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 17/03/2021ى حت11/03/2021 نم تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية ضوابط البشأن  31/12/2020ي املؤّرخ ف (9/2020)املركزي رقم  يااستنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليب

افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك االعتماداتالضوابط العامة بامل( من 5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع اسم املمثل القانوني السلعة  ملةع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف  قرطاسية USD 339,259.04 شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات 

 ئيس يالفرع الر  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة كورن فالكس  USD 551,465.19 شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عثمان حسن عبدالحفيظ حسن  ادويه EUR 522,253.60 شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى  عصائر EUR 378,859.86 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي مالبس EUR 90,000.00 الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلديةشركة اتحاد االزياء 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة  تفاح  EUR 221,676.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة  موز  USD 734,400.00 إلستيراد املواد العذائية املساهمه  شركة الواحة

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  فوزي محمد الصغير ابوسديرة  موز  USD 1,101,600.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد فرج حسين قطاط غراء سيليكون  USD 58,000.00 ورق الناعم والصحىشركة البردي لصناعة ال

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  صابون  USD 1,114,456.10 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  مواد تنظيف EUR 132,372.00 صابون ومواد التنطيف شركة شمال افريقيا لصناعة ال

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش  كرتون  EUR 70,329.60 شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي ثالجات USD 710,240.31 لكهربائية املساهمة شركة النسيم الستيراد املواد ا

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي غساالت USD 487,893.00 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي كهرمنزلية USD 304,310.00 واد الكهربائية املساهمة شركة النسيم الستيراد امل

 بلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرا محمد جمال الدين علي التويجيري  مستلزمات اسنان EUR 403,341.03 شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

 تاجوراء -مصرف الصحاري  خالد القمودي القنطري الحافي وحدة تكثيف و تبخير  EUR 79,888.40 شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية

 الفرع الرئيس ي -تحد مصرف امل سالم امحمد علي عنيبة مستلزمات زراعية  USD 157,325.00 شركةسهل الفضيل ابوعمر الستيراد املعدات الزراعية  

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 99,615.60 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي جمال حسين سالم الكشر مواد كهرومنزلية USD 64,298.00 شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي صالح عمير محمد طيطش مواد خام )كولة( USD 185,400.00 شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية
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 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل  حليب اطفال USD 879,285.12 شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل  ادوية EUR 447,596.53 شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصرف الخليج االول الليبي بشير حاجي بشير العكاري  زيت ذرة USD 1,227,478.00 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل الصديق على شلوف مواسير ري  EUR 55,999.12 شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل الصديق على شلوف قطع غيار USD 102,570.00 ت الزراعية وقطع غيارهاشركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزما

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو  مستلزمات انتاج USD 76,933.00 شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني دهون نباتية USD 92,192.00 ة للصناعات الغذائيةشركة األسرة املثالي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع نقاالت  USD 422,230.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

افذ البالستيكية  مصنع أبناء بلحاج  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعة أحمد عبدهللا بالحاج مستلزمات تشغيليه USD 321,087.42 لصناعة األبواب والنو

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  علي رمضان علي منصور  زيتون  USD 315,750.00 شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  فائزة إبراهيم حسني حسني بى  احهزة ومعدات طبية USD 1,180,020.60 ن الستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة سيرا

 فرع جنزور  -فريقيا مصرف شمال ا احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات اطفال  EUR 1,636,761.05 شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل 

 با لخير -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني  سردين معلب USD 121,550.00 شركة جودة املراعي الستراد املوش ي واللحوم 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ممنصور المين بن حلي لبن  USD 105,600.00 شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  لى سالم امحمد اعنيبهع مواد خام  USD 640,560.00 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  سعيد املبروك خليفة عز الدين  مفروشات USD 152,000.00 شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات والسجاد 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عز الدين سعيد املبروك خليفة  مفروشات USD 121,440.00 شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات والسجاد 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عز الدين سعيد املبروك خليفة  اتمفروش USD 160,000.00 شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات والسجاد 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبد الرزاق حسين عمر العوزي حليب اطفال EUR 94,080.00 شركة االندلس لالستيراد االدوية واملعدات الطبيه

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  ائق بطاطارق EUR 91,584.00 شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  شكالطة EUR 105,984.00 شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي الدين محمد مفتاح اوحيدة نور  رقائق ذرة EUR 39,554.64 شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 وكالة صالح الدين -مصرف شمال افريقيا  محمد الفالح الصادق انصير براغي ألواح جبس EUR 51,440.40 شركة املدينة الحديثة لصناعة األملونيوم واالسقف املعلقة والديكورات

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور الدين محمد محمد ابوسمة  مستلزمات انتاج  EUR 520,000.00 لحيوانى والزراعى ذ.م.مشركة التنمية الليبية إلنتاج مستلزمات االنتاج ا

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي يسكويت و شكالطة  EUR 975,852.76 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي شكالطة  EUR 142,674.60 الستيراد املواد الغذائية  شركة الحقول 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   صالح احمد سالم سليمان  أدوية جلدية  EUR 209,200.64 شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل مستلزمات انتاج EUR 398,110.00 راعي الخصبة للمطاحن و االعالفشركة امل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  جبريل محمد جبريل الكوت نايلون تغليف USD 58,300.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات االملونيوم USD 185,130.00 ونيوم والبي في س ي شركة املتحدة لصناعة االمل

 قصر احمد -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه توريد قطاع غيار  EUR 348,500.00 الشركة الليبية للحديد والصلب

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي اكسسورات بي في س ي  USD 118,775.28 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  عمر الهادي عبدهللا الغنودي  أميرة حديد  EUR 52,410.00 شركة الكفاح للخراطة العامة والصناعات واملعدنية وتصنيع الحصار املعدنية واالثاث 

