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 . 15/12/2021حتى   09/12/2021تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف   قرطاسية  USD 193,442.000  الستيرادالقرطاسية واالدوات  شركة صح للتقنية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 7,884,030.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  رمضان سالم علي أبوسنينة  بطاطا و كورن   USD 380,172.960  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعيم البوري   نافع محمد سيارات  USD 356,419.000  شركة وادي أرم إلستيراد السيارات وقطع الغيار  

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  ايور شعبان صالح ابو السعود  خشب التنوب EUR 309,000.000  شركة ارجان العاملية الستيراد مواد البناء 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات   USD 817,700.600  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عواطف بشير محمد القصبى  معدات طبية   EUR 102,887.000  شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

افد واالش  احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  جمعة احمد عبدهللا بالحاج   مواد خام بي في س ي  USD 88,059.000  كال الهندسية من االملونيوم والبي في  منصع ابناء بالحاج لصناعة االبواب والنو

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد جمال الدين علي التويجيري  ي مستحضرات صيدل EUR 600,023.080  شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  خيرية محمد خليفة الشريف   زيت ذرة USD 1,659,000.000  شركة الكافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  صالح عامر ضو دعباج  إطارات  USD 248,774.380  وملحقاتها   املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقلشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تونة  USD 849,900.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  عمر سالم عليلش تن  USD 357,000.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية  

 الليبي  مصرف الخليج االول  خليل محمد الصديق الرايس  نضائد USD 671,131.640  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات وغساالت USD 400,147.500  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام  USD 348,000.000  الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   ادوية بشرية  EUR 102,000.000  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي رمضان محمد بن سعد  تونة  USD 731,600.000  شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  320قطع غيار USD 24,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  صيانة منظومة   USD 288,463.000  الخطوط الجوية الليبية  

 رجي  املصرف اللليبي الخا عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار   USD 129,688.910  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  فحص وصيانة USD 478,750.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  تخزين طائرة  USD 75,900.000  الخطوط الجوية الليبية  
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 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  املحرك  صيانة  USD 478,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  صيانة صائرة EUR 1,000,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار USD 212,955.900  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  طالء خارجي  USD 85,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى  قطع غيار USD 137,876.530  الخطوط الجوية الليبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي محمد خليفة جحا  مواد خام  EUR 49,980.000  التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكيةشركة 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  محمد الصغير علي وهيبه زيتون مائدة معلب USD 251,434.000  شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع االستقالل  -مصرف الوحدة  عبد الرحمن عبد هللا احمد الحسينى  توريد امدادات الغاز   EUR 8,684,966.170  اإلتحاد العربي للمقاوالت املساهمةشركة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبية وتغليف  EUR 861,213.180  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد الطيب محمد الزواوي  كيك USD 1,635,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  افران EUR 43,600.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    الفيتوري على الفيتوري النعمي  خميرة USD 450,000.000  شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  على سالم امحمد اعنيبه  مواد خام  USD 420,090.000  مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية مصنع 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة  حليب اطفال  EUR 320,239.200  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 جنزور  -مصرف الصحاري  كريمة محمد منصور الشتيوي  ادوية طبية بشرية  EUR 1,410,580.320  راد االدوية واملعدات الطبيةشركة فارماليس ليبيا الستي

 جنزور  -مصرف الصحاري  كريمة محمد منصور الشتيوي  حليب اطفال  EUR 1,236,449.280  شركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  نوري املصري علي عويطي  غراء الصق  EUR 41,160.000  شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  هيبة احمد حسين التومي  فيتامينات و مكمالت GBP 61,406.650  شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب  EUR 1,350,000.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم املختار  صولة  مشغالت معامل  GBP 83,118.320  شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  شعير  USD 9,990,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  م مختار فرج جبران سال عجول  USD 1,068,750.000  شركة الجيره الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي املجدوبعصام الدين محمد صالح  زيتون  USD 122,725.000  شركة دلتا الخليج الستيراد املواد الغدائية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  رضا بشير مصطفي الكبير  أحذية  USD 324,960.000  العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية شركة 

