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 19/05/2021حتى  06/05/2021من  تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة

  املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية ضوابط  البشأن    31/12/2020ي  املؤرّخ 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 االعتمادات الضوابط العامة بامل( من  5وإيماًء إلى الفقرة رقم )  نشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال لقيمةا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  تالجات وفريزات وغسال  EUR 4,096,420.00 شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غ 

 الرئيس ي   - ألمان ف امصر  على صالح الفيتوري جويده  سجائر USD 2,700,000.00 شركة الوطنية إلستيراد التبغ 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 1,800,000.00 شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  الدين سالم الشاملى صر م ن حسا تالجات USD 753,572.00 شركة املثالى الحديث  الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  سبتيموس شعبان صالح ابوسعود  اثاث  USD 52,397.00 شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

 الرئيس ي   - مصرف األمان  االحول  نبيل املهدي منصور  مواد خام بي في س ي   USD 1,003,821.00 شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  محمد بلعيد اشتيوي األجهر  سيارات  USD 268,163.53 شركة الوكيل إلستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  سعود محمد مسعود  ح مصال حفاظات أطفال  USD 1,250,000.00 شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  محمد بلعيد اشتيوي األجهر  قطع غيار USD 17,461.34 شركة الوكيل إلستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدي منصور االحول  مواد خام بي في س ي  USD 1,500,914.00 ذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي شركة البصمة ال

 وكالة بحوت الطاقه -مصرف الجمهورية  عبدهللا خليل إمحمد البرقلي  مواد تحاليل EUR 142,400.00 شركة املينا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام  EUR 2,511,960.00 شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  زهره محمد عبد القادر على  مضافات اعالف  EUR 4,466,000.00 شركة نهضة ليبيا لالستثمار الزراعي والحيواني 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمد الرعيض محمد عبدالكريم م  االت واجهزه  EUR 500,000.00 سيم للصناعات الغذائية شركة الن

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   حليب  EUR 1,396,339.20 شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   بطاطس  EUR 396,900.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  مواد خام  EUR 621,936.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   عصائر EUR 435,217.00 ةشركة الجيد الستيراد املواد الغذائي

 وكالة قرجى -مصرف الجمهورية  عبدالناصر عنتر عامر دربال مواد وتحاليل طبية EUR 500,495.76 شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل  اسمنت  EUR 275,000.00 شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  مواد تنظيف  EUR 512,495.04 شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف 
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  زيت زيتون  EUR 36,215.76 شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  ي الورفلي حمد علطارق م مايونيز وكاتشب  EUR 77,996.52 شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  مصاريف اشتراك خدمة   EUR 67,375.00   شركة الخطوط الجوية الليبية

 ان امليد -رية مصرف الجمهو  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  مصاريف عبور  EUR 113,021.75 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار EUR 22,685.00 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  اجراء دورات تخصصية  EUR 36,200.00 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  يد احمد املشيخى عبدالعاطى بلع اشتراك سنويللمستندات  EUR 49,348.48 الليبية  شركة الخطوط الجوية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  صيانة قطع غيار   EUR 19,435.00 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  احمد املشيخى عبدالعاطى بلعيد  ور االجواء املصريةبع EUR 100,597.76 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فاتورة  EUR 50,024.36 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   ات سيار  USD 1,877,000.00 شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة   أرز   USD 3,525,000.00 شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  بوبريدعه علي سعيد علي شقلوف أ هيزات معدات وتج USD 700,000.00 شركة يهدين إلستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد   زيت طهي  USD 3,959,200.00 شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  محمد عادل محمد الدويهش  ف اعال  USD 1,395,481.00 شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد   لحوم مجمدة   USD 3,600,000.00 شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 ميزران  -مصرف الجمهورية  ز بشير سليمان قداد  لعزي عبدا دجاج مجمد  USD 1,595,000.00 شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم  

 بحوث النفط  -مصرف الجمهورية  أنور بشير سليمان قداد   زيت املروة  USD 855,307.20 شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه  معدات وتجهيزات   USD 500,000.00 شركة يهدين إلستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد   زيت طهي  USD 3,959,200.00 شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  علي محمد الهادي ابوكرازه  االالت   USD 653,450.00 شركة أبعاد النماء للمطاحن واألعالف و الصناعات الغذائية 

 با لخير  -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن   USD 444,000.00 شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  حمد الهادي ابوكرازهد معما قمح USD 9,271,800.00 شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف  

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  ح مسعود مسعود اسماعيل صال حفاظات  USD 2,264,400.00 شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   ات ار سي USD 1,435,394.00 شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالسالم منصور مفتاح شغيب  لفائف والواح حديد  USD 1,150,345.00 مصنع الحرية لصناعة الصفائح الشبكية
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد صالح  موس ي صالح  تونة  USD 610,913.50 شركة خير العطاء الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ايمن مصباح احمد وهيبة   االالت  USD 6,366,000.00 شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و ألعالف  