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  عمر الهادي عبدهللا الغنودي  معدات صناعة  EUR 67,592.00 للخراطة العامة والصناعات واملعدنية وتصنيع الحصار املعدنية واالثاث  شركة الكفاح

 حي االندلس االسالمي -شمال افريقيا  مصرف رضا بشير مصطفي الكبير احدية USD 254,156.00 شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد عبد السالم الطاهر الشيبانى خميرة جافة  USD 479,983.61 شركة جبل النور االستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي رنيشحسام محمد ابو زريبه ط عسل وكروسلي EUR 137,136.60 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي حسام محمد ابو زريبه طرنيش حليب EUR 47,736.00 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 ذات العماد -لواحة مصرف ا ابراهيم بلعيد العجيلى طوبة جبنة شيدر  EUR 83,600.00 شركة الزاجل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه قطع غيار ملحطة ك EUR 49,100.00 الشركة العامة للكهرباء

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه توريد وصالت كوابل EUR 676,740.00 الشركة العامة للكهرباء

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه صيانة منظومات EUR 1,207,550.00 الشركة العامة للكهرباء

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه 2020رسوم لسنة  EUR 27,000.00 الشركة العامة للكهرباء

افذ من األملنيوم والبي في س ي  مصراته -مصرف املتوسط  عمر عبدهللا عمر قلوص الواح االمنيوم  USD 71,160.00 شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو

افذ من األملنيوم والبي في س ي  مصراته -مصرف املتوسط  عمر عبدهللا عمر قلوص الواح االمنيوم USD 39,304.25 شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة كرونه م EUR 83,191.68 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

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

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  مات فنيةخد EUR 1,301,618.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 1,211,929.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  م خليفة احمد الحجاجي عبد املنع خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 1,500,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  جي عبد املنعم خليفة احمد الحجا خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 
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 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية  EUR 1,500,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -ة مصرف الجمهوري عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية  EUR 1,775,292.11 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 474,450.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية  EUR 669,255.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية  EUR 459,611.00 املحمول  شركة ليبيانا للهاتف

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي  خدمات فنية EUR 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 فرع مصراته -مصرف الواحة  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك زيوت سيارات USD 65,236.20 اتهاشركة اإلطار الستيراد وسائل النقل وملحق

 فرع صرمان -مصرف شمال افريقيا  اشرف مصطفى علي سالم مواد خام  EUR 1,304,400.00 شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء السيراميك 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد منصور الفيتوري اجبان وحليب USD 525,473.80 ة والفواكه الطازهشركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائي

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  وليد عبدالرحمن بالقاسم املسالتي فواصل مكتبية  EUR 238,670.20 شركة العامر الستيراد االثاث 

 املنشيه  -املصرف التجاري العربي  عبدالسالم الطاهر ابوبكر صالح  تحاليل مختبرات EUR 57,866.26 بية واملخبرية املساهمة شركة علوم االحياء للخدمات الط

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا سراميك  EUR 113,399.07 شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  رضا املبروك خليفة عبد هللا مواد صحية EUR 240,000.00 ير الستيراد السيراميك ومواد البناء شركة قصر السد

 ن ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النورا جبريل شعيب سليمان إبراهيم حفاظات  EUR 662,640.00 شركة الساعة إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   عصام سالم امحمد املرغنى قطاعات بي في س ي USD 105,924.55 شركة املتحدون االوائل لصناعة االلومنيوم والبي  في س ي والزجاج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيوت EUR 128,114.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت محركات EUR 119,530.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف الواحة  عبد الحميد على منصور زريع أسمدة EUR 12,237.00 مات الزراعية وقطع غيارهاشركة حدائق جنات الستيراد اآلالت و املستلز 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني  دجاج مجمد USD 800,000.00 شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أحمد امحمد أحمد جرود مواد خام  USD 52,800.00 شركة لبدة لصناعة مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش هواتف  USD 1,236,004.00 شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 8,250,000.00 ائية شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذ

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  محمد عبد اللطيف محمد املنتصر بندق  USD 101,500.00 شركة شمال افريقيا الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  بد الفتاح محمد علي الشركس ي ع مواد خام  USD 485,217.00 مصنع الراوي لتقنية وتعبئة املياه 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة تن  USD 1,282,350.00 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة تن  USD 403,250.00 ئية ذات مسؤولية محدودةشركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذا

  املنشيه -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى ادوية بيطرية USD 144,557.50 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف زيت عباد الشمس  USD 900,750.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف طماطم  EUR 1,369,900.00 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف تن  USD 1,505,000.00 ستيراد املواد الغدائية شركة الفرداس إل 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف زيت  USD 391,187.50 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك مربي EUR 1,297,862.20 شركة نور لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك تغليف بالستيك USD 900,000.00 شركة نور لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك الفاع USD 559,200.00 شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  صويا USD 261,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية USD 2,006,470.00 ة واملعدات الطبيةشركة البديل الطبي إلستيراد االدوي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصطفي محمد عبدالنبي الناقوزي  عصير EUR 42,577.92 شركة النسمة للتعهدات و التموين ذ .م .م

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام USD 457,977.00 ومواد التنظيف  شركة النجمة لصناعة الصابون 

 املنشيه  -املصرف التجاري العربي  العارف املولدي ابو القاسم منصور  معدات اشعة اسنان USD 440,377.00 شركة املجد إلستيراد معدات األسنان 

 جنزور  -مصرف الصحاري  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي زيت ذرة  USD 346,828.80 ادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم شركة هدير الو 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات USD 2,890,000.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع  -مصرف الواحة  عبدالقادر محمد سليمان طيارة  اسالك كهربائية EUR 130,205.60 ة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية واملواد الكربائية واملواد الخامشركة االنار 

 صراتةم -مصرف الصحاري  حسين محمد احمد عامر شعير روس ي  USD 1,691,887.50 شركة ديوان الحبوب لطحن الحبوب ومضارب االرز 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  فيصل خليفة صالح الشيب  جبنة موزريال EUR 347,500.00 شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -احة مصرف الو  فيصل خليفة صالح الشيب  حليب مبخر EUR 285,200.00 شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم 