 سالمي مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس اال  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 201,761.280  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري أرز متوسط   EUR 175,000.000  شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  يوسف علي إمحمد الفقي  عجول حية EUR 204,750.000  الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 ينةاملد -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح   خميرة جافة  USD 295,119.000  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    علي أحمد سالم سليمان  مستحضرات تجميل   EUR 425,935.600  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
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 بن عاشور  -مصرف الصحاري  عماد عبدالعزيز مختار عمار أدوية أنسولين EUR 494,000.000  بدر الحياة الستيراد االدوية واملسنحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 راس حسن  -رف الجمهورية مص مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   اسماك مجمدة  USD 347,600.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   اسماك مجمدة  USD 175,120.000  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم   

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  خليفه محمد علي ابوطوبه   مواد قرطاسية   USD 276,451.000  شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستك   USD 414,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  شنب التركي محمد عبدالفتاح سالم أبو  ارز ابو بنت  USD 225,585.600  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 200,793.600  شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  يوسف املبروك صالح سميه  دجاج مجمد   USD 2,946,501.000  التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  يوسف املبروك صالح سميه  بطاطس مقلية  USD 2,860,000.000  شركة التضامن املتميز الستيراد املواد الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مراد خليل محمد العالم  دواجن مجمدة  USD 1,018,401.850  الساحل الحديث  الستيراداملواد الغدائيةواللحوم شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  هدى محمود علي الكالوش  مولدات USD 39,250.000  شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل املختلفة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  وليد ادم عمر الشاعري  مالبس و احدية USD 1,010,436.070  شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  وية اد EUR 840,943.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام   USD 1,834,560.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مسالتة للصيرفة االسالمية -الجمهورية   عبدالرؤوف سلطان ميالد املانوقى ذرة  USD 2,199,450.000  شركة الوديان الليبية للمطاحن و األعالف

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  حليب مبخر  EUR 144,357.420  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد البشير سالم خليفه  غراء الصق  USD 50,947.000  د الصحية شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املوا

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبد الحميد محمد حمدان السوالم  أسمنت  EUR 76,000.000  شركة املختص الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالفتاح الصغير على املسالتى  أدوية  EUR 95,708.880  االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبيةشركة 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد  USD 1,123,875.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد علي الذوادي  كرتون هريسة   USD 389,500.000  شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  أحمد امحمد أحمد جرود  صناعة ل مواد خام ل USD 167,200.000  شركة لبدة لصناعة مواد التنظيف  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد صناعي USD 317,300.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  يوسف ميالد على العمارى  أرز   USD 2,520,000.000  شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم EUR SERVICE 120,332.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم EUR CBS WARRANITY 360,992.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة USD 979,447.200  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس    مفتاح سالم على ابوسنينة  حليب   EUR 154,800.000  واد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد امل

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  فاطمة حسن علي حدود   مكمالت غذائية USD 92,135.000  طبيب العاصمة ألستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  شركة 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة  الوحدة سالم مفتاح فرج جبران   عجول حية USD 1,240,000.000  شركة الجبل األخضر الستراد املواش ي واللحوم 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   طماطم معجون   EUR 1,267,200.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي )بنغازي( -مصرف الوحدة  سالم خليفه بالقاسم املبروك  شعير  USD 1,805,000.000  شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  شاشات USD 89,150.000  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  شاشات USD 123,136.000  ترونية والكهرومنزليةشركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلك 

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  ثالجات USD 436,438.800  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم  ثالجات USD 527,380.550  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  ذرة  USD 4,485,000.000  محدودةشركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  مضافات اعالف   USD 175,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة 

 وكالة برج طرابلس  -مصرف الجمهورية  خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن  زيت ذرة   USD 210,000.000  شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم  

افة االسالمية -مصرف الجمهورية عطيه مراجع حمد محمد  قمح USD 2,025,000.000  شركة حدائق الجبل لتصنيع االعالف و طحن الحبوب ومشتقاتها   املختار للصر