 ابي االشهر  -رف الجمهورية صم عائشة عبدهللا خلف أبوراوى  ذرة  USD 1,457,000.00 شركة البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  وس ى الدبسكى عزالدين عمرو م  ذرة USD 8,820,000.00 شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سعده عثمان على الفارس  قمح  USD 4,410,000.00 شركة طرابلس االولى للمطاحن واألعالف

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سعده عثمان على الفارس  قمح USD 5,040,000.00 االولى للمطاحن واألعالفرابلس شركة ط

 امليدان  -مصرف الجمهورية  سعده عثمان على الفارس  ذرة  USD 4,455,000.00 شركة طرابلس االولى للمطاحن واألعالف

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد   جبنة USD 729,000.00 شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين  مواد خام لصناعه الحل  USD 357,550.00 مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات   املختار للصر

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  موس ي صالح محمد صالح   فول  USD 150,000.00 املواد الغذائية  شركة خير العطاء الستيراد

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  قمح USD 1,750,500.00 شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  جابر احمد محمد وهيبه  تن USD 504,000.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد محمد املقصبي  شاشات  USD 729,650.00 شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 للصيرفة السالمية مصرف الجمهورية املختار  الحميد مراجع حمد محمد عبد احمد أجهزة موبايل  USD 689,000.00 شركة بيت العز الستيراد االجهزة االلكترونية  

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة اجهزة استقبال   USD 150,815.00 شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمد محمد وهيبهر اجاب  عصير   USD 1,605,015.44 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  طارق محمد علي الورفلي  تونة  USD 239,760.00 شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  بشير سليمان أبوعجيلةقداد  ارز  USD 500,250.00 شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  شراء قطع غيار  USD 99,968.30 طوط الجوية الليبية  شركة الخ

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار USD 11,599.31 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  مقابل اشتراك سنوي  USD 45,431.00 شركة الخطوط الجوية الليبية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى  اشتراك في االتصال USD 16,245.97 شركة الخطوط الجوية الليبية  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم   قمح USD 7,800,000.00 شركة مائدة بنغازي الخير لصناعات الغذائية و ضرب الحبوب   املختار للصر

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد   سكر  USD 4,291,000.00 شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك اطارات  USD 228,093.12 شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد عمر عبدالسالم عمر االطيرش   جرانيت   USD 175,000.00 شركة حجر ليبيا لصناعة الرخام  
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 سوق النور  -مصرف الجمهورية  الطيرش  محمد عمر عبدالسالم عمر ا رخام   USD 498,000.00 شركة حجر ليبيا لصناعة الرخام  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان عيس ي سالم العزابي   توريد االوراق  USD 239,500.00 شركة معامالت للخدمات العامة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم  امحمد علي اعنيبة  مواد خام   USD 727,920.00 ب البالستكية شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عبد الناصر عبد السالم أحمد الجفال قمح  USD 900,000.00 شركة الوتد للمطاحن واالعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 الفرع الرئيس ي  -املتحد  رفمص عبد الناصر عبد السالم أحمد الجفال قمح  USD 750,000.00 شركة الوتد للمطاحن واالعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 ـ فرع طرابلس     مصرف املتحد لتجارة واالستثمار  محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت  USD 430,605.00 شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    م سليمان علي أحمد سال مواد تنظيف USD 374,348.00 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سليمان سبس ي الصديق مفتاح  ألواح كوبست   USD 82,443.20 شركة القلعة السنيراد االلومونيوم 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  ثات جبنة مثل USD 693,352.96 شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  عبدالحافظ محمد ضوء اعبان قطع غيار   USD 35,131.80 شركة االتحاد للصناعات البالستيكية املساهمة 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  عبدالحافظ محمد ضوء اعبان مواد خام   USD 95,580.00 شركة االتحاد للصناعات البالستيكية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  احمد محمد احمد زغبية  مالبس واحدية  USD 374,870.31 شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية 

 فرع الرئيس ي ال  -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس و احدية   USD 1,142,993.92 شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عالء عزالدين سالم كرناف جبنة شرايح   EUR 201,968.64 شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي   فالتر زيت  EUR 758,819.80 شركة قوميستي لخدمات السيارات والصيانة السريعة  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عبدالحفيظ املهدي  سعيد فتروش  اكسسورات بي في س ي   EUR 47,700.00 شركة افاق التطوير لصناعة االملونيوم والبي في س ي  

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  ايمن مصباح احمد وهيبة   مضافات   USD 5,622,100.00 شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و ألعالف  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف  EUR 227,226.91 شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات تطوير   EUR 1,508,782.86 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم عقد مبيعات  EUR 2,000,000.00 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شكالطة EUR 645,500.00 د املواد الغدائيةشركة الشوف الجديد الستيرا