 الرئيس ى -مصرف الوحدة  مندر الفاهم عيس ى الجربى زيت نباتي EUR 353,600.00 شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية

 الرئيس ى -مصرف الوحدة  مندر الفاهم عيس ى الجربى جبنة مثلثات EUR 144,000.00 شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغدائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم ذرة USD 1,860,000.00 الشروق الليبية للمطاحن واألعالف شركة

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سعاد امحمد خليل البرقلي  كرتون مطبوع USD 92,800.00 شركة املدينة الدولية للصناعات الغدائية وطحن الحبوب

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سعاد امحمد خليل البرقلي  أكياس لحفظ تشبس USD 24,850.00 دينة الدولية للصناعات الغدائية وطحن الحبوبشركة امل
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 صراتةفرع م -مصرف شمال افريقيا  سعاد امحمد خليل البرقلي  زيت نخيل USD 115,566.00 شركة املدينة الدولية للصناعات الغدائية وطحن الحبوب

 وكالة كورنثيا -مصرف الصحاري  مصطفى علي ابوبكر حمرانه بندق USD 156,400.00 شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  

 ماجر فرع -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد مسلم  قطع غيار للمصنع EUR 41,578.61 مصنع املقاول لصناعة االجر

 املختار -مصرف الصحاري  عالء سعيد عبدهللا النوارى  كسكس ي و برغل  USD 97,366.80 شركة امتداد الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   دمحمد مفتاح موس ى العاب اسمدة زراعية USD 308,837.04 شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي طارق رضوان الطاهر  كريمةكاالزين وشامبو  USD 140,740.00 شركة الرضوان الستيراد االدوية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  الهادي امراجع دخيل صالح الدين شاي  USD 269,500.00 شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  اواني طهي USD 35,420.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  اواني طهي USD 109,402.50 واملنزلية شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد رمضان مصباح الراجحى  اوانى طهى  USD 53,968.00 شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي  حليب كامل الدسم  USD 39,744.00 القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 فرع صرمان - مصرف شمال افريقيا علي مصطفي على سالم  زيت USD 1,043,437.50 شركة اجنحة التميز الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد فرن كهربائي منزلي USD 95,917.50 شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد غاز منزلي غاطس USD 353,650.00 ها شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيار 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  زكريا علي ابراهيم اجويلي قطاعات بي في س ي USD 114,254.63 مصنع الضحى بنغازي لصناعة األملونيوم 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  زكريا علي ابراهيم اجويلي قطاعات بي في س ي USD 121,769.60 مصنع الضحى بنغازي لصناعة األملونيوم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس شكالتة USD 69,059.20 شركة الفوارس الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة أخشاب  EUR 125,810.00 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بشير سليمان أبوعجيلة قداد مواد تشغيل EUR 4,830,560.00 شركة العلوص للمطاحن ومضارب األرز 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  يسم طارق سليمان الفوناسم أثاث  USD 81,600.00 شركة االتحاد الرائدة الستيراد األثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب زيت طهى  USD 1,572,250.00 شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عود عمرو الزرقى محمد مس شكالتة  EUR 151,230.76 شركة الحصاد العاملي الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد لحم مجمد USD 2,055,350.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم مجمد USD 398,950.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  هيثم سالم علي املصمودي تعبئة رصيد منظومة USD 600,000.00 شركة الهزار للخدمات و اإلستثمار السياحي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمد ميالد محمد عطية م مواد خام  EUR 69,031.60 مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اية زهير صالح كمال  أدوية USD 700,000.00 شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رشيد محمد فرج الصوانى  قنينات فارغة USD 402,951.12 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض مستلزمات انتاج EUR 249,116.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي م محمد الرعيضمحمد عبدالكري علب EUR 1,333,319.13 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الصادق نصير فرج البوعيش ي  مضخات مياه  EUR 119,980.20 شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ليمان جمعة أحمد سالم س مواد تنظيف  EUR 76,885.40 شركة ليبيا املجد الستيراد مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد سالم سليمان جمعة  شامبو  EUR 176,094.00 شركة ليبيا املجد الستيراد مواد التنظيف 

 فرع الجميل -مصرف املتحد  يمحمد احفيظ محمد الشبشوب مواد خام  USD 45,600.00 مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  حبوب ذرة  USD 3,875,000.00 شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي لدين ابراهيم محمد ابو صبعصالح ا علب للطالء EUR 47,083.68 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة  اطارات سيارات USD 332,738.00 شركة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  هالة مفتاح محمد ابوعتيق أغدية اطفال  EUR 216,804.00 شركة النبق الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد خليفة سالمة  زيت  USD 102,600.00 شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد خليفة سالمة  مصبرات هريسة . USD 58,800.00 شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة زيد توفيق محمود لياس قماش  USD 171,645.44 شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

 مصرف الخليج االول الليبي حمد التواتي املزوغي التواتي م كيماويات بناء USD 100,850.00 شركة صرح للكيماويات وحلول البناء 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر مواد صحية EUR 81,484.65 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا سمن USD 231,672.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مكثف   EUR 3,993,000.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه فالتر ورشاشات زراعية USD 137,422.50 شركة سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه رشاشات زراعية EUR 60,345.50 شركة سهل الفضيل ابو عمر الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سالم امحمد علي عنيبه مواد خام USD 73,500.00 مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها شركة أنابيب