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط  أدوية  TND 159,748.200  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات وتدريب  USD 150,000.000  املدار الجديد شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تدريب موظفين  USD 3,250.000  شركة املدار الجديد 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك إطارات   USD 264,260.740  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالرزاق الهادى البشير الغريانى    ATMاالالت   USD 134,950.000  املصرف االسالمي الليبي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمد عمر الفيتوري السويحلي  مستلزمات تشغيل   USD 915,400.000  شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   كيك   USD 315,160.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك و بسكويت   USD 87,820.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  علي محمد محمد ساس ي   كوابل كهربائية   USD 509,188.460  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 وكالة قرجى -مصرف الجمهورية  عبدالناصر عنتر عامر دربال ادوية  EUR 131,486.000  دنيا الصحة الستيراد االدويةشركة 

 امليدان  -ة مصرف الجمهوري  حمزة أحمد محمد وهيبة   دجاج مجمد  USD 2,360,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   دجاج مجمد  USD 4,720,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة   لحوم مجمدة  USD 2,347,800.000  غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي  شركة 

 فرع سوق مواد البناء  -مصرف الوحدة  ود التواتي املنفى مجدى مسع هواتف محمولة  USD 600,500.000  شركة الهاتف املمتاز الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اسامة احمد محمد القاض ي   اغدية اطفال  EUR 125,132.500  شركة تيدوا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  خالد الصادق الالفي لحول  ادوية بشرية  USD 27,450.000  دانوب الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل شركة 

 بنغازي  -ئيس ي مصرف املتوسط الفرع الر  صالح الدين محمد ونيس بوزعيك  جبن   EUR 133,033.770  شركة جبال الريف الستيراد املواد الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة   سكر USD 4,434,375.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
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 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  خميس حلمي ابراهيم املغربي   جبن شرائح  USD 75,600.000  شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  عبدهللا يوسف عبد هللا الرطب   حفاظات اطفال USD 515,000.000  شركة اروقة املتوسط  الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه  دواجن مجمدة  USD 272,250.000  شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  امحمد سالم امحمد عنيبه  دواجن مجمدة  USD 245,000.000  شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مستلزمات بناء EUR 9,987,145.760  تنمية و تطوير املراكز اإلدارية جهاز 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مباني سكنية 4صيانة  EUR 3,512,739.340  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  تنفيد مشروع  EUR 2,482,272.230  ة و تطوير املراكز اإلدارية جهاز تنمي

 مصرف الجمهورية بالخير  شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  شاشات  USD 156,800.000  شركة ديرة الستيراد االجهزة االلكترونية و ملحقاتها  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد عبد السالم ابراهيم على  معدات طبية  USD 2,769,081.000  شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -راي مصرف الس خالد خليل خليفة القزاز شكوالته  USD 198,474.240  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز بسكويت شكالطة  USD 373,130.220  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  اكرم محمد رجب الذيب  دجاج مجمد  USD 1,017,900.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبداملؤمن فتحي على الريتمى   EUR PORTLAND 275,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط 

 الجهاد -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  جبنة موزريال  EUR 2,223,000.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير   حبوب ذرة   USD 3,250,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف  

 مصرف الخليج االول الليبي  كريم محمد الرعيض محمد عبدال مستلزمات تشغيل  EUR 475,476.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري مولدات وقطع غيارها  EUR 134,076.000  شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر  سخانات مياه EUR 172,964.980  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  أحمد  عمر أحمد عامر  مواد صحية  EUR 143,842.860  شركة كرزاز الستيراد مواد البناء والصحية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  رحمن مصدق عبد هللا عبد ال حليب مجفف  USD 1,534,074.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مدهللا حماد نصير ادريس   مربي وعصائر  USD 117,050.000  شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه  لفات حديد  EUR 40,547.000  مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبداللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 379,750.000  شركة ادري إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه مستلزمات زراعية  USD 146,291.490  شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  أسامة محمد عبدهللا بن خليفة  شاشات USD 475,900.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية  

 فرع ابوسليم   -مصرف شمال افريقيا  اكرم مصطفي محمد بن نعمة   صلصة طماطم+زيت  EUR 36,483.500  سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائيةشركة 

