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 . 03/11/2021حتى   28/10/2021تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 

 .بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية  2020/ 12/ 31( املؤّرخ في  2020/ 9استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم )

افقة الجهات الطالبة ف5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىتح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  سليمان بشير سليمان قداد  سردين  USD 510,250.000  بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات   EUR 2,771,460.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  اجبان USD 156,336.000  الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمةشركة 

 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  عبداملولى ابوبكر محمد زيتون  مواد تنظيف  USD 528,706.800  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان  تن USD 357,500.000  شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ة عبد السالم محمد ابوغالية  فاطم دقيق قمح للخيز  USD 77,280.000  شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية   دجاج مجمد  USD 41,175.000  شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 60,500.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع سبها   -مصرف شمال افريقيا  مصطفي مصباح عبدهلل ابراهيم   مضخات مياه   USD 106,805.000  شركة النهر الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية  

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبدالرزاق بشير محمد النفاتي  تالجات USD 396,537.200  ية املساهمة شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائ 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  نضائد  USD 440,202.700  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  إطارات   USD 292,722.530  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم  امحمد علي اعنيبة  مواد خام  USD 1,173,000.000  شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية 

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 619,339.340  سار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة امل

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات USD 572,976.000  دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  ى شبل  علي امحمد عل ادوية  EUR 400,927.500  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   ادوية  EUR 242,945.000  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدهللا سالم مسعود الخناق  قطع غيار مصاعد  EUR 12,250.000  شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  جبنة مطبوخة  EUR 1,076,160.000  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عبدالسالم سالم ابوزريق  طماطم   معجون  EUR 224,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب  EUR 160,704.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  علي محمد علي الزويبك نضائد EUR 100,465.940  الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارهاشركة 

 فرع جنزور   -ريقيا مصرف شمال اف احمد السويح عبد السالم السويح حفاظات اطفال  EUR 1,161,376.500  شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل  
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 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  افران مخابز EUR 43,600.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي  انابيب بي بي ار  USD 223,697.000  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعيد  مركزات عصائر USD 378,005.000  شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبد الرزاق حسين عمر العوزي  ال حليب اطف EUR 113,700.000  شركة االندلس لالستيراد االدوية واملعدات الطبيه

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  مكرونة   EUR 22,117.860  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي  رخام   USD 87,956.250  مصنع العاملية للرخام  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمد سالم الفيتوري املاوي  منتجات طبية  EUR 158,315.600  شركة الواحة الستيراد األدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمد سالم الفيتوري املاوي  منتجات طبية   EUR 66,561.000  شركة الواحة الستيراد األدوية واملعدات الطبية

 الفالح  -مصرف الجمهورية  سعيد امحمد يعقوب ارشادة بن خام   USD 107,520.000  شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة  

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  فتحى عمر جادهللا عبد الرحمن  بيض EUR 100,188.000  شركة املربين لالنتاج الحيواني  

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  احمد مصطفي محمد الخراز   اكسسوار سرانتي  p.v.c  113,809.600 EURمصنع الرواد لصناعة االلومنيوم وال 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  احمد مصطفي محمد الخراز   مستلزمات  p.v.c  201,278.020 USDمصنع الرواد لصناعة االلومنيوم وال 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبداللة يحي ابراهيم بتية   االالت   USD 183,975.370  شركة ادرار اكاكوس إلستيراد االالت و املعدات التقيلة املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدهللا محمد عبدهللا ميالد  اطارات   USD 361,955.600    األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وجميع شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  السالم بن صليل حسين ابراهيم عبد  ذرة USD 7,370,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكورات   USD 14,300,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  علي محمد علي بعيو  حليب مبخر   USD 222,642.000  شركة األثير الزاهر إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 401,280.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   أسماك مجمدة  EUR 330,000.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   دجاج مجمد  USD 275,400.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 مصرف الخليج االول الليبي  زريبه طرنيش  حسام محمد ابو  جبنة EUR 78,770.470  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   صناعة  لحبيبات ل USD 531,630.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك   USD 828,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   إطارات   EUR 469,910.460  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 رع الرئيس ي الف -مصرف املتحد  سالم رمضان عبد الحفيظ قدح   نضائد  EUR 162,739.700  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

افة االسالمية -مصرف الجمهورية صالح املهدي عبدهللا حسين  مستلزمات حلويات USD 299,980.000  مصنع الربيعي لصناعة الحلويات و تعبئة و تغليف البقوليات   املختار للصر

افد االملونيوم والبى فى س ى  شركة   وكاله سوق الجمعه   -مصرف الواحة  محمد املهدى الهادى ابوشاقور  مواد خام بي في س ي  USD 122,474.200  نور طرابلس لصناعة االبواب والنو

 ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف النوران  عزالدين الهادي سالم العماري  بسكويت  EUR 236,252.200  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  اآلت النتاج  USD 1,011,580.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مصل اللبن   USD 46,368.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 فرع الزاوية   -مصرف شمال افريقيا  محمدبشير مصطفي الغذامس ي  مكيفات USD 577,944.000  شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

 امليدان  -صرف الجمهورية م الحسن علي أحمد شبش  مواد خام   USD 182,624.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  يحي مصطفى محمد حودة  جبنة EUR 77,740.000  شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

 الفالح  -مصرف الجمهورية  ابراهيم الشتيوي علي شنبر  قطع غيار USD 131,895.300  شركة دالئل االبداع الستيراد السيارات و قطع غيارها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 1,104,900.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبد املجيد سليمان احمد ارحومة  منظومات خزنات  USD 292,500.000  شركة رياض للصناعات الغذائية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحميد على سعد الغريانى  مناديل مبللة  USD 3,192,120.000  شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف  

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  عبدالناصر عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  تن معلب  USD 1,452,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية  عوض جمعه سالم مختار   تالجات عرض  USD 93,752.000  شركة العين لتعبئة املياه والعصائر 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  وسام سليم العريفي محمد   مواد خام   USD 1,960,512.000  النتاج مواد الخام  شركة الحدائق امللكية 

 طرابلس   مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 960,718.440  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 املصرف اللليبي الخارجي   على احمد سالم  سليمان   روائج EUR 58,832.400  شركة مطلع الفجر الستراد مواد التنظيف و مواد الزينة  ذات املسؤلية املحدودة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى  عقود ومرتبات عاملين  USD 3,792,846.850  الشركة االهلية لالسمنت  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   تونة   USD 155,550.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أمعمر رمضان املهدى خليفة   تونة  USD 583,000.000  شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   جبن   EUR 677,664.640  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت طهي  USD 1,848,744.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  درة USD 4,905,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  مضافات علفية   USD 370,500.000  مضارب االرز دات مسؤولية محدودةشركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن و  

 املغاربه -مصرف الجمهورية  خالد السايح بشير عمر   حليب أطفال   EUR 221,400.000  شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف  USD 103,070.400  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 ي االندلس االسالمي ح  -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  ذرة USD 2,040,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

 مصرف الخليج االول الليبي  مندر الفاهم عيس ى الجربى  جبنة مطبوخة  EUR 346,320.000  شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك اطارات  USD 360,338.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف اللليبي الخارجي   فرج سالم ميالد االطيوش  تنفيد نظام تتبع   USD 18,000.000  شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية املحدودة 

 املصرف اللليبي الخارجي  فرج سالم ميالد االطيوش  طالء طائرة    USD 40,000.000  حدودة شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   بسكويت   USD 558,010.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع   ادوية  EUR 93,153.650  شركة اكسير الصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 
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 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  حليب اطفال  EUR 1,133,585.760  طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية شركة 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  خلود حسن محمد املجدوب  حليب اطفال  EUR 382,968.000  شركة طب العرب الستيراد األدوية واملعدات الطبية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  صالح الدين الهادي امراجع دخيل  زيت درة USD 443,750.000  شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم  

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  راجع ابوفراج مؤمن  أبوفراج م سكر USD 2,999,485.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   شاهي USD 3,000,000.000  شركة أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائيةشركة   الجهاد -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,998,700.000  أجيال العطاء الو

افر الستيراد املواد الغذائية  هادالج -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن   سكر USD 2,990,850.000  شركة أجيال العطاء الو

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دواجن مجمدة  USD 2,360,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دواجن مجمدة  USD 2,360,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  علي رمضان علي الكريبي   USD B.V.C 1,300,766.000  شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  جمال على محمد الشبو   منزلية  EUR 208,166.000  أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية  شركة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  حمد عنيبه امحمد سالم ام  دواجن مجمدة   USD 514,125.000  شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  اسامة خليفة الهاشمي املقلة اخشاب  EUR 112,500.000  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  لطفي الهادي عمار السهيلي   شرائح كرتون  USD 29,991.000  الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة  شركة 

 ة املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليان  خيري محمد رجب الديب  ارز   USD 1,450,000.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   تن  USD 2,205,600.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  فاروق بشير خليل الشلتات  اسالك حديد خام  USD 1,470,688.000  شركة تاج القرية الستيراد املواد الخام  

 مصراتهفرع الخدمات  -مصرف الواحة  محمود محمد عبدالنبى النافوزى رول ورق مواد خام  TND 434,000.000  شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية والطباعة

