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 03/03/2021حتى  25/02/2021 من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

ستندية إلجراءات فتح اإلعتمادات املبشأن الضوابط املنظمة  31/12/2020( املؤرخ في 9/2020إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم)استنادا 

افقة الجهات الطالبة فتح اإلعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك ا من الضوابط (5وإيماًء إلى الفقرة)  العتمادات.العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 صرف والفرعامل اسم املمثل القانوني السلعة  ملةع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 امليدان -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام يورو 1,814,770.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد خام يورو 181,600.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  اكياس تعبئئة دوالر 235,000.00 نجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف شركة ال

 سالميه فشلومالصيرفه اال  -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  كبريتات دوالر 65,000.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  كبريتات دوالر 17,952.00 شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

اقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  س يصالح الدين محمد قاسم السنو  اجهزة اشعة دوالر 279,100.00 شركة املتحدة البر

اقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين محمد قاسم السنوس ي اجهزة تعقيم دوالر 113,990.00 شركة املتحدة البر

اقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  ح الدين محمد قاسم السنوس يصال  معدات طبية دوالر 137,680.00 شركة املتحدة البر

 فرع مصراتة -مصرف الوحدة  عابد علي السنوس ي علي التومي قومات داخلية دوالر 158,651.54 شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  إبراهيم سلطان محمد عبدالجليل تونة دوالر 310,000.00 شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية

 فرع زليتن -مصرف اليقين  خوجه مفتاح خوجه اليسير مبيدات زراعية دوالر 82,550.00 شركة ارض الخير الستيرد االالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  الطاهر احمد عيس ىمحمد  اطارات يورو 816,486.48 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل املختلفة 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد العياش خضورة مواد خام دوالر 335,143.00 مصنع الغزاله لصناعة الطالء

 رابي االشه -مصرف الجمهورية  بيشير املبروك محمد ابوقيلة ذرة دوالر 3,100,000.00 شركة السد لصناعة االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب قطع غيار يورو 80,214.60 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب قطع غيار يورو 141,146.68 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب زيوت وماء تبريد يورو 267,507.20 ستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة ادري ال 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب قطع غيار يورو 35,108.60 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض كريمة TND 192,700.00 اد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحومشركة الغذائية إلستير 

 مصرف الخليج االول الليبي لكريم الرعيضمحمد عبد الوكيل عبد ا جبنة شرائح يورو 1,129,081.16 شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش صابون  يورو 986,586.00 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف
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 قرقارش -صرف التجاري العربي امل عبدالرزاق بشير محمد النفاتي غساالت دوالر 558,824.00 شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد عياد املبروك غرسة مستلزمات حلويات يورو 34,384.34 شركة منافع الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -الرئيس ي مصرف املتوسط الفرع  هاشم علي محمد الفيتوري خزائن دوالر 21,546.00 شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن وامللفات

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة دجاج مجمد دوالر 2,226,581.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الخليج االول الليبي مصرف مالك أحمد عمر أبوشعالة اطارات دوالر 254,630.80 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس اطارات دوالر 207,745.92 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 سوق فرع ال -مصرف الوحدة  يوسف ميالد الشبعان ابقار و اغنام حيه دوالر 1,447,250.00 شركة االتحاد الستيراد املواش ى واللحوم

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  يوسف ميالد الشبعان لحم حولي مجمد دوالر 204,450.00 شركة االتحاد الستيراد املواش ى واللحوم

 فرع السوق  -مصرف الوحدة  يوسف ميالد الشبعان لحم ابل مجمد دوالر 423,000.00 شركة االتحاد الستيراد املواش ى واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسان عبدالقادر محمد بودقه مثاقب ومناشر لجراحة دوالر 118,010.00 و  املعدات الطبيةشركة املختصة إلستيراد األدوية 

 مد الشريفاح -مصرف الجمهورية  محمد محمد العياش خضورة اقفال ومقابض ابواب دوالر 121,043.00 شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  جالل عبدهللا محمد املنقوش مالبس يورو 218,664.94 شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ةمحمود سالم مصطفى حداق ثالجات ومكانس كهربائ دوالر 225,737.30 شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس رشيد محمد فرج الصواني أغظية قنينات دوالر 103,243.01 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 امليدان -مصرف الجمهورية  مفتاح الجبيو محمود شعبان موز  دوالر 754,100.00 شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة

 مصرف الخليج االول الليبي محمد ابو القاسم محمد ابو زيد قرطاسية دوالر 76,794.00 شركة املصدر الحديث الستيراد القرطاسية

 بنغازي  -يس ي مصرف املتوسط الفرع الرئ طارق محمد علي الورفلي عسل دوالر 35,705.60 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي زبدة يورو 41,126.24 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي شاهى دوالر 306,107.20 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي زيت دوالر 76,377.60 ف الستيراد املواد الغذائية شركة الكو 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي تونة دوالر 188,220.00 شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  شعير دوالر 1,188,000.00 ومضارب االرز شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  شعير دوالر 6,560,000.00 شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز 

 فرع الرويسات -مصرف الوحدة  غزال شلقامي عبدالرحمن محمد معدات زراعية دوالر 150,970.00 شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية