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 74,750.00 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  5A-ONBطائرة نة صيا EUR 616,860.00 فريقية شركة الخطوط الجوية اال 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فاتورة صيانة EUR 306,125.00 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  أحمد إمحمد ميالد املزوغى م مواد خا EUR 730,800.00 مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وسام احمد محمد املصري  USD AIRCRAFT LEASE AGREE 585,000.00 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وسام احمد محمد املصري  USD AIRCRAFT LEASE AGREE 430,023.68 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى حواالت تأمين طيران  USD 276,401.76 الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جالل بالناصر بشير الصادى االت تأمين طيران و ح USD 276,401.76 الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  لصادىجالل بالناصر بشير ا حواالت تأمين طيران  USD 276,401.76 الشركة املتحدة للتأمين املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وسام احمد محمد املصري  EUR PARTS+MAINTINANCE 204,419.87 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عوض جمعة سالم مختار مضخات  USD 268,002.00 شركة العين للصناعات الغذائية وتعبئة املياه والعصائر

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالهادي محمد ميالد نصر  تطبيق هاتف ودعم فني  USD 200,000.00 شركة العنكبوت الليبي لتقنية املعلومات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكالطة USD 314,592.73 شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره  ت سيارا EUR 407,340.00 شركة اجود املحركات الستيراد السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أكرم رجب ابوشناف العطوي  عجول حية EUR 376,250.00 شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي  

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  يدة أبومنجل ابوزو املحبوب محمد  نضائد USD 47,369.20 شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  زينب الطاهر محمد أبو عليقة الدعاس  اكسسوارات الومنيوم  USD 130,011.00 شركة الجهد املثمر لصناعة البي في س ي 

 مصراتهفرع   -ة مصرف الواح عمر محمد عمر الطبال ادوية  USD 327,800.00 شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل 

 وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمدالكونى محمد اسويرى  الواح عازلة USD 219,285.00 مصنع جبل الجليد لصناعة غرف التبريد واملشغوالت املعدنية 

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمد عمر امحمد كرير  مستلزمات انتاج  USD 49,700.00 شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر  

 جنزور  -مصرف الصحاري  مالك الجيالني محمد الزروق  أدوية   USD 45,110.00 شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الزاوية  -مصرف الصحاري  عالء الدين البشير صالح ابو قشوطة  بن  USD 150,720.00 املواش ي  شركة قصور سكرة الستيراد املواد الغذائية واللحوم و 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سالم محمد ضو بن غيث   مالبس سعودية   USD 112,374.00 شركة املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات 

 الزاوية  -مصرف الصحاري  سمية علي محمد رجب  شمعة احتراق سيارات  USD 237,600.00 وقطع غيارها  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي محمد عمران الغزيوي  خدمات مشروع  USD 182,045.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  لغزيوي عمران ا علي محمد USD LIBYANA 700KVA 98,832.00 هاتف املحمول شركة ليبيانا لل

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  سعده عثمان على الفارس   مسنلزمات انتاج   USD 2,418,000.00 شركة الجبل الخضر لصناعة وتعبئة الزيوت الباتية والصناعات الغدائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  سعده عثمان على الفارس   مستلزمات انتاج  USD 2,550,600.00  شركة الجبل الخضر لصناعة وتعبئة الزيوت الباتية والصناعات الغدائية

 الرشيد  -صحاري مصرف ال محمد بشير بو عجيلة املصري  رخام   EUR 43,063.32 شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد  مواد بناء  EUR 19,884.24 د الصحية وملحقاتها ذ.م.م شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملوا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت سيارات  EUR 270,661.60 شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 
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 مصرف الخليج االول الليبي  نور الدين محمد مفتاح اوحيدة   حليب أطفال  EUR 370,090.00  ة ومستلزمات األم و د األدوية واملستحضرات الطبيشركة البركة الصافية الستيرا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني EUR 27,500.00 شركة املدار الجديد 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  جابر احمد محمد وهيبه شاهي  USD 510,000.00 الغدائية شركة غداء النيل الستيراد املواد

 مصرف الخليج االول الليبي  عالء عز الدين سالم كرناف  عصائر  EUR 195,361.60 شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 لليبي مصرف الخليج االول ا علي امحمد على شبل   أدوية  EUR 463,000.00 تلزمات االم والطفل شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومس

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   خدمة تجوال  EUR 25,034.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  ة صحي مواد EUR 48,275.00 شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية بالجس EUR 376,035.84 شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف

 مصرف الخليج االول الليبي  خليفة احمد الحجاجي ملنعم  عبد ا  خدمة تجوال  EUR 61,571.09 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  EUR 279,545.45 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 ي مصرف الخليج االول الليب عادل بشير محمد ابوفارس  دعم فني EUR 60,000.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  زياد املهدي محمد الدريبي  مكرونة  EUR 284,556.00 شركة املوارد املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  زياد املهدي محمد الدريبي  تونة  EUR 251,008.00 شركة املوارد املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  املبرك نجم الدين حسن الغول   مستلزمات طبية   USD 113,460.00 ت الطبية واالدوات واملستحضرات الطبية ية الستيراداملعدا شركة طرابلس الدول

 رف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي صم ابراهيم عثمان عبدهللا فليفل   دوأساور  قالئ  USD 1,180,595.00 شركة االبريق الدولية الستيراد الذهب واملعادن الثمينة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عصام عبدهللا عمر اذياب   قالئدوأساور وخواتم   USD 933,991.00 شركة أيوان الستيراد الحلي واملجوهرات واالحجار الكريمة واملعادن الثمينة 

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  شكرى محمد مسعود ابونوارة ار  غي قطع USD 302,120.00 شركة املحرك السريع الستيراد السيارات وقطع غيارها  

 بي بنغازي الط -مصرف الجمهورية  الحسن عمر عبدالسالم االطيرش  دجاج مجمد   USD 204,516.00 شركة مراعي الوطن الستيراد املواش ي و اللحوم 

 بنغازي الطبي  -مصرف الجمهورية  الحسن عمر عبدالسالم االطيرش  جمد  دجاج م USD 198,064.00 شركة مراعي الوطن الستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني USD 7,000.00 شركة املدار الجديد 

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

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال بورسلين USD 2,940,000.00 شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 71,055.30 الدولية الليبية  شركة االتصاالت

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 210,451.04 االت الدولية الليبية االتصشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم  تجوال USD 365,084.00 شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم  خدمات تجوال  USD 210,991.13 شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالحفيظ السنوس ي كريم عبد الباسط  خدمات  USD 1,511,234.00 شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية

 مصرف الخليج االول الليبي  ظ السنوس ي كريم عبد الباسط عبدالحفي خدمات  USD 300,800.00 شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية

 مصرف الخليج االول الليبي  سين  عبدالناصر عبدالسالم ح بسكويت وشكالطة  USD 594,402.50 شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -ورية الجمهمصرف  جابر احمد محمد وهيبه حليب   USD 500,000.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير حاجي بشير العكاري  زيت ذرة USD 895,220.00 شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد محمد علي سلطان   مكيفات USD 136,921.76 شركة صنوان الستيراد املواد الكهربائيةوااللكترونية

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  خدمات و تركيب USD 420,501.06 لجديد للتقنية لجيل اشركة ا

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى  معدات إتصاالت  USD 709,855.60 شركة الجيل الجديد للتقنية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 251,440.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة تجوال  USD 125,720.00 شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  راهيم عبد هللا محمد عيس ى  ب ا هواتف  USD 1,250,035.00 شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى   هواتف  USD 1,224,600.00 شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 مصرف الخليج االول الليبي  املنعم خليفة احمد الحجاجي  بدع  إشتراكات دولية USD 238,754.27 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  إطارات  USD 99,025.96 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 ليج االول الليبي الخ مصرف عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   رسوم إشتراك  USD 53,162.40 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   إشتراكات دولية USD 39,500.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  مالك أحمد عمر أبوشعالة  إطارات  USD 1,355,048.40 شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  قطع غيار   USD 180,000.00 و االعالف   عي الخصبة للمطاحناملراشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي   خدمات تطوير  USD 10,983.00 شركة ليبيانا للهاتف املحمول 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الباري علي محمد تنتوش  دجاج مجمد  USD 243,548.00 ملواش ي واللحوم  شركة هالل الغدائية الستيراد ا

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  مكسرات  USD 200,610.00 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى  عسل USD 59,108.00 شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه  حمص  USD 169,999.20 شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يوسف محمد الهادي كشاد شاشات عرض منزلية USD 347,565.00 املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة املجد الستيراد االجهزة و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مواد خام   USD 363,320.00 شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبد السالم محمد زاوية  مواد زينة  USD 40,000.00 لخردوات و العطور  ستيراد مواد الزينة و اشركة بن موس ي و ابنائه ال 
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 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  ادم سعيد صالح كعبر  بسكويت   EUR 113,400.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادم سعيد صالح كعبر  كريمة بسكويت EUR 182,120.40 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 س االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابل ادم سعيد صالح كعبر  بسكويت  EUR 66,528.00 شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 بلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرا الحسين املهدي الصقر اشميلة مواد كهربائية   USD 106,606.47 شركة البحر الكبير الستيراد املواد الكهربائية  

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رفمص أبو عجيلة عمر محمد فرعون  أدوية بشرية  USD 134,000.00 شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد علي محمد الزوبي    محبب USD PVC 201,000.00 مصنع الزوبي لصناعة املواسير وخراطيم املياه