افذ من األملونيوم والبي في س ي   مصراته -السالمي الليبي املصرف ا حسين رمضان محمد املجيديب  USD PVC PROFILES 72,478.480  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عمر عبدالناصر عمر املجري  كوابل كهربائية  USD 447,623.400  شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  عبدالفتاح عامر الهادي تاكيلة  أفران منزلية  USD 437,883.000  القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارهاشركة 
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 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تراخيص EUR 37,500.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبد املجيد محمد على الكراتي  ادوية بشرية   EUR 976,000.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   قرطاسية مدرسية  EUR 51,936.430  صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  شركة 

 وكاله سوق الجمعه   - مصرف الواحة مجدى محمد املهدى الشريف  معدات طبية  EUR 176,163.100  شركة الراقي الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف اللليبي الخارجي   طارق رضوان الطاهر  الطاهر  ادوية  USD 56,400.000  شركة الرضوان الستراد االدوية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبداملنعم محمد حسين حسين املطردى بطاقات إلكترونية  EUR 338,800.000  قصر األضواء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها شركة   املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد املهدي الهادي ابوشاقور  برفيل االملونيوم   USD 134,000.000  نور طرابس لصناعة األبواب ونو

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  ري السويحلي أحمد عمر الفيتو  إطارات  USD 151,977.200  شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صالح علي عبد السالم الفاس ي  اكسسوارات مطبخ  USD 246,734.000  شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  خالد ابراهيم الصادق كرواط  معدات االلكترونية  USD 20,982.010  الفيض لتقنية املعلومات واالتصاالت ذات املسؤلية محدودة شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  كر الزبته ابوحنكجبريل مفتاح ابوب  تالجات USD 567,174.000  شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  امحمد حسن محمد أبودبوس  اغطية بالستيكية USD 68,970.000  مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه أرز   USD 338,236.110  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  محمود عبد املولى محمود زغبيه أرز   USD 359,090.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمود زغبيهمحمود عبد املولى م معجون طماطم   USD 266,400.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   حصيرة  EUR 110,263.900  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث شركه   مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   ماكينات&EUR PROFILES 75,943.750  ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو

 جنزور الشرقي -مصرف الجمهورية  محمد عبدالصمد الصويعى سالم   مناديل USD 225,900.000  شركة مجموعة االمان العاملية الستيراد مسلتزمات االم والطفل  

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  فتحي مفتاح حسين اشناق  مستلزمات ورش   EUR 66,421.000  شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عارف محمود خليفة القزار   منصة تشغيل هاتف   USD 85,226.000  املوقع للخدمات والتجارة االلكترونية  شركة 

 ابلس االسالمي مصرف النوران ـ فرع برج طر  فتحى سالم فيتور بن فيتور   مستلزمات تشغيل   USD 36,300.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية  USD 383,653.340  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 وكالة الكريمية  -مصرف املتحد  الحسين عمر عبدهللا املجري   مستلزمات زراعية   USD 97,871.000  شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  علي عبدالسالم محمد درز   اضافات أعالف  USD 15,807.000  شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي هاتف محمول  USD 1,100,055.000  تها شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقا

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  هيتم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 379,800.000  شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيتون  EUR 67,594.900  النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري  تونة معلبة USD 142,000.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد عبداملجيد سالم عبدالسالم   سيارات   USD 1,533,900.000  شركة اشبيلة الجديدة الستيراد السيارات وقطع غيارها  
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 الصيرفه االسالميه فشلوم  -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  كاكاو  USD 77,064.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عادل صالح حسين العلوص  دجاج مجمد   USD 596,007.000  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات   USD 660,300.000  األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف شركة 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف USD 564,366.480  شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف 

 فرع مصراتة  -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني   رخام  USD 400,050.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

   صطفى خريف عبد الهادي م سيراميك  EUR 79,745.880  شركة العمران الباهر إلستيراد مواد البناء والسيراميك واملواد الصحية 

 مصرف النواران فرع مصراتة حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال USD 661,880.000  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 االدارة العامة  -مصرف النوران  عبدالناصر املهدي الطيار  منظومة ارفف   USD 93,000.000  شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  خليفة عبدالعاطى خليفة الجرم  رخص و عقود USD 650,455.490  شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونضم االتصاالت  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح على التومي   للمصانع   قطع غيار  EUR 1,491,900.000  شركة التحرير لصناعة الحديد والصلب  