 مصراتهفرع الخدمات  -مصرف الواحة  محمود محمد عبدالنبى النافوزى غراء بولياميل USD 158,437.500  شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية والطباعة

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  ايمن مصباح احمد وهيبه   قمح طري  USD 2,907,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  حليب مبخر  EUR 468,000.000  الجاهزة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  EUR 110,700.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع الجميل  -مصرف املتحد  محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام   USD 161,100.000  التنظيف مصنع امجد الثاني للصناعة مواد 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع  اسطل بالستيك   EUR 42,240.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات وقطع غ  EUR 134,409.000  جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عمر مصدق عبدهللا املنصوري   مواد خام   EUR 62,583.660  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مركز   EUR 397,784.400  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبد الرحمن مصدق عبد هللا  حليب مركز   EUR 1,744,131.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 800,973.500  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال أدوية بشرية USD 274,980.000  امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عمر الطبالعمر  أدوية بشرية USD 152,800.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد عمران عبدهللا قميع عجول حيه  EUR 1,860,180.200  شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   خميرة EUR 224,924.800  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  موفق أحمد محمد املغربي  مصنع اكسجين ط  EUR 1,229,622.000  شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   تالجات فريزات  EUR 359,684.000  تيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة البناء املثالي الس

 الرئيس ي   - مصرف األمان  اكرم سالم الصادق عمار   ساالتأفران وغ EUR 87,302.000  شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  ميلود صالح عبدالهادي الديب  شفطات مطابخ  EUR 36,669.020  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد   EUR 48,220.910  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  سخانات مياه  USD 416,580.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  ثالجات عرض  USD 83,039.840  ة و املواد الكهربائية و قطع غيارهاشركة املحيط الرائدة الستيراد األجهز 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط  مقابض أبواب USD 154,558.000  شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي   مواد صحية   EUR 188,703.000  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة حليب  EUR 260,544.000  وم شركة الغذاء الليبي الستيراد املواش ي واللح

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان مستلزمات عناية  USD 223,934.550  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  USD 15,371.590  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ي تسوية حركة هاتف EUR 103,801.640  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ي تسوية حركة هاتف USD 43,377.570  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية   EUR 371,260.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بشير عبدهللا بشير القندوز   مستلزمات تشغيل  EUR 68,140.390  مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  EUR 117,408.000  ها  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقات

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد USD 379,700.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات   USD 389,900.000  الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 مصراته -الليبي املصرف االسالمي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة  إطارات   USD 253,900.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي  جبنة شرائح  EUR 126,240.000  شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد  سيراميك  EUR 56,787.500  اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م شركة 

 الرشيد  -مصرف الصحاري  بدالحكيم الصيد الصيد سند الدين ع سيراميك   USD 48,959.200  شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هدى إبراهيم محمد أبوفروه  ادوية   USD 450,790.000  شركة العزم الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  حسين بشير على القائد اسفلت  USD 1,700,000.000  الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية شركة 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه معجون طماطم  USD 230,400.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث شركه ليبيا العاملية لص  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   حشوات أبواب  EUR 55,940.000  ناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث شركه   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج    USD PVC PROFILE 317,448.500  ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   ات  مضخ USD 126,696.500  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي محمد عبدالعظيم شتوان  زيت ذرة USD 92,200.000  شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  صالح يونس صالح عبد هللا  اطارات  USD 383,561.600  شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا يوسف عوض الدرويش   زيت دوار الشمس  USD 1,308,750.000  شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  سمر عادل عمر ابوحنك  رخام  USD 105,000.000  ها  شركة ابناء املختار إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقات

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مصطفى محمد مصطفى بن عمرو   هاتف محمول  USD 1,276,550.000  شركة النجم الريفي الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  وليد أحمد احميد بادي أقمشة USD 136,000.000  األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلديةشركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  قيس أمطير جمعة الطريفى   خام لصناعة مواد  USD 951,225.000  شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف  

افد من االلومنيوم والبي في س ي    مصراته -املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   مسطحات خشبية  EUR 567,961.370  شركة القلعة لصناعة االبواب والنو

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  فرج محمد رحيل سعيد   بالستيك بي في س ي  USD 1,550,752.000  شركة االسناد الهندس ي لصناعة مواد البناء 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق على مؤمن صويدق   معدات طبية   EUR 188,240.000  شركة الشاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد املدني   مولداتهربائية      GBP 263,059.000  هزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالج

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضا رمضان سالم قربادى   جبنة مطبوخة   EUR 68,400.000  شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مفتاح ابراهيم مفتاح الحطبه   قطاعات ألومنيوم   EUR 54,365.390  مصنع راما للصناعات الهندسية من االملنيوم من البي في س ي  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  USD 13,197.200  اد الصحية وملحقاتها  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملو 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مواد صحية  USD 75,691.720  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  خالد محمد علي الشلتات   ةصفائح حديد)أمير  USD 62,000.000  شركة املقدام للصناعات الحديدية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  محمد بشير مصطفى الكبير  جبنة شرايح  EUR 176,736.000  شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد الهادي يوسف الطويل  حفاظات  USD 883,699.500  النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  فتحي عبد الحميد النيهوم   ثن  USD 310,942.500  شركة كونا الستيراد املواد الغذائية  

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني   رخام  USD 400,400.000  درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  شركة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني   رخام  USD 602,000.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس  مناديل اطفال USD 37,536.000  إلستيراد مستلزمات األم والطفل شركة األمانة 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  خالد عبد هللا علي الفيتوري اثاث منزلي USD 228,400.000  شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمود مفتاح علي التومي  دعائم حديدية USD 61,200.000  شمال القارة الستيراد مواد البناء شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  سارة البشير محمد الشباح مصاريف شحن ب  USD 2,300,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية
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اقية إلستيراد املواد الغذائية شركة املائدة  مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عيس ى بلعيد الصادق صوان  نشأ ذرة USD 249,060.000  الر

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيله على يوسف ابوالغيث  أدوية  USD 58,200.000  شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  شركة 

 وران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مصرف الن عبد الفتاح محمد الطاهر ادريز   جبنة شرائح   EUR 188,023.680  شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   جبنة مطبوخة  EUR 245,757.600  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   حليب مجفف  USD 456,288.000  عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 نواران فرع مصراتةمصرف ال محمد مفتاح الزروق التير   قهوة نسكافي  USD 246,840.000  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة بزيت زيتون  USD 75,873.600  شركة تالية الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل   قطع غيار آالت زراع  USD 64,644.590  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي EUR 78,395.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك وكوابل   EUR 302,228.220  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بشير سليمان أبوعجيلة قداد   مستلزمات تشغيل   USD 1,963,806.000  شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبد الحميد محمد حمدان سوالم  اسمنت  EUR 76,000.000  املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  محمد بن ساس ى حاتم الصادق  كوابل ستااليت EUR 68,187.400  شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة   

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   بسكويت   EUR 392,054.670  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  إسماعيل املهدي رمضان كريرة   USD TUNA 350,400.000  عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ةمصرف النواران فرع مصرات  نجيب مفتاح خليفة البسكيني  مواد خام   USD 47,488.000  شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف 

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 36,355.450  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النواران فرع مصراتة معاد رمضان مصطفى شكالوون لفات حديد  USD 148,519.400  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  نكهات عصائر  USD 23,629.000  االصيل للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  نايلون تغليف   USD 87,565.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر   USD 174,444.000  ة االصيل للصناعات الغذائية شرك

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  سليمان احمد ابوبكر البوزيدي معدات طبية  USD 106,397.940  شركة العاملية الحديثة إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  مفتاح عطية مفتاح عمران   جبنة شيدر   EUR 169,400.000  شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد علي ضو   مستلزمات طبية   USD 19,219.000  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  سالم محمود امحمد ابو غالية  ادوية   EUR 313,020.000  شركة املاسة الدولية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  بذور زراعية  EUR 223,100.000  شركة القمر الستيراد البذور و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  ألة تغليف   EUR 150,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  أفران  USD 127,000.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
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 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  راتب الهادي محمد ابودرباله شاهي USD 138,600.000  خط االحالم الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  دانيه على مفتاح العجيل   لوز )كاجو(  USD 148,500.000  شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  قطع غيار EUR 208,646.200  شركة الليبية للحديد والصلب 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا علي مفتاح احبيش  زيوت سيارات   USD 103,311.600  شركة الكفاءة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات مسؤولية محدودة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الدويبي   اجهزة نقال  USD 750,150.000  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد  عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب حكة  EUR 1,705,819.200  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة اسماء عبد هللا احمد عبد الجليل   حليب  USD 19,072.600  شركة زهرة الليلك الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مواد خام  USD 92,500.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات تشغيل  USD 255,528.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس الصيد بشير الكبير عجاج خام مواد  USD 175,760.000  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي سلطان الشبلي   دجاج  مجمد  USD 285,000.000  شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن  نبيل محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات  USD 324,167.560  تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية   EUR 565,000.000  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري لبن USD 53,280.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 317,900.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 70,205.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 ي فرع الرئيس - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  USD 312,480.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور   مواد خام  EUR 107,073.240  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 916,589.520  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبدالواحد النورى ابوعجيلة العكرمى  صابون  USD 35,970.000  شركة املدرار االول الستيراد مواد الزينة والخرداوات والتنظيف 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد الصديق احمد القويري   ادوية بشرية  EUR 1,219,165.000  االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  أحمد عبد الحميد حمد املغيربي  شاهي USD 322,840.000  الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 المي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االس  رجب محمد علي الشاطر  موز  USD 1,170,002.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رجب محمد علي الشاطر  ارز  USD 182,790.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  محمد علي سالم بدر   دجاج مجمد  EUR 2,744,326.000  شركة طيور البحر الستيراد املواش ي واللحوم  