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  البيباص شور عبدهللا عبدالروؤف عا  USD N910 ANDROID 207,000.00 شركة مسارات لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   شوكوالتة USD 349,584.00 شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  سعود محمد محمد بشير بن  لفات أميرا  USD 1,046,135.00 مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  اسماء محمد مفتاح ابوعليم  بن وقهوة USD 1,065,000.00 شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 

 فرع طبرق   -ريقيا مصرف شمال اف محمود عبدهللا موس ى اقويدر  اكياس فارغة USD 800,000.00 شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معتوق  مصطفي محمد معتوق  فواتير بمنظومة الحجز  USD 278,912.13 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 لفرع الرئيس يا  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مستلزمات طيران  USD 218,116.58 شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  منير عامر الصويعى السعداوي  معجون طماطم مركز  USD 153,331.20 شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  محمد محمد بشير بن سعود  مواد خام  USD 1,495,817.00 مصنع سعود لصناعة االثاث املعدني 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عادل عمر ابوبكر الزبتة ابوحنك  معدات كهربائية USD 391,716.88 شركة انوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا يوسف عبد هللا الرطب   حفاظات اطفال مواليد  USD 230,400.00 مستلزمات االم والطفل شركة اروقة املتوسط  الستيراد 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال محمد ميالد الساحلي  مستلزمات انتاج اثات   USD 1,640,812.76 شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  حليب   USD 252,200.00 مان الستيراد املواد الغذائية شركة علم اال 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جالل محمد البشير ساري  مستلزمات صناعة أثاث USD 1,271,931.50 شركة املهارة االولى لصناعة االثاث

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  نعم صالح ريبود البرعص ي عبدامل رخام   USD 173,775.00 مصنع العاملية للرخام  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تكاليف إشترك سنوي  GBP 14,437.50 شركة املدار الجديد 

 مصراته  -مصرف املتوسط  محمد ميالد محمد الصل  عدات طبية م EUR 1,365,000.00 ات الطبية و املستحضرات الطبية شركة أوكسجين ليبيا الطبية الستيراد املعد

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  مرغرين  TND 1,529,443.95 شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 ول الليبي مصرف الخليج اال  حسين علي حماد مفتاح  مرغرين  TND 1,390,359.26 شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  جابر احمد محمد وهيبه دجاج مجمد  USD 3,506,400.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية
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 رنثيا وكالة كو  -مصرف الصحاري  إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن   مستلزمات انتاج  USD 507,375.00 شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية 

 املصرف اللليبي الخارجي   رضا املهدى حسونة 1تشغيل محطة اسطنبول  EUR 627,675.47 شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

 ان ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النور  عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس  سكر بني  EUR 36,720.00 شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ايمن مصباح احمد وهيبة   حليب اطفال  EUR 3,986,019.84 شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة عمر علي  أبوشعالة بن فرج  بطاطا مجمدة  EUR 81,018.00 شركة سند ليبيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 196,750.00 شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون ديد صناعيح EUR 152,950.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة الزروق مفتاح الزروق التير   مواسير مياه وملحقاته EUR 136,573.83 شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالحكيم الطاهر عريبى  بطاطا مقلية EUR 47,628.00 شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية  

 االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   انابيب ووصالت  EUR 117,482.17 شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمود فرج جبران  مواد تعبئة وتغليف  EUR 49,510.22 شركة بالدي الخير للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عاطف عبدالسالم عمر النعاس  مواد خام   EUR 37,281.00 شركة ليبيتال لتصنيع مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عزالدين الهادي سالم العماري  شوكوالتة USD 295,900.00 لطائف إلستيراد املواد الغدائيةشركة ا

 االسالمي  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس محمد فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,731,600.00 شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جابر احمد محمد وهيبه عصائر  USD 467,803.08 شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون حديد صناعي USD 576,490.06 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد علي محمد ابراهيم  معدات مطابخ USD 267,446.30 وعة الرائدة الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  شركة مجم

 مصرف النواران فرع مصراتة ه صالح امحمد علي عنيب ملحقات زراعية USD 57,784.61 شركة االنماء الزراعي الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 واران فرع مصراتةمصرف الن محمد مصطفى أحمد التومي  مشروب بم بم  USD 351,648.60 شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة س ي عبدهللا مصطفي عبدهللا السرك مستلزمات تشغيل  USD 62,947.50 مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 مصرف النواران فرع مصراتة فاطمة ساس ي علي الفقية  مواد خام  USD 650,000.00 شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات الورقية 