 مصرف الخليج االول الليبي قيس فتحي محمد دوزان معدات طبية يورو 91,643.02 شركة االزير الستيراد االالت واملعدات الطبية

الردو  283,000.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية  فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس تةشكال 
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افه -رية مصرف الجمهو  عبداملجيد أبراهيم ابوالعيد كشالف بن دوالر 144,192.00 مصنع تبارك لتعليب و تحميض البن و املكسرات والبقوليات و التوابل   الزاوية للصير

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  أحمد بشير على السعداوي  إطارات سيارات دوالر 42,021.12 تهاشركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل وملحقا

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  أحمد بشير على السعداوي  اطارات سيارات دوالر 135,930.00 شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته امليدان -مصرف الجمهورية  عبدهللا احمد محمد الشعافي دجاج مجمد دوالر 202,500.00 لخضروات والفواكه شركة النكهة الرفيعة للمواد الغدائية ا

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  حسام محمد ابو زريبه طرنيش أجبان يورو 57,827.96 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني رخام يورو 468,900.00 م والجرانيت و مواد البناء شركة قرارة لصناعة الرخا

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني رخام يورو 64,187.22 شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  سالم امحمد علي عنيبة مضخات دوالر 209,861.00 الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركةسهل الفضيل أبوعمر 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  موس ى أمحمد رمضان املرغني قطاعات الومونيوم دوالر 38,780.00 شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي عبداملجيد عبد العزيز محمد فطيس تمحاليل واجهزة ومشغال  يورو 92,261.68 لراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبيةشركة ا

 احمد الشريف -مهورية مصرف الج صهيل محمد يوسف الشباح أخشاب دوالر 790,550.00 شركة سما الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية ومواد الخام 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  مصطفى فتحى مصطفى الدرينى معدات كهرومنزلية دوالر 204,931.00 شركة اإلخوة املتحدون الستيراد املواد واملعدات املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  عطية سعد عبدالهادي ارواق شعير دوالر 8,750,000.00 شركة الجبال لصناعة االعالف

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف يورو 281,665.80 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان تجميلمستحضرات  يورو 293,492.66 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 راس حسن -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه قرطاسية دوالر 225,040.00 شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد أحمد محمد السوالم مسحوق حليب يورو 74,500.00 شركة السهل املنيع لصناعة املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص مواد خام دوالر 540,000.00 مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الذواديطارق مولود ابوالقاسم  اسمنت دوالر 595,000.00 شركة التنمية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل عبدالسالم علي عطية قطع غيار دوالر 264,760.49 شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد محمد محمد الفيتوري فاصوليا دوالر 192,000.00 شركة الطيبات لصناعة املواد الغذائية

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  محمد صالح بشير القاض ي نضائد يورو 276,045.92 شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  مد عبد اللطيف محمد املنتصرمح حبوب قهوة هندية دوالر 373,440.00 شركة شمال افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 2,000,418.32 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 890,312.28 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 
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 الة ليبياناوك  -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية يورو 1,544,048.50 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

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

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد أحمد محمد فكرون زيت دوالر 314,500.00 شركة السوق الجديد الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد أحمد محمد فكرون حليب دوالر 135,575.00 الستيراد املواد الغذائية شركة السوق الجديد 

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  وسام مسعود عمرو الزرقي شكالطة يورو 108,100.00 شركة الحافظة الذهبية إلستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نها الهاشمي الهاشمي املصري  ادوية بشرية دوالر 160,934.00 ستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودةشركة الصاري الدولية إل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  كيكة يورو 354,291.84 شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة ألوح عازلة دوالر 810,000.00 ركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيفش

 قرقارش -العربي املصرف التجاري  عالء الدين خالد عمرو صداع مستلزمات طبية دوالر 75,279.00 شركة املنارة الطبية الستيراد األدوية واملعدات الطبية 

 فرع الزاوية -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي كوشة غاطسة دوالر 111,160.00 شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

افذ من االملنيوم  احمد الشريف -مهورية مصرف الج عبد الناصر على محمد بليبلو مواد خام دوالر 187,000.00 مصنع اإلتحاد العربي لصناعة االبواب و النو

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  فرج حسن فرج ابوظهير مواد بناء دوالر 815,000.00 شركة األساس املتين الستيراد مواد البناء و املواد الصحية

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  هللا علي احمد الالفيعبد زيت طهي دوالر 275,000.00 شركة الحافظة الدولية الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم

 فرع جامع الصقع -مصرف الوحدة  عبدالقادر على امحمد ابو عزوم مسحةكحول -حقن دوالر 123,445.98 شركة الكافي الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

افذ من األملنيوم   احمد الشريف -مصرف الجمهورية  عبدهللا أحمد عبدهللا بالحاج صفائح خشبية يورو 302,586.00 والبي في س يمصنع االزدهار لصناعة االبواب والنو

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش شاهي دوالر 1,537,620.00 شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت دوالر 207,900.00 راد املواد الغذائيةشركة الريم الدولية الستي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الوحدة  عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت طهي دوالر 4,500,000.00 شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمال محمد مفتاح الحريجان سماد عضوى  دوالر 35,360.00 املتحدة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة القارات