 مصراته -ي املصرف االسالمي الليب محمد مختار فرج جبران عجول حية EUR 1,099,275.00 شركة املختار الجديد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 الرئيس ي  -مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار  تالجات فريزات غساالت EUR 359,684.00 شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد عنيبهامحمد سالم ام جبنة شيدر  EUR 74,550.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه جبنة موزاريال EUR 81,900.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
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 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا صالح ابوبكر الهادي حمرانه قهوي  USD 123,264.00 شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابودر الشارف خليفة سالمة مولدات كهربائية  USD 60,100.00 شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي ي محمد عمران الغزيوي عل برمجيات USD 8,740.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي علي محمد عمران الغزيوي  اشتراكات شهرية EUR 104,419.84 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي علي محمد عمران الغزيوي  تراخيص EUR 13,125.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي علي محمد عمران الغزيوي  معدات USD 109,350.00 ليبيانا للهاتف املحمول  شركة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نصر الدين ابراهيم الطاهر الرائس ترخيص  USD 427,360.00 شركة الشفق لتقنية املعلومات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث  USD 20,400.00 شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد رمضان الرمالي مفروشات وتحف USD 75,020.70 شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حمد رمضان الرماليمحمد أ اثاث  USD 108,550.00 شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس  مواد خام  USD 76,415.00 شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د بشير علي السعداوي أحم بطاريات سيارات USD 176,366.33 شركة املسار املتحد الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  سخانات مياه USD 372,900.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 318,263.06 هربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الك

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح مواد خام  USD 210,840.00 شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أمجد خليل الحسين األرباح قطع غيار  USD 25,480.00 يبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقيةشركة النهضة الل

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو  عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مكيفات  USD 738,229.89 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي مكيفات  USD 655,375.70 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد املجيديب حسين رمضان اكسسوارات الومنيوم USD 74,667.60 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD UPVC PROFILES 520,763.01 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى بطاطا شبس ي USD 150,740.00 لحومشركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي وال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش املونيوم  USD 250,223.00 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع مضخات مياه  USD 124,254.06 ستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة حدائق جنات الستيراد االالت و امل

 جنزور  -الصحاري مصرف  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة مروحة كهربائية  USD 67,032.75 شركة القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد تنظيف  USD 138,900.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 ليبيمصرف الخليج االول ال عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 76,252.36 شركة االتصاالت الدولية الليبية
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 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس استحقاق خدمة EUR 2,285,468.18 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس استحقاق خدمة USD 572,139.35 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمات EUR 224,886.56 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمات EUR 304,991.89 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 االول الليبي مصرف الخليج عادل بشير محمد ابوفارس خدمات EUR 187,781.77 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 3,976.94 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 23,386.52 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 27,066.05 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال USD 15,371.59 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 38,850.30 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات EUR 18,000.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات EUR 24,772.26 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي ل بشير محمد ابوفارسعاد تجوال EUR 67,897.74 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال USD 67,875.44 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 28,116.33 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمة تجوال USD 45,106.46 االت الدولية الليبيةشركة االتص

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات EUR 6,797.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي حمد ابوفارسعادل بشير م معدات EUR 10,241.96 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات USD 14,583.77 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات EUR 36,227.52 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 37,500.00 ولية الليبيةشركة االتصاالت الد

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 335,423.34 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي سعادل بشير محمد ابوفار  تجوال EUR 222,414.26 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 137,388.01 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس [دعم فني EUR 143,520.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس معدات  USD 390,928.34 الليبيةشركة االتصاالت الدولية 
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 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمةتجوال USD 130,514.94 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي مد ابوفارسعادل بشير مح معدات إتصاالت EUR 206,044.25 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 212,167.24 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال EUR 106,615.24 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس خدمة تجوال EUR 15,105.86 دولية الليبيةشركة االتصاالت ال

 مصرف الخليج االول الليبي عادل بشير محمد ابوفارس تجوال USD 198,459.03 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي ير محمد ابوفارسعادل بش معدات اتصاالت USD 298,162.60 شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف EUR 546,045.60 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي   محمد عبدالكريم محمد الرعيض مواد تعبئة وتغليف EUR 37,200.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مسحوق حليب  EUR 371,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة  EUR 875,900.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ربيع خليل محمد العالم دجاج مجمد USD 1,000,050.00 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل ربيع خليل محمد العالم دجاج مجمد  USD 780,003.12 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان عبدهللا بن راس على  خالطات مياه  USD 118,250.84 شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ضان عبدهللا بن راس على محمد رم سخانات  EUR 245,657.50 شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي  مستلزمات تشغيل USD 116,950.30 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير شاهين الزوبي  تشغيلية مواد  USD 98,443.80 شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  الصديق محمود حسن طروش ادوية USD 510,000.00 شركة شعلة الشرق الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 471,034.00 تها شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 360,311.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات USD 634,782.00 وسائل النقل وملحقاتها شركة الرواد العاملية الستيراد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات  USD 439,909.00 شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  احمد سالم رجب االمين  قطع غيار سيارات  USD 148,315.00 يراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة انس إلست

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالرحمن عامر صالح  سراميك  USD 261,850.78 شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم املهدي حسين الغويل صدر دجاج مجمد USD 72,500.00 املواد الغذائية و املواش ي و اللحومشركة الجاسرة التجارية الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق رضوان الطاهر الطاهر أدوية GBP 136,544.44 شركة الرضوان الستيراد االدوية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الياس مسعود يحى البارونى قطع غيار  USD 275,211.81 السيارات وقطع غيارها شركة ايتران الستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي صالح عامر ضو دعباج مولدات USD 495,217.00 شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى ارز  USD 96,058.56 ابوشنب إلستيراد املواد الغذائيةشركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح علي عبد السالم الفاس ي معدات مطابخ  USD 216,192.76 شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  خالد املهدي إبراهيم  ورق  USD 117,000.00 لالستثمار الصناعي ذات املسؤولية املحدودةشركة النخبة 

