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 31/03/2021حتى  25/03/2021ن م 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

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني مواد خام EUR 140,000.00 شركة الجذور الستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  طارق العربي هالل هالل مواد خام ورق USD 329,850.00 شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل صويا USD 2,204,000.00 شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

 صرمان - مصرف الصحاري  عمر علي سالم املقوز  االت متنوعة EUR 46,148.00 شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  شعبان الهادي رمضان الخنفاس مضخات EUR 103,368.53 شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى عصائر EUR 2,004,893.91 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى زيت طهي USD 1,224,720.00 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ايور شعبان صالح ابو السعود خشب EUR 457,164.75 شركة ارجان العاملية الستيراد مواد البناء 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد اللطيف محمد محمد املحجوب زيوت وماء تبريد EUR 273,317.20 يراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة ادري الست

 س يالفرع الرئي -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي نظارة شمسيه EUR 31,369.65 شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالقادر سالم علي التومي خشب EUR 472,350.00 شركة الراية العاملية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  بشير محمد القصبى عواطف معدات طبية EUR 87,839.00 ات الطبية ومستلزمات شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضر 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عواطف بشير محمد القصبى اجهزة طبية EUR 147,498.70 شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

 مصرف الخليج االول الليبي سعيد ابراهيم سعيد كرناص مولدات USD 284,500.00 وقطع غيرها شركة ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي سامي عبد السالم صالح الترهوني مواد خام USD 60,372.00 شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش مبيذ حشرات USD 110,820.00 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حسن اشتيوي حسن اشتيوي  معدات طبية EUR 89,240.62 الشركة الهندسية إلستيراد األدوية و املعدات الطبية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس سالم مفتاح موس ى العابد أسمدة زراعي USD 180,960.00 شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس سالم مفتاح موس ى العابد أسمدة زراعية USD 140,605.60 شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عبدهللا عبدالسالم عمر شامبو جونسون  EUR 81,054.16 ستيراد مواد التنظيفشركة االكليل ال 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سالم امحمد علي عنيبة مضخات USD 459,030.00 شركةسهل الفضيل ابوعمر الستيراد املعدات الزراعية  
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 مصرف الخليج االول الليبي مالك أحمد عمر أبوشعالة اطارات JPY 3,608,106.00 يارهاشركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غ

 وكالة الجديدة -مصرف املتحد  منال أحمد عبد السالم عبيده أدوية بشرية USD 358,798.30 شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 776,420.00 شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرؤوف عبد السالم سالم ابونعجة مواد خام USD 369,270.00 مصنع العين للصناعات البالستيكية 

 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل أدوية EUR 88,000.00 طفلشركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم وال

 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل أدوية EUR 351,605.00 شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

 مصرف الخليج االول الليبي علي امحمد على شبل ادوية بشرية EUR 119,500.00 مستلزمات االم والطفلشركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية و 

 مصرف الخليج االول الليبي محمد مسعود عمرو الزرقي حليب اطفال EUR 189,416.40 شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح الدين مصباح أبوالعيد محمد تفاح EUR 63,073.92 ية شركة آبج الستيراد املواد الغذائ

 مصرف الخليج االول الليبي الزناتي ضو منصور ضو مواد خام USD 475,500.00 شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس محمد عمر محمد املطاوع اجهزة نقاالت USD 367,230.00 ملساهمةشركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات ا

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي ذرة USD 924,000.00 شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 فرع صرمان -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك نضائد EUR 90,819.00 الستيراد السيارات وقطع غيارهاشركة الرفيق الدائم 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمود سالم مصطفى حداقة ثالجات ومكانس كهر USD 543,588.90 شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  مسعود أحمد مسعود تاللة مواد خام EUR 1,072,500.76 جاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيتشركة س

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني االالت عد USD 398,098.00 شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام USD 533,800.00 ة االنابيب البالستيكية مصنع مصراته لصناع

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام USD 123,000.00 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه مواد خام USD 79,280.00 مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية 

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

 مصرف الخليج االول الليبي ابو القاسم محمد ابو زيد محمد حبر طابعات USD 71,305.60 شركة املصدر الحديث الستيراد القرطاسية

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل صويا USD 4,350,000.00 مصنع التعاون لصناعة االعالف 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  ماري صالح ميالد علي الع سكر USD 1,200,000.00 شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري  سكر ابيض USD 830,000.00 شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 

 احمد الشريف -الجمهورية  مصرف رضاء عبداللطيف محمد املنتصر مستلزمات تشغيل EUR 25,760.00 مصنع املنتصر لصناعة البالط

 اإلستقالل -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  معدات تطوير شبكة EUR 10,175,312.05 شركة املدار الجديد
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 ستقاللاإل  -املصرف التجاري الوطني  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  معدات تطوير شبكة EUR 7,422,522.26 شركة املدار الجديد

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  حمزه احمد محمد وهيبه معدات مصنع USD 6,312,000.00 شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الخليج االول الليبي مصرف ايمن عبد املجيد علي شوبانة حاسب الي USD 328,805.83 شركة الشرق االوسط الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي نسكافة USD 394,446.50 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي حلوي مصاصة USD 89,297.00 شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  سيد علي عبدالغني علي بسكويت وكيكة USD 91,717.30 ول الستيراد املواد الغذائية شركة الحق

 الفالح -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة بن USD 456,960.00 شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  عبدالناصر محمد فرج الغريانى مستلزمات عناية USD 398,200.00 شركة اللؤلؤة الستيراد العطور واملواد الزينة 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل مواد صحية USD 117,895.60 شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية 

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل مواد صحية EUR 42,429.00 العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية شركة مجموعة بيوت 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدهللا يوسف يوسف على سيارات مرسيدس EUR 3,994,000.00 شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدهللا محمد عبدهللا ميالد مياه تبريد USD 173,830.54 زيوت لنقل و قطع الغيار و االطارات واشركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل ال

 مصرف الخليج االول الليبي حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل قمح USD 3,300,000.00 عالفشركة املراعي الخصبة للمطاحن و اال 

 احمد الشريف -مصرف الجمهورية  الصديق ابراهيم محمد الكرشيني رخام USD 422,460.00 شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  الصديق مفتاح سليمان سبس ي ابواب وملحقاتها USD 149,050.00 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

 حي األنلس -املصرف التجاري العربي  عز الدين مسعود عبدالسالم مسعود عصير فوستر EUR 51,765.90 شركة الحياة الطيبة الستيراد املواد الغدائية 