 الزاوية -مصرف الصحاري  خالد محمد محمد التوهامي شاهي اخضر دوالر 137,468.80 شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املنشيه -ف التجاري العربي املصر  نور محمد الطاهر الشائبي شكالطة دوالر 62,850.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 ملنشيها -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي مايونيز دوالر 38,717.50 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي حليب مبخر دوالر 66,720.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه -ملصرف التجاري العربي ا نور محمد الطاهر الشائبي معجون طماطم يورو 408,000.00 شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
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 فرع املختار -مصرف الوحدة  مفيدة حسن محمد بن الحاج حليب اطفال يورو 1,618,575.84 شركة صفا ليبيا الستيراد مستلزمات االم والطفل

 حي االندلس االسالمي -يا مصرف شمال افريق عبدهلل سالم مفتاح عامر ذرة دوالر 3,600,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 وكالة قوز زناته -مصرف الصحاري  عبدالسالم احمد فرحات التير البوليستر البريجالس يورو 103,796.00 شركة السدرة لصناعة االسفلت واملواد العازلة

 فرع املختار -مصرف الوحدة  الزواوى  نور الدين عبدالرازق سالم ادوية يورو 2,219,506.80 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع املختار -مصرف الوحدة  نور الدين عبدالرازق سالم الزواوى  ادوية يورو 2,495,350.30 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع املختار -مصرف الوحدة  لم الزواوى نور الدين عبدالرازق سا ادوية يورو 2,348,842.00 شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم عصير يورو 32,088.38 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -رف شمال افريقيا مص املبروك محمد عمران الشطشاط صدور دجاج دوالر 201,042.00 شركة طيبات الطبيعة الستيراد اللحوم واملواش ي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك زيت ذرة دوالر 179,100.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي اهيم محمود الجهانيابر  انابيب تحاليل دوالر 22,854.00 شركة املرام الستيراد االدوية واملعدات الطبية املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص شاشات تلفزيون  يورو 124,175.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  مصباح ابوعجيلة سالم املودي حليب معقم يورو 58,050.00 ي الحية واملواد الغدائيةشركة الرواسن الحديثة الستيراد اللحوم واملواش 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  جمال عبدهللا عبدالجليل القالل منظار جهاز هضمى دوالر 196,557.95 شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

 جنزور  -مصرف الصحاري  ابوبكر محمد عبدهللا عمران دقيق القمح يورو 109,900.00 شركة االساور الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم 

 وكالة بوعطني -مصرف الجمهورية  سالم علي سالم بدر لحوم مجمده دوالر 775,320.00 شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصراته امليدان -مصرف الجمهورية  سالم ميالد حسين طنقور  مصبغات بالستيك دوالر 99,233.60 شركة الصرح الجديد للصناعات البالستيكية 

 فرع ماجر -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد مسلم سكة حديدية للفرن  يورو 52,640.28 مصنع املقاول لصناعة االجر

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  عطيه ارواق عطيه عوض ارز  دوالر 6,500,000.00 ن الكبيرة للصناعات الغذائيةشركة اجندي

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  بالقاسم العبد يونس عويان مربي دوالر 1,130,922.00 شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  بالقاسم العبد يونس عويان زيت دوالر 2,189,734.56 شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية

 فرع طبرق  -مصرف الوحدة  بالقاسم العبد يونس عويان حليب يورو 287,040.00 شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ن الطاهر ابوتركيةالطاهر رمضا أميرة مجلفنة رولة دوالر 420,000.00 مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياه

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس ساسية بشير صالح ارتيمة سردينة يورو 1,170,000.00 شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم والفواكه 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر سيارات دوالر 1,275,505.00 د السيارات وقطع غيارها شركة امليسم الستيرا

 مصرف الجمهورية بالخير بدرالدين على عبدالسالم الفرجانى معجون طماطم يورو 121,128.00 شركة دارات إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد املصري رمضان ماطوس دجاج مجمد دوالر 102,120.00 لعفة إلستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم شركة تاج ا
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 ليج االول الليبيمصرف الخ نورا محمد عبدالصمد تنتوش لحوم ابقار دوالر 362,880.00 شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم 

 حي األنلس -املصرف التجاري العربي  عبد املنعم الصغير احمد حمزة حليب معقم يورو 81,315.00 شركة نعمة بالدي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  المين الجداعصالح الدين عبدالحميد ا ادوية يورو 90,000.00 شركة اكسير الصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسامة جبريل مفتاح الزبتة ابوحنك مناديل دوالر 31,402.00 شركة زهرة االندلس الستيراد  مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني رخام دوالر 311,621.00 ت ومواد البناءشركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجراني

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة عجول حية يورو 263,900.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمود علي منصور وصل ادويه بشرية دوالر 3,536,658.00 كة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية شر 

ردوال  2,400,000.00 شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية و ضرب الحبوب افة االسالمية-يةمصرف الجمهور  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم شعير   املختار للصر

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة مسطحات خشبية دوالر 963,543.75 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 طرابلس الرئيس ي -توسط مصرف امل اسامة خليفة الهاشمي املقلة خشب لين يورو 300,000.00 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