 قوز التيك  -مصرف الجمهورية  عبدالحميد فسيخة بهجات العائش   محوالت كهربائية EUR 425,055.000  شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   س شمزيت طهي عباد  USD 224,120.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد محمد بنيس  بي في س ي األت  EUR 75,685.390  شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عصام عمرو عياد الغالى  غساالت تالجات   EUR 3,091,157.000  شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية  وقطع غيارها 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو مجفف  USD 570,360.000  عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  م ابوحبيل  عبدهللا محمد عبدالسال  مواد صحية  USD 90,550.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  معاد مصطفى عمار القاض ى   اثاث منزلى USD 67,016.280  شركة مجموعة القاض ي الستيراد االثاث 

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه USD 498,578.400  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

 مصرف النواران فرع مصراتة طارق محمد عبدهللا الزوبي   مواد صحية  USD 93,250.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها  

افذ من االمل  مصرف النواران فرع مصراتة عبدالحميد جمعه محمد موس ى   الواح فورمايكا  USD 67,245.000  نيوم و البي في س ي  مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو

 مصرف النواران فرع مصراتة اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديد  USD 769,357.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  طه التومي محمد بن رمضان   بذور زراعية  EUR 264,000.000  الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أكرم سعيد محمد أبو غمجة   مواد خام  EUR 490,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  USD 403,200.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالطة USD 187,200.000    مشركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد   شكالطة USD 86,600.000  م شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام   USD 244,000.000  طن الصحي  شركة املواد الصحية لصناعة الق

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي   طماطم USD 734,400.000  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني   شمس تونة بزيت دوار  USD 190,750.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع برج طرابلس  -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  قطع غيار آالت ثقيلة  USD 234,979.000  طع غيارها شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وق

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبداملجيد عبدالسالم عبدهللا ونيس   معدات انتاج  USD 489,500.000  شركة النور االولى للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالكريم ناجى احمد وهيبه شعير اعالف  USD 5,122,000.000  للمطاحن و االعالف ومضارب االرز شركة وادي الكوف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  صالح املصري علي عويطي  امالح استحالب   EUR 221,240.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية  

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  منير عامر الصويعى السعداوي  معجون طماطم  USD 144,672.000  شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مصطفى فرج محمود الجرو   ت حديد لفا USD 353,750.000  شركة الهمم العالية للصناعات الحديدية 

 السياحية   -املصرف االسالمي الليبي  حسن علي الشريف سلطان  مراتب طبية  USD 38,003.800  شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية مواش ي حية  EUR 535,500.000  الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  شركة 

 الرئيس ي   - مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات  USD 457,205.100  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة شيدر  EUR 356,250.000  شركةاالمواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  محمد النفاتى رجب الترهونى  دجاج مجمد  USD 97,000.000  شركة العبود الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  وليد عمرو الشتيوي عمرو  افران مطابح USD 603,036.000  شركة التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها  

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد  USD 770,112.000  ليج الستيراد املواش ي واللحوم  شركة جسر الخ

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   تونة معلبة  USD 471,730.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 طرابلس الرئيس ي -مصرف املتوسط  وليد محمد سالم ميلود  صابون اكس ي  USD 254,633.020  شركة اكليل القرية الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  طه حسين عمران علي  قمح مطحون  USD 2,708,000.000  االرض املباركة للمطاحن واالعالف وصناعة الدقيق  شركة 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس مفتاح سالم على ابوسنينة  رقائق ذرة  USD 104,000.160  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس ميالد محمد على الصفراني   زيوت االالت  USD 119,860.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  حسن غيث محمد ميالد   درة USD 4,875,000.000  شركة صرمان الخير لصناعة االعالف ومشتاقتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد  حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية   EUR 117,307.420  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  زكية صالح محمد الزوي   أدوية  USD 87,136.010  رامسا الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات الطبيةشركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  اكرم رجب ابوشناف العطوي  عجول حية  EUR 341,725.000  شركة االتحاد الحر الستيراد املواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 311,300.000  ة االسفنج واملفروشات واملراتب  شركة الربيع لصناع