 فرع العزيزية -مصرف املتحد  عبد الناصر الهمالي بشير الرنتوتي مواد خام EUR 64,253.22 شركة النجع لتعبئة املياه واملشروبات

 وكالة بوعطني -مصرف الجمهورية  حمزة عبدالدائم عبدالونيس عطيه قمح USD 770,000.00 شركة الصفاء الليبية لصناعة الدقيق و مشتقاته

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 196,573.66 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 638,653.76 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مواد تنظيف USD 185,380.00 تيراد مواد التنظيف و مواد الزينةشركة مطلع الفجر الس

 ـ فرع طرابلسمصرف املتحد لتجارة واالستثمار  علي أحمد سالم سليمان مواد  تنظيف USD 13,200.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس علي أحمد سالم سليمان مبيدات للحشرات USD 118,938.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  أبو عليقة الدعاس زينب الطاهر محمد اكسسورات USD 135,000.00 شركة الجهد املتمر الستيراد البي في س ي و االملنيوم

 مصرف الخليج االول الليبي حسام محمد ابو زريبه طرنيش بطاطا مجمدة EUR 70,722.80 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي يشحسام محمد ابو زريبه طرن حليب EUR 163,489.80 شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  محمد محمد محمد الفيتوري فراولة مجمدة USD 315,000.00 شركة الطيبات لصناعة املواد الغذائية

 بنغازي  -لفرع الرئيس ي مصرف املتوسط ا ميالد احمد مخلوف بوفطيرة USD RANI 200,700.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة فاصوليا بيضاء EUR 63,375.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -املتوسط الفرع الرئيس ي مصرف  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة بازيال خضراء EUR 53,625.00 شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي خدمات فنية EUR 679,613.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 لة ليبياناوكا -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 2,000,000.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

افة االسالميةامل-مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين مواد تغليف USD 203,044.80 مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات  ختار للصر

افة االسالمية-مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين مواد اعداد طعام USD 282,523.50 مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات  املختار للصر

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس USD 1,568,717.91 شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  عبدالعزيز سليمان احمد  رحومة أنظمة شحن USD 400,640.00 شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف

 املنشيه -ملصرف التجاري العربي ا مفتاح ضو علي انقاجي سجائر USD 1,422,000.00 شركة التوازن الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها

 الفالح -مصرف الجمهورية  حاتم الطاهر املبروك سالم اسالك كهربائية EUR 156,060.00 شركة تاج العاملية املميز لالستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمد فرج محمد االجطل م خام للعطور  EUR 173,556.70 اعة الروائح والعطور شركة طيب االنفاس لصن

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت EUR 214,070.00 شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى زيت محرك EUR 119,530.00 ستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة مفاز للمحركات إل 

 الفالح -مصرف الجمهورية  مصطفى احمد محمد ديهوم قطع غيار سيارات USD 1,499,350.00 شركة البديل العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقلتها 

افة االسالمية-مصرف الجمهورية احمد محمد عمر غليو معدات طب اسنان EUR 143,817.00 ة جنت الستيراد املعدات الطبيةشرك  املختار للصر

 فرع مصراته -مصرف اليقين  محمد محمد بشير بن سعود لفات حديد USD 1,500,000.00 مصنع سعود لصناعة األثاث املعدني

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش هواتف نقال USD 1,159,390.00 د االجهزة االلكترونية شركة فضاء التقنية الستيرا

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش هواتف محمول  USD 754,760.00 شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  سكر USD 3,000,000.00 ألفريقي لصناعة املواد الغذائية شركة املزارع ا

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات تطوير EUR 1,664,611.12 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات وقطع غيار USD 248,725.00 صاالت والتقنية املساهمةشركة ليبيا لالت

 واالستثمار ـ فرع طرابلس مصرف املتحد لتجارة مفتاح سالم على ابوسنينة أغذية اطفال EUR 287,055.20 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

 الرئيس ي -مصرف األمان  مراد أحمد على سالم السعداوي  بيض مخصب USD 938,540.00 شركة النهج الواضح إلستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة 
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 املنشيه -املصرف التجاري العربي  من عبدالرحمن محمد عبدالهادىأي ادوية بيطرية USD 59,404.00 شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس وليد محمد نور الدين البدري  مكرونة EUR 98,712.00 شركة الرحيق الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  ير ابوسديرةفوزي محمد الصغ موز  USD 3,098,250.00 شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  عبدالوهاب رجب ضياف نستلة سيريالك GBP 99,702.40 شركة أقار الستيراد املواد الغدائية 

 رئيس ي )بنغازي(الفرع ال -مصرف الوحدة  سالم خليفة بالقاسم املبروك كرتون  EUR 269,613.60 شركة نور لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك اعالف USD 591,000.00 شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  الد أحمد محمد الضراطخ اكسسوارات EUR 111,690.00 مصنع منارة شحات لالملنيوم  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر صويا USD 870,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا   سالم مفتاح عامرعبدهلل ذرة USD 6,100,000.00 شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة أدوية USD 635,706.19 شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد بشير محمد قرقورة مواد خام USD 38,850.00 شركة توباكتس الليبية لصناعة املواسير البالستيكية

 حي األنلس -املصرف التجاري العربي  علي ابوبكر محمد العنيزى  لبنة وكاتشب USD 88,818.58 شركة الطموح املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 حي األنلس -املصرف التجاري العربي  علي ابوبكر محمد العنيزى  مجبنة كري USD 131,786.70 شركة الطموح املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي اختياري طيران USD 61,884.81 شركة ليبيا للتامين

 الرئيس ى -مصرف الصحاري  عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي اختياري طيران USD 61,884.81 شركة ليبيا للتامين

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم شاهي USD 65,096.50 شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس عبد الهادي احمد الصيد بيوك كمثرى  USD 187,425.00 شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد  بهاء الدين زكريا محمد عزوز جبنة شيدر GBP 128,044.80 شركة الوسط الليبي الستيراد املواد الغذائية ذات املسؤولية املحدودة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فاضل مفتاح امحمد انفيص سةافران غاط EUR 34,090.00 شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي مندر الفاهم عيس ى الجربى تونة USD 217,800.00 شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي ى الجربىمندر الفاهم عيس  هريسة EUR 124,100.00 شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 مصراته -مصرف املتوسط  أسامة الطاهر علي حميدة عصير فواكه EUR 126,250.00 شركة املحيط الجديد الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ابوتركيةالطاهر رمضان الطاهر  مواد خام تصنيع USD 1,185,000.00 مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياه

 بحوث النفط -مصرف الجمهورية  أنور بشير سليمان قداد زيت طهي USD 1,451,430.40 شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

 املختار -مصرف الصحاري  عالء سعيد عبدهللا النوارى  و القرش االزرق بوقا EUR 93,500.00 شركة امتداد الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة السياحية -مصرف السراي  اسامة جمعة محمد الغرياني حلوى مجمدة EUR 43,978.05 شركة كيان ليبيا الستيراد املواد الغدائية واللحوم
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل املبروك احمد الصابري  عطور  USD 108,000.00 شركة بيت الجمال الستيراد مواد الزينة

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  بشير العربي محمد عرعاره مواد تنظيف EUR 85,272.60 شركة التكافؤ الستيراد مواد التنظيف

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق النورى سالم مفتاح منزلية EUR 100,000.00 شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محفوظ محمد محفوظ بريش مالبس منوعة EUR 377,363.46 شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد محمد بشير بن سعود مواد خام USD 1,180,000.00 مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  ابراهيم علي سالم عمر زيت ذره USD 280,226.25 شركة بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد غاز منزلي USD 88,120.00 ة وقطع غيارها شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائي

 لس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طراب يوسف محمد الهادي كشاد تجديد اشتراكات USD 100,000.00 شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد فريز منزلي USD 121,500.00 شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جمال على محمد الشبو بائيةكهر  USD 172,076.50 شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جمال على محمد الشبو مواد كهربائية USD 578,866.15 شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة رقائق خشب USD 400,901.90 شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد يحى شاهين أرحومة اغذية اطفال EUR 46,133.33 شركة الرفيق الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على معدات طبية EUR 1,495,500.00 طبية شركة درب الصافية الستيراد املعدات ال

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبد السالم محمد الهازل  مواد خام USD 750,000.00 شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب ارز  USD 462,800.00 االرض املروية الستيراد املواد الغدائية شركة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر محمد ابوليفة شكالتة USD 20,977.00 شركة الهبارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  خالد أدريس علي بك عبدالهادي دوار الشمستونة بزيت  EUR 113,000.00 ة منارة االمراء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شرك

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  رى موس ىحمد مفتاح عبدالبا اضاءة USD 1,530,050.00 شركة تويتر الستيراد االلكترونات املواد الكهربائية واملنزلية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد دجاج USD 828,000.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة يةمحمد ميالد محمد عط مواد تنظيف USD 359,550.00 مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 

 مصراته -مصرف املتوسط  صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة صويا USD 1,800,000.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 مصراته -مصرف املتوسط  الح محمد على شقلوف أبوبريدعةص مضافات ومكمالت USD 236,885.00 شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  اية زهير صالح كمال ادوية USD 324,800.00 شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل ابراهيم على خلفونى لحوم مبردة USD 65,000.00 وم و املواش يشركة ابساط الرزق الستيراد املواد الغذائية  و اللح

 مصرف الخليج االول الليبي سليمان الصغير على وهيبة مكرونة EUR 29,890.00 شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد فؤاد جبريل املجراب حقن USD 648,480.00 املستحضرات الطبية ومستلزمات  شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية و 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير بيض مخصب EUR 188,336.00 شركة املزارع الليبي للدواجن 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير شعير USD 1,771,200.00 ولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف شركة الواحة الد

 بيمصرف الخليج االول اللي صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع مواد خام USD 194,528.00 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  صالح سالم رمضان عبد القادر مواد خام USD 197,325.00 شركة النساجون الليبيون لصناعة السجاد املوكيات املساهمة 

 الفرع الرئيس ي -سراي مصرف ال صالح سالم رمضان عبد القادر مواد خام USD 123,500.00 شركة النساجون الليبيون لصناعة السجاد املوكيات املساهمة 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش الواح بي في س ي EUR 64,180.00 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 جنزور فرع  -مصرف املتحد  أحمد أمحمد عمر جلول  مكرونة EUR 52,080.00 شركة الغصن الفض ي الستيراد املواد الغدائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق احمد املهدي هامل صومعة حبوب USD 41,450.00 شركة الرائد الليبي لطحن الحبوب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق احمد املهدي هامل موازين تعبئة USD 37,375.00 شركة الرائد الليبي لطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  لطفي احميدة محمد شنيب مواد خام USD 252,848.00 سفنج و املراتب شركة الخليج لصناعة اال 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  حمد  عمر أحمد عامرأ ملحقات مضخات EUR 48,366.00 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر سخانات مياه EUR 172,964.98 شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مكثف EUR 1,969,056.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مجفف USD 1,854,090.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا ألبان USD 188,220.00 شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية EUR 769,950.00 و اللحوم شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد الصيد عبداللطيف خليفه االملونيوم USD 35,093.00 شركة العاملية املتحدة لصناعة مستلزمات البناء

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي أدوية بشرية USD 475,671.00 د االدوية واملعدات الطبيةشركة ألفا الطبية الستيرا

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات طبية EUR 154,125.00 شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي معدات الطبية EUR 335,086.00 اد االدوية واملعدات الطبيةشركة ألفا الطبية الستير 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد سالم امحمد عنيبه حليب مبخر EUR 127,800.00 شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميلود صالح عبدالهادي الديب مواد كهربائية USD 80,016.00 نزلية والكهربائيةشركة املض ي الستيراد املواد امل

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  محمد املجاهد الطاهر أبوالطيف مصاعد كهربائية EUR 104,500.00 شركة اإلتقان لتركيب وصيانة وتشغيل املعدات الكهربائية و امليكانيكية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عمر عبدالناصر عمر املجري  مولدات كهربائية USD 668,159.32 شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها   

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سويحمحمد الهادي مبروك ال سردينة EUR 50,375.00 شركة الكفاءة العربية الستيراد املواد الغذائية
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هشام صالح علي ابوالسعود صابون  USD 75,032.10 شركة استدامة الستيراد مواد التنظيف

 مصراته -مي الليبي املصرف االسال  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد مجلفن EUR 172,996.61 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه حديد صناعي USD 156,612.50 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد منصور مفتاح شغيب حديد مجلفن USD 352,500.00 مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهرباء USD 131,232.00 مال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية شركة ش

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف سيراميك EUR 62,268.00 شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  محمد عوض محمد عمر الشركس ى زيتون  USD 18,575.00 شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  محمد عوض محمد عمر الشركس ى زيتون  EUR 22,210.00 شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش االملونيوم USD 73,162.00 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بيع خليل محمد العالمر  ضرواتبطاطا و خ USD 290,754.97 شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية بشرية EUR 861,672.50 شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عمر عبدالناصر عمر املجرى  مولدات كهربائية USD 310,566.00 لكهربائية وقطع غيارهاشركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد ا