افذ من األملنيوم  مصراتةفرع  -مصرف الوحدة  بدر صالح عبدهللا بالحاج قطاعات بى فى س دوالر 57,000.00 مصنع االخوة لصناعة األبواب والنو

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  فوزى سالمه ابوبكر السالمى أبقار يورو 121,600.00 شركة الربوع الواسعة إلستيراد املواد الغذائية  واملواش ي واللحوم ذ.م.م

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين كيكات دوالر 379,496.00 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي عبدالناصر عبدالسالم حسين بسكويت دوالر 187,892.50 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام دوالر 31,701.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام يورو 45,035.00 ئولية  محدودةشركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مس

 مصراتةفرع  -مصرف الوحدة  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه خالطات مياة ومستلزمه دوالر 2,200,000.00 شركة يهدين الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد ابوليفة زيت ذرة دوالر 187,425.00 شركة الهبارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 ندلس االسالميحي اال  -مصرف شمال افريقيا  علي الصادق أمحمد قويدر كتب ومطبوعات دوالر 87,012.00 شركة ريتال للطباعة والنشر

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على كليبس مواسير يورو 50,090.54 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل رشيد محمد فرج الصوانى قنينات فارغة دوالر 746,534.44 شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض جبنة شيدر يورو 790,900.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالكريم محمد الرعيض علب يورو 185,891.38 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام دوالر 255,365.00 ة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها شركة الواح

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  حاتم فرج ارحومة سليمان مستلزمات مول  دوالر 4,500,000.00 شركة مجموعة شهد القابضة املساهمه 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره سيارات دوالر 1,885,138.00 ود املحركات الستيراد السيارات شركة اج
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 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم كرتون  دوالر 1,500,000.00 شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم مصبعات دوالر 1,460,400.00 لصناعة العصائر والصناعات الغذائية شركة سماء سرت

 با لخير -ة مصرف الجمهوري سيف علي عبدهللا أبومخلب هواتف دوالر 1,700,603.00 شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

ويور  121,425.00 شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار   مصرف الخليج االول الليبي عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر امليطونيفهمي بشير  مصبعاتموادخام  دوالر 1,123,320.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  همي بشير عمر امليطونيف مصبعاتموادخام  دوالر 1,158,740.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني ارقطع غي يورو 53,904.10 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني صناديق كرتون  دوالر 87,780.00 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني اد خاممو  يورو 474,581.25 شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مصطفى املهدى امحمد الطيار منظفات دوالر 15,897.50 شركة الشجرتان الستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  فوزي محمد على شعبان مواد خام دوالر 170,961.68 شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمود مصباح احمد الراعي بورسلين دوالر 445,620.00 شركة البيت املميز الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمود مصباح احمد الراعي اءمواد بن دوالر 538,206.96 شركة البيت املميز الستيراد مواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح ابوبكر الهادي حمرانه شاى دوالر 96,600.00 شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  امحمد منصور امحمد املنفوخ كسيرامي يورو 122,281.01 شركة مزن السالم الستيراد املواد الصحية ومواد البناء

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني بريوش يورو 40,158.00 شركة النور الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض دوالر 300,002.00 شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

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

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مضخات مياه دوالر 96,734.00 زمات الزراعية وقطع غيارها شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستل

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه آالت زراعية يورو 100,289.28 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مواسير ري مياه يورو 29,814.00 شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 وكالة ليبيانا - مصرف الجمهورية أسامة محمد عبدهللا بن خليفة غاز طهي دوالر 85,272.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة سخانات دوالر 36,110.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب UPVC PROFILES دوالر 324,172.75 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملونيوم والبي في س ي  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب PVCماكينات  دوالر 79,300.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي مواد بناء يورو 46,734.54 شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم امحمد احمد الوحيش ى سراميك يورو 92,682.77 شركة العزم الستيراد مواد البناء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى شاهي أحمر دوالر 263,900.00 شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش الومنيوممواد خام  يورو 39,930.00 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر عبدهللا املجري  مضخات مياه يورو 128,700.00 ستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة الشوفان الستيراد االالت وامل

 اتهمصر  -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي منصور زريع سماد يورو 144,204.00 شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة فرن و غاز منزلي دوالر 477,152.00 شركة القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 مصراته -سالمي الليبي املصرف اال  عبداملنعم محمد رمضان حمودة مواد خام دوالر 164,646.00 مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان عطور  دوالر 184,023.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد عناية بالجسم دوالر 237,630.00 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض مصاريف تصميم التعبئة دوالر 150,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالكريم محمد الرعيض محمد تركيب خط انتاج ومراق يورو 80,000.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض دقيق لتصنيع البسكويت دوالر 20,090.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالكريم محمد الرعيضحمد م مستلزمات انتاج يورو 149,183.00 شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  محمد عمر محمد املطاوع هواتف دوالر 242,826.80 شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية واملنزلية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي مسطحات وأرضيات خ يورو 194,695.65 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي أفالم بي في س ي يورو 76,720.59 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة أقراص قص وتجليخ يورو 266,118.50 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة لفات حديد دوالر 171,000.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير شاهين الزوبي مواد تشغيل دوالر 52,070.00 شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عادل املبروك علي عنيبة ثالجات تبريد يورو 26,088.00 شركة ابونواس الستيراد معدات تجهيز املطاعم والفنادق 