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك شفاط كهرابائى  USD 70,158.50 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك مواد كهرومنزلية  USD 231,570.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  وائل سالم عبد الرزاق العوامي  سيارات  USD 3,208,312.00 شركة محركات الفا الستراد السيارات وقطع غيارها 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي  زيت و شانبو للشعر EUR 96,815.12 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي العرادي عبداملجيد عبد السالم محمد  مكيفات USD 651,301.36 نزلية و الكهربائية شركة مرسين الستيراد املواد امل

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه فاصولياء علب  USD 242,393.50 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة USD 1,101,312.00 د املواد الغذائيةشركة هتون الستيرا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بدر الدين أحمد مجمد الجمل هواتف محمولة  USD 214,690.00 شركة اوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  طه حسين علي بن حسين  شراء خدمات استشارية EUR 158,985.25 شركة األيادي للتدريب و االستشارات 

 مصراته -سالمي الليبي املصرف اال  محمد امحمد حسن ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 359,721.30 مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  اسامة سالم املبروك بن مصباح  تعبئة رصيد منظومة USD 75,000.00 شركة املقام االمين للخدمات واالستثمار السياحي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ر فتحى سالم فيتور بن فيتو  مواد خام USD 470,000.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران  مواد خام  USD 91,000.00 شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي تف اجهزة ها USD 1,512,381.00 شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى كامل الدسم حليب  EUR 1,368,960.00 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  لطاهر أحمد الطاهر خضرا الواح خشبية USD 2,363,913.48 شركة السواعد للصناعات الخشبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أسماء صالح مسعود النقراط مستلزمات زراعية  USD 27,672.80 شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  زيت ذرة USD 107,172.00 شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  البهلول عبدالسالم سالم البهلول  دقيق أبيض USD 137,700.00 شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب زيوت صناعية  USD 50,437.52 قل وملحقاتهاشركة الرمال الليبية الستيراد وسائل الن

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  جبريل محمد جبريل الكوت اغظية بالستيكية  USD 95,040.00 شركة شيماء للصناعات الغذائية املحدودة
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  توفيق ابراهيم محمد درميش  مستلزمات طبية USD 41,253.92 الدوية واملستحضرات الطبية شركة الوقاية املميزة إلستيراد املعدات الطبية وا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 127,285.44 شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عبد هللا فرج طرفاية ابراهيم  بطاطة مجمد EUR 72,072.00 يرات البركة إلستيراد املواد الغذائيةشركة خ

 السياحية  -صرف االسالمي الليبي امل مسعود اشتيوي يوسف يوسف أجهزة مرئية USD 205,075.80 شركة االفق الذهبي الستيراد املواد الكهربائية االجهزة االلكترونية واملواد املنزلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضا رمضان سالم قربادى  زبدة USD 66,880.00 شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د معيتيقسراج عمر أحم مولدات كهربائية  USD 181,488.00 شركة تابكت الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن محمد امحمد االحول التير أقمشة USD 360,585.00 شركة دروب الفجر إلستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  علي رمضان علي سويد مواد تنظيف USD 21,392.80 التنظيفشركة املسرة املتميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  معتز محمد على زوبي صويا  USD 1,294,125.00 شركة الوادي للمطاحن و األعالف والغالل

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  معتز محمد على زوبي صويا USD 9,758,000.00 شركة الوادي للمطاحن و األعالف والغالل

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  معتز محمد على زوبي إضافات عالفية  EUR 560,450.00 شركة الوادي للمطاحن و األعالف والغالل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي بدالوهاب الصغير حسين عبدالرحمن ع ادوية بشرية USD 251,098.00 شركة نور االمانة الستيراد االدوية و املستلزمات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فاطمة ساس ي علي الفقيه  ورق لصناعة العلب  USD 1,411,500.00 شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد عبدهللا زوبي مواد صحية EUR 182,015.37 د مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة االمتياز الحديث الستيرا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني شاى  USD 48,132.00 شركة جودة املراعي الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني تونة  USD 142,500.00 ة املراعي الستيراد املواش ي واللحومشركة جود

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل الهادي منصور احمد ابوسنينه حبوب قهوة خام  USD 114,336.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق  USD 140,300.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 ةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليان الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 124,300.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة أسامة مفتاح محمد الناقوزي مواد خام TND 94,248.00 شركة املصدر الليبية إلستيراد املواد الخام

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر تعزيز اعتمادات  USD 5,000,000.00 مصرف اليقين

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث USD 138,200.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل  مجوهرات من الذهب USD 1,360,074.00 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

افذ والديكورات مشركة التواصل الجديد لصناعة االبواب و   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي مصطفى عبداللله السركس ي  بي في س ي  USD 303,657.18 ن االملونيوم والبي في سالنو

 تاجوراء -مي الليبي املصرف االسال  علي عبد السالم علي بنور  مضخات مياه EUR 74,460.00 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  سخانات EUR 103,632.00 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها
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 ذات العماد -مصرف الواحة  عبدالرزاق محمد خليفه العقيبي مختلفة من البنانواع  EUR 132,058.00 شركة الخيط الرفيع االول الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الشويرف علي عبدهللا الرزاقي معدات طبية  EUR 97,665.60 شركة السلوى الستيراد املعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الشويرف علي عبدهللا الرزاقي طبية مستلزمات EUR 107,800.00 شركة السلوى الستيراد املعدات الطبية

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة USD LED TV 1,291,020.00 شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  فائزة مفتاح الفرجاني مفتاح  أساور ذهب USD 2,600,503.00 ثمينة واالحجار الكريمةشركة اللؤلؤة الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات واملعادن ال

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد البشير رجب الطوير سماد ثاني فسفاط USD 300,000.00 شركة النور األبيض الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

 الرئيس ي  -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى فريزات EUR 1,323,890.00 كة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها شر 