 الفالح -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى حلوة شامية TND 568,515.90 شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

 وكاله سوق الجمعه -مصرف الواحة  مجدى محمد املهدى الشريف معدات طبية EUR 176,163.10 بيةشركة الراقي الستيراد املعدات الط

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي السركس ي مسطحات خشبية EUR 444,712.56 مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة سلك مجلفن USD 59,022.00 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  صطفى صالح عبدهللا بالحاجم مولدات EUR 207,265.00 شركة رحمة ليبيا لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  مصطفى صالح عبدهللا بالحاج اجزاء مولدات USD 163,129.00 املستلزمات الزراعية شركة رحمة ليبيا لصناعة املعدات و 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفي امحمد محمد القويري  حديد صناعي USD 1,650,000.00 شركة القويري للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة لطاهر رضوان الطاهر الطاهرا ادوية و معدات EUR 373,407.02 شركة الشفاء الستيراد االدوية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار على العاتى مكيفات USD 1,251,944.20 شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر اخشاب EUR 1,010,322.99 عد للصناعات الخشبيةشركة السوا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الطاهر أحمد الطاهر خضر خشب صناعي EUR 389,000.00 شركة السواعد للصناعات الخشبية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي صام عبدهللا عمر اذيابع مجوهرات USD 960,426.00 ر الكريمة واملعادن الثمينة شركة أيوان الستيراد الحلي واملجوهرات واالحجا

 رع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ ف طارق عبد الرزاق موس ى الشعافى بطاريات USD 42,412.80 شركة املستقبل الدولية الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الياس مسعود يحى البارونى قطع غيار سيارات EUR 381,410.59 شركة ايتران الستيراد السيارات وقطع غيارها
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 الخليج االول الليبيمصرف  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى شاهي USD 327,132.00 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى زيت طهي USD 146,951.68 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 ي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي الليب صالح علي عبد السالم الفاس ي pvcاشرطة  EUR 74,001.10 شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ملحقات تكييف USD 45,925.00 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك كهرو منزلية USD 192,347.00 طع غيارهاشركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وق

 الميصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسم العراديعبداملجيد عبد السالم محمد  مكيفات USD 706,239.84 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميم العراديعبداملجيد عبد السالم محمد  مكيفات USD 655,375.70 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميم العراديحمد عبداملجيد عبد السالم م مكيفات USD 636,535.88 شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه بن EUR 253,020.00 شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الشاحنات -مصرف الجمهورية  محمد رحومة عمار كويديري  معجون طماطم EUR 543,900.00 شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي تونة USD 436,450.00 شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  اد خاممو  USD 165,875.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 310,500.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 317,520.00 راتبشركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و امل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 40,176.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 20,580.00 سفنج و املفروشات و املراتبشركة الربيع لصناعة اال 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران مواد خام EUR 31,330.24 شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سليمان ابراهيم محمد احميد مكيفات هواء USD 213,563.00 ماكن إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة دليل اال 

 رف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملص اسماء محمد احمد ميالد مشروب طاقة USD 18,000.00 شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر احمد عيس ى زيت طعام USD 1,224,720.00 شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية 

 املنشيه -تجاري العربي املصرف ال محمد عبدهللا محمد الزملاطى تكتك وسكوترز  USD 24,827.00 شركة سوائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املنشيه -ملصرف التجاري العربي ا محمد عبدهللا محمد الزملاطى سكوترز  USD 45,972.13 شركة سوائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  كريمة محمد منصور الشتيوي  لخاممواد ا EUR 79,920.00 شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد شعبان محمد املغبوب عصائر EUR 83,501.69 شركة ليتش ي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عادل مصطفى مفتاح شغيب زيوت سيارات واالت USD 169,764.34 اشركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاته

 ميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسال  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر مواد خام USD 382,955.00 ة مصراتة عة لشركة املدينشركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التاب
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر مواد خام USD 120,000.00 شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 تاجوراء -مصرف الصحاري  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير فة تبريدغر  USD 135,000.00 شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد ابوسديرة زيت ذرة USD 921,500.00 شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد ابوسديرة بن USD 864,000.00 لحوم شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي وال

 ابي االشهر -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد ابوسديرة حليب EUR 321,926.40 شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة نور الدين فرج رمضان الهوش ملحقات رى زراعية USD 105,571.00 ات الزراعية وقطع غيارهاشركة عطاء الساحل الستيراد األالت واملستلزم

 امليدان -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر اطارات وقطع غيار EUR 21,331.20 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى اثاث USD 56,112.05 شركة املنصورة الستيراد االثاث

 يانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مل عبدالحكيم رجب محمد الدريبى كراس ى مكتبية USD 59,753.00 شركة املنصورة الستيراد االثاث

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي مواد صحية EUR 132,075.00 شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  لجهيميعبدهللا محمود فرج ا مواد صحية EUR 55,979.25 شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الطاهر عبدالسالم الطاهر الكشيك مسحوق غسيل USD 52,740.70 شركة روثانة املدينة الستيراد مواد التنظيف 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  حمد عبدهللا فنتري أسامة م أطارات USD 216,175.00 شركة األطار األفضل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فيصل العربى محمد زعميط قطع غيار USD 87,279.32 شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبد الباسط عاشور عبد هللا البيباص نجارةCNCالة حفر  EUR 40,625.00 شركة أزاريا لصناعة األثاث والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة

 حي االندلس االسالمي -افريقيا  مصرف شمال بد الباسط عاشور عبد هللا البيباصع اكسسوارت منازل  EUR 118,135.03 شركة أزاريا لصناعة األثاث والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس حفاظات USD 1,149,640.00 شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

 ن فرع مصراتةمصرف النوارا مصطفى سالم علي األرباح معجون طماطم EUR 210,600.00 شركة النور الجديدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي خالد الطاهر خليفة املشرقي سماد EUR 61,600.00 شركة الراية لالنتاج الزراعي 

 فرع مصراتة مصرف النواران إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي سخانات مياه USD 210,244.00 شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  علي عبد السالم علي بنور  خالطات مياه EUR 248,695.03 شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

 املختار -مصرف الصحاري  سين مصطفي خليل الغاالح خشب أبيض EUR 550,000.00 شركة الدار الجديدة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  خولة الصادق محمد السويحلي مواد خام USD 71,501.54 شركة مدينتي الستيراد املواد الخام 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف منصور عمر جبران جبران مفروشات USD 118,650.00 شركة الربيع االبيض الستيراد األثاث ومكمالته

