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 . 23/03/2022حتى   24/02/2022تفاصيل 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 فت5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   .االعتمادات  قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك  علىح االعتمادات (من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  اسم املمثل القانوني  السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نعمان محمد نعيم البوري   تصميم مواقع داخليه  USD 36,900.000  شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املنجد البهلول أحمد كريم  زراعية وأنابيب مضخات  USD 127,697.000  شركة االمبراطور الزراعي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية ذات املسؤولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز بشير سليمان قداد   رز ابيض USD 7,140,000.000  شركة املحصول االخضر ملضارب االرز والصناعات الغدائية وطحن الدقيق ومشتقاته

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  طارق املهدي ابراهيم قداد  لحم بقر مجمد  USD 430,920.000  شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  السرتية محمد رمضان صالح  اطار داخلي USD 157,900.900  شركة األصل التمين الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها والنضائد واالطارات

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عمادالدين حسن دراه  االالت زراعية  USD 1,449,500.000  شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عماد الدين الصديق الشارف الحتوش ي  ادويه بشرية  EUR 922,631.360  الطبيةومستلزمات االم والطفل شركة العماد الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات 

 ذات العماد  -مصرف الواحة  الشارف الحتوش ي عماد الدين الصديق  أدوية البشرية EUR 1,548,625.000  شركة العماد الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبيةومستلزمات االم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  كمال ابوعجيلة على الغنودى  الواح اسقف  USD 212,164.300  شركة العاملية للمبانى الجاهزة 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  هللا الريش ى احمد محمد على جاب  سيارات نقل  USD 740,000.000  شركة الشاهين الليبية لنقل الركاب الداخلي والخارجي املحدودة 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  كرتون لتعبئة السكر و  USD 2,537,500.000  شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  أكياس مطبوعة   USD 2,490,000.000  ومضارب األرز شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة طارق محمد الفيتورى مرغم   لحم سمك مجمد USD 148,200.000  شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  شعبان مراجع ميالد بريك   رول ورق  EUR 1,275,000.000  شركة دار الجود لصناعة الكرتون واالكياس واملغلفات الورقية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مصطفي عثمان حسين البيباص  بيض مخصب  EUR 1,105,920.000  شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  منصور رمضان منصور العاتي   مواد خام USD 1,320,000.000  شركة حطين العاملية الستيراد املواد الخام 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  صناديق تعبئة   USD 1,769,000.000  شركة الخليجية للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 قرقارش  -املصرف التجاري العربي  عبداملنعم محمد على بعيو  اكياس تعبئة  USD 1,006,500.000  شركة الخليجية للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الحبيب صالح مسعود  بورسلين  USD 2,996,928.000  شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء 

 الليبي مصرف الخليج االول  الصادق مفتاح شعبان حميد مستلزمات انتاج USD 115,500.000  شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة  USD 420,420.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد سالم مفتاح زائد  زيوت سيارات  EUR 75,759.910  شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت و الشحوم ووسائل النقل و ملحقاتها

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف البشير عمر كنيدل  سماد فسفاط  USD 1,018,000.000  شركة سما املراعي لالستثمار الزراعي والحيواني
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 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  عبدالكريم عبدالسالم محمد عبدهللا  مانع تسرب  USD 1,252,500.000  شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد علي سالم محمد   عازل رطوبة  USD 1,000,016.500  شركة أعالي سيدرا لصناعة مواد البناء  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد علي سالم محمد   عازل رطوبة  USD 1,075,011.000  شركة أعالي سيدرا لصناعة مواد البناء  

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  محمد مختار الفيثوري ابو عوبه  مكونات تلفاز   USD 1,485,750.000  شركة املجال الواسع لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال محمد ميالد الساحلي  مواد خام اثاث USD 1,569,837.500  شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  جمال محمد ميالد الساحلي  مواد خام لصناعة االث  USD 1,713,080.000  شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي   سراميك  USD 3,850,956.000  شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,675,687.500  مصنع الخليجية لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امليطوني فهمي بشير عمر  مستلزمات تشغيل  USD 3,383,380.000  مصنع الخليجية لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت 

 مصرف الخليج االول الليبي  االمير انبيه مسعود مليطان  مستلزمات زراعية USD 68,488.560  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عمر امحمد كرير  ألواح عازلة  USD 190,000.000  شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الرئيس يالواحة  -مصرف الواحة  ربيعة املنصوري امحمد الهجني  مواش ي حية  EUR 752,400.000  شركة الكوادر العاملية الستيراد املواش ي واللحوم واملواد الغذائية والفواكه والخضروات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام USD 2,131,706.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام  USD 2,420,494.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام  USD 2,521,811.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني  مواد خام  USD 2,369,053.000  شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 

 الرئيس ي طرابلسالفرع  - مصرف النوران  محمد علي املصري عويطي  مالبس ومنزلية  USD 152,028.640  شركة روافد طرابلس الستيراد املالبس واالحذية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  احمد رمضان مفتاح فريفر  غازات USD 115,403.000  شركة االناء الرفيع الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  سالم مختار فرج جبران  عجول  EUR 1,102,500.000  شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس مصطفي محمد محمد الجويلي قواطع زجاج الومنيوم  USD 112,850.000  شركة قريش الستيراد املواد البناء 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الصادق نوري محمد بن جمعة مولدات ديزل  EUR 216,854.120  املعلومات ونظم االمن والسالمةشركة االنظمة الكهربائية املتقدمة لالتصاالت وتقنية 

 زواره  -مصرف األمان  نجيب عبدالعزيز عياد الغالي ثالجات وفريزات وغسال  USD 4,800,146.000  شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية 

 زواره  -مصرف األمان  نجيب عبدالعزيز عياد الغالي ثالجات فريزات غساالت  USD 2,800,786.000  املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية شركة 

 زواره  -األمان مصرف  نجيب عبدالعزيز عياد الغالي ثالجات فريزات غساالت  USD 3,500,650.000  شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية 

 زواره  -مصرف األمان  نجيب عبدالعزيز عياد الغالي ثالجات غساالت  USD 4,637,138.000  شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية 

 املقريف  -الجمهورية مصرف  البشير الضاوى عبدهللا احمودات  مواد خام USD 3,852,360.000  شركة االستثمار الجديد الستيراد املواد الخام 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابو حنك معدات الكترونية USD 513,350.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابو حنك كابالت كهربائية USD 401,818.620  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابو حنك مكيفات  USD 366,364.900  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 
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 الرئيس ي   -مصرف األمان  جبريل مفتاح ابوبكر الزبته ابو حنك أجهزة منزلية  USD 510,528.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  طالل رضوان الطاهر الطاهر  سيارات وقطع غيارها  EUR 1,678,040.000  شركة جديد األمة إلستيراد السيارات وقطع غيارها  

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  علي ابوشناف منصور حسين   لفائف حديد مجلفن  USD 519,050.000  شركة مصدر ليبيا الستيراد مواد البناء 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  أميمة محمد الهادي املغيربي  مواد التنظيف USD 59,630.850  شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف 

 وكالة دات العماد  -مصرف الوفاء  سناء ابوبكرصالح مسعود   100زيت العود الشرقي  USD 3,096,810.000  شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد هدية عبدالسالم غريبي   هواتف محمولة  USD 2,206,155.000  شركة البديل املتوسط الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خالد محمد الشريف   غاز طهي  USD 42,000.000  شركة االجماع الجديد الستيراد املواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الطاهر العقوري مالك أحمد  أجهزة تكييف مركزي  USD 1,378,579.080  شركة مجموعة الوطنية املتحدة الستيراد املواد الكهربائية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد مصطفى محمد زريق  سراميك EUR 1,127,635.920  شركة مجموعة الوطنية الستيراد مواد البناء

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  مصطفى محمد زريق محمد  سراميك EUR 1,127,648.760  شركة مجموعة الوطنية الستيراد مواد البناء

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عائشة فرج احمد منهى  شاي  USD 497,000.000  شركة بريما الستيراد املواد الغذائية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عائشة فرج احمد منهى  تن EUR 544,342.400  شركة بريما الستيراد املواد الغذائية 

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  سكر  USD 4,068,900.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -التجاري الوطني املصرف  طارق املهدي ابراهيم قداد  جبنة شيدر  EUR 300,048.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  جبنة موزريال EUR 622,425.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  ابراهيم قداد طارق املهدي  دجاج مجمد USD 3,952,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 3,876,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  مجمددجاج  USD 3,900,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 3,013,920.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  دجاج مجمد USD 2,600,000.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 العروبة  -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  زيت الصويا  USD 876,750.000  شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ناصر عبدالسالم علي الفرجاني أدوية EUR 597,539.900  شركة كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم و  

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبران ابوزهو خالد الهادي  الواح عازلة  USD 96,799.200  شركة قطاف املاسية للصناعات الحديدية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صالح ميالد علي العماري   قمح طري  USD 7,651,800.000  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز  

 سوق الثالثاء  -مصرف الجمهورية  عصام محمد محمد درميش  حشو شاش  USD 1,029,500.000  شركة تقوي الستيراد املعدات واالجهزة واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  تونة USD 155,400.000  شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح خليفة محمود   كتب مدرسية USD 1,201,685.000  شركة الكيان للطباعة والصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت  EUR 412,500.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت بورتالندى  EUR 385,000.000  شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية
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 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل اسمنت ابيض EUR 300,000.000  مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائيةشركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي  EUR 1,450,033.190  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   خشب صناعي  EUR 64,034.000  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مروان محمد رمضان املجيديب   PVCشريط  USD 68,794.760  مصنع الرفيع للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  مصبعات بالستيكية  USD 224,334.000  مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فخرالدين فوزي املختار حسن  عجول  EUR 191,400.000  والفواكه الطازجه شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  ثالجات USD 1,937,274.000  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  شاشات  USD 1,965,000.000  الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىةشركة الدانية 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  ارحومه فرج ارحومه سليمان  غساالت EUR 1,006,451.050  شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سعد الدين الهادي محمد عيس ي   رسوم انتساب  USD 3,600.000  شركة النماء الليبية للتأمين املساهمة  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  وائل عبدهللا احمد عبدالنبي  مكينات و معدات ملصنع  USD 1,455,095.000  شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عبدالحفيظ ضوء حفيظ  قمح   USD 1,938,000.000  شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ربيع بشير محمد املليح  اطارات  USD 304,431.000  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  املنيومقطاعات  USD 308,993.050  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ي امحمد رمضان املرغني  مواد خام USD 120,497.600  شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  البشير محمد محمد الشباح   أالت ثقيلة )كواشيك( USD 3,336,200.000  مستلزمات و قطع غيارهاشركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و 

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت  EUR 215,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت   EUR 215,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع صرمان  -مصرف شمال افريقيا  عبداملؤمن فتحى على الريتمى اسمنت بورتالندي   EUR 215,000.000  شركة الساللم الذكية لصناعة البالط  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بشير الطيب محمد الطيب  رخام USD 2,495,500.000  لقطع وتشكيل الرخاممصنع صخر 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  بشير الطيب محمد الطيب  رخام USD 2,380,800.000  مصنع صخر لقطع وتشكيل الرخام

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عبد الكريم ساس ي سعيد قداره  كوبل كهربائية EUR 289,501.830  شركة اطاللة الخير لصناعة االعالف والدقيق

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عبد الكريم ساس ي سعيد قداره  قطع غيار مصنع  EUR 248,767.000  شركة اطاللة الخير لصناعة االعالف والدقيق

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حميده محمود على اميمن  بندق USD 134,550.000  واللحوم شركة الطريق الدولي ال ستيراد املواد الغذائية واملواش ي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حميده محمود على اميمن  بندق USD 151,250.000  شركة الطريق الدولي ال ستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  أحمد حسن املبروك ابو سبيحة  مواد خام لصناعة األث EUR 2,561,258.500  شركة مكامن االولى لصناعة االثاث 