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها  املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  مواد خام بى فى س ى دوالر 101,699.68 شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لسيفاو سعيد القبليموس ى ا اثاث دوالر 55,720.00 شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة موس ى السيفاو سعيد القبلي ابواب دوالر 54,075.00 شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر خضر الطاهر  أخشاب يورو 838,500.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب يورو 792,937.50 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب دوالر 67,185.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية
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 مصرف الخليج االول الليبي ناصر عثمان مصطفي الضراط مواد خام دوالر 127,795.00 شركة االحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم ميالد ابراهيم حريبس شكالطة يورو 129,080.74 شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم ميالد ابراهيم حريبس بريوش يورو 57,116.16 املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية شركة

 تهمصرا -املصرف االسالمي الليبي  حسين سالم عبدهللا عليلش إطارات دوالر 676,958.16 شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير احمد سالم التومي فوارغ واغطية بالستيك دوالر 20,353.41 مصنع طيبه لصناعه مستحضرات العنايه بالجسم والفوارغ البالستيكيه

 يج االول الليبيمصرف الخل محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شاهي دوالر 163,743.00 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح دوالر 2,219,600.00 شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن عمر يوسف القلته بودرة طالء يورو 36,400.00 شركه الشهاب املض ئ للمشغوالت املعدنيه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى حليب يورو 521,816.00 ستيراد املواد الغذائيةشركة ادران ال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعيد عبد هللا املنصورى خميرة سريعة دوالر 74,250.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي مير عبدالستار محمد عارف الشويهدىس مستلزمات عناية يورو 229,620.12 التنظيفشركة عطر الشرق إلستيراد مواد 

ردوال  219,664.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك اغطية افران 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك غسالت دوالر 284,256.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك غاز دوالر 118,584.00 ع غيارهاشركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقط

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمود بشير عمر امليطوني مالبس دوالر 170,680.76 شركه الجذور ألستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي مفتاح علي الغة مناديل معطر دوالر 23,132.00 ستيراد مواد التنظيف والزينة والخردواتشركة شموس الخير ال 

 املنشيه -لعربي تجاري ااملصرف ال لى قليةحسام مصطفى ع ثالجات دوالر 388,375.00 شركة كوندور ليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي شانبو دوالر 120,776.04 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي روائح دوالر 83,165.00 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي شانبو و روائح يورو 73,281.80 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد حسين محمد مادي مطهر دوالر 53,980.00 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد عبد السالم محمد بلقاسم العرادي مكيفات دوالر 694,846.46 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد عبد السالم محمد بلقاسم العرادي مكيفات دوالر 708,072.12 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  خالد امحمد العبيدي احمد مواد تجميل دوالر 70,200.00 شركة زهرة العرب الستيراد مواد الزينة والخردوات

 الوحده العربيه االسالمي -مصرف الوحدة  صالح يونس صالح عبدهللا اطارات دوالر 930,165.00 الطارات والنضائدشركة الغويطات الستيراد ا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مخلوف إسماعيل عثمان مخلوف لفات قطران عازلة يورو 41,081.55 شركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه جبنة دوالر 136,131.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب دوالر 69,450.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد امحمد حسن ابودبوس مصبعات دوالر 197,689.50 ستيكيه مصنع املستقبل للصناعات البال 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس حليب اطفال دوالر 1,460,000.00 شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رحاب عثمان خليفة عريان الراس معدات طبية دوالر 1,500,000.00 امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية شركة

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك يةمواد كهربائ دوالر 121,575.00 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك المبات كهربائية دوالر 320,400.00 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام يورو 132,160.00 املفروشات و املراتب شركة الربيع لصناعة االسفنج و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران مواد الخام دوالر 216,100.00 شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الذويبي هواتف محمولة دوالر 1,209,377.00 لذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتهاشركة امليرا ا

 الجمهورية فرع النسيج -الجمهورية  مصرف شهاب الدين فتحي منصور الفاندي قهوة GBP 241,080.00 شركة جوهرة اوريكة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هيتم سليمان حسين حسين نضائد سيارات دوالر 654,738.23 شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سين حسينهيتم سليمان ح نضائد سيارات دوالر 270,718.34 شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خيري عمر بشير بشير بندق دوالر 116,100.00 شركة عالم التموين إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد عبدهللا الزوبي بناء مواد دوالر 106,693.50 شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  طارق سليمان خليفة املغوف خاليا شمسية دوالر 167,360.88 شركة طليطلة للصناعات الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالقادر محمد سليمان طيارة مواد كهربائية دوالر 98,068.62 شركة اإلنارة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  محمد علي مفتاح املجيديب اجهزة نقال دوالر 1,090,000.00 شركة األولي الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسامة ابراهيم عبدهللا االجنف عصير يورو 193,752.00 لغذائيةشركة فكتوريا الستيراد املواد ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اسامة ابراهيم عبدهللا االجنف تونة دوالر 509,727.20 شركة فكتوريا الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نور الدين فرج رمضان الهوش مستلزمات زراعية دوالر 106,495.23 ستلزمات الزراعية وقطع غيارهاشركة عطاء الساحل الستيراد األالت وامل