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاج مجلفن  EUR 323,500.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 91,000.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  ادامال املهدى ابراهيم قد موز اخضر  USD 550,800.000  شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم خليفة احمد ابوشعالة   قطع غيار شاحنات EUR 263,058.240  شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  أية عبدالناصر املهدي قداد  صويا USD 5,400,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 
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 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى  مواد تجهيز غذاء نحل  EUR 18,456.380  شركة فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية  فتحي املشاط خليفة أوحيدة  إضافة علفية  EUR 2,799,906.250  اجن شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدو 

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال بورسلين USD 3,281,040.000  شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  امحمد الهادي امحمد أبورويص إطارات داخلية  USD 118,152.880  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  بورويصامحمد الهادي امحمد أ نضائد USD 181,797.860  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   رافعة شوكية EUR 287,351.000  شركة الليبية للمواني 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال  معجون طماطم  USD 747,500.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 املقريف  -مصرف الجمهورية  عياد حسونه مبروك بن يونس  شكالطة EUR 535,449.350  شركة مجموعة الجوري الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات 

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  هبه ادريس فرج الشرانى  اكسسورات   EUR 136,740.000  شركة العقلة لنشكيل وتسويق االلومنيوم  

 االدارة العامة -مصرف املتحد  حسين سليمان عطية هويدي  مكيفات  USD 235,984.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  غزالة مسعود عمر الفرجاني  قطع غيار سيارات  USD 299,802.050  يارات الحديثة شركة الريادة الكبري الستيراد الس

 املدنية بنغازي  -مصرف الجمهورية وفدي سيد عبدالعزيز حمزة اجهزة مرئية  USD 150,000.000  شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  أحمد عبدهللا على بالحاج  اجزاء مبردات  USD 450,000.000  بالحاج لصناعة مبردات السيارات مصنع 

 فرع طبرق   -مصرف شمال افريقيا  بالقاسم العبد يونس عويان  زيت عباد الشمس   USD 829,000.000  شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية 

 فرع الرئيس ي - مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان شكوالطة  GBP 142,502.250  بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  حسام علي عبدهللا الفرجاني   تونة زيت نباتى USD 279,500.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  ميسون املولدي الهادي علي معدات طبية  USD 1,081,915.000  شركة الخيمة االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  مستلزمات خبز وخبيز  TND 1,417,920.000  املواد الغذائية  شركة الشهاب الستيراد

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح  للحلوياتخميرة  TND 246,855.000  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم   ألواح عازله أسقف  USD 65,256.750  صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك  شركة 

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم   مطاحن وخالطات  EUR 300,000.000  شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك  

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  سليم جمعة سالم البعيلي   معدات طبية  USD 2,264,718.000  ركة تاج السالم الستيراد املعدات الطبيةش

 فرع الخدمات االسالميه مصراته -الواحة   عبدالخالق مسعود إبراهيم تيكة  سيراميك  EUR 50,738.640  شركة الدرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  بدر الدين احمد محمد الجمل  هاتف املحمول   USD 201,720.000  شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدهللا محمد محمد الزريدي قطع غيار شاحنات EUR 95,508.110  الستخارة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة ا

 فرع صرمان   -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   ثالجات وغساالت USD 201,188.000  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 90,018.800  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  رافع محمد محمد قصيل   ملحقات حاسب آلي   USD 2,005,221.000  شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية  EUR 426,283.000  شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 
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 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 39,005.200  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين البشير محمد الضراط  بطاطا مجمدة  EUR 101,025.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية 

 سوق الثالثاء  -مصرف الجمهورية  عصام محمد محمد درميش  مستلزمات طبية   USD 547,650.000  شركة تقوي الستيراد املعدات واالجهزة واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد صالح بشير القاض ي   بطاريات سيارات USD 217,974.000  النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها  شركة 

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 24,800.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث

 وكالة املــدار محمد أحمد رمضان الرمالي   اثاث  USD 52,646.000  قصر املنارة الستيراد األثاثشركة 

 فرع املغاربة -مصرف الصحاري  عبدالباسط املبروك محمد الجالي   أجهزة هاتف محمول   USD 221,470.000  شركة بيت الفيل الستيراد األجهزة االلكترونية والكهربائية  

