتاح الصغير على املسالتى  مناظير EUR 168,391.960  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مختار الهادي عمار السهيلي  مكينات عد األوراق  EUR 245,790.000  االمان للتجارة واالستثمارمصرف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت   EUR 222,698.880  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيوت EUR 144,722.320  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   ا املبروك خليفة عبد هللا رض سيراميك   EUR 180,000.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر + كيكة   EUR 1,161,603.560  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  جابر احمد محمد وهيبه لحم بقر مجمد  USD 1,167,000.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية شركة 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  جابر احمد محمد وهيبه دجاج مجمد لحم مجمد USD 3,369,675.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  جابر احمد محمد وهيبه دجاج مجمد لحم بقر   USD 3,396,675.000  ركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية ش

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية سيليكون  EUR 19,212.000  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  محمد يوسف محمد ابوتركية جبس بورد + معجون  USD 68,229.600  شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  ارز  USD 64,638.000  راد املواد الغدائية شركة أبوشنب إلستي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  أرز  USD 147,302.400  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تونة USD 680,625.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  محمد عمر املشاى حسن   4000خزان وقود2توريد EUR 5,019,552.240  الشركة العامة للكهرباء املساهمة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك   USD 918,000.000  للصناعات البالستيكية   مجمع البيباص

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   فيلم تمدد مانويل   USD 416,584.400  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  حليب EUR 80,640.000  تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  قرطاسية  USD 354,051.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه  أحواض سباحة   USD 283,343.870  ب والقرطاسية شركة طيور الجنة الستيراد الكت

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة  USD 319,005.000  شركة افاق املجرة الستيراد املواش ي واللحوم 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة  USD 230,300.000  نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  شركة 

 الرئيس ي  -ملصرف التجاري الوطني ا خليل مصباح أحمد وهيبة دجاج مجمد USD 437,500.000  شركة السرايا الراقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب  USD 1,990,800.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 133,973.500  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 55,260.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  عصائر )مواد خام( EUR 471,474.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  USD 335,669.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمد عبدالكريم محمد الرعيض م مواد خام USD 133,755.300  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  USD 364,055.200  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبداملجيد عبد العزيز محمد فطيس  مستلزمات طبية USD 113,204.930  الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبيةشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات EUR 402,719.700  شركة االطار االمن إلستيراد اإلطارات والنظائد
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 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات USD 204,242.030  شركة االطار االمن إلستيراد اإلطارات والنظائد

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد الصديق احمد القويري  أدوية بشرية  EUR 489,322.980  شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  زيت صويا  USD 262,350.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي معجون طماطم معلب  USD 178,200.000  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  USD PVC 361,218.300  مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد محمد عمورة قاسم اغا  أدوية USD 354,938.000  شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   سكر  USD 1,300,000.000  التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي شركة 

 الشهر ابي ا -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   سكر أبيض   USD 3,296,703.000  شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام USD 586,500.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة فول صويا دقيق  USD 2,640,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات عرض ومجمدات  EUR 309,753.000  شركة املحيط الرائدة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع القرية السياحية -مصرف الوحدة  أمجد علي عبدهللا البرشه صفائح حديديه  USD 129,640.000  شركة الجديد للصناعات الحديدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   اجولة منسوجة  USD 191,360.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 154,300.000  دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليفشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 13,770.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 13,750.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوبكر ونيس محمد الحفى   مواد خام USD 13,176.000  شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي   مالبس و اكسسورات و ا  EUR 200,000.000  شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ضافات اعالف  م USD 139,800.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة  USD 990,000.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي صويا USD 660,000.000  الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجنشركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبية USD 60,796.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة USD 952,822.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  الواح بوليسترين EUR 365,250.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  رقائق املونيوم قصدير  EUR 247,625.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 509,600.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني  مستلزمات انتاج USD 125,720.000  شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي لم ابوزريقوليد عبدالسالم سا زيت ذرة  USD 214,500.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق زيت ذرة  USD 396,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
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 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس نضائد USD 253,570.800  املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  شكوالطة  USD 197,378.910  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