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  ناصر عثمان مصطفى الضراط سداد التزمات دوالر 2,990,000.00 شركة الخبرة للتوكيالت املالحية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  هيثم ادريس يونس البشارى  ادوية دوالر 131,095.00 الي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبيةشركة الفوز املث

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  هيثم ادريس يونس البشارى  معدات طبية دوالر 105,640.00 شركة الفوز الطبية الستيراد املعدات الطبية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى زيت دوالر 300,200.00 التقدم الستيراد املواد الغذائيةشركة نور 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  فوزي محمد محمد ابوفانة إطارات دوالر 96,146.68 شركة بداية املسار إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق علي عمر باكير صنعقطع غيار مل يورو 29,908.26 مع االستثماري لصناعة مواد البناء شركة املج

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  خالد الطاهر خليفة املشرقى جبنة شيدر يورو 151,200.00 شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد الطاهر خليفة املشرقى بطاطا مجمدة يورو 76,860.00 شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ عادل صالح حسين العلوص لحم مجمد دوالر 440,000.00 شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني تونة دوالر 134,900.00 شركة جودة املراعي الستيراد املواش ي واللحوم

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  عبدالحكيم علي عبدالسالم الفرجاني زيت دوالر 142,764.12 شركة جودة املراعي الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق خام دوالر 108,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانة املصرف الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز خزاينى دوالر 128,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة أسامة مفتاح محمد الناقوزي غراء خام TND 450,000.00 شركة املصدر الليبية إلستيراد املواد الخام

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري أثاث دوالر 45,940.00 شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عصام عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك مواد كهربائية يورو 385,042.50 شركة التقدم الدولية إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  مواد بناء يورو 161,252.40 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 فرع شارع الجمهوريه -مصرف الوفاء  سامله عمار عبدالسالم سويلم زيت عبوات دوالر 430,180.00 شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الرئيس ي -مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى ثالجات يورو 1,106,656.00 د األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها شركة أمجاد الساحل إلستيرا

 الرئيس ي -مصرف األمان  لغالىعصام عمرو عياد ا غساالت صحون  يورو 694,980.00 شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  خولة الصادق محمد السويحلي مواد خام الومنيوم دوالر 110,000.00 شركة مدينتي الستيراد املواد الخام 

 السياحية -السالمي الليبي املصرف ا أزم صالح خميس أيوب مستحضرات طبية دوالر 299,472.50 شركة الهودج العالي الستيراد مواد التنظيف

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير حليب مجفف دوالر 570,360.00 شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة دوالر 88,360.00 شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي حليب أطفال يورو 121,653.60 شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  اطي محمد عبدالسالم ابوحبيلعبدالع قطع غيار دوالر 29,785.00 شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن العجمي محمد صوفيه مواد تنظيف يورو 209,826.48 شركة ادرار ليبيا الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 مصراته -مصرف املتوسط  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك مواد كهربائية دوالر 142,382.58 واد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها شركة أنوار املدينة ألستيرد األجهزة و امل

 فرع برج طرابلس -ين مصرف اليق محمد رجب مفتاح التومى أخشاب دوالر 58,609.60 شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد  الصحية  وملحقاتها  

افذ من االملنيوم و البي في س ي   مصرف النواران فرع مصراتة عبدالحميد جمعه محمد موس ى بروفيل املونيوم دوالر 151,876.00 مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  م عبدهللا عليلشعمر سال زيت أطفال دوالر 123,592.80 شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 
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 الرئيس ى -مصرف الصحاري  حسين البشير محمد الضراط جبنة موزريال يورو 258,500.00 شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشتيوي االجهرمحمد بلعيد  خشب يورو 66,250.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مصطفى أحمد التومي مشروب دوالر 351,648.60 شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان زمات زراعيةمستل يورو 175,532.64 شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة دوالر 700,060.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة دوالر 2,500,076.00 الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  شركة الجبيل

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي ةهواتف محمول دوالر 1,550,100.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف محمد سالم مصطفى حداقة شاشات دوالر 468,225.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر احمد جبريل شبش سطل طالء مطبوع دوالر 78,988.00 واملعاجين مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي  جبنة شرائح يورو 107,153.28 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي زيتون  دوالر 63,075.37 ة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية شركة واح

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي كريم يورو 38,831.40 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي بسكويت يورو 272,955.93 شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي دعبد الناصر العربى املبروك بلعي مواد صحية يورو 81,687.15 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف النواران فرع مصراتة مصطفى محمد ابوبكر قرقورة عجول حية يورو 851,625.00 شركة املواش ي العاملية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة زيز عبدهللا العنيزي عبدالناصر عبدالع معجون طماطم يورو 988,800.00 شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  قطع غيار االت دوالر 66,001.35 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي د السالم الحراري رضاء سالم عب كرتون  دوالر 274,736.00 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد السالم محمد ميالد الجورني جبنة شيدر يورو 83,160.00 شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان احمد محمد ميمون  فول سوداني دوالر 29,700.00 حومشركة التطور الراقي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والل

اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة   لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب خليل مصباح أحمد وهيبه عصائر دوالر 399,432.64 شركة السرايا الر

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس مواد بناء دوالر 573,692.35 شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 رج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع ب صالح املصري علي عويطي مستلزمات انتاج دوالر 701,000.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 املنشيه -املصرف التجاري العربي  إسماعيل على عبدالسالم اشتيوى  حليب كامل يورو 141,120.00 شركة الرحاب املزدهر  الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية دجاج مجمد دوالر 318,000.00 حوم شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي والل

 فرع زليتن -مصرف اليقين  املهدى منصور أحمد ابوسنينه حمص دوالر 179,760.00 شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح احمد محمد العاتي اجهزة كهرومنزلية يورو 237,594.14 ائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة الالحق الستيراد املواد الكهرب

 فرع زليتن -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي شعير  للطحن دوالر 1,525,000.00 شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد الخمس ي حبوب قهوة دوالر 231,168.00 ةاالمواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتهاشرك

 الرئيس ي -مصرف األمان  ناجي املهدي رمضان كريرة سجائر دوالر 4,339,845.00 شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة حليب يورو 70,314.40 شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شرف الدين عبدالسالم محمد املودي مكيفات دوالر 295,288.00 شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عادل احمد سليم التير الواح زجاج دوالر 130,108.00 الشركة الدهبية لصناعة الزجاج

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  يحي عبد هللا سالم جفيلة ثوب رجالي دوالر 56,556.52 شركة املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملجيد املصري علي عويطي دجاج مجمد دوالر 64,394.00 شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع زليتن -مصرف اليقين  امعمر ميالد امعمر الرطيل خام بي في س ي دوالر 387,500.00 ير البالستيكيةشركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواس

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد الخمس ي جبنة شرائح يورو 210,263.04 شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  ابراهيم حسين سالم بريبش حفاظات دوالر 1,007,000.00 نأ الجديدة الستيراد املعدات الطبيةشركة املي

 السالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف ا عبدالقادر محمد احمد القصبي معدات طيبة دوالر 400,140.38 شركة الفارابي الستيراد االدوية واملستحضرات الطبيو ومستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  اسامه عاشور احمد عروه مواد تنظيف دوالر 1,500,000.00 شركة سنابل املحبة الستيراد مواد التنظيف

 الفرع الرئيس ى طرابلس -ن مصرف اليقي اسامه عاشور احمد عروه مواد تنظيف دوالر 1,000,000.00 شركة سنابل املحبة الستيراد مواد التنظيف

 ميزران -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد عجول حية يورو 240,530.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 ميزران -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد عجول حية يورو 215,400.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة انور املهدي رمضان نعمة اعالف يورو 40,453.00 شركة االرض الطيبة الستيراد االعالف واضافاتها ومكمالتها 

 تاجوراء -سالمي الليبي املصرف اال  علي عبد هللا املهدي عامر مواد خام دوالر 40,000.00 شركة طيبة االمل لصناعات املواد الصحية ومواد البناء

 فرع زليتن -مصرف اليقين  ابراهيم حسن علي الشركس ي شاهي دوالر 88,044.00 شركة الجزيرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  تراخيص قواعد بيانات دوالر 630,672.00 شركة مصرف األندلس

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  اتتكاليف منظوم دوالر 363,000.00 ف األندلسشركة مصر 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  برامج تقنية للمنظومة دوالر 14,688.27 شركة مصرف األندلس

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فيتور  خالد محمد رجب استشارات تطوير منتج دوالر 45,000.00 شركة مصرف األندلس

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الد محمد رجب فيتور خ اختيار ثغرات منظومة دوالر 6,300.00 شركة مصرف األندلس

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ابوبكر محمد منصور العنيزي  حليب مجفف يورو 229,232.46 شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ابوبكر محمد منصور العنيزي  حليب مجفف يورو 195,840.00 شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى ألواح عازلة يورو 193,268.29 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى تجهيزات مصنع يورو 64,022.67 شركة الجيد للصناعات الغذائية 

 ابلسالفرع الرئيس ى طر  -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص تونة دوالر 1,040,000.00 شركة انانار الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  محمود مصطفي ميالد التاغدي مواد منزلية دوالر 162,740.00 شركة االتقان الصحيح الستيراد املواد املنزلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالسالم عبدالقادر علي الصابري  جبنة شيدر يورو 86,350.00 شركة سلة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيتور سالم فيتور بن فيتور  حفاظات عجزة دوالر 95,076.60 شركة الربيع الدائم الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي أحمد الجيالني محمد هبال عجول واغنام حية دوالر 2,152,425.00 شركة العالمة الدولية الستيراد املواش ي واللحوم ذات املسئولية املحدودة

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد املبروك علي مدهين مكيفات ودفايات دوالر 240,005.00 شركة املض ي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي مصطفى مفتاح محمد العاتي افران وشفاطات دوالر 52,997.25 ارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها شركة اإلن