 زليتن   -املصرف اإلسالمي الليبي  خالد احمد محمد عوز  اسماك تونه EUR 293,040.000  أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمةشركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   شاهي USD 237,510.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  عبد السالم ابراهيم العرادي تدريبيةمصاريف دورة EUR 10,000.000  كة طيران العاملية للنقل الجوي  شر 

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  مصطفى عمر محمد البغدادي الكترود لحام   EUR 109,610.000  مصنع السرد  لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي   قضبان أسالك   USD 1,234,050.000  شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  مصدق عبدالعظيم احمد النطاح  دعم فني وبرامج  USD 154,328.000  شركة نظم التكنولوجيا الحديثة لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات  

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره حليب معقم  USD 409,500.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره سكر EUR 3,196,000.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الواحة الرئيس ي  -مصرف الواحة  احمد خليفه عماره محمد سكر EUR 3,400,000.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  حصائر نسيج  USD 225,664.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  مسعود أحمد مسعود تاللة  مواد خام  USD 108,345.600  شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصرف النواران فرع مصراتة عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة حديد  USD 232,140.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 مصرف النواران فرع مصراتة اكةعبدالرحمن سليمان ابراهيم ش حديد  USD 104,850.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  عبداملنعم مفتاح سالم الفليليج   منظومات   USD 305,000.000  شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل  

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم عبدهللا احمد النفار   أدوية   USD 1,049,372.670  سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  شركة 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  هيم عبدهللا احمد النفار  ابرا أدوية بشرية USD 962,838.500  شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية  

 فرع مصراته  -مصرف اليقين  ابراهيم عبدهللا علي محمد  مستلزمات للجسم  EUR 42,748.960  شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  خيري يونس ساس ي ابوزخار   مراوح كهربائية  USD 2,840,000.000  6شركة درب الخير الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية حسب الفئة رقم  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  فطيطيمة عبدالرحمن الطاهر بن سعود افران غاز  USD 25,830.000  نزاهة البلد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   قمح  USD 7,191,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة   قمح USD 6,757,500.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عادل معتوق محمد الحمري  مصبعات  USD 1,915,000.000  زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه شركة 
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 حي االندلس االسالمي  -مصرف شمال افريقيا  البحباح محمد عبد السالم مفتاح  جبنة شيدر  GBP 350,000.000  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة امعتيقة  -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  شراء قطع غيار   EUR 139,000.000  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 وكالة امعتيقة  -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  خدمات الصيانة  EUR 335,000.000  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط  خدمات مالحية  USD 2,764,313.820  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  هيثم محمد سالم زعيط  مصبعات  USD 2,885,000.160  لغذائية  شركة رواد العطاء لصناعة املواد ا

 بنغازي املدينة  -مصرف الجمهورية  بشير عبدهللا سالم الطوير  اسمدة  USD 349,750.000  شركة الصنوبر العاملية الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية ذ.م.م 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  خيرية علي القائد  يةأجهزة الكترون   USD 2,388,125.000  الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  فرج حسين  طارق محمد  سردينه  USD 288,600.000  شركة جسور النهضة السيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع الخدمات االسالميه مصراته  -الواحة  محمد عبدالجليل مصباح عبدالجليل  مضخات  USD 282,254.720  شركة األرض الباهرة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه االالت  USD 3,500,436.000  البنيان لصهر ودرفلة املعادن شركة 

 مصرف النواران فرع مصراتة محمد علي ابوبكر الزبته اطارات  USD 148,750.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أبوبكر محمد عبدهللا الفورتية شراء طيارة   USD 13,500,175.000  للطيران  شركة سماء املتوسط  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل فوزي محمد ابو سديرة  زيت عباد الشمس   USD 508,800.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  عادل فوزي محمد ابو سديرة  حليب معقم   EUR 318,427.200  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  لصغير ابو سديرة فوزي محمد ا موز  USD 1,570,688.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد  فوزي محمد الصغير ابو سديرة  موز   USD 1,219,050.000  شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي معدات طبية   USD 3,986,140.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  عائشة احمد الطاهر كعبص  معدات طبية  USD 3,400,000.000  شركة اليسر الساطع الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  ابراهيم محمد الصغير مصطفى ادريس   مستلزمات طبية USD 1,369,414.110  تيسير الدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -مصرف اليقين  احمد ميالد احمد ابوظهير   مواد تنظيف USD 184,000.000  الريادة التجارية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط   EUR 221,625.370  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  مهند إمحمد مصطفى الحوته   لفات حديد  EUR 146,680.000  مصنع املستقبل للصناعات الحديدية  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  هائل محمود على الهتكى  معدات طبية  USD 672,990.000  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 