 املؤسسات والشركات مصراتةخدمات  -الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة األث USD 1,692,160.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عبدهللا احمد محمد االحول  مواد خام لصناعة األث USD 1,685,291.000  شركة السند األول لصناعة األثاث

 ذات العماد  -مصرف الواحة  عبد املطلب ابراهيم خليفة شواط  حضائر دجاج  EUR 1,800,000.000  شركة زاد الخير الدائم لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه 
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 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو مجفف  USD 475,101.900  شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف النوران فرع مصراتة  محمد مفتاح الزروق التير   حليب نيدو مجفف  USD 684,432.000  الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم شركة عطور الوادي 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   فتحي عمر يوسف حمد  اطارات USD 59,098.000  شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة   EUR 64,326.960  غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 االول الليبي مصرف الخليج  مؤيد عامر محمد فرفر  شكالطة برطمان  EUR 78,599.040  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  زيت ذرة  USD 1,051,092.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  مؤيد عامر محمد فرفر  زبدة  EUR 352,121.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  طارق املهدي إبراهيم قداد  بيض مخصب   EUR 1,396,224.000  شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   املولدي ابو القاسم عمار العالقي إضافات علفية  EUR 216,400.000  شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 470,504.000  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات USD 194,053.310  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج نضائد USD 488,415.100  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عامر ضو دعباجصالح  اطارات USD 275,218.640  شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد احمد ابوراس شاي اخظر  USD 27,492.000  شركة امليار املستقبلية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمر عبدهللا ماماش شوكوالتة  USD 240,479.240  شركة مجموعة الزاد النافع الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر ذرة  USD 6,300,000.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر ذرة  USD 6,300,000.000  الحبوبشركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج اطارات  USD 106,099.450  شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   مكيفات  USD 349,695.000  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   مكيفات  USD 101,814.000  شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس احمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف نقالة  USD 536,200.000  شركة املتقدمون الليبيون الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  ذرة   -قمح  USD 3,608,000.000  شركة سنابل املحبة لصناعة الدقيق والقمح واالعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  أكياس تعبئة  USD 3,100,000.000  شركة سنابل املحبة لصناعة الدقيق والقمح واالعالف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  زينب الكيالني الطاهر كعبص  تعبئة أكياس  USD 3,200,000.000  شركة سنابل املحبة لصناعة الدقيق والقمح واالعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد عادل املهدي عثمان ناصف   ادويه  USD 97,184.000  شركة الصيادلة الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 

 املنشيه "  -املصرف التجاري العربي  فيصل العربى محمد زعميط  قطع غيار مضخات   USD 259,651.900  شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املهدي سعيد فتروش عبدالرحمن  مواد خام بي في س ي  USD 221,417.900  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  صالح الدين على رحومة الهوش ابواب جاهزة  USD 794,329.000  شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  صالح الدين على رحومة الهوش سيراميك EUR 750,824.240  شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 
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 الرشيد  -مصرف الصحاري  خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة   القرش االزرق كلب بحر  EUR 71,750.000  شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  صالح الدين الهادى على التومى  مركزات اعالف USD 43,280.000  شركة السهم األبيض للمطاحن واألعالف 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  حمزة احمد محمد وهيبه  USD CMV 3,488,625.000  شركة الشرق الليبى للمطاحن واالعالف ومضارب االرز  

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة فرج املختار الدنقاوي  بورسلين  USD 2,783,880.000  شركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناء

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الطاهر عبدهللا عبدهللا برقان  ة معدات ربط شبك USD 611,414.200  التقنية لالتصاالت و البياناتشركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس الطاهر عبدهللا عبدهللا برقان  معدات حاسوب  USD 1,663,042.000  شركة التقنية لالتصاالت و البيانات

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  مختار على محمد ابولبيده اسالك  EUR 214,853.200  اإلعمار إلستيراد األجهزة الكهربائية والغير كهربائية شركة أبواب 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  فوزي احمد محمد عدالة حليب اطفال  EUR 182,200.000  شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي محمد عبدالعظيم شتوان   ملح غذائي TND 102,000.000  شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 739.040  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 1,478.080  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 1,478.080  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تأمين USD 1,478.080  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  خالد مفتاح علي التومي حوالة تامين USD 3,695.200  شركة املختار للتأمين املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   لحوم دجاج مجمدة USD 657,240.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد البشير محمد الشباح   دجاج مجمد USD 913,600.000  شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  نعيم محمد محمد عبدهللا   معجون طماطم  EUR 260,000.000  شركة خيرات املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  نعيم محمد محمد عبدهللا   جبنة مثلثات   EUR 113,000.000  شركة خيرات املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  ذرة  EUR 5,120,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عبدهلل سالم مفتاح عامر  حبوب درة  USD 5,280,000.000  شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة  

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أنس فهيم عطيه أدم شعير  USD 1,642,500.000  شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابراهيم محمد ونيس بريدان   مستلزمات تكيف   EUR 118,701.240  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  طارق محمد علي الورفلي  زيتون   EUR 70,459.200  شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  مستلزمات لصناعة االث USD 1,744,812.000  شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث 

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  جالل محمد البشير سارى  مستلزمات لصناعة االث USD 1,342,699.500  املتوسط لصناعة االثاث شركة صروح 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   مسطحات خشبية EUR 1,028,377.400  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   مستلزمات بناء  USD 173,664.000  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد مفتاح سبس ي   MDFألواح ميالمين و  EUR 331,487.050  شركة القلعة للصناعات الخشبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسين سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 201,229.000  لصناعة الطالء مصنع بالدي 



 

 
7 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الحسين سليمان ابراهيم شاكة  مستلزمات تشغيل  EUR 218,274.960  مصنع بالدي لصناعة الطالء 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة الور  USD 1,915,550.000  شركة نجمة الخير للصناعات الورقية 

 والشركات مصراتةخدمات املؤسسات  -الوحدة  مهره املهدى احمد الهمالى  مواد خام لصناعة األث USD 1,909,850.000  شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عائشة احمد الطاهر كعبص  مواد خام  USD 3,987,000.000  شركة اليسر االول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها  

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  العبيدى ادريس حفيظه املبروك حفيظه  تكاليف تنفيذ مشروع ز  EUR 2,300,000.000  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  مشروع برج زهو  EUR 2,500,000.000  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  املبروك حفيظه العبيدى ادريس حفيظه  تكاليف تنفيذ مشروع  EUR 2,400,000.000  صندوق الضمان االجتماعي

 وكالة الوحدة العربية -مصرف الجمهورية  ادريس حفيظه املبروك حفيظه العبيدى  تكاليف تنفيد مشروع ز  EUR 2,353,372.400  صندوق الضمان االجتماعي

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة األث USD 1,469,033.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مواد خام لصناعة االث  USD 1,315,313.000  شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  هيثم عبدالسالم محمد الذويبي هواتف نقالة  USD 1,000,006.110  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  مصبعات  USD 200,000.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  املبروك عنان يوسف ابراهيم  رول نايلو تغليف  EUR 1,853,400.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  رول تغليف نايلو  EUR 1,850,400.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  مصبعات   EUR 1,848,000.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  مصبعات  EUR 1,850,100.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  يوسف ابراهيم املبروك عنان  رول نايلو تغليف  EUR 1,847,040.000  شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  املهدي منصور احمد ابوسنينة   بندق USD 150,000.000  شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي فرج محمد امسلم   معدات وأجهزة  EUR 218,000.000  شركة املقاول لصناعة مواد البناء 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  علي فرج محمد امسلم   مستلزمات تشغيل  EUR 105,000.000  شركة املقاول لصناعة مواد البناء 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز طازج  USD 730,611.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز طازج . USD 378,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنور بشير سليمان قداد   موز  USD 240,000.000  شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة السيد محمد السيد عيس ى  هاتف  USD 237,469.000  شركة جوهرة بابل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 بنغازي  -مصرف الواحة  أمنه على عبدهللا البيره طالء وورق حائط  EUR 80,845.800  شركة املاسة الوطنية الستيراد طالء الجدران ومعداته

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  ربيع محمد العربى الزويك  مواد خام لصناعة الور  USD 1,874,500.000  شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات اجهزة الكتر  EUR 1,247,425.000  والكهربائية شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية  

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  وليد الهادي محمد الورفلي  مستلزمات الكترونية  USD 1,176,500.000  شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فرج امبيه فرج االجهر  اخشاب USD 147,900.000  شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي امبيه فرج االجهر فرج  اخشاب USD 288,490.000  شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 فرع برج طرابلس -مصرف الوحدة  عالء الدين على احمد الغضبان  مستلزمات للصناعات  USD 1,436,125.000  شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة لوحية USD 1,051,621.000  االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارهاشركة التاج العريقة الستيراد االجهزة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة لوحية USD 893,205.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  سراج مفتاح املهدى أبوهادى  هواتف واجهزة لوحية USD 1,191,610.000  شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 875,140.000  إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارهاشركة املتقدمون الليبيون 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  مروة محمد منصور العجيل  لفات حديد مجلفن  USD 494,550.000  شركة روابط العطاء لصناعة مواد البناء 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 217,831.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   EUR 154,945.000  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  رجب مفتاح محمد الجاندي تونة EUR 458,850.000  شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس   USD 750,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس   USD 750,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  خشب   EUR 55,440.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  طاهر احمد عبدهللا بالحاج  خشب EUR 805,770.000  مصنع الرونق للصناعات الخشبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري   قطع غيار  EUR 117,787.500  شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعظيم سعد هاشم سليمان    لون طعام   USD 2,000,000.100  شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد عبدهللا اشتيوي السعداوي  مواد خام تغليف  USD 49,000.000  واملشروبات شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  سليمة مفتاح محمد البهلول  دجاج مجمد USD 157,500.000  شركة البركة الدائمة للصناعات الغذائية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  هائل محمود على الهتكى  تحاليل طبية USD 286,859.000  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 فرع طبرق  -شمال افريقيا مصرف  ابراهيم فرج ابراهيم بوفطيرة  اجهزة هواتف محمول  USD 898,000.000  شركة البديل الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  علي خالد علي حمودة  منتجات طبية  USD 1,924,367.000  شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - النوران مصرف  محمد عمران احمد الغويل  خشب ام دى اف ميالم EUR 80,000.000  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عمران احمد الغويل  خشب مضغوط  EUR 431,688.920  شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام USD 938,000.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين فضيل امغرغر حسين  مواد خام  USD 995,750.000  مصنع ارمكو لصناعة الطالء 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي مصطفى عبدهللا السركس ي   USD PVC 86,930.630  شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الطاهر كعبصعائشة احمد  أكياس ورقية USD 1,730,000.000  شركة اليسر االول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  استهالك و صيانة  USD 206,662.640  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  مقابل هبوط .  USD 245,768.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  مقابل هبوط   USD 248,058.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر  قطع غيار طيارات  USD 204,460.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد احمد املختار احمد الحضيري  حواسيب واالالت تصوير  USD 285,550.000  االلي وملحقاتهاشركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - النوران مصرف  محمد احمد املختار احمد الحضيري  اجهزة حاسوب وطابعات  USD 731,590.000  شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها

 مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي  قيس أمطير جمعة الطريفى   زيت العود املسك   USD 1,330,000.000  شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  الزيريحي ميالد صالح  مواد خام USD 1,418,685.000  شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام EUR 545,600.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي  مواد خام للصناعة  EUR 1,203,360.000  شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   جم 400مكرونة  USD 275,940.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   مكرونة  USD 875,002.800  املواد الغذائية شركة الجودة الرائدة الستيراد 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   دقيق جاهز   USD 285,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عزالدين عبدهللا محمد البكاي منتجات طبية  USD 1,946,501.000  شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية 