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  ضياف محمد الصيد الصيد يكسيرام يورو 38,774.24 شركة السفير املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  وليد عبد العزيز محمد منصور  أدوية دوالر 812,750.00 شركة االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  وليد عبد العزيز محمد منصور  أدوية دوالر 839,500.00 لطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية شركة االمداد ا

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص حسين فضيل امغرغر حسين مواد خام دوالر 2,019,550.00 شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  محمد رجب عبدالرحمن قصيل أخشاب صناعية يورو 182,134.00 شركة الكوف لصناعة االثاث بجميع انواعه

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  د عقيلاحمد عبدهللا احم حليب كامل الدسم دوالر 111,780.00 شركة القويعة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد مسعود سالم الهادى أبوسته BLACK TEA دوالر 167,040.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مراد ابوزيد محمد الطرشاني طاطا مجمدةب يورو 249,480.00 شركة الريف املميز الستيراد الفواكه والخضروات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر كريمة يورو 54,714.24 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

ويور  191,381.40 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ادم سعيد صالح كعبر ة بسكويتعجين 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد فرج محمد بلتو سجاد دوالر 125,700.00 شركة اإلبداع الحر الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

 مصراتةفرع  -مصرف الوحدة  اكرم رجب ابو شناف العطوي  عجول حية يورو 364,000.00 شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  جمعة احمد سالم التومي مسحوق صابون  دوالر 39,000.00 شركة االجمل الستيراد مواد التنظيف

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش اطارات دوالر 676,958.16 شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش اطارات دوالر 592,653.80 شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش اطارات دوالر 515,728.00 شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر بن قهوة دوالر 845,691.47 شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

والرد 453,676.80 شركة هافانا الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها   فرع مصراته -مصرف اليقين  عبدهللا أنور رمضان بالحاج بطاريات سيارات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة ثالجات عرض دوالر 50,235.00 شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي جبنة شيدر يورو 84,700.00 واد الغذائية شركة السريع الستيراد امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة رانيا محمد فريد عجاج مشروب دوالر 102,816.00 شركة االغدية املمتازة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبد املنعم الصيد على حسن اسمنت بورتالتدى يورو 211,750.00 الستيراد مواد البناءشركة العمران الساطع 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  إسماعيل محمد حسن بلتو بطاطين دوالر 479,240.00 شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 الرئيس ي -مصرف األمان  احمد عبدهللا العربى البكورى شاهى دوالر 188,076.00 الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم شركة املسارات الباهرة 

 قرقارش -املصرف التجاري العربي  خالد عمرو رمضان صداع أدوية بشرية دوالر 193,010.00 شركة الراية الحديثة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات دوالر 299,673.51 يج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة خل

 اتهمصر  -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص نضائد سيارات دوالر 254,718.52 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك أجهزة الكترونية دوالر 2,904,386.00 شركة الجسر املتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة دهللا امحمد عبدهللا االبيضعب شاهي دوالر 300,105.00 شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 مصراتة -مصرف الوحدة  حسين محمد أحمد عامر شعير علف دوالر 1,984,312.50 شركة ديوان الحبوب لطحن الحبوب ومضارب األرز 

 االدارة العامة -مصرف املتحد  محمد منصور رجب الحارس سيلكون حراري  يورو 133,700.00 شركة زحل الجديدة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سالم محمد سالم السبيخي شاهي دوالر 168,300.00 شركة السالمة الحديثة الستيراد  املواد الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  ابوبكر محمد احمد الغويل مكينة حقن بالستيك دوالر 118,790.00 شركة راما للصناعات البالستيكية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس نزيه ناصر قريرة بالنيران أرز  دوالر 27,830.00 شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  أحمد محمد حسين بالقاسم ومواد كهرباية معدات دوالر 4,714,000.00 شركة ألفا الستيراد املواد واملعدات والكهربائية ومستلزماتها 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عادل على محمد ابوشعاله مكيفات دوالر 750,120.00 شركة الرغد لصناعة املكيفات واملواد املنزلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام عبد الباسط فرج الزائدي بروتين GBP 40,818.14 ستحضرات الطبية شركة الصحية االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية وامل

 تاجوراء -مي الليبي املصرف االسال  وليد محمد عمر النعاس سيراميك يورو 192,000.00 شركة دار االندلسية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها مساهمة

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة ثالجات دوالر 230,775.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة شاشات دوالر 193,200.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم زيت محركات دوالر 165,600.00 زاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية شركة ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  يثم معمر عمير طيطشه مواد خام دوالر 581,150.00 شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي طوب االسمنت يورو 3,370,971.76 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي خرسانة حرارية يورو 165,000.00 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي قطع غيار يورو 115,870.32 ة االهلية لالسمنت املساهمة شرك

 فرع الرئيس ي-دلسمصرف االن حمد عبد السالم محمد الفالحم ألواح خشبية يورو 382,387.57 شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس فرحات منصور الفيتوري حموده بي في س ي دوالر 250,142.00 شركة الجبل لصناعة البي في س ي و االملونيوم و الديكور 