 مصرف النواران فرع مصراتة   ابوبكر علي الطاهر باشاغا االدغم مواد تعقيم  USD 75,735.00 شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة صالح امحمد علي عنيبه  ط صوباتخي USD 42,534.50 شركة االنماء الزراعي الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 1,167,875.00 شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  وليد محمد ابوالقاسم شارطة  عجول حية EUR 1,041,500.00 شركة قوت العاصمة الستيراد املواد الغذائيةوالفواكه الطازجة واملواش ي 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  ين محمد على االطرش عز الد أدوية بيطرية   EUR 120,876.00 شركة ناصية الخير الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مواد تنظيف+مبيد حشري  EUR 83,124.26 شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط مخزوم محمد املجدوب جبنة شرائح   EUR 165,440.00 يراد املواد الغذائيةشركة االنجاز املشرق الست 

 انة السالمي الليبي ـ أبو ملياملصرف ا فيصل محمد عبدالسالم الغريانى  ادوية بشرية   EUR 99,787.50 شركة ملسة شفاء الستيراد االدوية ومستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي الهادي حسين عقيل   مفاتيح قالب  EUR 23,282.00 شركة الوميض الكهربائي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  

 مصراته -ي الليبي املصرف االسالم محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  EUR 32,682.80 مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

افذ    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عماد عبدهللا علي االجهر    أخشاب EUR 510,000.00 شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو

 مصراته -االسالمي الليبي  املصرف  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 375,650.52 مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 مي الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسال  عبدالباسط ابراهيم املختار اليعقوبى   معدات طبية   EUR 101,300.00 شركة اجياد ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ملبروك بلعيد محمود منصور ا مواد بناء  EUR 67,594.23 شركة الصفاء الليبي الستيراد مواد البناء

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد مصطفى محمد العيساوي   شاي اخضر  EUR 200,000.00 شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة 

 مصراته -االسالمي الليبي  املصرف  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حية EUR 2,030,000.00 شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات إضاءة  EUR 70,705.00 شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  يد عبد هللا املنصورىسع جبنة شيدر   EUR 284,700.00 شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابوحنك ملحقات تكيف   EUR 51,231.67 شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  الصادق نصير فرج البوعيش ي   انابيب بى بى ار   USD 236,005.10 ة  البناء واملواد الصحي شركة الوادي إلستيراد مواد

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الحاج عبدهللا صالح عبدهللا ب  رافعات شوكيةوقطع غيا USD 169,224.00 شركة بالحاج العاملية الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز مقشور  USD 138,600.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  نههادي منصور احمد ابوسنيال لوز مقشور  USD 152,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  يوسف رمضان محمد غريبه  ادوية  USD 139,059.12 شركة الدواء الراقي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 امليدان  -لجمهورية مصرف ا جابر احمد محمد وهيبه زيت USD 4,900,000.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر   زيوت محركات   USD 251,651.40 شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية  

افذ من األملونيوم والبي في س ي مص  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب  USD UPVC PROFILES 536,440.38 نع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعزيز محمد على الشامي  مواد كهرومنزلية USD 56,110.00 شركة سترين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل صالح حسين العلوص  د  دجاج مجم  USD 513,000.00 ي واللحوم شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي صالح ضوء سميه  بالط  USD 3,350,592.00 شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  أنـور بشير سليمان أبوعـجيلة قـداد  لحم مجمد   USD 891,000.00 تيراد املواش ي واللحوم  شركة نات ليبيا الس
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 مي الليبي ـ أبو مليانة املصرف االسال  مراد ابراهيم علي دومة مالبس متنوعة   USD 113,232.09 شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  دجاج مجمد   USD 783,000.00 شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 ي ـ أبو مليانة املصرف االسالمي الليب عائدة رمضان علي الجفائري  كرتون   USD 1,594,125.00 شركة بيت الذرة للصناعات الورقية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عائدة رمضان علي الجفائري  حليب مكثف   USD 349,747.20 شركة زهرة الصحراء الستيراد املواد الغدائية 

 ن امليدا -مصرف الجمهورية  جابر احمد محمد وهيبه نة مكرو  USD 417,500.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد الصيد عبداللطيف خليفه   PVCاكسسوار  USD 58,900.04 شركة العاملية املتحدة لصناعة مستلزمات البناء

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد أحمد خليل نزار  مولدات كهربائية  USD 133,551.00 شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سامي رمضان الهادي خليل   سيراميك & بورسلين  USD 104,592.19 شركة الزخرفة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية  USD 671,860.56 األم و الطفل  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي سحاب قماش )سوسته(  USD 71,760.21 املالبس واملصنوعات الجلديةشركة األحالم السعيدة الستيراد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  معاذ سليمان يوسف كنوش  مضخات زراعية   USD 127,634.90 اد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة ارض البساتين الستير 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 360,675.20 مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد محمد عبدهللا رفيده  اج مجمد دج USD 132,500.00 شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه صناديق كرتون  USD 100,000.00 شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  العارف املولدي ابو القاسم منصور   مواد اسنان EUR 42,659.00 شركة املجد إلستيراد معدات األسنان  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  سم منصور  العارف املولدي ابو القا  معقمات  EUR 42,590.00 شركة املجد إلستيراد معدات األسنان  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  طالء  USD 135,000.00 شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  شاهين عبدالناصر عمر عبدالعزيز ابورويس  شاهي USD 154,000.00 املساهمة  شركة منار الغد الستيراد املواد الغذائية 