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

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

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش صالصة طمام  EUR 46,339.160  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش كرونة  م EUR 89,455.440  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم  خدمي USD 310,000.000  شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام USD 2,509,760.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  مواد تنظيف   USD 151,894.800  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  الحميد عمران عبد هللا قميع عبد مواش ي حية   EUR 179,887.500  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات اطفال USD 538,163.500  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات  USD 484,187.500  االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مستلزمات االم والطفل  USD 1,661,564.100  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع غيار EUR 173,819.890  وسائل النقل وملحقاتها  شركة ادري الستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 82,800.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 152,300.000  ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 390,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 جنزور  -مصرف الصحاري  سامية رمضان املشاط  كلش  مستلزمات طبية  EUR 414,000.500  املغاربية فارما لالدوية واملعدات الطبيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد  USD 362,859.190  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم EUR 1,710,720.000  واد الغدائية شركة الجيد الستيراد  امل

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون  EUR 1,710,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  السيارات  USD 3,462,500.000  دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  ادوية بشرية  EUR 1,003,041.960  شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  مصنع حليب ومضخات   EUR 1,043,398.000  السنبلة لصناعة املواد الغدائية شركة 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد بناء  EUR 48,324.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  شاهي أخضر  USD 300,960.000  شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ملنجد البهلول احمد كريم ا مبيدات EUR 108,568.200  شركة االمبراطور الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  يوسف على عبدهللا يوسف  زيوت محركات  EUR 316,287.240  شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العمارى  سكر ابيض   USD 5,050,000.000  الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية شركة 
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 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العمارى  سكر ابيض  USD 2,499,000.000  شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد املهدي جبريل الكوت   آالت ثقيلة ومعدات   USD 1,054,340.000  شركة الكوت الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 3,966,400.000  شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 القره بوللي  -مصرف الجمهورية  الهادي محمد الهادي ابو كرازة  مواد خام USD 160,000.000  شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة املكرونة

 القره بوللي  -مصرف الجمهورية  الهادي محمد الهادي ابو كرازة  مواد خام USD 190,264.800  شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة املكرونة

 القره بوللي  -مصرف الجمهورية  الهادي محمد الهادي ابو كرازة  مواد خام USD 192,000.000  شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة املكرونة

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  مواد خام رول سليلوز  USD 219,600.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي محمد جبريل الكوت   جبنة  USD 39,283.200  درا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة سان

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عادل فوزي محمد أبوسديرة  أرز  USD 103,680.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  خالد محمد حسين ابريك اوحيدة  زيت ذرة مكرر   USD 1,776,096.000  شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   سكر أبيض  USD 2,198,000.000  شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  احمد فتحي علي الرتيمي طماطم معجون  USD 337,500.000  شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مدحت عمار علي الفوناس اثاث مكتبي USD 57,812.000  طيبة الدولية الستيراد االثاث ومكمالته شركة 

 رع جنزور ف -مصرف املتحد   عزالدين جابر عبدالسالم السكالني  دفايات كهربائية   USD 300,650.000  شركة البسكل الستراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد بشير مصطفى الغدامس ي تالجات  USD 318,143.500  شركة قطيس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها و االجهزة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد بشير مصطفى الغدامس ي مكيفات   USD 485,780.000  ئية و قطع غيارها و االجهزة شركة قطيس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم فرج ابراهيم صليل  مواد خام EUR 381,000.000  شركة الجديدة الستيراد مواد الخام 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عادل عمر ابوبكر الزبته ابوحنك مستلزمات كهربائية  EUR 156,311.740  شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  جمال حسين سالم الكشر   ثالجات وغساالت USD 370,649.500  تيراد االجهزة املواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها شركة دقة االختيار الس

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل  شعير   USD 2,957,500.000  مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سالم رمضان عبدالحفيظ قدح إطارات EUR 495,033.000  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان علي سليمان املحجوب   نة شرائحجب EUR 194,409.600  شركة اإلسراء الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  رضا رمضان سالم قربادى  جبنة  EUR 163,200.000  شركة أطيب مذاق للصناعات الغذائية و االجبان ومشتقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  سيارات   USD 522,140.000  أجود املحركات الستيراد السيارات  شركة 