افذ من االلومنيوم و البي في س ي   فرع مصراته  -مصرف اليقين  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  قطاعات االملونيوم  USD 240,000.000  شركة القلعة لصناعة االبواب و النو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج بردات قطع غيار م USD 62,751.400  شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات  USD 211,385.180  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  علب فارغة  EUR 530,841.600  التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائيةشركة 
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 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  فرج عطيه رجب السعيطي   مصنع أكسجين  USD 2,062,000.000  شركة الشرق االوسط الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  قوالب وعبوات  EUR 125,925.020  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

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

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل عبدالباري علي الهادي العروس ي  غبار  اكياس مصفى  EUR 308,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة اجهزة مرئية  USD 120,000.000  شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 200,000.000  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف منظومة   EUR 363,720.930  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب   قطع غيار   USD 265,279.800  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة  USD 804,300.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات  EUR 367,135.840  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  مستلزمات خبز   TND 2,254,450.100  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  جبنة EUR 1,424,722.130  الشهاب الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زبدة TND 1,542,855.070  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم   معدات مجفف   EUR 500,000.000  يك  شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيرام

 زليتن   -مصرف الواحة  محمد عبدالسالم محمد الفالح خشب أحمر  EUR 535,232.790  شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار سيارات   USD 334,374.220  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار   USD 332,142.150  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  مياه مبردات  USD 25,280.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية   USD 3,694,481.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   مجمدات   EUR 132,827.920  ر الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغي

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 145,810.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر  USD 4,290,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 15,790.000  شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل   سيراميك ارض ي   EUR 63,700.950  شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد فوزي محمد الشهابي  رخام   USD 22,530.000  شركة إفنان لصناعة مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات USD 77,842.000  شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبدالرحيم عبدالفتاح  زيوت نباتية  USD 84,521.800  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  عسل USD 135,060.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 94,500.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 97,650.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 1,573,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 1,800,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تونة   USD 176,400.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي   محمود الدرويش ايمن حميدة   مصابيح موفرة للطاقة  USD 209,164.000  املنطقة الحرة مصراتة 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  ليلى سعيد سالم الطرميس ي  فيتامينات  EUR 107,459.100  شركة الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيرية علي قائد شلبيك  قطع غيار معدات  EUR 1,148,820.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة االلجهزة االلكترونية والكهربائية  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  ونيس ابراهيم ونيس ابراهيم قضبان أسالك   USD 167,000.000  شركة مارلين املتوسط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 349,430.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد سليمان الوتوات  ألواح جبس بورد USD 377,174.640  املستقبل ألعمال الجبس والديكور  مصنع 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  مواد بناء USD 1,304,347.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية  USD 1,529,967.660  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  

 األندلس  -مصرف الصحاري  عمر امحمد املنتصر كرير  حديد بناء  USD 250,992.000  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  أبوبكر مصباح أبوبكر عفط دجاج مجمد  USD 136,125.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزم عناية  USD 116,616.500  بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  دهللا علي محمد ابراهيم عب مستلزمات للجسم  EUR 50,364.000  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   مضافات علفية   USD 3,140,640.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جنان محمد عيس ى القبالوي   جبنة موزريال  EUR 77,740.000  نور البالد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم عيس ى ابوالقاسم اللحياتى  سجاد   USD 130,000.000  شركة النمارق املصفوفة الستيراد السجاد واملنسوجات  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 4,817,400.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرج املختار الدنقاوي  مواد صحية  USD 2,974,708.800  شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي لفات حديد صناعي   USD 372,500.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   لفائف صلب   USD 2,359,370.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   مواد خام لتصنيع  USD 2,973,290.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

افظ طعام  USD 105,475.000  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية    مصرف الخليج االول الليبي  سعيد خليل حسن املروكى  حو

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  رامي عادل عبد الرحمن بادى اسالك كهربائية EUR 105,400.000  شركة صحار الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مدخالت انتاج   USD 1,413,990.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ابوبكر علي رمضان ابراهيم  مواد خام  EUR 2,961,756.000  شركة الركيزة االولى لصناعة مواد البناء 