 الرئيس ي الفرع  -مصرف السراي  محمد عادل محمد الدويهش   منتجات طبية  USD 2,304,860.000  شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد جمال محمد كونه  بورسلين  USD 3,013,200.000  شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   زيت  EUR 1,296,000.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   تونة USD 737,000.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   زيت طهي  USD 1,518,750.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  اشرف خليفة محمد نصر   كريم الكاكاو USD 765,000.000  شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 االول الليبي مصرف الخليج  أزم صالح خميس أيوب شكالطة EUR 96,684.820  شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان يوسف عوين   سلك مجلفن& مواد   USD 35,200.000  شركة الريان قروب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  محمد حسن الجابري احمد  اطارات جديدة USD 439,255.200  شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام  USD 610,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام USD 476,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  ناصر عثمان مصطفى الضراط   مواد خام USD 676,000.000  شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 

 بن عاشور  -مصرف الصحاري  الضراط ناصر عثمان مصطفى  بواليص شحن  USD 2,951,759.750  شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة  

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  حسن عبداللطيف على سعد الشريف  الواح معدنية  EUR 400,000.000  شركة البراق للنقل الجوي املساهمة 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   الشبشوبي امجد احفيظ محمد  مواد خام  USD 71,680.000  شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  جمال محمد ميالد الساحلى  مستلزمات لصناعة االث USD 1,295,298.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  الساحلى جمال محمد ميالد  مستلزمات لصناعة االث USD 1,283,538.000  شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث 
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 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي محمد علي مصباح   كرتون  USD 1,800,000.320  شركة منارة الغرب لصناعة املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد علي قاسم اغا الحامي  سماد  USD 485,000.000  شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  البحباحمحمد عبد السالم مفتاح  اجبان EUR 240,075.120  شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه بن وقهوة  USD 132,660.000  شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد اوهيبة  قمح طري   USD 8,750,000.000  شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 4,800,000.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عزالدين صالح الفيتوري جويدة   سجائر USD 4,930,000.000  شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد العزيز فتحي علي بو علي  عصائر EUR 38,422.080  شركة الثبة الشاهقة الستيراد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عمر ابراهيم املحبرش  هواتف نقالة  USD 1,526,900.000  شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  مفتاح قدمور يونس قدمور  سمن نباتي   USD 47,040.000  شركة البستان للصناعات الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد محمد الشباح مواد كهربائية EUR 285,081.530  شركة الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 2,994,775.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  مالك محمد حمد حسين  سكر  USD 2,979,075.000  شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 119,070.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 أكاديمية الدراسات العليا -مصرف الجمهورية  رياض مصطفى عبدالصمد سالم    مكرونة و كسكس ي  USD 558,624.000  شركة خطوط الغداء املتحدة إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  جبنة   EUR 64,326.960  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مؤيد عامر محمد فرفر  مكسرات   USD 247,920.000  شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد صالح الدين حسن بن والي   معدات صناعيه USD 100,089.260  شركة لينة الدولية الستيراد معدات وتجهيز املصانع والورش ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حمزة محمود محمد االسطى   رخام USD 1,557,675.000  شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره حليب طازج USD 861,840.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره حليب كامل الدسم  USD 577,125.000  املواش ي و اللحوم شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد احمد خليفه عماره حليب كامل الدسم  USD 861,840.000  شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي  USD 479,845.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد EUR 82,152.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 455,000.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  املعلول فرج الضاوى بشير مختار  اجهزة هواتف محمول  USD 2,075,515.000  شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  فرج الضاوى بشير مختار املعلول  اجهزة هواتف ممحمول  USD 1,012,994.000  شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  نزار محمد أحمد خليل مولدات كهربائية EUR 244,311.000  شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد أبوبكر صالح الغاوي كاره  قطع غيار USD 135,801.170  شركة أجود املحركات الستيراد السيارات  
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 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عزالدين الهادي سالم العماري  كيكات EUR 417,070.080  شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املودى شرف الدين عبدالسالم محمد  شاشات  USD 455,206.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  الكترونات شاشات   USD 302,620.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي شرف الدين عبدالسالم محمد املودى  مصاعد EUR 122,000.000  شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها 

 الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن مصرف  ماض ي محمد عبدالنبي ماض ي  سيارات  USD 2,155,434.470  شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  عثمان امعمر محمد الصداعي  اسالك حديد USD 73,980.000  شركة البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد والصحية وملحقاتها

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  عثمان امعمر محمد الصداعي  لفات حديد   USD 75,600.000  وملحقاتهاشركة البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد والصحية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  حمد محمد حمد عبدالسالم   هواتف محمولة   USD 1,353,155.000  شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  نجم الدين ابرهيم احمد عمار مناظير جراحية   EUR 294,141.290  شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  نجم الدين ابرهيم احمد عمار اجهزة اشعة EUR 93,860.000  شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي  اثاث USD 47,940.000  شركة قصر املنارة الستيراد األثاث 

 وكالة املــدار  - مصرف النوران  محمد أحمد رمضان الرمالي اثاث USD 316,550.000  شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد املنعم عاشور محمد املقري   كوابل  USD 2,982,600.000  شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبد املنعم عاشور محمد املقري   لوحات كهرباء EUR 308,882.000  شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  عبدالعاطى ابراهيم على سويعد هواتف محمولة   USD 1,383,130.000  شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي مكرونه  USD 243,000.000  الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة قصر 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي مكرونة  USD 243,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي مكرونه  USD 261,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  فتحي علي الرتيميأحمد  معجون طماطم USD 240,000.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي معجون طماطم USD 272,160.000  شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  صالح الدين خالد عمرو  معدات طبية USD 57,536.340  شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدهللا عطية املهدي الغول  مولدات كهربائية EUR 335,022.000  شركة شمال افريقيا العاملية لألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  حليب USD 227,854.080  العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل شركة 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  شبل علي إمحمد علي  حليب اطفال  USD 244,393.200  شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  علي إمحمد علي شبل  حليب اطفال  USD 248,616.960  شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة USD 247,250.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  محمد بشير مصطفى الغدامس ي   مجفف مالبس  USD 99,024.660  شركة قطيس الستراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  فوزي على عبداملولى بدر ادوية بشرية   USD 171,234.180  شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  كمال محمد املجاهد رمضان الباروني  اكسسوارات االملنيوم  EUR 102,845.060  شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي
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 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل   بالط سيراميك   EUR 150,000.000  شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  محمد الصغير محمد جليل   بالط سيراميك EUR 180,000.000  شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  مريخيصمحمد عبد الغني جمعة  انظمة تكييف USD 106,526.820  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبد الغني جمعة مريخيص مكيفات وقطع غيارها  USD 167,280.790  شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا السركس يعبدهللا مصطفي  اخشاب EUR 437,225.400  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي اخشاب EUR 1,181,029.600  مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

 مصرف النوران فرع مصراتة  الهادي جبران ابوزهو حسام  الواح عازلة مواد خام  USD 105,313.050  شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي   مجمدات EUR 332,053.930  شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  أرز  USD 202,566.000  الغذائية شركة فيرونا الستيراد املواد 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس زكريا محمد سالم البنغازي  أسماك مجمدة  EUR 34,247.600  شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم تدريب   USD 4,000.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم تدريب    USD 850.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم تدريب   USD 850.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم تدريب   USD 12,000.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سليمان عيس ي سالم العزابي   رسوم دعم الفني   USD 20,000.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدهللا ابراهيم فرج ابراهيم شعير  USD 5,037,000.000  شركة مائدة بنغازي الخير للصناعات الغذائية وضرب الحبوب

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   حسن عبد اللطيف على سعد الشريف   خدمات مطار  TND 574,101.350  شركة البراق لنقل الجوي  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   الواح ساندويتش  USD 503,968.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات  USD 1,969,400.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 زليتن  -مصرف الواحة  عبدالسالم محمد الفالح محمد  خشب احمر EUR 830,673.470  شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  اشرف مصطفى علي سالم   األملونيوم ومرش  EUR 270,000.000  شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  فرج الجرو توفيق محمود   حديد تسليح USD 411,640.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  توفيق محمود فرج الجرو  حديد تسليح USD 629,118.000  شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية 

 االول الليبي مصرف الخليج  حسين علي حماد مفتاح جبنة شرائح EUR 1,982,940.420  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات خبز وخبيز  TND 2,946,951.520  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 الليبي مصرف الخليج االول  حسين علي حماد مفتاح مستلزمات خبز وخبيز  TND 1,382,692.340  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين علي حماد مفتاح زبدة  TND 2,186,058.520  شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

 فرع برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ  ابراهيم محمد ونيس بريدان  مكيفات وملحقاتها  EUR 290,538.630  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى  قطع غيار USD 2,370,150.000  شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية 
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 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  يوسف صالح سالم موس ى زيوت EUR 229,876.000  شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وماحقاتها

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  ياسمين عبدالوهاب احمد بوراوي  مواد قرطاسية  USD 2,543,324.000  شركة نبض الكتاب الستيراد القرطاسية والكتب  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  مؤيد عامر محمد فرفر   علب تونة USD 1,794,750.000  شركة غرناطة الدولية االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  مؤيد عامر محمد فرفر   تونة معلبة USD 1,794,750.000  شركة غرناطة الدولية االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  مؤيد عامر محمد فرفر   هريسة معلبة USD 315,000.000  شركة غرناطة الدولية االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  مؤيد عامر محمد فرفر   معجون طماطم معلب  EUR 2,678,000.000  شركة غرناطة الدولية االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 النوران فرع مصراتة مصرف  ربيع خليل محمد العالم دواجن مجمدة  USD 2,940,814.120  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 894,240.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ميسون املولدي الهادي علي  معدات طبية USD 2,450,998.000  شركة الخيمة االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  انبيه رمضان انبيه فليفل   مواد خام USD 1,251,335.450  شركة زار لصناعة بي في س ي واالملونيوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 83,700.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 623,350.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  محمد بلعيد اشتيوي االجهر  اخشاب EUR 716,762.000  شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام علي عبدهللا الفرجاني  تونه USD 331,144.000  شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مالك محمد رمضان الشكري   قطع غيار  EUR 154,499.040  شركة مجموعة قارة ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ربيع البشير محمد املليح  اطارات USD 306,986.240  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد  