 داره الرئيسيه"املنشيه "اال  -مصرف التضامن  عبد الرزاق بشير محمد النفاثي   غساالت  USD 326,298.000  شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أحمد عمر حسين خضورة  خدمات الدعم الفني EUR 3,500,000.000  شركة املدار الجديد املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عادل جمعة سالم صالح  االالت تقيلة  USD 2,318,600.000  شركة املنير الستيراد السيارات وقطع غيرها 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد عمر امحمد كرير  أسالك حديد USD 335,000.000  شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين   محمد عمر امحمد كرير  أسالك حديد USD 335,000.000  املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر شركة 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  اسامة ابراهيم سليمان شاكة لفات حديد USD 51,165.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مستلزمات انتاج  USD 45,000.000  شركة جنان الوادي للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  اميمة محمد  الهادي املغيربي  ادوية بشرية  USD 111,384.920  شركة مجموعة االمل الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد فتحي عمران مراد   طالء  EUR 98,695.320  شركة أس أر لخدمات الصيانة والحلول البيئية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا بالحاج  فوركات & قطع غيار  USD 143,560.000  نجوم بالحاج ألستيراد األألت و املعدات الثقيلة و مستلزماتها و قطع غيارها و معدات شركة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  مصطفى عثمان مصطفى الضراط  أسسمنت ألبار   USD 114,885.000  األستثمارات شركة األبار الدولية للخدمات النفطية تابعة لشركة مجموعة ناتكو لتجارة و 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا  0017مانع تسرب USD 1,992,900.000  شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  املهدي عبدالحميد حمد حمد  سكر  USD 2,170,000.000  شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   هواتف محمولة   USD 1,304,400.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   هواتف محمولة   USD 1,504,650.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   جهزة كمبيوتر  USD 1,308,400.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   أجهزة كمبيوتر   USD 2,100,000.000  الكهربائية وقطع غيارها واملواد شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  زكريا محمود عبدالونيس محمد   سكر  USD 3,800,000.000  شركة شريان الحياة الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  زكريا محمود عبدالونيس محمد   سكر أبيض  USD 3,800,000.000  شركة شريان الحياة الستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ي  صالح ميالد علي العمار  قمح  USD 2,470,600.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد األحول  مكونات الكترونية USD 2,254,925.000  شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  خط انتاج مصنع أثاث  USD 1,748,300.000  مكامن االولى لصناعة االثاث شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  علي محمد سالم الفزاني  مكونات الكترونية USD 1,545,375.000  شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمران عمر عمران بن زايد   سيراميك USD 2,710,937.000  شركة السراج العالي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بورسلين  USD 3,300,264.000  ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناءشركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  هيثم عادل محمد الدويهش  مستلزمات طبية USD 1,702,648.000  شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  خديجة علي محمد درميش  برامج حماية سوفت وير  USD 250,100.000  لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات التقنيةشركة كيان الدولية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  ورق خام USD 1,466,750.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  فتحى عبدالحميد على النيهوم  قطع غيار USD 2,455,475.000  شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية 

 قرقارش   -مصرف التضامن  بلقاسم عبدالسالم الشيباني محمد   لفائف حديد مدرفل  USD 1,503,675.000  شركة تترا العاملية للصناعات االحديدية 

 قرقارش   -مصرف التضامن  بلقاسم عبدالسالم الشيباني محمد   اضالع من حديد صلب   USD 1,501,968.000  شركة تترا العاملية للصناعات االحديدية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة االج USD 2,395,225.000  إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد حمولة هواتف م USD 1,150,780.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف محمولة  USD 1,325,747.000  شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  محمد رمضان الطاهر ابوتركية   مواد خام -حديد  USD 1,070,259.000  ثاث املعدني مصنع دانا لصناعة األ

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يحي ميالد صالح الزير مواد خام  USD 1,917,162.450  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد تعبئة وتغليف   USD 974,600.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين  USD 3,255,120.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن عبدالسالم محمد  اجهزة هاتف محمول و م  USD 1,005,031.000  شركة الخيار االفضل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات ألكترونية USD 2,149,025.000  املوجة للصناعات االلكترونية  شركة 

 رئيس ي  ال  -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر USD 975,000.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر EUR 913,500.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عز الدين صالح الفيتورى جويدة سجائر USD 915,000.000  شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   كيس طحين   USD 1,912,500.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا   25/29جم 12علبة  USD 1,998,600.000  شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملنعم مفتاح سالم الفليليج   خدمت استشارية   USD 630,000.000  شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد هللا محمد املبروك الوهج مواد خام USD 1,548,312.000  لصناعة البي في س ي   شركة االختيار

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص منظومات تكييف  USD 252,682.340  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف محمولة  USD 780,000.000  الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك وحدات تكيف  USD 370,130.200   شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة ا

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب  EUR 537,748.600  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد البدري البشير املجقجق  مصبعات  USD 1,330,000.000  شركة سيال لصناعة املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان خليفة مسعود ابوالعروق  قهوة  USD 45,600.000  شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ايناس عبدالسالم خليفة الصويعي   مستلزمات طبيه  USD 775,841.420  الطبية ومستلزمات االم والطفل  شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملستحضرات 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 3,960,000.000  شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مختار عثمان مختار فرج   شاشات   USD 1,025,970.000  شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حراري رضاء سالم عبد السالم ال  مركزات عصائر  EUR 137,282.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري   مصبعات  USD 2,950,000.000  شركة رؤى الدوليه لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري   مصبعات  USD 3,105,590.040  املياه شركة رؤى الدوليه لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان   ادوية بشرية  USD 220,500.000  شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية  