 املؤسسات والشركات مصراتة  فرع  -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات تلفزونات  USD 1,084,385.000  املوجة للصناعات االلكترونية شركة 
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 جنزور  -مصرف الصحاري    رياض مصطفي عبدالصمد سالم طماطم  USD 393,000.000  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  صفائح فوالذية  USD 1,015,200.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  مصبغات عبوات  EUR 275,411.400  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مواد خام مكورات   USD 1,550,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مكورات   USD 1,560,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج USD 1,339,713.000  شركة بشائر الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج   USD 2,183,179.000  خير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  شركة بشائر ال

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محسن سليم علي صوان  نان سأمستلزمات  EUR 275,279.120  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   مواد خام بي في س ي   USD 1,248,980.000  شركة الشط الجديد إلستيراد املواد الخام 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  تفاح طازج EUR 277,239.200  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 810,000.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 2,981,304.000  املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 طرابلس  الفرع الرئيس ي -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام   EUR 568,900.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسماء الهادي محمد العماري   معدات طبية  USD 1,453,500.000  (2شركة الرصانة الطيبة الستيراد املعدات الطبية حسب الفئة رقم )

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  اجهزة حاسب الى   USD 367,245.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إشتراك سنوي  USD 193,317.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  املساهمة شركة االجنحة الليبية للطيران 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الليبي ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 150,004.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 225,002.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 210,008.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمود سعد الفرجاني ابوالئحة  مواد خام  EUR 42,575.770  شركة الهداية الستيراد معاجين الطالء واملواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,132,092.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 938,340.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,968,590.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  مد عمران احمد الغويل مح خشب مضغوط  EUR 202,872.200  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  كرتون  USD 2,700,000.000  شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد افريقيطه   قطع غيار EUR 72,336.550  الوفاء الصافي الستيراد السيارات واآلالت وقطع غيارها  شركة 

 اروكالة اإلستثم  -املصرف التجاري الوطني  عماد أحمد سالم الفلفال كرتون  USD 950,724.000  شركة الشروق العاملي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو اكياس تعبئة   USD 1,067,500.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو اكياس لتعبئة   USD 1,015,000.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 املؤسسات والشركات مصراتة فرع   –الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش عجول  EUR 2,090,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدى منصور االحول  موادخام لصناعة  USD 1,170,388.000  شركة الوتد االكبر لصناعة الطالء 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  مهره املهدى احمد الهمالي  مكونات تلفزيون  EUR 1,495,127.500  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 فرع سبها  -مصرف اليقين  طارق علي ابراهيم الصيد   مضخات   USD 139,825.000  الهضاب الخضراء لالستصالح الزراعي وتعمير األراض ي /ذ.م.م شركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف املتحد  محمد البشير محمد الشباح عصير  USD 134,900.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

افع شوكية  USD 77,500.000  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  رو

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  حسين محمد أحمد عامر  مستلزمات تشغيل  USD 321,300.000  شركة سكرة للصناعات الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي سلطان  مالبس   USD 600,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الطيب علي الطيب العاشق احذية رياضية EUR 196,000.000  رياضية واأللعاب شركة نسيم البحر الستيراد املعدات واملالبس ال 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة  USD 934,050.000  املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  شركة 

 املؤسسات والشركات مصراتة فرع   –الوحدة  الزويك ربيع محمد العربى  كرتون  EUR 1,872,870.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود زيت عود  USD 3,183,372.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد  أجهزة طبية   USD 3,865,409.000  شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد  معدات طبية  USD 3,649,631.000  شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض   مستلزمات تشغيل  EUR 45,151.560  شركة االيادي لصناعة مواد البناء 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد منصور عمر جبران  أسمدة و كيماويات  USD 54,480.000  شركة النخيل العالي الستيراد االالت واملعدات واملستلزمات الزراعية  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   لوز  USD 69,741.000  االمير الليبية للصناعات الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح USD 7,300,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة   زيت املكرر  USD 724,091.400  املواد الغدائية شركة علم االمان الستيراد 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد عماد الدين حسن فرج دراه  منتجات طبية  USD 3,160,032.000  شركة عقار الشفاء الستيراد االدوية و املعدات الطبية 

 مصرف النواران فرع مصراتة رواد فرج محمد رزق  قوالب وعبوات  EUR 125,925.020  شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

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

 صرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة امل عبدالباري علي الهادي العروس ي  غبار  اكياس مصفى  EUR 308,000.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة اجهزة مرئية  USD 120,000.000  شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات

 املعرض  -مصرف الجمهورية  صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 200,000.000  شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد 
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 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف منظومة   EUR 363,720.930  شركة الخطوط الجوية االفريقية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالحكيم علي عبيد ذويب   قطع غيار   USD 265,279.800  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة  USD 804,300.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات  EUR 367,135.840  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  مستلزمات خبز   TND 2,254,450.100  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  جبنة EUR 1,424,722.130  الشهاب الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  زبدة TND 1,542,855.070  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم   معدات مجفف   EUR 500,000.000  يك  شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيرام

 زليتن   -مصرف الواحة  محمد عبدالسالم محمد الفالح خشب أحمر  EUR 535,232.790  شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار سيارات   USD 334,374.220  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  قطع غيار   USD 332,142.150  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد احمد علي ابوتركية  مياه مبردات  USD 25,280.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد الوهاب الصديق احمد البرناز  معدات طبية   USD 3,694,481.000  شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مفتاح أحمد محمد العاتي   مجمدات   EUR 132,827.920  ر الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغي

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي  اخشاب EUR 145,810.000  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر  USD 4,290,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية

 مصرف النواران فرع مصراتة احمد امحمد احمد الحلبوص  قطع غيار شاحنات USD 15,790.000  شركة السوار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل   سيراميك   EUR 63,700.950  شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  محمد فوزي محمد الشهابي  رخام   USD 22,530.000  شركة إفنان لصناعة مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  سعود الطاهر عثمان التائب برمجيات USD 77,842.000  شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  ابوشنب التركى عبدالرحيم عبدالفتاح  زيوت نباتية  USD 84,521.800  شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  عسل USD 135,060.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 94,500.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 97,650.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 1,573,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة  USD 1,800,000.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تونة   USD 176,400.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 املصرف اللليبي الخارجي   محمود الدرويش ايمن حميدة   مصابيح  USD 209,164.000  املنطقة الحرة مصراتة 

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  ليلى سعيد سالم الطرميس ي  فيتامينات  EUR 107,459.100  شركة الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيرية علي قائد شلبيك  قطع غيار معدات  EUR 1,148,820.000  شركة الكفاءة العالية لصناعة االلجهزة االلكترونية والكهربائية  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  ونيس ابراهيم ونيس ابراهيم قضبان أسالك   USD 167,000.000  شركة مارلين املتوسط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 349,430.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد سليمان الوتوات  ألواح جبس بورد USD 377,174.640  املستقبل ألعمال الجبس والديكور  مصنع 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املعز مصباح ابراهيم ابوظهير  مواد بناء USD 1,304,347.000  شركة قمم التعمير لصناعة مواد البناء

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية  USD 1,529,967.660  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  

 األندلس  -مصرف الصحاري  عمر امحمد املنتصر كرير  حديد بناء  USD 250,992.000  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  أبوبكر مصباح أبوبكر عفط دجاج مجمد  USD 136,125.000  شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزم عناية  USD 116,616.500  بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف شركة 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  دهللا علي محمد ابراهيم عب مستلزمات للجسم  EUR 50,364.000  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اشرف البشير عمر كنديل   مضافات علفية   USD 3,140,640.000  شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  جنان محمد عيس ى القبالوي   جبنة موزريال  EUR 77,740.000  نور البالد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 الفالح  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم عيس ى ابوالقاسم اللحياتى  سجاد   USD 130,000.000  شركة النمارق املصفوفة الستيراد السجاد واملنسوجات  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 4,817,400.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد فرج املختار الدنقاوي  مواد صحية  USD 2,974,708.800  شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بشير ابراهيم بشير الطرابلس ي لفات حديد صناعي   USD 372,500.000  شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   لفائف صلب   USD 2,359,370.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اسامه امحمد علي اغفير   مواد خام لتصنيع  USD 2,973,290.000  شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية

افظ طعام  USD 105,475.000  شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية    مصرف الخليج االول الليبي  سعيد خليل حسن املروكى  حو

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  رامي عادل عبد الرحمن بادى اسالك كهربائية EUR 105,400.000  شركة صحار الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املطلب عمران ميالد الجحش  مدخالت انتاج   USD 1,413,990.000  شركة الغد االفضل لصناعة االعالف والدقيق  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  ابوبكر علي رمضان ابراهيم  مواد خام  EUR 2,961,756.000  شركة الركيزة االولى لصناعة مواد البناء 

 املؤسسات والشركات مصراتة  فرع  -الوحدة  عبدهللا أحمد محمد االحول  مكونات تلفزونات  USD 1,084,385.000  املوجة للصناعات االلكترونية شركة 

 جنزور  -مصرف الصحاري    رياض مصطفي عبدالصمد سالم طماطم  USD 393,000.000  شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابوبكر محمد مفتاح التلة  صفائح فوالذية  USD 1,015,200.000  شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  مصبغات عبوات  EUR 275,411.400  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مواد خام مكورات   USD 1,550,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه مكورات   USD 1,560,000.000  شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج USD 1,339,713.000  شركة بشائر الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  
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 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان مدخالت انتاج   USD 2,183,179.000  خير لصناعة االعالف وطحن الحبوب  شركة بشائر ال