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  ربيع البشير محمد املليح  اطارات USD 381,657.260  شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس محمد حسن سالم حمر بطان  جبن  EUR 80,040.000  شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 512,030.000  شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الليبي مصرف الخليج االول  محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد هواتف واجهزة لوحية USD 395,496.000  شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف خطوط طيران  EUR 195,000.000  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الرئيس ي الفرع  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير صيانة  USD 44,908.300  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مصاريف سداد   EUR 304,076.900  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد م منظومة  EUR 402,010.710  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد الفواتير  USD 63,012.000  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 23,505.600  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  USD 18,502.400  االفريقيةشركة الخطوط الجوية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  سداد فواتير  EUR 2,200,645.390  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا محمود فرج جبران  مواد خام مصبعات  EUR 52,249.300  الغذائيةشركة بالدي الخير للصناعات 
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 فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ارواق عطيه سعد  شعير  USD 2,150,280.000  شركة الجبال لصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالسالم علي فرحات النفاتي  تغطية رصيد اشتراك   USD 75,000.000  شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   مكيفات   USD 2,167,420.000  شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 230,336.260  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 221,066.220  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  علي عبد السالم علي بنور   ملحقات صحية EUR 250,851.810  شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي مشاركة رسوم  EUR 28,360.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباري علي الهادي العروس ي لوح تبريد  USD 96,800.000  شركة االهلية لالسمنت املساهمة  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت تشحيم   USD 275,000.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة سالم محمد سالم ابراهيم   زيوت محركات  USD 338,800.000  شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  مراد محمد املبروك الالفي  معدات   EUR 168,789.000  شركة املنير الليبي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  اسامة محمدعبد هللا بن خليفة  افران غاطسة USD 226,000.000  شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حمزة صالح محمد جحا   وسادة طبية EUR 443,232.000  شركة الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  اسامة امحمد محمد املهمل   نضائد USD 168,079.980  شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   رجب الحارسمحمد منصور  قطع غيار سيارات  USD 243,187.770  شركة زحل الجديدة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  شاهي  USD 88,200.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 النوران فرع مصراتة مصرف  عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض  شاهي  USD 248,850.000  شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مفتاح احمد مفتاح سبس ي   مستلزمات تشغيل  EUR 76,460.000  شركة رند للصناعات الغذائية 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز  معدات دواجن EUR 165,000.000  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز  معدات تفريخ   USD 900,000.000  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز  معدات تفريخ  EUR 1,160,000.000  شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  قمح صلب  USD 1,737,600.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  معجون هريسة  USD 188,800.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  نايلو تغليف  USD 54,320.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  معجون طماطم USD 1,510,000.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  اكياس تغليف USD 50,000.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  معجون طماطم USD 910,800.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  حميدة سعد أحمد الجفال  أكياس تعبئة  EUR 54,320.000  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   اجهزة مالحية  USD 4,300.000  شركة الليبية للمواني
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 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,406.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,400.350  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 50,000.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 1,917.800  للموانيشركة الليبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 560.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار  EUR 127.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 316.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  انبيق األخرش مصطفى سليمان مصطفى  قطاعات الومنيوم  USD 475,000.000  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنوافذ ودرابزين واألملونيوم

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش  مستلزمات تشغيل  USD 139,239.000  مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنوافذ ودرابزين واألملونيوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح علي محمود الغه   خط انتاج بملحقاته  USD 108,000.000  شركة ايكو لصناعة مواد التنظيف والكوزمات 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  مفتاح علي محمود الغه   مواد خام تنظيف USD 39,330.000  شركة ايكو لصناعة مواد التنظيف والكوزمات 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عفاف خليفة عبدهللا زوبي  شاي  USD 314,510.600  شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك مجمدات USD 486,060.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 تاجوراء  -مصرف الصحاري  احمد امحمد حسن حسين  معدات مخابز  EUR 235,200.000  شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها  

 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 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابوبريدعةصالح محمد علي شقلوف  صويا USD 1,935,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبة  فيتامينات  EUR 175,533.500  شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات  

 مصرف الخليج االول الليبي  احمد الجيالني محمد هبال  بورسلين  USD 3,250,368.000  البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة دلتا الخير الستيراد مواد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد حسن الصالحين بن سعود  ساعات USD 60,932.020  شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش  اطارات USD 1,327,825.720  الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها شركة 

 مصراته فرع   -مصرف اليقين  حسين سالم عبدهللا عليلش  اطارات USD 357,114.000  شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد ذرة  USD 4,100,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد قمح صلب  USD 3,330,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد منظومة صيانة مصنع  EUR 215,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   أية عبدالناصر املهدي قداد ذرة  USD 4,620,000.000  شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 

 املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية   عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش زيت ذرة  USD 1,023,750.000  شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد املالك عبد الفتاح محمد نوم تونة معلبة  USD 79,800.000  شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله  حفاظات اطفال EUR 941,798.820  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد علي محمد عديله  حفاظات EUR 78,805.240  شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر طازجتفاح  USD 529,200.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز  USD 927,200.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عماد علي رمضان البصابص ي  اجهرة نقاله)موبايل( USD 777,200.000  الكهربائية وااللكترونية شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عماد علي رمضان البصابص ي  هواتف نقالة  USD 720,200.000  شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك أطفال حليب  USD 338,400.000  شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  أيوب سعيد جمعة الصكيك حليب اطفال  EUR 338,400.000  شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  محمد علي محمد الشيخي  لفائف مجلفنة مطلية  USD 159,880.000  شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي فرج صالح موس ى  تونة معلبة  USD 1,857,840.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  احمد الطاهر احمد خضر  اخشاب EUR 569,500.000  السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتهاشركة السواعد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب  EUR 94,390.800  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   لطفية ابراهيم مصطفى الحامي  حليب  EUR 388,056.750  شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  الجطالوي حسن محمد احمد  معدات مطاعم USD 173,580.500  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عمر سالم عبدهللا عليلش   مكرونة  EUR 33,643.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  علي بشير علي االشهب   تونة معلبة USD 2,307,280.000  شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  حفاظات EUR 111,290.630  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وائل رضاء املصري عويطي  عوامات ميكانيكية  EUR 54,786.500  شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 1,017,401.940  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس حسين البشير محمد الضراط  عسل USD 180,810.000  شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   اجبان متنوعة  USD 540,316.520  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   زيت طهي   USD 1,634,645.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   ياغورت دليس   USD 720,335.660  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  بشير حاجي بشير العكاري   جبنة كيري   USD 172,272.000  شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  املهدى سعد محمد ابوجناح  شفاط كهربائي   USD 82,430.000  شركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 106,920.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس فتحي سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 63,475.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب  

 مصرف الخليج االول الليبي  املهدى منصور احمد ابو سنينه شاهي  USD 157,950.000  شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية 

 مصراته -مصرف املتوسط  عارف علي الطاهر الترهوني    مواد خام  USD 1,875,500.000  شركة زاجل للصناعات الورقية و الكرتون  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمار عامر نصر الفيرس  معجون طماطم USD 52,446.400  شركة الفوارس الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار سيارات  USD 570,840.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  
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 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   قطع غيار USD 213,707.770  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفالح -مصرف الجمهورية  سميه علي محمد رجب   زيوت السيارات  USD 664,410.000  شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  منتجات دجاج مجمد  USD 136,480.350  شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالباري علي محمد تنتوش  دجاج مجمد USD 233,453.310  شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس عبد املنعم بشير عجاج تونة USD 299,200.000  شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسماء عبد هللا احمد عبد الجليل  حليب USD 18,866.720  شركة زهرة الليلك الجديدة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعظيم عياد خليفة قداد مسلتزمات زراعية USD 92,650.000  شركة املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الطاهر أحمد عيس ى   مستلزمات تشغيل   EUR 89,914.840  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  تن  USD 1,122,000.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  كاتشب ومامايونيز  USD 141,180.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب EUR 1,918,056.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  معجون طماطم  EUR 863,725.200  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  تونة USD 1,448,700.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGES 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور   EUR ALLIANCE SESSION 4,527.460  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGE 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGE 166.000  مصرف األندلس شركة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR FPERSONAL CERTIFI 22.500  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -االندلسمصرف  خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGE 166.270  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR PERSONAL CERTIFIC 22.500  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SWIFT PROFESSIONA 7,000.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGE 166.000  شركة مصرف األندلس 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد محمد رجب فيتور  EUR SYSTEM MESSAGE 166.000  شركة مصرف األندلس 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  اجهزة هاتف   USD 1,101,051.800  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة هيثم عبدالسالم محمد الدويبي  اجهزة هاتف   USD 1,002,771.500  شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها  

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جبنة  EUR 253,760.100  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  خميرة USD 343,800.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  جبن شيدر   EUR 395,850.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان أحمد أبوبكر البوزيدي  مستلزمات قلب  USD 34,510.000  شركة السيلفيوم الستراد األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية
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 مصرف النوران فرع مصراتة  احمد الهادي مفتاح صيدون   رول لصناعة األكواب USD 252,600.000  شركة ماس للصناعات البالستيكية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مسعود ابوالعروق سليمان خليفة  كاجو  -مكسرات  EUR 104,703.000  شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي جبنة موزاريال EUR 121,095.000  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  خالد مصباح علي القذافي جبنة شرائح  EUR 147,277.440  شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالعزيز بشير سليمان قداد   زيت دوار الشمس   USD 104,500.000  شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة الهادي عامر محمد الضبيع   تن معلب  USD 67,095.000  شركة الشرق املض ي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   لحوم مجمدة   USD 597,660.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد   USD 536,812.500  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  عبدالعزيز بشير سليمان قداد   دجاج مجمد USD 1,759,603.500  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد احمد الصادق عامر  طالء طرق  EUR 32,800.000  شركة الدويسة الستيراد معدات االمن والسالمة املهنية وتجهيزات الطرق 

 الفرع املميز   -املصرف التجاري الوطني  التبروري عثمان محمد التبروري  مولدات كهربائية USD 2,748,200.000  شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هائل محمود علي الهتكي  اجهزة مختبرات ومشغال  USD 805,260.000  شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  عواطف الهادى على طنيش مستلزمات اسنان  EUR 48,743.290  شركة املاسة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هيثم الهادى على عاشور   مستلزمات طبية USD 49,526.000  شركة الهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران فرع مصراتة  عمران ابوشعالة محمد بن فرج  عجول حية EUR 942,500.000  شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  محمد نوري مصطفى عزيز  تونة معلبة  USD 160,600.000  شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  ميسون املولدى الهادى على  USD TUNA 396,000.000  شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد على على عصمان   ورق طباعة  USD 239,573.120  شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 

 حي االندلس االسالمي -افريقيا مصرف شمال  راتب الهادي محمد ابودرباله  شاهي احمر  USD 92,901.600  شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  دجاج مجمد USD 73,099.130  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  دجاج مجمد   USD 128,502.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  دجاج مجمد USD 158,721.760  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد أحمد ميلود ابوحاللة  دجاج مجمد   USD 76,230.000  شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  هاني محمد علي العاتي  غساالت مالبس  USD 167,240.000  الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد 

 فرع زليتن   -اليقين مصرف  هاني محمد علي العاتي  ثالجات مياه   USD 105,380.000  شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسامه ابراهيم سليمان شاكه  لفات حديد USD 609,856.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  صالح املصري علي عويطي  ورق تغليف   USD 794,171.430  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  الواح ساندوتش  USD 259,000.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  صالح املصري علي عويطي  مواد خام EUR 105,600.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  مركز بروتين حليب  EUR 358,600.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  صالح املصري علي عويطي  افران  EUR 26,860.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم فرج إبراهيم بوفطيرة   هواتف محمولة  USD 671,350.000  شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود    USD NANA MAXI PLUS 500,000.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 600,000.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال   USD 1,200,010.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال   USD 1,300,012.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  نجالء محمد سليمان زاوية  عجول   EUR 557,550.000  شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  محمد عبدالسالم الطاهر الشيبانى  معدات طبية USD 576,320.000  شركة نور االستقامة الستيراد االدوية و املستحضرات و املعدات الطبية و مستلزمات االم و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الرعيض محمد عبد الكريم محمد  مواد خام  USD 132,510.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض  مواد خام  USD 1,229,618.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -املتحد  مصرف  محمد عبد الكريم محمد الرعيض  EUR HALAL SERTIFIED J 50,190.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عبد الكريم محمد الرعيض   EUR HALAL CERTIFIED 432,484.000  شركة  النسيم للصناعات الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد منصور علي أبو خضير   مواد خام للحفاظات USD 402,079.390  شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   عصير  USD 176,700.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   معدات وادويه USD 175,256.000  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   علي محمد علي ضو   اجهزة تصوير طبية USD 53,800.000  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه فول صويا  USD 3,575,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالكريم ناجى احمد وهيبه قمح صلب  USD 6,450,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مختار عثمان مختار فرج   هواتف نقال   USD 504,805.000  شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي امحمد محمد ابودينة  مواد خام USD 53,250.000  القابضة شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني  تونة  USD 190,750.000  شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  كيك  EUR 124,606.640  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  بسكويت   EUR 114,233.420  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي  بسكويت  EUR 25,840.000  شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية EUR 358,072.600  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد السالم الحراري رضاء سالم  مواد خام  EUR 17,286.750  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  عبوات عصائر EUR 326,640.000  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد السالم الحراري رضاء سالم  مصاصات  USD 43,204.320  شركة االصيل للصناعات الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضاء سالم عبد السالم الحراري  مركزات عصائر USD 36,388.800  شركة االصيل للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عماد عبد هللا علي األجهر مستلزمات زراعية)سماد USD 970,000.000  غيارهاشركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  انابيب  USD 426,687.000  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مواد صحية  EUR 171,809.000  املتكامل إلستيراد مواد البناءشركة التواصل 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الناصر العربى املبروك بلعيد  مواد صحية  EUR 154,636.920  شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد أبوبكر أحمد هامان  أخشاب EUR 337,500.000  شركة العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  الصفراني ميالد محمد علي  حفارات هونداي   USD 588,560.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ميالد محمد علي الصفراني  حفارات هونداي  USD 416,984.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابوذر الشارف خليفة سالمة   اقمشه USD 152,447.000  شركة الوان السماء لصناعة االثاث 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مواد خام لصناعه القط EUR 37,343.160  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   مستلزمات انتاج EUR 103,863.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   السيلون الخام USD 398,750.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة  مكيفات   USD 1,499,248.000  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبد السالم شيلة  شاشات   USD 672,470.000  شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  عاطف العماري احميدة الحداد  كريمة كاكاو USD 198,900.000  شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد القزيري أحمد علي  زيت ذرة  USD 806,250.000  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف  EUR 378,000.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   اسمدة  USD 481,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   طه التومي محمد بن رمضان   بذور  USD 720,000.000  شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهرباء   USD 120,150.000  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهربائية USD 98,130.000  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحميد علي عبدهللا منصور  مولدات كهربائية وملح USD 44,780.000  شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرزاق عبداملجيد عبداملجيد عاشور   بطاريات طاقة شمسية   EUR 103,910.000  شركة انسياب الستيراد منظومات الطاقة الشمسية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبه  شاحنات افيكو  EUR 306,000.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ايمن مصباح احمد وهيبه  شاحنات EUR 612,000.000  شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير  ادوية بشرية   USD 1,347,031.300  شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات  