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران خليفه عبدالواحد خليفه مشاض ى  نسكافي USD 53,792.00 شركة جود الرضاء الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  مضخات منزلية EUR 167,596.80 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير  د بناءموا EUR 86,253.60 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عادل عمرابوبكر ابوحنك  معدات كهربائيه  EUR 165,826.63 شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عادل عمرابوبكر ابوحنك  اجهزا كهربائيه  EUR 697,131.00 جهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارهاشركة انوار املدينة الستيراد اال 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حبيل عبدهللا محمد عبدالسالم ابو  مواد صحية  EUR 313,253.00 شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مفتاح محمد الصغير  قطع غيار  USD 25,456.00 شركة الحزام الزراعي إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اسماء احمد عبدهللا كامل كحول ومعقمات  USD 66,490.56 لطبية ومستلزمات شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات ا

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين عمر عبدهللا املجرى  مضخات ري زراعي USD 1,362,562.00 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النواران فرع مصراتة الحسين عمر عبدهللا املجرى  ملحقات ري زراعي USD 157,735.59 شوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة ال

 ليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي ال أحمد حكيم أحمد الدوادي  اسمنت USD 581,000.00 شركة الفهد السريع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه سلك لحام USD 61,302.74 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 378,700.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 الرئيس ي  -مصرف األمان  فتحي أحمد محمد القمودي معدات إتصاالت USD 701,803.70 مال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات شركة ر 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح عبدهللا صالح عبدهللا اطارات  USD 592,302.40 شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر اسمنت USD 945,000.00 تيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة طريق النور الس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد علي االجهر حديد USD 1,438,905.60 شركة طريق النور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر سالم عبدهللا عليلش  FA ROLLصابون  USD 238,456.32 كة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شر 

 ئيس ىالر  -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط تفاح واصفر خام  USD 154,560.00 شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي رضاءالطاهر محمد بن يونس ادوية USD 107,250.00 شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  هللا محمد الطويلعبداللطيف عبد مواد تنضيف USD 174,965.76 شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد رجب رمضان قنباشة إطارات زراعية USD 268,372.88 شركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان  مستلومات تشغيل  EUR 27,790.00 يارها شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غ

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سار الشاذلي محمد مسعود أدوية  EUR 189,092.18 شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سار الشاذلي محمد مسعود أدوية EUR 286,697.88 بية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبيةشركة املتوسطية اللي

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية مالبس و أحدية  USD 643,284.62 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان  بذور  EUR 139,859.48 الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعيةشركة الزراعي الدولي 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 700,326.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  فهمي عبد القادر رشيد  بسكويت   EUR 59,172.75 شركة مجموعة الزهور الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  فهمي عبد القادر رشيد  مشروبات  EUR 107,892.00 شركة مجموعة الزهور الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  فهمي عبد القادر رشيد  قشطة  USD 119,220.90 ة مجموعة الزهور الستيراد املواد الغذائيةشرك

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة  أفران  EUR 401,428.00 شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ايمن امحمد مسعود املبروك  عجول حية EUR 369,600.00 الخوة املتالقون الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم حسب الفئة شركة ا

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف جليلة بنت الحبيب بن علي مازني اكياس للقطن الصحي EUR 60,932.80 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  املنجد البهلول احمد كريم شكالطة  EUR 72,253.48 شركة زهور الخير الستيراد املواد الغدائية

 ةمصرف النواران فرع مصرات محمد بشير علي القائد مواد خام USD 1,930,500.00 شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 778,920.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون قطاعات حديدية EUR 1,330,000.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  مراد ابوزيد محمد الطرشاني غاز خام صناعي USD 672,000.00 اد التنظيفشركة الناصعة لصناعة مو 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  كرتون تغليف USD 118,705.39 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

اقية الستير   مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خليل مصباح أحمد وهيبه  دجاج مجمد  USD 2,752,000.00 و املواش ي واللحوم ئية و الخضروات اد املواد الغذاشركة السرايا الر

 فرع زليتن -مصرف اليقين  م الحاج احمداسامه رجب ابراهي مولدات كهربائية  USD 39,830.00 شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش مكينة تحلية مياه USD 61,100.00 شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هللا عليلشعبدالفتاح سالم عبد قمح طري  USD 8,172,600.00 شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد علي احمد عامر  حليب معقم EUR 150,750.00 شركة دليل العرب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 
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 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس مواد بناء EUR 263,725.81 شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض قطع غيار  USD 147,536.57 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عبد الكريم محمد الرعيض فواكه  EUR 127,077.60 شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة عمر احمد عبدهللا بالحاج علب فارغة USD 250,240.00 شركة الحسام الليبي للصناعات الغذائية

 فرع زليتن -مصرف اليقين  ينهاملهدى منصور أحمد ابوسن فاصوليا و فول  USD 184,825.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه حمص USD 189,000.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ان محسن سليم علي صو  معدات طبية EUR 213,826.42 شركة الجيل القادم الستيراد االدوية و املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة احمد محمد خليفة العجيل  سيراميك  USD 3,234,240.00 شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح احمد محمد العاتي  موقد غاز  EUR 241,152.23 شركة الالحق الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

اقية الستيراد املواد الغذائية  الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عيس ى بلعيد الصادق  صوان فاصوليا ابيض USD 133,000.00 شركة املائدة الر

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  جمعة نصر امبيه فليفل معدات طبية USD 996,000.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل بذور زراعية USD 961,385.00 شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عبد الرازق بدر عطية زبدة EUR 97,280.00 واد الغذائيةشركة بدر الخير السيتراد امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  جبنة  EUR 83,070.00 شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خوله مصطفى سليم صوان  مالبس نسائية USD 99,800.00 واملنسوجات واملصنوعات الجلدية شركة الرواد االولي الستيراد املالبس 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  انور بشير سليمان قداد لحم مجمد USD 954,010.34 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي اللحوم 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  زياد محمد الكبير الصادق القريو  زيوت محركات EUR 48,023.20 السيارات وقطع غيارها  شركة محركات االصالة الستيراد