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير مواد بناء EUR 255,732.76 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النواران فرع مصراتة لزروق مفتاح الزروق التيرا مواسير مياه USD 776,894.31 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
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 الرئيس ي -مصرف األمان  خديجة محمد صالح املبروك مناديل USD 17,004.00 شركة النظيف الباهر إلستيراد مواد التنظيف 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد حسين محمد مادى صابون  USD 27,367.50 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عاطف جمعه محمد الجطالوي  مضخات EUR 58,468.20 شركة قورينا التجارية الستيراد مواد البناء 

 مصرف النواران فرع مصراتة لحسين عمر عبدهللا املجرى ا مات انتاجمستلز  USD 193,434.41 شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي الدوكالي ابراهيم بالحاج ذهب USD 3,042,000.00 مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة 

 مصراته -مصرف املتوسط  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك مواد بناء USD 129,350.29 ير الكهربائية و قطع غيارها شركة أنوار املدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غ

 ةمصرف النواران فرع مصرات ارق محمد عبدهللا الزوبيط سخانات مياه USD 495,406.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي مواد صحية USD 100,000.00 شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -ف االسالمي الليبي املصر  ابوبكر ابراهيم عمر الصغير قطع غيار شاحنات EUR 143,729.64 شركة الوفاق إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ابوبكر ابراهيم عمر الصغير أضواء سيارات EUR 48,937.00 شركة الوفاق إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ةمصرف النواران فرع مصرات الحسين سليمان ابراهيم شاكه طالء USD 96,269.02 مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 مصرف النواران فرع مصراتة سامه ابراهيم سليمان شاكها حديد مجللفات  USD 271,525.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 السياحية -مي الليبي املصرف االسال  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر جبن كريم EUR 43,641.86 شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد أسالك كهربائية EUR 278,208.06 شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 ملصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةا محمد بلعيد اشتيوي االجهر قضبان واسالك USD 2,190,000.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد بلعيد اشتيوي االجهر خشب EUR 397,500.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  ناصر الصيد عياد املريض نقطع غيار أفرا USD 1,230,953.30 شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد رجب رمضان قنباشة قطع غيار زراعية USD 47,381.00 شركة امليثاق الدولية إلستيراد األالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النواران فرع مصراتة عبد الحميد محمد حمدان سوالم اسمنت EUR 108,000.00 الصحية وملحقاتهاشركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  حمد محمد احمد زغبيةا مالبس واحدية USD 621,877.35 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 الرئيس ي -مصرف األمان  سبتيموس شعبان صالح ابوسعود اثاث منزلي USD 38,271.00 شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

 الرئيس ي -مصرف األمان  سبتيموس شعبان صالح ابوسعود اثاث منزلي USD 48,279.00 شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 610,236.00 بائية شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهر 

 رج طرابلسفرع ب -مصرف اليقين  عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي هواتف محمولة USD 1,550,590.00 شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اشرف محمد سالم مصطفى حداقة شاشات USD 278,866.00 شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد مشروبات طاقة USD 155,800.00 مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 
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 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ايناس محمد جاب هللا سويس ي غساالت صحون  USD 415,263.60 شركة االمتياز االفضل الستيراد األجهزة  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ايناس محمد جاب هللا سويس ي مايكروويف USD 276,300.00 متياز االفضل الستيراد األجهزة  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة اال 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  حمد عبد السالم شيلةهيفاء م مكيفات هواء USD 2,653,953.00 شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة مواد منزلية EUR 136,265.00 شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ليلة بنت الحبيب بن علي مازنيج ضغطكمبريسور  EUR 22,548.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة جليلة بنت الحبيب بن علي مازني قطن خام USD 169,000.00 شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  احمد رجب عبد السالم غنيم مواد تغليف USD 38,720.00 مصنع غنيم لصناعة العصائر 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  عبد العالي مصطفي الحميدي مكسرات USD 193,279.00 شركة مكامن االطلس الستيراد املواد الغذائيه

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة وزقيةعمر محمد عمر ب فول  USD 77,700.00 شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عمر محمد عمر بوزقية قهوي  EUR 76,800.00 شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية 

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانةامل الهادي أحمد علي الضراط مضخات مياه EUR 200,014.09 شركة الضراط الستيراد مواد البناء 

 فرع برج طرابلس -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني قطع غيار آالت USD 969,063.44 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

 الرئيس ي -مصرف األمان  مد النائليأحمد بالقاسم مح حليب بودرة USD 4,105,560.00 شركة امليس للصناعات الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عيد محمد سعيد كرديس لعبازليا/فاصوليه  EUR 110,330.00 شركة نور الشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة شير علي القائدمحمد ب مواد خام USD 241,312.50 شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النواران فرع مصراتة نجيب مفتاح خليفة البسكيني مواد خام USD 86,435.00 شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف

 ان فرع مصراتةمصرف النوار  معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 123,943.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة علي ابوبكر بشير اللذيذ مصبعات USD 219,458.76 شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ضاء سالم عبد السالم الحراري ر  عبوات واغطية USD 411,097.20 شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدهللا مقتاح عبدهللا الصداعي قضبان أسالك USD 2,432,000.00 شركة الصداعي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

اقية الستيراد املواد الغذائية  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ليل مصباح أحمد وهيبهخ ب شرابحلي USD 60,646.32 و الخضروات و الفواكه الطازجة  شركة السرايا الر

 مصرف النواران فرع مصراتة علي امحمد محمد ابودينة صفيح مطبوع USD 77,000.00 شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر مجمدات USD 194,850.00 واد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة ساحل الهنشير الستيراد األجهزة وامل

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  رمضان احمد احمد فتحي حليب اطفال EUR 139,360.00 لطبية ومستلزمات االم والطفل شركة شفاء االبدان الستيراد االدوية واملستحضرات ا

 فرع زليتن -مصرف اليقين  ياد امبارك عبدالقادر امباركع مضافات وأكياس USD 2,907,300.00 شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عياد امبارك عبدالقادر امبارك أعالفمضافات  USD 1,513,900.00 شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون  شاهى USD 134,800.00 شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  علي سالم محمد الصغير الترهوني ايثلين بولى USD 610,890.00 شركة زهرة االكاليل الستيراد املواد الخام بانواعها