 االول الليبي مصرف الخليج  محمد خليفة عبود ابراهيم بيض مخصب  EUR 456,192.000  شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  ناصر الصيد عياد املريض  مكونات تكييف   USD 2,100,050.000  شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترونية والكهربائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صهيل محمد يوسف الشباح   أخشاب USD 1,742,900.000  شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 
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 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   طارق محمد مفتاح الشريف   مواد منزلية كهربائية USD 313,000.000  شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه لفات حديدية USD 450,016.100  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي أحمد مصطفى وفاء  واعالف زراعية ب بذور  USD 716,400.000  شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي أحمد مصطفى وفاء  بذور برسيم  USD 537,300.000  شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 مصرف النوران فرع مصراتة  أحمد الطاهر أحمد خضر اخشاب USD 150,290.000  الصحية وملحقاتهاشركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء واملواد 

 تاجوراء  - املصرف االسالمي الليبي  كريمة الطاهر محمد سعيد  اسالك كهربائية  EUR 78,320.800  شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرزاق الطاهر محمد الكشيك   مكرونة  USD 43,690.000  شركة غصن الزيتون الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  الكويديرى محمد رحومة عمار  معجون طماطم EUR 739,200.000  شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر  جبنة شرائح EUR 208,296.000  شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  اشرف محمد سالم مصطفى حداقة  شاشات عرض  USD 1,055,672.000  شركة بتة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 243,313.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 305,290.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات سيارات  USD 352,157.300  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 بنغازي فرع  -مصرف املتحد   صالح عبدهللا صالح عبدهللا  اطارات  USD 131,220.000  شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  فتحي أحمد محمد القمودي  تكاليف رسوم تراخيص   USD 780,000.000  شركة رمال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات 

 أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ  ماهر محمد الصويعي ناجي   عصائر  EUR 25,834.140  شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فاطمة ساس ي علي الفقيه   كتب مدرسية USD 1,189,368.500  شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  قطع غيار آالت زراعية EUR 84,500.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  آالت زراعية  USD 67,250.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  آالت حصد قش USD 150,079.500  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  آالت زراعية USD 62,955.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   مالك علي عمار عمار   شاهي   USD 132,150.000  شركة زلوزا الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  معاد احمد مفتاح البشتي  خط انتاج زيت  EUR 199,598.000  شركة اجيال للصناعات الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الهادى ابو القاسم مفتاح عامر   ادوية بشرية   USD 85,971.120  شركة النهضة املتميزة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  على محمد حسن بادي  EUR 21072601 803,500.000  الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مواد بناء EUR 137,359.420  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران فرع مصراتة  الزروق مفتاح الزروق التير  مواد بناء USD 126,082.520  شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 147,632.000  الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 107,274.000  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 122,858.300  شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  EUR 21,390.890  االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة اجياد ليبيا 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل محمد امحمد موس ى  لفات حديد USD 68,725.000  مصنع الفوالذ لصناعة الصاج املضلع 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  هيفاء محمد عبدالسالم شيلة مكيفات   USD 1,619,556.000  شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية  

 مصرف الخليج االول الليبي  سالم ميالد العابر عادل  مواد كهربائية EUR 31,341.770  شركة ابناء العابر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان   تونة معلبة  USD 385,000.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سارة البشير محمد الشباح  مصاريف شحن   USD 2,035,000.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي  ورق   USD 1,604,425.000  شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون 

 فرع سوق مواد البناء -مصرف الوحدة  عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي  ورق خام USD 2,727,500.000  شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون 

 مصرف النوران فرع مصراتة  مصطفى سالم علي األرباح قهوة  USD 94,439.520  شركة النور الجديدة الستيراد املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 131,100.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه بندق USD 135,700.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  الهادي منصور احمد ابوسنينه لوز  USD 135,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  حفاظات اطفال وقطن   USD 636,743.750  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   ثالجات  USD 99,620.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة االلكترونية 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   شاشات الكترونية USD 745,493.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة االلكترونية 

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  فدوى على محمد ابوخريص   مكيفات  USD 1,829,803.000  شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة االلكترونية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني   الواح الجرانيت USD 503,750.000  شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت  

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  مواد تنظيف  USD 117,303.920  شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل صالح حسين العلوص  دجاج مجمد USD 453,900.000  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل صالح حسين العلوص  اجهزة تبريد  EUR 176,000.000  شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة  زيت طهي  USD 50,881.600  شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية 

 جنزور  -الصحاري مصرف  مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي جبنة شرائح  EUR 77,520.000  شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم  

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  رواد فرج محمد رزق  االت لخلط العجين EUR 72,306.500  شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة القبالوي الطاهر محمد عيس ى  صدور دجاج مجمد  USD 108,750.000  شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   مضخات مياه  EUR 343,701.000  شركة التعمير إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالحكيم رجب محمد الدريبى  اتات USD 67,825.500  شركة املنصورة الستيراد االثاث 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي هشام الحسين املهدي اشميله زيوت سيارات  USD 125,276.640  شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل  USD 2,587,920.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  طالل رضوان الطاهر الطاهر   سيارات نقل   USD 2,587,920.000  شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها  

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  شكالطة USD 112,080.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  نور محمد الطاهر الشائبى  معجون طماطم  EUR 401,250.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رضا رمضان سالم قربادى   جبنة  EUR 82,080.000  شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية  

 تاجوراء  -الصحاري مصرف  ابراهيم عبدالسالم ابوضهير الواح عازلة  USD 86,472.000  شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد صالح عبدهللا بالحاج   اكسسوارات حصيرة  EUR 223,377.150  شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النوافذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث والديكور 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 120,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام لصناعة الطل EUR 54,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مواد خام USD 192,000.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ساره البشير محمد الشباح   سداد تكلفة شحن بحري  USD 2,300,850.000  شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   حسن عامر الرتيمي طالب  زيت الذرة   USD 1,036,875.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   حسن عامر الرتيمي طالب  زيت الذرة   USD 520,128.000  شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية

 االسالمي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف  حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري بقوليات EUR 265,928.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   كريمة محمد منصور الشتيوي  مواد خام  EUR 402,500.000  شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   الشتيوي كريمة محمد منصور  مواد خام  EUR 76,000.000  شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية 

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  منتجات جلدية طبية  EUR 456,995.840  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  الكادوش ي بدر فرج الهادي  أدوية بشرية  EUR 128,020.000  شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  معاذ احمد مفتاح البشتي  زيت  دره   USD 3,900,000.000  شركة اجيال  للصناعات الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالسالم سالم البهلول البهلول  طماطم   USD 66,662.400  شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  ابراهيم محمد حسن قليصة   سليكون  USD 83,731.200  شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  حلوة شامية & مربى  USD 84,255.830  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  جبنة  USD 103,712.500  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج نضائد لألنفيرتر  USD 108,168.000  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج انفيرتر  USD 53,332.000  الكهربائية وقطع غيارهاشركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج نضائد انفرتير  USD 56,443.040  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج مولدات كهربائية EUR 71,851.000  النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالسالم السكالنيعزالدين جابر  معدات منزلية متنوعة EUR 93,400.300  شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عزالدين جابر عبدالسالم السكالني مواد منزلية  EUR 77,762.070  شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية  

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  سراج يوسف محمد ابوخشيم  تونة  USD 143,400.000  شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  صاج مجلفن  USD 696,250.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 108,345.600  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  لفائف صاح  -مواد خام  USD 285,000.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام  EUR 298,500.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام USD 249,900.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام  USD 137,972.200  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد اولية USD 44,050.000  املفروشات و املراتب شركة الربيع لصناعة االسفنج و 

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 50,794.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 51,750.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 154,945.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام USD 55,200.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد اولية USD 33,840.000  املراتب شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 325,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 325,000.000  الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 325,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 325,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب   صابون  USD 55,600.000  شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي فتحي محمود العائب   صابون  USD 69,187.500  شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه معجون طماطم  USD 532,800.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه حليب  EUR 210,417.280  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمود عبد املولى محمود زغبيه معجون طماطم  USD 532,800.000  شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  انيا نور الدين يحي الجربي معدات طبية USD 244,180.000  شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   ميالد سالم علي أبوسنينة  علبطماطم  EUR 712,736.000  شركة دار الوفاء إلستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام نصر الدين سالم الشاملي  ثالجات USD 355,366.000  شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حسام نصر الدين سالم الشاملي  تالجات USD 250,355.740  الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة املثالي الحديث 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي   جبنة   EUR 311,496.000  شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى مستلزمات عناية بالجس  EUR 155,467.560  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى صبغة وشامبو شعر   TND 181,889.840  شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  أجبان  EUR 60,508.800  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
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 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  بن و قهوة  EUR 40,415.760  الستيراد املواد الغذائيةشركة الغذاء الصحي 

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة شيدر  EUR 93,120.000  شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

 وكالة بوعطني  -مصرف الجمهورية  احمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزى  جبنة مالحة  EUR 66,028.740  الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 خدمات املؤسسات والشركات مصراتة -الوحدة  رضوان فتح هللا سالم النعاس   أدوية بشرية  GBP 225,650.000  شركة املنارة الدوائية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد احمد رمضان الرمالي  اثاث  USD 44,850.000  شركه قصر املناره ألستيراد االثاث  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد الصادق ابوفناس  أطفال معطره مناديل  USD 97,290.000  شركه األمانه ألستيراد مستلزمات االم والطفل 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  وسام أحمد محمد املصرى  رسوم خدمات EUR 100,000.000  شركة فضاء ليبيا لخدمات السياحة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي  توماتيك مضخات EUR 181,150.000  شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبد السالم علي طاهر بن طاهر  رؤوس جر EUR 304,000.000  شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات  USD 493,877.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات USD 293,746.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أسامة علي عبدالسالم باشاغة   إطارات USD 331,828.000  شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد املهدي الهادي ابوشاقور  االملونيوم  USD 140,000.000  واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه كهربائية USD 432,760.000  شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي   مواد تشغيل  USD 565,554.300  شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  حديد صناعي USD 160,058.000  مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 