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محسن سليم علي صوان  أسنان مستلزمات  EUR 275,279.120  شركة الجيل القادم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 الرئيس ي   - مصرف األمان  أحمد بالقاسم محمد النائلي   مواد خام بي في س ي   USD 1,248,980.000  شركة الشط الجديد إلستيراد املواد الخام 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  تفاح طازج EUR 277,239.200  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 810,000.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين USD 2,981,304.000  املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية شركة 

 طرابلس  الفرع الرئيس ي -مصرف النوزران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام   EUR 568,900.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  اسماء الهادي محمد العماري   معدات طبية  USD 1,453,500.000  (2شركة الرصانة الطيبة الستيراد املعدات الطبية حسب الفئة رقم )

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  اجهزة حاسب الى   USD 367,245.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   إشتراك سنوي  USD 193,317.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  املساهمة شركة االجنحة الليبية للطيران 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة  USD 28,164.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الليبي ـ أبو مليانة  املصرف االسالمي عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   استهالك وصيانة USD 457,500.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 150,004.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 225,002.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر   رسوم شهرية EUR 210,008.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمود سعد الفرجاني ابوالئحة  مواد خام  EUR 42,575.770  شركة الهداية الستيراد معاجين الطالء واملواد الخام 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 1,132,092.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 938,340.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 1,968,590.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  مد عمران احمد الغويل مح خشب مضغوط  EUR 202,872.200  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  كرتون  USD 2,700,000.000  شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد افريقيطه   قطع غيار EUR 72,336.550  الوفاء الصافي الستيراد السيارات واآلالت وقطع غيارها  شركة 

 اروكالة اإلستثم  -املصرف التجاري الوطني  عماد أحمد سالم الفلفال كرتون  USD 950,724.000  شركة الشروق العاملي للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو اكياس تعبئة   USD 1,067,500.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عبد املنعم محمد علي بعيو تعبئة  اكياس  USD 1,015,000.000  شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب 

 املؤسسات والشركات مصراتة  فرع  -الوحدة  لطفى املبروك سليمان بركش عجول  EUR 2,090,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  نبيل املهدى منصور االحول  موادخام لصناعة  USD 1,170,388.000  شركة الوتد االكبر لصناعة الطالء 
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 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  مهره املهدى احمد الهمالي  مكونات تلفزيون  EUR 1,495,127.500  شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 فرع سبها  -مصرف اليقين  طارق علي ابراهيم الصيد   مضخات   USD 139,825.000  الهضاب الخضراء لالستصالح الزراعي وتعمير األراض ي /ذ.م.م شركة 

 لرئيس ي الفرع ا -مصرف املتحد  محمد البشير محمد الشباح عصير  USD 134,900.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

افع شوكية  USD 77,500.000  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  رو

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  حسين محمد أحمد عامر  مستلزمات تشغيل  USD 321,300.000  شركة سكرة للصناعات الغدائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي سلطان  مالبس   USD 600,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  الطيب علي الطيب العاشق احذية رياضية EUR 196,000.000  رياضية واأللعاب شركة نسيم البحر الستيراد املعدات واملالبس ال 

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد  هواتف نقالة  USD 934,050.000  املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع  شركة 

 املؤسسات والشركات مصراتة  فرع  -الوحدة  الزويك ربيع محمد العربى  كرتون  EUR 1,872,870.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 وكالة دات العماد -مصرف الوفاء  عبدالرؤوف أبوبكر صالح مسعود زيت عود  USD 3,183,372.000  شركة السند املتين الستراد مواد الخام 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد  أجهزة طبية   USD 3,865,409.000  شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ياسمين عبدالوهاب احمد  معدات طبية  USD 3,649,631.000  شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية 

 لنواران فرع مصراتةمصرف ا مصطفى عبدالكريم محمد الرعيض   مستلزمات تشغيل  EUR 45,151.560  شركة االيادي لصناعة مواد البناء 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد منصور عمر جبران  أسمدة و كيماويات  USD 54,480.000  شركة النخيل العالي الستيراد االالت واملعدات واملستلزمات الزراعية  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   لوز  USD 69,741.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صفاء حسين ابراهيم بن صليل  قمح USD 7,300,000.000  شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز 

 بنغازى  -مصرف الصحاري  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة   زيت املكرر  USD 724,091.400  شركة علم االمان الستيراد املواد الغدائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  محمد عماد الدين حسن فرج دراه  منتجات طبية  USD 3,160,032.000  شركة عقار الشفاء الستيراد االدوية و املعدات الطبية 