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم مسعود ابراهيم دواس براغي EUR 54,885.50 شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي وتين حليببر  USD 581,120.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي جبنه شيدر EUR 740,000.00 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صري علي عويطيصالح امل حليب مجفف EUR 536,750.72 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي مواد خام EUR 196,434.80 شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ري السوري الشامس األحرشعبدالبا لحوم دجاج مجمدة USD 1,788,800.00 شركة سما الزاوية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى ذرة صفرة USD 3,840,000.00 شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 2,052,000.00 شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه قمح طري  USD 5,786,500.00 شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  معة نصر امبيه فليفلج مطهر ومضاد USD 450,000.00 شركة االنوار الصحية للخدمات الطبية 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  الصديق يوسف مفتاح الشناق أخشاب EUR 74,450.00 و أخشاب البناءشركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي مكيفات هواء USD 460,945.00 واد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة التصميم الستيراد االجهزة وامل

 انةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو ملي محمد أحمد ميلود ابوحاللة اسماك مجمد USD 72,500.00 شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة شرف الدين عبدالسالم محمد املودي تلفزيونات USD 166,336.00 لكترونية واالجهزة االشركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف السراي  انور بشير سليمان قداد لحم ابقار مجمد USD 810,525.00 شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي اللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هيثم الهادى على عاشور  ادوية USD 226,001.74 شركة الهمة الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي جمعه عبدالسالم عمر إنتيفه دجاج مجمد USD 1,926,400.00 زجة واملواش ي واللحومشركة الصقور الواعدة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطا

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ال جمعه عبدالسالم عمر إنتيفه دجاج مجمد USD 1,871,360.00 شركة الصقور الواعدة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  عواطف مصطفى على زرموح قطع غيار زراعية USD 63,492.50 شركة حمودة وشركائه الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ائل محمود علي الهتكيه قطع غيار اجهزة ت USD 51,840.00 شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  وسف بلعيد  الصادق صواني طحوفلفل احمر م USD 241,950.00 شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي كرم احمد اكرم رشادا مستلزمات عناية ب EUR 135,547.84 شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي كرم احمد اكرم رشادا مواد عنايةو قطن  EUR 34,138.36 شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف

 ميزران -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد دجاج مجمد USD 847,900.00 للحوم شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي وا
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 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري كاتشب USD 57,650.84 شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري جبنة EUR 220,278.29 لحوم شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي وال

 مصرف النواران فرع مصراتة ابوبكر علي الطاهر باشاغا االدغم عبوات كرتون  EUR 154,791.00 شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

افذ ومستلزمات الد  فرع مصراته -مصرف اليقين  بدر صالح عبدهللا بالحاج مستلزمات الومنيوم USD 145,000.00 يكور شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو

افذ ومستلزمات الديكور   فرع مصراته -مصرف اليقين  در صالح عبدهللا بالحاجب اكسسورات USD 144,530.70 شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الد محمد رجب فيتور خ اتاشتراك  USD 8,014.42 شركة مصرف األندلس

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الد محمد رجب فيتور خ سداد اشتراك EUR 16,536.45 شركة مصرف األندلس

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  د محمد محمد عبد الجليلمحمو  حليب EUR 158,760.00 شركة النجمة الذهبية الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  محمود محمد محمد عبد الجليل أجبان EUR 30,051.00 شركة النجمة الذهبية الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام USD 28,200.00 شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة 

 مصراته -مصرف املتوسط  عارف علي الطاهر الترهوني ورق مقوى  USD 1,426,551.13 شركة زاجل للصناعات الورقية و الكرتون 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس جاجعبد املنعم بشير ع قهوة USD 151,680.00 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي معجون طماطم EUR 803,400.00 شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صر الفيرسعمار عامر ن مستلزمات سيارات USD 86,910.00 شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  نجيب خليل محمود كريمة عدات طاقة شم USD 327,626.00 شركة زادكو الستيراد االجهزة واملواد الكهرباءية وغير الكهربائية

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الرزاق محمد خليفه جحا مواد خام املنيوم EUR 148,100.22 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 761,670.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد احمد مصطفى وفى اسمدة زراعية EUR 47,208.00 قطع غيارهاشركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية و 

 مصرف الخليج االول الليبي املهدى منصور احمد ابو سنينه أرز  USD 317,200.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران مواد خام USD 298,600.00 شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن  الطبي املساهمة 

 فرع زليتن -مصرف اليقين  عبدالحكيم مفتاح عطيه بن حسن مكمالت أعالف USD 990,486.00 شركة الحجاز الليبية لصناعة األعالف وطحن الحبوب 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  ثالجات عرض USD 850,650.24 ر الكهربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غي

 صراتهفرع م -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 42,675.20 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 37,422.33 شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  فى الحاميلطفية ابراهيم مصط جبنة مطبوخة EUR 78,480.00 شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته -مصرف اليقين  لزروق مفتاح الزروق التيرا مواسير مياه USD 357,923.81 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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 مصرف الخليج االول الليبي محمد فوزي مصطفي ابو عقرب سيراميك USD 293,954.40 شركة التلة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك أغذية أطفال EUR 200,700.00 شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ماد علي رمضان البصابص يع اجهزة موبايل USD 1,385,010.00 ربائية وغير الكهربائية وااللكترونية شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكه

 ج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع بر  وسام احمد محمد املصري  USD OPERATING LEASE EXP 604,500.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سام احمد محمد املصري و  USD ENGINE SERVIC 1,500,000.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 صرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميم سام احمد محمد املصري و  USD OPERATING LEASE 585,000.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سام احمد محمد املصري و  USD OPERATING LEASE 558,766.67 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد محمد املصري وسام  صاريف تشغيلم EUR 800,482.92 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر حالوة طحينية USD 153,208.82 شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الشاطر رجب محمد علي جبنة شرائح EUR 162,222.48 شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة حواء علي محمد بلحاج اطارات USD 104,000.00 شركة داماس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 ع الرئيس يفر -مصرف االندلس مصطفى محمد محمد الجويلي حليب EUR 102,375.00 شركة السريع الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  اسامة ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد مطلية USD 465,850.00 شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  امحمد الهادي امحمد أبورويص اطارات سيارات USD 235,823.64 شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج خشب USD 49,210.09 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

افذ من االملونيوم والبي في س ي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  احمد عبد هللا بالحاجعبد هللا خشب EUR 349,155.36 مصنع االزدهار صناعة االبواب والنو