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  عريبي شعبان عريبي الحاجي تونة  USD 139,750.00 شركة غذاء املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسئولية املحدودة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عريبي شعبان عريبي الحاجي زيتون  USD 54,574.08 شركة غذاء املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسئولية املحدودة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عمرو الشتيوي عمرو  مكيفات USD 438,649.00 الكهربائية وملحقاتها شركة التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية و 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش حليب أطفال USD 1,410,000.00 شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم عمر املقصبي حمض الخليك EUR 189,306.40 ربي للصناعات الغذائيةشركة التضامن الع

 لسياحية ا -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  االت ثقيلة USD 142,600.00 شركة سما الحديثة الستيراد االالت و املعدات الصناعية و قطع غيارها

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مولدات USD 350,975.00 شركة سما الحديثة الستيراد االالت و املعدات الصناعية و قطع غيارها

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد علي عبدهللا االسطى  مواد خام USD 641,520.00 شركة الجرف للصناعات البالستيكية واالكياس بمختلف انواعها واحجامها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  مخلوف محمد عبدهللا املشتال   شاشات مسطحة  USD 264,080.00 شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
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 رع تاجوراء -مصرف الواحة  عماد محمد الهادي ابوكرازه اكياس نايلون  USD 252,000.00 شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عائشة صالح محمد الريانى االت ومعدات تشغيل  USD 422,480.00 شركة العافية الليبية للصناعات الدوائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة ألبان و مشتقاتها USD 858,180.42 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج قطع غيار مبردات USD 117,117.35 شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى  ت تشغيل مستلزما EUR 173,609.83 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى  الواح عازلة  EUR 67,336.52 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

افل الستيراد املواد الغدائية   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رج هالب عادل صالح الحاج ف بسكويت  EUR 79,279.69 شركة الرو

 فرع طرابلس -مصرف املتحد  فتحي البهلول محمد بن علي  حليب  EUR 103,504.50 شركة العنوان الليبي الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الطاهر كعبص زينب الكيالني تونة USD 1,430,000.00 شركة انانار الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نوري احمد مسعود تاللة  سجاد EUR 1,900,000.00 شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج ب فاصولياء عل USD 170,000.00 شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ايمن حسين ابراهيم بالحاج أرز  USD 230,250.00 شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د احمد مسعود تاللة مسعو  مواد خام  USD 936,360.00 شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد محمد بارود  زيوت محركات  EUR 78,306.64 شركة التسارع الجديد الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل EUR 157,334.80 ن البالستيك واألملونيوم مصنع بالحاج لصناعة الحصائر البالستيكية وملحقاتها م

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا عمر أحمد عبدهللا بالحاج  مستلزمات تشغيل EUR 287,776.71 مصنع بالحاج لصناعة الحصائر البالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعد ضو سعد ابوستة  ادوية GBP 39,000.00 شركة الريادة فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد عبد العزيز فطيس ية معدات طب EUR 118,306.41 شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد املبروك علي مدهين غساالت  USD 382,289.00 شركة املض ي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  حسين عمر عبدالسالم رحومه أرز  USD 69,920.00 لغذائية شركة املتوسط الزاهر الستيراد املواد ا

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أكرم محمد مفتاح شلتات سبائك ذهب USD 1,550,000.00 شركة دار لؤلؤة لصناعة الذهب والفضة

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرزاق محمد خليفه جحا  مواد خام EUR 144,335.34  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد فضيل امغرغر حسين مواد خام USD 1,009,190.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي مستلزمات طبية  USD 59,662.00 يةشركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد محمد علي زبيدة قهوة هندية USD 80,256.00 شركة عطر الجمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطيب محمد الزواوي  عجول حية  EUR 1,898,000.00 راد املواد الغذائية واملواش ي واللحومشركة املذاق الطيب الستي
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطيب محمد الزواوي  زيت ذرة  USD 1,729,600.00 شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 السياحية  -املصرف االسالمي الليبي  علي امحمد علي شبل ادوية EUR 321,675.00 شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  قليوانحازم محمد على  مكرونة  USD 100,024.00 شركة ديزاين الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم محمد عبدهللا رفيده مضمضة ومعاجين أسنان EUR 172,034.12 شركة املركز الليبي للخدمات الطبية

 فرع زليتن -مصرف اليقين  هالهادي منصور احمد ابوسنين حمص USD 120,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي امال املهدى ابراهيم قداد جبنة موزريال EUR 643,500.00 شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ليفة احمد ابوشعالة ابراهيم خ قطع غيار شاحنات EUR 282,880.00 شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد علي خليفة الدحنوس  مالبس USD 35,000.00 شركة سيلين الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عالء الدين محمد خير منصورمسلم  مواد تنظيف USD 92,958.00 شركة الكهرمان الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي عصائر USD 133,680.00 شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  ابوبكر محمد على فرحات بن سعود زيت ذرة   USD 163,857.00 لغذائية واملواش ي واللحومشركة الينسون الستيراد املواد ا

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج USD 2,738,240.50 شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواسير بي بي ار USD 748,015.24 مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها  شركة االمتياز الحديث الستيراد

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  فرع مصراته -ن مصرف اليقي الصديق مفتاح سليمان سبس ي قطاعات الومنيوم USD 165,250.00 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي سرانتي EUR 58,064.28 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  ن سبس يالصديق مفتاح سليما ماكينات USD 88,700.00 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

افذ من االلومنيوم و البي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي مستلزمات بي في س ي USD 148,037.10 شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبة  حليب اطفال EUR 2,419,361.04 زمات شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستل

 ف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصر  ايمن مصباح احمد وهيبة  حليب اطفال EUR 2,473,576.80 شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 الرئيس ي  -مصرف األمان  سفيان محمد الهادي أبوزودة أحدية  USD 479,442.43 شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب  EUR 160,000.00 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب USD 420,000.00 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض معجون طماطم EUR 80,115.00 واد الغدائيةشركة املقداد الستيراد امل