 يس ى طرابلس  الفرع الرئ  -مصرف اليقين  مسعود مليطان   االمير انبية مستلزمات انتاج زراع  EUR 25,586.00 شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

افذ سران  EUR 107,600.00 مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم   فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  اكسسوارات نو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ي الشريف  عبد الحكيم مصطفي العرب مضخات مياه  EUR 68,642.00 شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ح حسين اشناق فتحي مفتا معدات ورش  EUR 39,765.45 شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  د محمد عامر امحمد ولي قهوة EUR 22,080.40 شركة ارغان الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد رمضان عبدهللا برأس على   مواد صحية   EUR 96,259.30 شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  سين اشناق فتحي مفتاح ح أسالك وكوابل كهربائي  EUR 128,811.90 صناعية شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات ال

افع  EUR 4,397.80 شركة الليبية للمواني   فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار االت رو
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  ابر احمد محمد وهيبهج سكر  USD 2,950,000.00 شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  جمال مفتاح عمر زغليل  فيتامينات EUR 150,278.40 شركة ارغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع صرمان   -صرف اليقين م اشرف مصطفى علي سالم   معدات مصنع ألجر  EUR 167,000.00 شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  صالح الدين خالد عمرو   معدات طبية  EUR 52,810.00 شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   كيك EUR 65,422.50 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  رفيق الصيد محمد سالم  مواد تنظيف EUR 2,200,000.00 شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  د سالم رفيق الصيد محم م معق EUR 2,202,000.00 شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر زيادة عدد مستخدمين  EUR 4,838.23 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر JBIاالشتراك في  EUR 16,168.10 مصرف اليقين

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   معجون طماطم  EUR 735,376.00 راد املواد الغذائية  شركة سناو الدولية الستي

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 601.27 مصرف اليقين

 رع برج طرابلس ف -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 435.62 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 425.58 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 60 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 166 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر مقابل رسائل سويفت  EUR 166 مصرف اليقين

 لرئيس ى طرابلس  الفرع ا  -مصرف اليقين  عبد الحميد محمد محمود عثمان   بي سرير ط USD 1,690,000.00 شركة سماوة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  زيت عبد الشمس خام  USD 901,705.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -اليقين  مصرف محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   معجون طماطم  USD 886,257.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 س االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابل جابر احمد محمد وهيبه عصائر USD 1,011,543.12 شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اهم عيس ى الجربي منذر الف USD EVAPRATED MILK 54,149.60 شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

 برج طرابلس فرع  -مصرف اليقين  عمر على عمر عامر USD CHECK SCANNER 21,000.00 مصرف اليقين

 فرع برج طرابلس  -قين مصرف الي رفيق الصيد محمد سالم  برامج حاسب ألي  USD 1,360,000.00 شركة الكترون أويا لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   - مصرف اليقين جمعة محمد جمعة بن نعمة  شاهي اخضر  USD 195,228.00 شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ى طرابلس  ال -مصرف اليقين  سالم محمد احمد معتيق  صويا USD 545,000.00 شركة نهر الربيع لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سعيد خليل حسن املروكي   مواد منزلية  USD 125,831.75 شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية  
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 فرع زليتن  -رف اليقين مص محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات إنتاج وتشغي USD 2,937,310.00 شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عامر محمد سالم   حديد مواد خام  USD 1,075,614.00 شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسير والخزانات 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شاهي  USD 292,842.00 سؤولية شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات امل

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد العزيز محمود أحمد الرويمي  مضخات  USD 178,630.00 شركة مظلة ليبيا للخدمات النفطية الفنية الصناعية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ي محمد املصري االفركاملصر  هواتف محمولة  USD 1,354,700.00 اد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية  شركة مليون موبايل الستير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -يقين مصرف ال خيرية علي القايد شليبك  اثاث  USD 904,814.51 شركة الريادة العالية لصناعة االثاث املنزلي واملكتبي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   لصقة مواد بناء  USD 41,904.00 شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -اليقين  مصرف مروان عزالدين عبدهللا   ية انابيب بالستيك USD 1,228,419.00 شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   خزانات بالستيكية USD 973,695.00 شركة الزهرة البرية الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  حواسيب محمولة  USD 2,250,600.00 تيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع شركة دوريفا الجديدة الس