 املصرف اللليبي الخارجي   طارق رضوان الطاهر  الطاهر   ادوية  EUR 155,585.320  شركة الرضوان الستراد االدوية  

 املصرف اللليبي الخارجي   طارق رضوان الطاهر  الطاهر   ادوية EUR 172,041.860  شركة الرضوان الستراد االدوية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا مصطفي الشركس ي  مستلزمات تشغيل  USD 83,641.400  مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب 

 الفالح -مصرف الجمهورية  جمعة سليمان سالم الفقى  حلوة شامية  USD 255,150.000  شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مصطفي عمر محمد البغدادي  مجلفن لفات حديد  USD 311,073.000  مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  تونه مجمده  USD 663,000.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم على االطرش  زيت زيتون  TND 1,215,520.000  شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف   قرطاسية  EUR 48,695.740  شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية  

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عادل عمر أبوبكر الزبته أبوحنك أجهزة كهربائية EUR 606,168.130  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  عادل عمر أبوبكر الزبته أبوحنك متنوعأجهزة كهربائية  EUR 322,810.420  شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبد املجيد محمد على الكراتي ادوية بشرية   EUR 500,450.000  شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد رمضان عبدهللا بن راس على   مواد صحية)خالطات( USD 228,978.600  شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 مصرف الخليج االول الليبي  الغرياني عبد ربهبوبكر الصديق خليفة  جبنة  EUR 212,940.000  شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن أحمد حسن ابريرة  مستلزمات طبية USD 100,888.300  شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  اسماعيل أحمد ابوفارس الهمالي  آالت ومعدات تشغيل   EUR 58,000.000  شركة الخماسية للصناعات الخشبية 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  طارق الحاجي العكاري  شاهي  USD 384,480.000  شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات أطفال  EUR 855,118.770  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات الطبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري  مستلزمات اطفال  USD 390,067.600  شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات الطبية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   للمشروبات مواد خام  EUR 572,975.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 219,290.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  هاتفيةحركة  USD 150,532.120  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية EUR 140,100.210  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 الخليج االول الليبي مصرف  عادل بشير محمد ابوفارس  خدمة  EUR 132,160.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية EUR 26,472.900  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تكلفة الحركة الهاتفي EUR 67,717.350  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات  USD 125,720.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  USD 16,183.950  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 12,841.260  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 3,300.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات اتنرنت  EUR 2,275.710  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 76,579.770  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  10/2021تسوية هاتفية  EUR 40,454.220  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  استحقاق خدمة  EUR 37,500.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  ايجار سعات  USD 125,720.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية USD 49,185.330  االتصاالت الدولية الليبيةشركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  تكلفة حركة هاتفية  EUR 34,333.550  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  صالح مصطفى محمد فريوان  مبيد حشري  EUR 120,052.160  مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف شركة نسائم ليبيا الستيراد 

 مصراته  - االسالمي الليبي املصرف  صالح مصطفى محمد فريوان  مواد عناية بالجسم USD 203,069.440  شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبداملنعم محمد رمضان حمودة  مواد خام USD 131,500.000  مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع 

 الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسالمي  مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات  USD 905,984.200  شركة امليسم الستيراد السيارات وصيانتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل فوزي محمد الصغير أبوسديرة  تونة  USD 803,000.000  شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مفتاح أحمد الغويل جبريل  موادخام بولي ايثيلين  USD 691,425.000  شركة الكيس للصناعات البالستيكية 
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 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  علي فرج صالح موس ى بطاطا شبس ي  USD 50,670.000  شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  حسن امراجع امبارك عمران حضيرة دواجن   EUR 307,693.260  شركة النهر الجاري لتربية الدواجن و إنتاج البيض

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك EUR 101,331.400  شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالهادي مصطفى علي خريف  سيراميك EUR 87,180.350  الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة العمران 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدهللا زوبي  كولة رخام EUR 218,032.960  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  رمضان محمد املجيديبحسين  USD UPVC PROFILES 499,967.280  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسين رمضان محمد املجيديب بي في س ي   USD 58,442.500  مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه  عشب صناعي   EUR 63,399.800  شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  مجدي حسين امحمد عنيبه  مواسير ري وملحقاتها USD 146,383.600  شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان قداد عبدالعزيز بشير  لحم ابقار مجمد USD 715,264.000  شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم 

 وكالة القصر  -مصرف الجمهورية  محمد مسعود محمد الخنفاس   اسمده  USD 99,500.000  شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي أحمد علي الضراط أقفال أبواب   USD 247,196.360  وملحقاتهاشركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالجواد محمد حقيق  إطارات عربة يدوية USD 40,426.000  شركة الرميلة الحديثة للصناعات املعدنية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 89,800.000  الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها شركة املحيط 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد الجطالوي حسن محمد  معدات مطاعم USD 101,995.200  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  حسن محمد أحمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 170,604.350  شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   عطور خام  EUR 168,600.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   مواد خام USD 160,940.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح محمد هديه لفات حديد EUR 223,580.000  الصلب لصناعة الصاج املضلع مصنع 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   مجدي عبدالهادي مختار ابورحاب  الواج عازلة   USD 80,190.000  شركة ابورحاب لصناعة غرف التبريد وحافظات النقل املبرد 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   عمر عبدالناصر عمر املجري  مولد مع ألواح تشغيل   EUR 91,400.000  شركة االتحاد الفالحي  الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها    

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر   مستلزمات بناء  USD 66,844.040  شركة ديكور الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها التابعة لشركة املدينة مصراتة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت   USD 396,670.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   جبنة شرائح USD 126,970.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة  USD 648,932.130  املحدودة شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شكالطة USD 736,905.870  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   بسكويت   USD 84,000.000  املواد الغذائية املحدودة شركة هادريان الستيراد 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شاهي   USD 657,000.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   ميالد مفتاح محمد الفرجانى   بطاريات   USD 47,842.020  شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها 
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 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالهادي الديبميلود صالح  غسالة وثالجة وافران USD 120,467.000  شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  فوزي محمد على شعبان   االالت صناعة بالستيك USD 145,000.000  شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  أحمد الطاهر أحمد خضر دعائم حديد EUR 244,800.000  شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  موادخام لصناعة طالء  EUR 91,632.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  سليمان عبدهللا سليمان بن نصر  مواد خام USD 245,904.000  شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 

 مصرف الخليج االول الليبي  سفيان محمد مسعود ابونوارة  زيت سيارات  USD 349,800.000  شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها  

 قوز التيك -الجمهورية مصرف  سعاد امحمد خليل البرقلي  مستلزمات تشغيل  USD 26,500.000  شركة املدينة الدولية للصناعات الغذائية و طحن الحبوب 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش  أغنام حية  EUR 780,000.000  شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  املجمدة

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  لطفى املبروك سليمان بركش  عجول حية EUR 1,089,530.000  املجمدةشركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية USD 255,950.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية USD 140,800.000  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امليطوني فهمي بشير عمر  مستلزمات تشغيل  USD 796,950.000  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  فهمي بشير عمر امليطوني  مستلزمات تشغيل  USD 1,685,812.500  شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا سمن  USD 2,100,621.600  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب مجفف  USD 1,846,459.940  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودرة   USD 1,055,119.960  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  عبد الرحمن مصدق عبد هللا لبن  USD 439,308.000  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودرة   USD 2,290,211.280  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا حليب بودره  USD 2,595,572.780  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  القندوز بشير عبدهللا بشير  مستلزمات تشغيل   USD 147,970.000  شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النوافد و ملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عمر مصدق عبدهللا املنصوري   نايلو USD 141,500.000  شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  معجون طماطم  EUR 287,922.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تونة بزيت دوار الشمس  USD 793,740.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تونة بادوار الشمس  USD 228,370.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين  تن معلب  USD 228,370.000  شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عصام القاض يمروه احمد  حليب اطفال  EUR 105,984.000  شركة النبق الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  ناصر محمد ابراهيم الشربف  سماد  USD 970,000.000  شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية 

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   أمحمد عمر جلول أحمد  حليب معقم ك دسم  USD 52,473.960  شركة الغصن الفض ي الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  طارق أحمد حسونة األمين  مفروشات ومنسوجات  USD 327,657.400  شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  طارق أحمد حسونة األمين  اثاث  USD 130,240.000  شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  طارق أحمد حسونة األمين  منسوجات  USD 49,653.810  شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   صالصة طماطم EUR 577,500.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   هريسه   USD 844,275.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا محمد على الذوادي   كيك  USD 39,200.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ  عبدهللا محمد على الذوادي   مكرونه  USD 627,114.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  أحمد فرج محمد امسلم  درة صفراء   USD 1,340,000.000  شركة مزارع الخيرات لصناعة األعالف 

 زليتن  - املصرف اإلسالمي الليبي  أحمد فرج محمد امسلم  صويا  USD 1,612,500.000  شركة مزارع الخيرات لصناعة األعالف 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  الحسين عمر عبدهللا املجرى  ملحقات ري  USD 237,431.890  شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   صبوان ليموان EUR 339,157.000  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقى املهدى  االمين االحرش   مستلزمات عناية بالجس  USD 282,653.760  شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرحمن رمضان علي الغندوري  مولدات كهربائية EUR 194,312.000  الكهربائية وقطع غيارهاشركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات  

 املنطقه الحره مصراته-مصرف الجمهورية  محمد صالح عبدهللا بالحاج   أخشاب EUR 54,140.000  شركة ليبيا العاملية لصناعة االبواب والنوافد من االملنيوم والبي في س ي

 املصرف اللليبي الخارجي   هشام خليفة سالم بن خليفة    سراميك  EUR 92,036.920  شركة خزفية الستراد واملواد البناءواملواد الصحية 

 مصرف الخليج االول الليبي  صبع صالح الدين ابراهيم محمد ابو  مواد خام USD 392,496.000  شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  منتجات زبادي  TND 389,652.160  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالسالم رمضان محمد امل  حليب كامل الدسم   TND 236,736.000  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  امل عبدالسالم رمضان محمد  حليب كامل الدسم  TND 388,224.000  شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حية EUR 1,312,500.000  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير  بيض مخصب   EUR 85,000.000  شركة املزارع الليبي للدواجن  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أشرف عبدالجليل ابراهيم سلطان  تونة معلبة USD 357,500.000  شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغدائية  

 االول الليبي مصرف الخليج  امل عبد السالم رمضان محمد معجون طماطم ومربي  USD 111,500.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد منتجات اجبان USD 51,915.650  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 االول الليبي مصرف الخليج  امل عبد السالم رمضان محمد معجون طماطم USD 57,750.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  امل عبد السالم رمضان محمد طماطم معجون  USD 126,500.000  شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  صناعة للمواد خام  USD 199,080.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد تنظيف   USD 104,815.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع الجميل -مصرف املتحد   محمد احفيظ محمد الشبشوبي  مواد خام  USD 115,368.000  مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  هيثم سليمان حسين حسين  مستلزمات  USD 266,072.890  دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتهاشركة 
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 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   اكرم محمد رجب الذيب  زيت عباد الشمس  USD 1,375,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة اكرم محمد رجب الذيب  زيت عباد الشمس  USD 1,375,000.000  شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  علي الفقيةعبدالحميد محمد  مواد بناء EUR 48,875.000  شركة القلعة الحصينة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة خيري محمد رجب الديب  ارز  USD 660,000.000  شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  احمد سعيد علي شقلوف ابوبريدعه   شعير  USD 8,220,000.000  شركة كنوز ليبيا للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  شكالطة وكيك USD 1,494,252.250  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  بسكويت وكيكيات   USD 324,962.500  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالطه  USD 741,654.790  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز مشروب ريدبول  EUR 86,234.880  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شوكوالتة كندر USD 77,078.400  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز شكوالته   USD 419,820.840  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  معجون طماطم  USD 226,440.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  معجون طماطم  USD 150,000.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 الكريميةوكالة  -مصرف املتحد   وليد رمضان على منصور  معجون طماطم  USD 152,880.000  شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  اكرم سالم الصادق عمار  مكيفات   USD 253,626.000  شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  الهاشمي املقلة اسامة خليفة  أخشاب  USD 85,879.080  شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء 

 ميزران  -مصرف الجمهورية  إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته  مشروع انشاءات للكليه  EUR 16,308,704.230  جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي يوسف محمد الهادي كشاد  غاز منزلى  USD 275,000.880  شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  شغيب عبدالسالم منصور مفتاح  مواد خام USD 1,540,025.000  مصنع الحرية لصناعة الصفائح الشبكية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  عبدالرحمن منصور مفتاح شغيب  مواد خام USD 509,200.000  شركة قوة الفوالد لصناعة الهناجر و البيوت الجاهزة وتشكيل املعادن 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أحمد فوزي محمد أبو سديرة  دجاج مجمد USD 463,155.000  والفواكهشركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   أحمد فوزي محمد أبو سديرة  دجاج مجمد   USD 636,829.600  شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

 امليدان  -مصرف الجمهورية  علي احمد محمد وهيبة  السكر  USD 4,296,875.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   احمد محمد عوض التاجورى  عسل طبيعي USD 52,800.000  شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج  مواد خام بي في س ي USD 400,636.330  مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافذ من االملونيوم 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدهللا محمد بيت املال  دورة تدريبية  USD 651,564.000  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدهللا محمد بيت املال  دورة تدريبية  USD 651,564.000  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدهللا محمد بيت املال  دورة تدريبية  USD 651,564.000  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدهللا محمد بيت املال  توريد قطع غيار GBP 319,882.290  مصلحة املطارات 
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 امليدان  -مصرف الجمهورية  حمزة أحمد محمد وهيبة  لحوم مجمدة دجاج  USD 4,200,000.000  شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  سكر  USD 2,951,600.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  سكر  USD 2,975,150.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  سكر  USD 2,924,125.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  أرز  USD 2,475,000.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  أرز  USD 2,475,000.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  أرز  USD 2,475,000.000  الستيراد املواد الغذائيةشركة أجيال العطاء الوافر 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  أرز  USD 2,475,000.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية

 املرقب  -مصرف الجمهورية  محمد املبروك علي مدهين  مكيفات  USD 1,038,450.000  الستيراد  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها شركة املض ي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدهللا املصرى رمضان ماطوس  بندق USD 86,800.000  شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  فاطمة أحمد يوسف الفقية  معجون طماطم EUR 295,680.000  شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد مفتاح موس ى العابد أسمدة  USD 485,000.000  شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  اسمدة  USD 970,000.000  شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان  DAPفوسفات  USD 970,000.000  إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها شركة الذرة 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   علي محمد محمد ساس ي   كوابل كهربائية  EUR 200,004.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   كوابل كهربائية  USD 115,000.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   علي محمد محمد ساس ي   كوابل كهربائية  EUR 189,472.500  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد محمد ساس ي   محوالت توزيع   EUR 156,850.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 حى األندلس  -الجمهورية مصرف  اسماعيل صالح مسعود مسعود  حفاظات اطفال USD 2,000,000.000  شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل 

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري  سليلوز روول  USD 250,000.000  شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   اطارات  USD 743,698.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   اطارات USD 2,234,492.000  شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أدم سعيد صالح كعبر  دقيق و سميد   USD 241,200.000  شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

 فرع شارع الجمهوريه  -مصرف الوفاء  رضاء عبدهللا محمد عبدهللا معجنات مكرونة   USD 125,318.400  شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة برج طرابلس -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  السيارات USD 207,522.000  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 طرابلسوكالة برج  -مصرف الجمهورية  مروان خليفة محمد املنتصر  سيارات   USD 886,865.100  شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  علب كرتون  USD 2,063,880.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  احمد علي احمد عامر   بيض مخصب  EUR 244,425.600  شركة دواجن ليبيا لتربية وتغليف وتسويق الدواجن 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  احمد علي احمد عامر   بيض مخصب  EUR 304,000.000  شركة دواجن ليبيا لتربية وتغليف وتسويق الدواجن 
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 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  سمية محمد بشير ابودبوس   قطع غيار +زيوت  USD 849,684.600  شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  شاى   USD 657,000.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 أبو مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ  عادل عبد السالم علي الدوادي  معجون طماطم  EUR 999,600.000  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عادل عبد السالم علي الدوادي  شكالطه  USD 131,853.940  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 مليانةاملصرف االسالمي الليبي ـ أبو   عادل عبد السالم علي الدوادي  كيك USD 66,274.500  شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي  مستلزمات انتاج تشغيل  USD 191,286.000  شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية 

   عبدالرزاق الهادى البشير الغريانى  رسوم اشتراك سفتورات   USD 131,800.000  املصرف االسالمي الليبي 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالرزاق الهادى البشير الغريانى  رسوم مايكروسوفت  USD 250,607.070  الليبي املصرف االسالمي 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك اطارات USD 131,000.000  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  بشير حاجي بشير العكاري  سيلتيا  USD 228,480.000  الستيراد املواد الغذائية شركة التسنيم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالناصر املهدي امحمد الطيار مواد خام  USD 25,000.000  شركة الجودة الراقية للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  اضافة تراخيص   USD 37,800.000  الجديد شركة املدار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم منظومة مخازن  EUR 11,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فنى وصيانة لسنة  EUR 66,312.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  خدمات تمرير االشارة  EUR 22,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني وصيانة ملنظو  USD 161,659.680  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  دعم فني وصيانة ملنظو  USD 57,500.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد عضوية USD 19,750.000  الجديد شركة املدار 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  رسوم اشتراك  GBP 2,916.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد بطاقات تعبئة  EUR 47,616.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص  USD 662.400  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص مايكروسفت  USD 185,678.920  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  توريد بطاقات تعبئة   EUR 47,616.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تحفيز املشتركين  USD 1,100,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص منصات  USD 24,499.550  شركة املدار الجديد 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تراخيص  USD 70,500.000  شركة املدار الجديد 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات ومكمالت   EUR 23,855.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات علفية   USD 247,600.800  للمطاحن واألعالف شركة الشروق الليبية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  مضافات اعالف   USD 240,201.600  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 
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 قوز التيك -مصرف الجمهورية  خالد على عبدهللا حنيش   مواش ي  EUR 897,800.000  املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة دليل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبدالفتاح محمد املعمري نوم   تن معلب  USD 368,400.000  شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك  طماطم  USD 164,250.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الهادي احمد الصيد بيوك  حليب معقم   USD 49,875.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف  عبد الهادي احمد الصيد بيوك  عصائر USD 30,400.000  شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه 

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط  عبدهللا العروص ي سالم عصير  EUR 36,420.020  شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  نوارة علي محمد اقزيط  أدوية TND 856,800.000  شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  سيف النصر عبد الستار ساس ي ابو سيف   اسمدة زراعية  EUR 85,154.600  شركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   روائح خام  TND 337,500.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   ملصقات النجمة TND 394,490.250  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام USD 440,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 امليدان مصراته  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  مستلزمات زراعيه EUR 1,575,033.840  شركة نجمة الساحل لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعية و البالستيكية و الصاج املصنع 

 مصراته امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  معدات زراعية EUR 1,575,033.840  شركة نجمة الساحل لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعية و البالستيكية و الصاج املصنع 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 212,443.100  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  عصام عبدهللا الطيب الشارف  أدوية بيطرية   USD 91,735.800  شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   مكرونة   EUR 774,600.000  شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  مكرونة  EUR 52,617.600  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  مسحوق الكاكاو   USD 30,700.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  معجون طماطم EUR 210,000.000  شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  نور محمد الطاهر الشائبي  زيت ذرة  USD 309,386.000  الغذائيةشركة نور التقدم الستيراد املواد 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى قطع غيار  EUR 134,330.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى فيتامينات بيطرية  EUR 30,975.840  البيطرية شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال 

 املنشيه   -املصرف التجاري العربي  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى أدوية بيطرية  USD 95,115.200  شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  محمد مصطفي علي ابوبربدعة شاي سيالن  USD 106,875.000  شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مصطفي علي ابوبربدعةمحمد  تن بزيت عباد الشمس USD 503,500.000  شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 الرئيس ى  -مصرف الوحدة  النفاتى مفتاح أبو ظهير   إضافات أعالف EUR 128,000.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي النفاتي مفتاح ابوظهير احمد  صويا USD 3,822,000.000  شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  تن  USD 802,800.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  ثن  USD 740,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 
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 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة مثلثات   USD 818,008.590  مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  ثن  USD 885,000.000  شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه لحوم دواجن مجمدة  USD 4,200,000.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حمزه احمد محمد وهيبه لحوم ابقار مجمدة USD 2,689,500.000  شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم ابراجاجهزة تشغيل  EUR 15,132,938.560  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم اجهزة اتصاالت  USD 18,303,169.480  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم خدمات شركة هواوي  EUR 2,549,021.000  املساهمة شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية 

 الرئيس ي الفرع  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم اوي خدمات  شركة هو  EUR 946,120.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم مصاريف   USD 113,774.590  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -شمال افريقيا مصرف  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم USD NETWORK SERVICES 676,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم معدات اتصاالت   EUR 2,400,000.000  شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة 

 جنزور  -مصرف الصحاري  احمد عبدالسالم كتيرزهرة  معجون طماطم EUR 147,840.000  شركة الفارس الدولى الستيراد املواد الغدائية

 الصيرفه االسالميه فشلوم -مصرف الجمهورية  محمد عمران خليفة بن عون   سيارات نقل   EUR 1,846,226.600  شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الصديق احمد القريري   أدوية  EUR 204,000.000  شركة اإلهتمام إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرت الطبية ومستلزمات االم 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 113,068.190  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي TND 22,812.570  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي عمار بلعيد عمار  خدمي  TND 26,361.420  االتحاد الليبى لشركات التامين 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  على املهدى على املحبرش  اجهزة هواتف محمول  USD 2,158,450.000  شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية 

 الصريم  -الجمهورية مصرف  علي رمضان علي قاسم اغا الحامي اعالف USD 182,720.000  شركة طرابلس النتاج االعالف الحيوانية  

 فرع جامع الصقع  -مصرف الوحدة  عبدالقادر على امحمد ابو عزوم   مستلزمات طبية  USD 96,349.690  شركة الكافي الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي احمد على محمد القزيري   جبنة شرائح EUR 727,142.400  شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية  

 برج طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع  محمد بشير سالم خليفة  ساللم  TND 145,000.000  شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم علي عبيد ذويب قطع غيار  USD 955,374.800  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبدالحكيم علي عبيد ذويب وسائل نقل  USD 465,651.160  شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دواجن مجمدة   USD 313,200.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دواجن مجمدة   USD 331,905.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دواجن مجمدة   USD 522,450.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دواجن مجمده   USD 330,750.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 