افذ ودرابزين واألملونيوم  فرع مصراته -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش قطاعات الومنيوم  USD 223,400.00 مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو

افع EUR 40,976.20 ية للموانيشركة الليب  فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان  قطع غيار االت رو

افع EUR 246.5 شركة الليبية للمواني  فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان  قطع غيار آالت رو
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افع EUR 1,504.00 شركة الليبية للمواني  فرع مصراته -مصرف اليقين  حمد حميدان محمد على م قطع غيار االت رو

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 826,500.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قطع غيار  EUR 100,862.14 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال قمح صلب USD 870,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال اكياس بالستيك  USD 105,000.00 شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 زليتن -مصرف الواحة  عيس ى حسن علي بن فايد الومنيوم USD 31,275.00 مصنع السرايا لصناعة االبواب و النوافد من االلومنيوم

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  محمد حسين محمد التومي  ألواح  EUR 144,473.00 شركة مجموعة الصفراني الستيراد مواد البناء 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  محمد حسين محمد التومي  MDFالواح  EUR 99,499.60 تيراد مواد البناء شركة مجموعة الصفراني الس

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض رخام USD 348,000.00 شركة األيادي لصناعة مواد البناء 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد صالح الدين حسن بن والي  معدات ورش كهربائية USD 165,959.38 والورش ومستلزماتهاشركة لينة الدولية الستيراد معدات وتجهيزات املصانع 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابوبكر محمد احمد الغويل مصبعات بالستيكية  USD 66,520.00 شركة راما للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الحسين محمد يوسف حمودة نضائد USD 412,578.21 وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها شركة زاد السفر الستيراد

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران دجاج مجمد USD 286,916.00 شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  مكيفات USD 492,030.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد التواتى املزوغي التواتي الصقة سيراميك EUR 48,064.60 شركة صروح للكيماويات

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي ثالجات USD 124,270.98 املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و 

 االدارة العامة -املتحد  مصرف حسين سليمان عطية هويدي ثالجات USD 98,394.60 شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم  زيوت و التشحيم USD 160,012.50 شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  جليل عثمان الصيد هشام عبد ال -تجديد تراخيص USD 90,571.59 شركة البعد التاسع لتقنية املعلومات واالتصاالت 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي شاشات وحدة التعبئة EUR 12,704.00 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لهادي العروس يعبدالباري علي ا مواد خام  USD 275,560.00 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي محمدخليفة عبدالقادر املقطوف بالط اسقف الومنيوم  USD 38,765.38 شركة السد للمقاوالت واألستثمار العقاري 

 املنشيه  -املصرف التجاري العربي  عدنان محمد عون الذكر وة هنديةقه USD 269,472.00 شركة زين الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فرحات منصور الفيتوري حموده كوبسيت ألومنيوم USD 60,956.25 شركة الجبل لصناعة البي في س ي و االملونيوم و الديكور 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فرحات منصور الفيتوري حموده اكسسوار الومنيوم USD 88,294.70 وم و الديكور شركة الجبل لصناعة البي في س ي و االملوني

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فرحات منصور الفيتوري حموده ألومنيوم ساللم USD 42,490.00 شركة الجبل لصناعة البي في س ي و االملونيوم و الديكور 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صطفى أحمد مصطفى تيكه م مموادخا USD 183,570.00 قية شركة الخبرة للصناعات الور 

 املنشيه  -املصرف التجاري العربي  محمد مفتاح عمر سعد قمح USD 1,815,000.00 شركة الحبة الذهبية لتصفية االرز وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الباسط محمد جمعة حسين رخام جاهز USD 65,700.00 تيراد مواد البناءشركة الوصال الدولية الس

 س ى طرابلس الفرع الرئي -مصرف اليقين  ايهاب يونس ساس ي ابوزخار خدمات نقل بحري  USD 1,900,000.00 شركة درب التميز للتوكيالت املالحية والشحن الجوي والبحري والبري والنقل

 الرئيس ي  -مصرف األمان  محمود عبدالناصر محمد عكعك منزلية وكهربائية  USD 129,602.40 شركة أدوات العاصمة الستيراد وتوزيع االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  جبريل على محمد الجطالوي  اشتراك باقة بي إن USD 900,000.00 شركة سفير الستيراد املواد االلكترونية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد إبراهيم علي ارفيده  ورق تصوير  USD 209,848.00 شركة كلبس ليبيا الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصراتهفرع  -مصرف الواحة  مد زوكهفاطمه إبراهيم مح مصاريف شحن بضائع EUR 594,500.00 شركة كفالوس للتوكيالت املالحية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  امحمد مصباح امحمد الكوت ذهب USD 4,360,200.00 شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  وكمحمد نور الدين  عبدالسالم املبر سيارات  USD 579,400.00 شركة الرحاب الستيراد السيارات وقطع غيارها

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد املهدي إبراهيم صولة  مضخات USD 84,933.00 شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي لم بن خليفة هشام خليفة سا احواض ومغاسل USD 118,000.00 شركة خزفية الستيراد مواد البناءواملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف  مواد بناء EUR 96,582.10 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراتهفرع  -مصرف الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى مواد صحية USD 74,537.50 شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراتهفرع  -مصرف الواحة  خالد محمد عبدهللا الزوبى خراطيم مياه USD 60,320.50 شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي  دجاج مجمد USD 2,230,400.00 ار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة اسو 

 وكالة شارع الوادي -املتوسط مصرف  وليد الهادي محمد الورفلي قطع غيار USD 1,484,320.50 شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فرج أمحمد فرج الجهيمي سيراميك USD 45,791.00 شركة التشيد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمد احمد علي ابوتركية م زيوت محركات USD 94,403.20 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية  سيارات USD 3,395,400.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار سيارات  USD 334,374.22 يار واستيراد والتصدير شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغ

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي  نقاط بيع USD 307,000.00 شركة معامالت للخدمات العامة