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صالح رمضان علي الجبو اطارات USD 99,420.00 شركة سيناو الجنوب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عابد علي السنوس ي علي التومي ات داخليةاطار  USD 287,805.12 شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حمد على محمد حميدانم قطع غيار آالت EUR 3,433.06 شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -اليقين مصرف  حمد على محمد حميدانم قطع غيار آالت EUR 5,880.87 شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته -مصرف اليقين  حمد على محمد حميدانم قطع غيار االت EUR 5,260.00 شركة الليبية للمواني

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال علب معدنية فارغة USD 190,209.60 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال علب معدنية فارغة USD 190,209.60 حدي الخالد للصناعات الغذائيةشركة الت

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال تحليل فيتامينات EUR 210,000.00 شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال علبة معدينة USD 169,646.40 الد للصناعات الغذائيةشركة التحدي الخ

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  امحمد مصباح امحمد الكوت سبائك ذهب USD 4,506,800.00 شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة
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 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  امحمد مصباح امحمد الكوت سبائك ذهب USD 4,212,000.00 ضةشركة املصباح لصناعة الذهب والف

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  ابراهيم محمد حسين قليصة مواد تجميل USD 96,250.00 شركة رواد ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 املنشيه -املصرف التجاري العربي  حمد ابولسعاد سالم يونسم اجهزة منزلية USD 478,466.00 واد الكهربائية واملنزليةشركة الحميمة الستيراد امل

 بنغازي  فرع -مصرف املتحد  عبد الرحيم مفتاح علي بشير مستلزمات اطارات USD 55,614.30 شركة أفاق الستيراد وسائل النقل ومستلزماتها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبد الرحيم مفتاح علي بشير مستلزمات اطارات USD 83,976.97 شركة أفاق الستيراد وسائل النقل ومستلزماتها 

 فرع زليتن -ف اليقين مصر  محمد حموده علي حموده قطع غيار  سيارات USD 242,748.00 شركة األرياف الليبية الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها 

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  سالم رجب سالم الطبال منظم تيار كهربائي USD 114,052.00 شركة أضواء الكريستال الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  الزبير عبد السالم اصليل خالطات اسمنت USD 1,441,800.00 رشركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنك 

 تاجوراء -املصرف االسالمي الليبي  الزبير عبد السالم اصليل مواد بناء EUR 360,000.40 شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبداللطيف محمد محمد املحجوب شاحنات EUR 354,500.00 وملحقاتهاشركة ادري الستيراد وسائل النقل 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبداللطيف محمد محمد املحجوب قطع غيار EUR 63,012.65 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة شاشات USD 157,406.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 مصرف الخليج االول الليبي اسامة محمدعبد هللا بن خليفة غساالت USD 170,020.00 شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

افذ من األملنيوم والبي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين رمضان محمد املجيديب ت الومنيومقطاعا USD 294,500.00 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

افذ من األملنيوم والبي في س ي  فرع مصراته -مصرف اليقين  حسين رمضان محمد املجيديب قطاعات بي في س ي USD 136,811.22 مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  عزالدين سعيد املبروك خليفة سجاد ومفروشات USD 130,000.00 شركة ابو جرادة وشركائه الستيراد املفروشاد والسجاد

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  عزالدين سعيد املبروك خليفة سجاد وفروشات USD 183,000.00 شركة ابو جرادة وشركائه الستيراد املفروشاد والسجاد

 السياحية -املصرف االسالمي الليبي  عزالدين سعيد املبروك خليفة سجاد ومفروشات USD 114,000.00 الستيراد املفروشاد والسجاد شركة ابو جرادة وشركائه

 يمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالم سماح حمد صالح هارون أدوية USD 46,075.00 شركة االيهم الطبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سماح حمد صالح هارون أدوية بشرية USD 14,475.00 شركة االيهم الطبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية 

 لنوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ا سماح حمد صالح هارون أدوية بشرية USD 102,200.00 شركة االيهم الطبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية 

 وكالة صرمان -مصرف املتحد  الح الدين عمران ابو القاسم كشادةص مواد خام USD 420,695.44 شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي عبد الكريم العربي املبروك بلعيد مالحقات بالستيك USD 332,686.00 شركة الخط الذهبي لصناعة املواسير والخزنات البالستيكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي خدمات مساعدة USD 3,792,846.85 شركة االهلية لالسمنت املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  جمال مفتاح عمر زغليل أدوية EUR 84,697.80 ة ومستلزمات االم والطفلشركة ارغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبي

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية احمد عبدالحميد مراجع حمد محمد أجهزة موبايل USD 697,030.00 شركة بيت العز الستيراد االجهزة االلكترونية 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور  مضخات مياه EUR 74,460.00 ل الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة الخيو 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  صالح ابوداقلمعتز االمين  مواد صحية USD 1,132,000.00 شركة ابواب املدينة العالية الستيراد املواد البناء ومواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم علي فرحات النفاتي رصيد اشتراكيات USD 80,000.00 شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم علي فرحات النفاتي اشتراكاترصيد  USD 200,000.00 شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  احمد املهدوي حسن اوالد الحاج جبنة شيدر EUR 75,600.00 شركة التنمية الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  احمد املهدوي حسن اوالد الحاج موزاريال EUR 168,480.00 شركة التنمية الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمود فرج جبران مواد تعبئة وتغليف USD 32,800.00 شركة بالدي الخير للصناعات الغذائية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس يونس رمضان رجب الصفراني PVCانتاج  خط USD 166,635.00 شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالحكيم محمود العربي الصكلول  معدات مكتبية EUR 148,000.00 شركة مجموعة املتوسط الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  علي الصادق عثمان صوان خيوط فضية EUR 82,100.20 ع ابناء صوان لنسيج آليمصن

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  دفع فواتير EUR 215,701.24 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  دفع فواتير USD 140,694.14 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  دفع فواتير EUR 407,079.71 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  صطفي محمد معتوق معتوق م مصاريف عبور اجواء EUR 184,742.69 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير صيانة EUR 333,190.83 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ق معتوق مصطفي محمد معتو  مصاريف عبور اجواء EUR 106,908.39 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فاتورة صيانة EUR 400,000.00 شركة الخطوط الجوية االفريقية

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس دامللك عبدالرزاق احمد التوميعب مجوهرات USD 1,180,000.00 شركة امللكة السامية الستيراد الحلي و املجوهرات و االحجار الكريمة

 الفرع الرئيس ى طرابلس -مصرف اليقين  اسماء بوبكر حسن املنصوري مالبس USD 85,866.42 شركة الراشد املض ي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مالك محمد رمضان الشكري  قطع غيار EUR 222,809.43 ا وقطع غيارها شركة مجموعة قارة ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاته

 وكالة شارع الوادي -مصرف املتوسط  علي امحمد على القطاع حليب معقم EUR 358,505.76 شركة ماغديت الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مصباح محمد حفيظ ارفاف معدنية USD 181,563.67 الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها  شركة االستشاري املتميز الستيراد املواد

 بلسالفرع الرئيس ى طرا -مصرف اليقين  ارق العارف ابوعيس ى قرافط مواد تغليف USD 77,696.93 شركة امليزان لصناعة املواد الغذائية

 مصراتة فرع  -مصرف الوحدة  محمد ميالد محمد الصل معدات طبية USD 930,000.00 شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي -مصرف األمان  ميسون املولدي الهادي علي معدات طبية USD 681,325.00 شركة الخيمة االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة امحمد احمد امحمد الحلبوص قطع غيار شاحنات USD 50,300.00 شركة السوار الليبية املتحدة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 مصرف النواران فرع مصراتة امحمد احمد امحمد الحلبوص قطع غيار شاحنات USD 46,000.00 هاشركة السوار الليبية املتحدة الستيراد وسائل النقل وملحقات

 مصرف الخليج االول الليبي هشام خليفة سالم بن خليفة سيراميك EUR 59,943.68 شركة خزفية الستيراد مواد البناءواملواد الصحية 

 مصرف الخليج االول الليبي هشام خليفة سالم بن خليفة سيراميك EUR 50,645.86 شركة خزفية الستيراد مواد البناءواملواد الصحية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  كامل صالح موس ى الزرقى طالء EUR 92,002.38 شركة اللين للمقاوالت العامة والستثمار العقاري 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  كامل صالح موس ى الزرقى وين طالءماكينة تل EUR 22,900.00 شركة اللين للمقاوالت العامة والستثمار العقاري 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عادل فوزي محمد أبوسديرة بطاطا مجمدة USD 326,592.00 شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عصام عبدهللا عمر ادياب ذهب USD 965,671.00 الكريمة واملعادن الثمينة شركة ايوان الستيراد الحلى واملجوهرات واالحجار 

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  عابد على السنوس ى على التومى نضائد USD 412,647.15 شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصراته -مصرف املتوسط  محمد ميالد محمد الصل معدات طبية EUR 1,164,440.00 بيا الطبية الستيراد املعدات الطبية و املستحضرات الطبيةشركة أوكسجين لي

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن جرانيت USD 48,320.00 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن رخام EUR 42,980.00 ناعة الرخام و الجرانيتشركة روبينا لص

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن مواد تشغيل EUR 26,700.00 شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي براهيم محمد ونيس بريدانا الواح االلومنيوم EUR 39,969.71 ت تكييف الهواء والتدفئة شركة املجموعة الليبية الستيراد منظوما

 ع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فر  ابراهيم محمد ونيس بريدان انظمة تكييف EUR 339,384.66 شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 مصرف الخليج االول الليبي حسين علي حماد مفتاح جبنة EUR 857,955.03 شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالحميد الحسين عبدالسالم شلوف لفات حديد مطلية USD 213,000.00 شركة التعاونية للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي اسماك مجمد USD 2,464,000.00 ار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة اسو 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة د شريف املغربيفاتن فخرالدين محم دجاج مجمد USD 2,352,000.00 شركة اسوار الدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته فرع  -مصرف الواحة  يوسف صالح سالم موس ى زيوت وشحوم ش EUR 112,787.52 شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وماحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية سيارات تويوتا USD 2,344,400.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية سيارات USD 4,149,100.00 شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 مصراته -مصرف املتوسط  عبدهللا احمد محمد األحول  كهرومنزلية USD 1,185,457.50 وجة للصناعات االكترونية شركة امل

 فرع جنزور  -رف املتحد مص عادل احمد سالم سليمان مصباح انارة EUR 31,648.00 غير الكهربائية وقطع غبائية و شركة مجموعة مطلع الفجر الستيراد االجهزة واملواد الكهر 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل احمد سالم سليمان مصابيح انارة USD 77,425.24 غشركة مجموعة مطلع الفجر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 الرئيس ي -مصرف األمان  طارق صالح مسعود محمد عصائر EUR 233,261.84 شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي ثالجات منزلية EUR 158,662.25 شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 
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 مصرف الخليج االول الليبي مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا شرائح سمك EUR 81,900.00 تيراد املواش ي واللحومشركة افاق املجرة إلس

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي نقاط بيع USD 308,586.50 شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي بيعنقاط  USD 319,210.00 شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي -مصرف املتحد  طارق املهدي ابراهيم قداد اغنام عجول  يمواش  EUR 2,947,500.00 شركة النجع الكبير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي محمد عبد الغني جمعة مريخيص مكيفات USD 226,565.68 فئةشركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتد

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  احمد مصطفى محمد  الخراز اكسسوار سرانتي P.V.C 45,000.00 EURمصنع الرواد لصناعة االملونيوم وال 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل بالط سيراميك EUR 225,000.00 حقاتها شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية ومل

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  عبدالخالق املطاع احمد عبدالجليل كتب و مجلدات USD 104,600.00 شركة املطاع الستيراد الكتب والقرطاسية 

 مصرف الخليج االول الليبي علي عمر علي اوهيبه مستلزمات مقطورات USD 90,660.00 شركة التنمية الهندسية لصناعة املقطورات 

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  أبوعجيلة فتحي ابوعجيلة بن صليل ذهب وفضة USD 4,795,600.00 شركة البياض لصناعة الذهب والفضة واملعادن الثمينة

 املنشيه -العربي  تجاري املصرف ال فوزي على عبداملولى بدر ادوية بشرية USD 173,487.86 شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 وكالة الشريف -مصرف املتوسط  علي محمد عطيه عطيه اله لخلط االسمنت EUR 254,925.00 ة واالستثمار العقاري شركة سوسة للمقاوالت العام

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس حسين علي رجب ابوالعيد مالبس واحذية USD 280,000.00 شركة بداية التقدم الستيراد املالبس و املنسوجات 

 املنشيه -ملصرف التجاري العربي ا خيرى على احمد القمودي جبنة بيتزا USD 90,850.00 شركة رتاج املتوسط الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي-مصرف االندلس سالم فرج سالم خليفة بسكويت USD 165,512.60 شركة ليبيا الخالدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي هيثم عبدالسالم محمد الذويبي هواتف نقالة USD 710,175.00 شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونيةواملواد الكهربائية وقطع غيارها

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  معتز عزالدين عبدهللا البكاى مواد خام طالء USD 1,824,672.00 شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته