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد أحمد شتوان شتوان   ادوية USD 212,500.000  شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عالء الدين نوري عبدالسالم شعبان   ه مناديل ورقية مبلل USD 1,997,000.000  شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  أسامه امحمد محمد املهمل   نضائد USD 103,429.300  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 بنغازى الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  سعيد عبد القادر جاد هللا إبراهيم  اطارات USD 842,247.100  ليبيا الجديدة إلستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خديجه علي محمد درميش  خدمات اشتراكات USD 326,800.000  شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات  واالستشارات التقنية 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  رياض احمد خليفة عماره  مواد بناء USD 496,650.240  شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تسوية حركة هاتفية USD 7,185.110  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  فؤاد ابوبكر علي الصرماني   تسوية حركة هاتفية USD 7,856.050  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار ألويز  USD 241,906.500  شركة متين الستيراد مستلزمات االم الطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزار معجون اسنان كرست  USD 78,872.500  شركة متين الستيراد مواد التنظيف  

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  اد حميدة سالممحي الدين فؤ  لحم مجمد USD 1,330,000.000  شركة االمال العظيمة الستيراد املواد الغذائية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  تالجات USD 403,305.000  شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 الرئيس ي   -مصرف األمان  امحمد مولود على العزابى  مكنسة كهربائية  USD 90,994.000  الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزليةشركة 

 ميناء مصراتة -مصرف الصحاري  فتحي الطاهر ابراهيم الشباح خشب   USD 1,500,700.000  شركة كستموني للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الناصر ابراهيم مسعود النائلي سيكا USD 1,075,020.000  ارد مواد البناء شركة اطالل بالدي الستي

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  السيارات USD 2,761,506.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل صيانة  EUR 9,633.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد عمر حسين بن خضوره  مقابل صيانة   EUR 11,430.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  سمن  USD 148,717.650  تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عواطف عبدالرحمن احمد الجعفري  مواد خام  USD 1,311,951.000  شركة السارب لصناعة االملونيوم

 قرقارش   -مصرف التضامن  محسن محمد عبدالعزيز خلف هللا   كرتون   USD 3,017,400.000  االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام شركة 

 قرقارش   -مصرف التضامن  محسن محمد عبدالعزيز خلف هللا   كرتون التشكيل واضح  USD 3,000,000.000  شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال مفتاح عمر زغيليل مكمالت غذائية USD 228,096.000  ركة أرغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  ش

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 81,939.400  شركة ليبيا للتامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  حافظ محمد عمر عمران   خدمي  USD 245,818.170  شركة ليبيا للتامين 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  هيثم عادل محمد الدويهش  االالت الزراعية  USD 1,439,520.000  شركة بستان االمل الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتهت وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد احمد علي السعداوي   بريمكس لصناعة االعال  USD 2,000,488.000  شركة حوض النيل لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم ترونيةمعدات الك USD 418,478.570  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  احمد عمر حسين بن خضوره  معدات EUR 1,309,000.000  شركة املدار الجديد 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ياسمين سمير احمد ابوسعدة  حديد USD 2,300,523.000  شركة الجود الدولية لصناعة مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد عبدالحميد محمد النعاس  مصبعات   USD 2,365,050.000  شركة الصحراء الدولية للصناعات الغدائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  ب مبخر حلي USD 315,250.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 400,000.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  عود املسك اكسترا   USD 3,073,488.000  جود االولي الستيراد املواد الخام شركة 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  محمد ابوبكر  صالح  مسعود  عود روز اكسترا USD 3,076,200.000  شركة جود االولي الستيراد املواد الخام 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة قمح  USD 4,407,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة قمح  USD 4,508,700.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعيد مستلزمات انتاج EUR 90,576.000  شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شاهي   USD 304,276.950  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  بطاطا + كورنفلكس   USD 1,345,596.680  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  أرز  USD 127,600.000  الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمةشركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العمارى  قمح   USD 139,480.000  شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عبدالسالم محمد احمد  اجهزة هاتف   USD 1,070,086.000  شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالناصر عامر ثابت عون  زيت عباد شمس   USD 1,085,050.000  شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  محمد مختار الفيثوري ابوعوبة  مكونات تلفزيونات  USD 984,600.000  شركة املجال الواسع لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق أمحمد محمد املهمل   إطارات USD 343,300.000  ملحقاتها  شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل و 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  اشراف الهادى الصادق زميت  االآلت حصاد  USD 1,501,458.000  شركة السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصباح ابوعجيلة سالم املودي  زيت طهي  USD 176,490.000  الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 وكالة مستشفي القلب  -الجمهورية  مصرف محمد يوسف ميالد العماري  قمح   USD 144,298.000  شركة الفخامة الذهبية للمطاحن الدقيق وصناعة األعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد مصطفي محمد ادريس   االالت ومستلزمات زرا  USD 1,106,000.000  شركة اجاويد الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحميد عمر مسعود ابو خريص  مواد طالء خام USD 1,021,799.000  ابراج الذهبيةللطالء واملعاجن شركة 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير ساري  مكونات تلفزيونات  USD 1,262,350.000  شركة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير ساري  مكونات التلفاز USD 1,628,050.000  كة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائيةشر 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابوبكر صالح مسعود  مواد خام USD 3,077,448.000  شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف 

 حي األندلس   -مصرف التضامن  مريم حسين سالم بريبش  زجاجات فارغة  USD 3,025,000.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 حي األندلس   -مصرف التضامن  بريبش  مريم حسين سالم مصبعات   USD 3,194,400.000  شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب

 حي األندلس   -مصرف التضامن  سعيدة عمر علي بالحاج  قمح  USD 3,015,000.000  شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   شاشات  USD 1,202,970.000  شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة 

 فرع سوق الجمعة  - املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   غساالت مالبس USD 1,078,631.000  رهاشركة شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيا

 فرع سوق الجمعة  - المي الليبي املصرف االس ابوبكر محمد ابوبكر الخازمي   ثالجات USD 1,586,487.000  شركة شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام EUR 284,960.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
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 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام USD 272,880.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام EUR 536,415.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام USD 318,360.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  عنب خام EUR 1,097,676.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم عبدالسالم الشيباني محمد انابيب الصلب املجلفن  USD 1,416,472.000  الرؤية العاملية األولى لصناعة املعدات الزراعية والحديدية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم السيباني محمد بلقاسم  انابيب الحديد الصلب   USD 1,584,660.000  شركة الفخامة الدولية لصناعة االثاث املعدني 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  فرج فتحي عمر بن سعد   مواد خام  USD 2,001,423.000  شركة الراسخون الجدد لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيراميك 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  خيري عمر بشير بشير  مواد خام لأللومنيوم  USD 2,070,820.000  سما الذهبية لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيرايك  شركة 

 الفرع الرئيس ي  مصرف الوفاء ـ مبروكة علي احمد عبدالحفيظ كعب ياغورت مجفف  USD 3,450,000.000  شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  أسامة فتحي أبو عجيلة بن صليل  12حديد تسليح رقم  USD 905,505.000  شركة مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماويات

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  علي عبدهللا عبد القادر حكومه  مواد خام  USD 2,139,030.000  أصايل ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة شاشات  USD 293,090.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس أسامة محمد عبدهللا بن خليفة شاشات  USD 339,275.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املعتصم باهلل محمد مخزوم كريم   هواتف محمولة   USD 2,001,500.000  افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابوبكر محمد مفتاح التلة  يوم املون-مواد خام USD 2,150,222.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ابوبكر محمد مفتاح التلة  حديد -مواد خام  USD 2,075,815.000  شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش ثالجات USD 678,805.000  الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائيةشركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -رف اليقين مص اكرم عادل محمد الدويهش  االالت الزراعية  USD 1,319,812.000  شركة زهرة االمل الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حسام الدين عادل محمد الدويهش االالت الزراعية  USD 1,386,786.000  شركة املحراث الزراعي الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  أحمد سعيد علي شقلوف  محوالت كهربائية USD 4,996,535.000  الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة بنيان ليبيا املستقبل الستيراد األجهزة واملواد

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  أحمد سعيد علي شقلوف  محوالت كهربائية  USD 4,991,572.000  بنيان ليبيا املستقبل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  أحمد سعيد علي شقلوف  محوالت كهربائية USD 3,125,849.000  هربائية وقطع غيارها شركة بنيان ليبيا املستقبل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الك

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  وسيلة عثمان محمد سعيدة  مواد خام USD 1,239,458.000  شركة السراب لصناعة االملونيوم