افع شوكية  USD 131,500.800  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة  مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  رو

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود  ناعية  أخشاب ص EUR 127,925.000  شركة عبر العالم لصناعة االثاث 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  مصطفى محمد علي فرحات بن سعود  أخشاب صناعية   EUR 59,325.000  شركة عبر العالم لصناعة االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  محمد علي سلطان  مالبس  USD 500,000.000  إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس   -قين مصرف الي رجب مفتاح محمد الجاندي  حليب مبخر  EUR 29,040.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف   USD 1,168,730.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
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 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  طارق سليمان خليفة املغوف  ارز ابيض USD 1,695,750.000  شركة طليطلة للصناعات الغذائية

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة الوحدة  ربيع محمد العربى الزويك  مواد خام   USD 1,830,750.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   حليب  EUR 342,144.000  راد املواد الفدائية شركة شمال املتوسط الستي

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة  نوفل الصيد معتوق البوعيش ي   جبنة  EUR 747,648.000  شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الفدائية 

 تاجوراء  -املصرف االسالمي الليبي  علي عياد إشتيوي التير  نضائد سيارات  USD 55,366.850  شركة مراكم الطاقة الستراد وسائل النقل وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  ابراهيم عبدهللا يونس ابوفارس  اجهزة حاسوب   USD 497,515.000  شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي  عدنان امحمد امحمد الشيباني  خدمات حجز تذاكر  EUR 25,000.000  شركة معالم الرحالت للسفر والسياحة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سامي احمد حسن فرحات اثاث منزلي متنوع  USD 139,000.000  ملنزلي واملكتبيشركة املتجدد الستيراد االثاث ا

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فتحى مصطفى محمد بوعمود  تونة   USD 220,500.000  شركة صدي املراعي الستيراد املواد الغدائية 

 عبد املنعم رياض -مصرف الصحاري  عبدالعزيز بشير سليمان قداد  دجاج كامل و صدر   USD 3,387,000.000  جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم شركة 

 وكالة ليبيانا -مصرف الجمهورية  اكرم محمد الصديق بن لطيف  قطع غيار   USD 294,730.000  شركة األنطالقة الحرة ألستيراد السيارات وقطع غيارها  

 مصراته - مصرف األمان  خالد عبدالرزاق محمد خالد  معدات طبية   USD 3,782,504.000  شركة وابل الستيراد املعدات الطبية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام   USD 995,400.000  جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام شركة 

 الفرع الرئيس ي طرابلس  -مصرف النوزران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  EUR 475,000.000  شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام 

 مصرف الخليج االول الليبي  منصور رمضان منصور العاتي  معدات طبية  USD 2,088,000.000  شركة فارس املتميزة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  سليم جمعة سالم البعيلى  معدات طبية   USD 3,366,947.000  ازاد الستيراد املعدات الطبية شركة 

 أبو مليانة   املصرف االسالمي الليبي ـ محمد عبدالحكيم البشير البكوش   بن حبوب محمصة   EUR 154,828.800  شركة الرضاء الدائم االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الرئيس ي   - مصرف األمان  عبدالوهاب الصديق احمد البرناز معدات طبية   USD 3,574,734.000  شركة تاكنس الدولية الستيراد املعدات الطبية

 مصراته -املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح  دجاج مجمد  USD 1,237,300.000  الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 فرع زليتن  -مصرف اليقين  جهاد محمد احمد قحواط   مواد خام طبية   USD 328,500.000  شركة املركزية للخدمات الطبية  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر  سردين معلب   EUR 1,170,000.000  كة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شر 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر  سمك مجمد   EUR 171,500.000  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  عاطف علي سالم بدر  دجاج مجمد   USD 912,966.300  شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 