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -قين مصرف الي الدين عبدهللا  مروان عز  مواد خام  USD 1,653,812.00 شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غاز طهي   USD 202,100.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عمران جمعة سالم جمعة   بذور  USD 999,487.00 لزمات وقطع غيارها  شركة براعم الزهرة الستيراد املواد الزراعية واالالت واملست

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  مواد خام زيت طهي   USD 1,218,396.00 شركة نبراس السالم لصناعة الزيت  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالحكيم صالح محمد سريح  كياس فارغة أ USD 149,800.00 شركة االتجاهات للمطاحن واألغالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد الدويهش  قطبان أملونيوم  USD 1,142,302.00 شركة الوجود الراقي الستيراد املواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اكرم عادل محمد الدويهش  حديد خام   USD 1,541,548.00 شركة الوجود الراقي الستيراد املواد الخام  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  معتز عزالدين عبدهللا   معدات طالء  USD 1,697,218.00 شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على ابوبكر الزبتة أبوحنك  نضائد مختلفة االحجام  USD 135,044.03 قاتها شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملح 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني   معجون طماطم   USD 976,843.00 شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عادل محمد   اعالف   USD 1,241,896.00 غذاء لصناعة االعالف و طحن الحبوب و مشتقاتها  شركة مراعي ال

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عزالدين عبدهللا محمد   اعالف   USD 1,073,164.00 شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  حمزة مفتاح علي التومي   حليب مبخر   USD 62,016.00 كة النرجس الستيراد املواد الغذائية  شر 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم  PLCاكسسوارات  USD 350,339.70 مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم 

افر الذهبي  فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفى عمر علي ابشينه  آالت حصاد   USD 121,815.00 ة الستيراد اآلالت الزراعية وقطع غيارها شركة الحو

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حسين مفتاح حسين اشناق  مواد كهربائية  USD 219,059.00 ة الشركاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية شرك
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد الصديق مواد خام اعالف  USD 1,254,807.00 ة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها  شرك

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 417,462.00 شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  طالل رمضان علي املصرى  زيت طهي  USD 256,512.00 شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أكرم محمد مفتاح شلتات  سبائك ذهب  USD 1,041,250.00 شركة دار لؤلؤة لصناعة الذهب والفضة

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد رمضان حمودة  لفات حديد مطلية   USD 221,200.00 شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  د علي العاتي هاني محم  أفران  USD 188,935.00 شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي   بان أسالك  قض USD 1,176,000.00 شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  ميالد الجحش   محمد عمران مستلزمات إنتاج وتشغي USD 1,523,900.00 شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات اطفال  USD 171,770.70 شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 425,350.00 ملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة اندر األولى الستيراد األجهزة وا

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ستهمحمد مسعود سالم الهادى أبو  قهوة حبوب  USD 156,288.00 شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  حليب مبخر  USD 875,269.00 شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  فتحي مفتاح حسين اشناق  مستلزمات طبية   USD 38,220.00 الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  شركة ماجر الطبية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  انور فرج محمد امسلم ذرة صفراء  USD 1,340,000.00 شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  أحمد مصباح أبوالعيد ميحاط   تةشوكوال USD 80,200.00 شركة املعالي املتالقة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد  هواتف محمولة  USD 2,500,000.00 شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الهادي يوسف الهادي محمد  أكياس بالستيك فارغه USD 1,268,413.00 ير لصناعة األعالف ومشتقاتها  شركة الراعي الصغ

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  محمد عمران ميالد الجحش   مستلزمات تشغيل   USD 2,713,100.00 شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 طرابلس  الفرع الرئيس ى  -مصرف اليقين  مروان عزالدين عبد هللا البكاى الواح املونيوم USD 1,258,114.00 شركة باطن االرض الستيراد املواد الخام  

 فرع مصراته  -ين مصرف اليق  محمد حسين محمد مادي  مستلزمات للجسم  USD 167,244.80 شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد ابراهيم كامل الطقوق   حلوى مصاصه  USD 37,107.25 شركة املهام الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى طرابلس   الفرع -مصرف اليقين  احمد بهلول احمد نشنوش   أرز  USD 26,900.00 شركة أشفل الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس يد الصغير املسالتي محمد عبداملج مواد خام  TND 212,688.00 شركة املصدر الوطني لصناعة املنتجات الورقية والتغليف 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 1,115,920.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  شكالطة USD 60,759.80 شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد فضيل امغرغر حسين   مواد خام  USD 960,050.00 مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف  
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 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد نور الدين محمود عبدالرحمن  رخام  USD 28,136.00 الجرانيت شركة روبينا لصناعة الرخام و 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس منصور عمر جبران جبران   أثاث  USD 89,800.00 ألبيض الستيراد االثاث ومكمالته  شركة الربيع ا

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج  جبنة EUR 79,961.60 شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان جبنة EUR 84,585.60 شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 