 فرع مصراتة -مصرف شمال افريقيا  مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دواجن مجمده  USD 507,600.000  شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم 
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 الرشيد  -مصرف الصحاري  محمد بشير بو عجيلة املصري   غراء الصق EUR 52,921.000  شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  عبداملنعم محمد علي بعيو  مكرونة  USD 100,396.800  شركة ميان الحديثة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبد الحميد محمد حمدان السوالم  أسمنت  EUR 114,000.000  شركة املختص الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  خالد محمد عبدهلل القمودي  منشار USD 77,000.000  شركة الصناعة املتقنة الستيراد مواد البناء ولوازم االنتاج

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  لحم مجمد  USD 343,728.000  شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية 

 البيضاء الرئيس ى -املصرف التجاري الوطني  ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  لحم دجاج مجمد  USD 1,055,025.000  الستيراد املواد الغذائية شركة خيرات االيادي 

 الرئيس ي )بنغازي(الفرع  -مصرف الوحدة  ابوبكر محمد منصور العنيزى  حليب مجفف  EUR 155,073.670  شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  عمار عامر نصر الفيرس  نضائد USD 158,120.000  شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 حي االندلس االسالمي -افريقيا مصرف شمال  عمار عامر نصر الفيرس  زيوت وشحوم  USD 150,009.720  شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها 

 وكالة مليته للنفط والغاز -مصرف الجمهورية  طارق علي العجيلي الجديد  مواد تنظيف   EUR 240,462.500  شركة عطر الصنوبر الستيراد مواد  التنظيف ومواد الزينة 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مفتاح على مصطفى همان  بالط +سيراميك  EUR 69,464.640  شركة املتخصص الليبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  مياه تبريد  USD 163,433.680  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت  EUR 125,508.000  إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها شركة مفاز للمحركات 

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت  EUR 73,524.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أحمد عمر الفيتوري السويحلى  زيت  EUR 171,180.000  شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 

   -املصرف اللليبي الخارجي  محمد على على عصمان   اوراق  EUR 86,700.000  شركة  التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد على على عصمان   ورق مطفى  EUR 45,557.000  شركة  التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية

 الفالح -مصرف الجمهورية  محمود علي عبدالسالم بيت املال   مستلزمات طبية USD 90,600.000  شركة البشرى الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات الطبية  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى حليب اطفال  EUR 376,555.680  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  حليب مجفف  USD 2,091,600.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 الزاوية  -املصرف التجاري الوطني  الصديق على الهادي شاراطة  عجول حية EUR 845,993.000  شركة الدراق الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجةو املواش ي و اللحوم والتبغ و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  كيكة EUR 822,709.440  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  عزالدين الهادي سالم العماري  ويفر  EUR 405,762.040  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عزالدين الهادي سالم العماري  شكالطة USD 897,196.000  شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

 االندلس االسالميحي  -مصرف شمال افريقيا  جمعة سعيد عبد السالم الفاس ي مواد خام EUR 493,020.000  شركة الجودة املتميزة لصناعة االسفنج 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاي  USD 329,508.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 بنغازي  -املتوسط الفرع الرئيس ي مصرف  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  طماطم معجون  EUR 579,928.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  طماطم علب  USD 225,000.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  بوفطيرة ميالد احمد مخلوف  حمص  EUR 161,850.000  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 
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 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  ميالد احمد مخلوف بوفطيرة  تن USD 539,437.500  شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  اطارات EUR 497,499.780  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات   EUR 191,383.360  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات   EUR 58,564.400  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  إطارات سيارات  EUR 494,531.470  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   سالم رمضان عبد الحفيظ قدح  بطاريات   EUR 95,398.610  شركة الفضيل الستيراد االطارات 

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  عبداملجيد محمد الصادق حمزه  قطع غيار    EUR 183,541.000  الشركة العامة للكهرباء 

 حي األنلس   -املصرف التجاري العربي  امنه الهادي مولود الغرابي   أسمنت  USD 1,510,480.000  شركة اعمار البادية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 جنزور  -مصرف الصحاري  نصر عبدهللا عمر البيباص   غشاء بالستيك  USD 1,025,000.000  مجمع البيباص للصناعات البالستيكية  

 وكالة اإلستثمار -املصرف التجاري الوطني  طارق املهدي ابراهيم قداد  معدات تفريخ  EUR 410,000.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي و الحيواني

 با لخير -مصرف الجمهورية  محمد على محمد الهيبلو  مصاريف شحن   USD 2,025,000.000  شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  كاتشب  USD 93,090.340  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  ابوالسعود هنيبال شعبان صالح  بالط EUR 101,785.500  شركة اعمار الفن الستيرات مواد البناء 

 راس حسن  -مصرف الجمهورية  مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا   جمري مجمد  USD 182,198.400  شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 310,716.200  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 336,280.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   علي أحمد سالم سليمان  مواد تنظيف   USD 233,024.000  شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة 

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح  شراب شعير  EUR 104,835.000  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح  خميرة جافة  USD 118,419.840  شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

 املدينة -املصرف التجاري الوطني  اسامة سالم املبروك بن مصباح  شراب شعير  EUR 104,835.000  الستيراد املواد الغذائيةشركة االسطورة الليبية 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  يوسف علي إمحمد الفقي  مواش ي  EUR 348,595.000  شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  يوسف علي إمحمد الفقي  عجول  EUR 414,050.000  شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم  

 األنلس حي   -املصرف التجاري العربي  عز الدين مسعود عبدالسالم مسعود   جبنة   EUR 108,058.000  شركة الحياة الطيبة الستيراد املواد الغدائية 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عبد الكريم ناجي احمد وهيبة  قمح طري  USD 8,750,000.000  شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز 

 الرئيس ي الفرع  -مصرف شمال افريقيا  طارق الهاشمي الهادي ابوغالية كماليات كمبيوتر  USD 204,550.670  شركة الشاطئ لنظم املعلومات  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة   اطارات USD 268,700.790  شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات  

 مصرف الخليج االول الليبي  القماطي بشير محمد محمد  قرطاسية  USD 145,000.000  شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  بشير محمد محمد القماطي  قرطاسية  USD 309,540.000  شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الصديق مفتاح سليمان سبس ي  مسطحات بي في س ي   USD 90,506.500  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم 
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 الفرع الرئيس ي  -املتحد  مصرف  الصديق مفتاح سليمان سبس ي  مسطحات بي في س ي   USD 91,106.500  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مواد حرارية EUR 1,127,404.140  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مستهلكات  EUR 376,342.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  زيوت EUR 496,416.000  الليبية للحديد والصلب الشركة 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مستهلكات   EUR 307,251.700  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 قصر احمد  -مصرف الصحاري  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  توريد مستهلكات  EUR 26,000.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي محمد خليفة جحا  مواد خام USD 115,472.000  شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية 

 حى األندلس  -مصرف الجمهورية  عبدالعاطي صالح مسعود مسعود  مواد تنظيف  USD 1,007,757.280  شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف 

 باب الجديد  -مصرف الجمهورية  محمد الصيد محمد الرخص ي   مواد خام مناديل USD 175,000.000  شركة ازهار الربيع لصناعة املناديل الورقية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  الصويا فول  USD 3,185,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  اضافات اعالف USD 105,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مستلزمات انتاج USD 95,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  اعالف USD 128,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  قمح  USD 2,773,000.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مضافات اعالف  USD 390,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب جبنة مطبوخة  EUR 93,240.000  شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  فولي فرج محمد حسين   زيت عباد الشمس  USD 944,320.000  شركة السهام الستيراد املواد الغذائية  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عزيزه عبد الفتاح الصغير املسالتى  معدات طبية  USD 679,146.940  االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبيةشركة 

 امليدان  -الجمهورية مصرف  عزيزه عبد الفتاح الصغير املسالتى  معدات طبية  EUR 984,480.000  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عزيزه عبد الفتاح الصغير املسالتى  مستلزمات طبية  USD 679,146.940  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 امليدان  -مصرف الجمهورية  الفتاح الصغير املسالتى عزيزه عبد  مستلزمات طبية EUR 878,750.000  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم املختار  صولة  مشغالت معامل  USD 29,797.930  شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل   مواد عناية بالجسم USD 331,594.000  شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد الصغير محمد مسعود   صويا USD 5,800,000.000  شركة قرطبة للمطاحن و االعالف 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   صندوق طرد  EUR 49,350.000  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكورات خام الحديد  USD 34,063,789.060  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدامللك مصطفى الفقيه محمد  مكوارت خام الحديد  USD 35,143,875.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم  EUR 900,000.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو خميرة USD 100,340.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد USD 305,000.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات  USD 553,826.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 االسالميمصرف النوران ـ فرع برج طرابلس  نوري املصري علي عويطي  سلفر الومنيوم لجبنة   EUR 553,800.000  شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد  USD 118,800.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام USD 170,038.800  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد  USD 279,660.000  طرابلس لصناعة املوكيت شركة سجاد 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  EUR 132,903.750  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  USD 879,750.000  لصناعة السجاد واملوكيت شركة النسيج الدولي 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  EUR 177,205.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 123,272.220  شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  البوعيش يالصادق نصير فرج  أنابيب بي بي ار   USD 228,749.400  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي.بي.ار  USD 170,906.800  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة  USD 858,615.770  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة   USD 557,140.920  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  حليب  USD 107,298.000  الغدائية والفواكه الطازجة واملواش يشركة الوادي الذهبي الستيراد املواد 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  جبنة موزوريال USD 84,384.300  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   قطع غيار االت عد نقد  USD 60,588.300  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   قطع غيار االت عد نقد  USD 30,989.260  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   االت عد نقود  EUR 15,100.000  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمود محمد عبدالنبي الناقوزي مواد خام TND 413,375.000  شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة  

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح كنزلية من زجاجمواد  USD 543,800.200  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي   مالبس و احدية EUR 395,000.000  شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي حبوب صويا  USD 967,500.000  الدواجنشركة الجودة لصناعة األعالف وتربية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  تن  USD 435,600.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  مخلل   USD 114,500.000  الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة االطايب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت   USD 1,836,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و كيكة   USD 1,035,000.000  الطيب الستيراد املواد الغدائيةشركة املذاق 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة  USD 974,600.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و كيكة   USD 1,080,000.000  الطيب الستيراد املواد الغدائيةشركة املذاق 
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 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 195,250.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 491,920.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 451,615.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 249,480.000  النسيم للصناعات الغذائيةشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  عمليات تشغيل   EUR 238,710.380  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  دعم فنى مايو ويونيو  EUR 150,004.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي  عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  9و8مقابل دعم فني  EUR 169,008.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  11و10خدمات دعم فني  EUR 74,006.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  تشغيل عمليات  EUR 194,784.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  مصاريف عملية تشغيل  EUR 198,651.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 122,748.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 1,282,900.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  USD SAMSUNG MOBILE 139,970.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 289,323.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  فادي محمد سالم الككلي   زبدة نباتية   USD 120,000.000  شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية USD 470,389.990  إلستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة الصيادلة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة شرائح EUR 574,407.600  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   بطاطا مجمدة  EUR 134,190.000  املتوسط إلستيراد املواد الغذائية شركة شمال 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   تونة EUR 211,854.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مستلزمات انتاج USD 269,280.000  لصناعة املواد املنزلية من البالستيكمصنع ابورويلة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 426,055.150  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار USD 140,090.760  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار USD 9,739.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى صيانة منظومة هبوط  USD 500,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  معاذ نجيب محمد التومي  دجاج مجمد USD 108,247.800  شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق طماطم  EUR 443,520.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم  EUR 216,000.000  إلستيراد املواد الغذائيةشركة رحبة البركة 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  وليد عبدالسالم سالم ابوزريق هريسة وصلصة بيتزا  EUR 149,860.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم معلب   EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابوزريقوليد عبدالسالم سالم  طماطم  EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 121,579.460  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 66,260.920  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 206,372.540  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة الجديدة -مصرف املتحد   السالم عبيدهمنال أحمد عبد  ادوية  USD 437,489.720  شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 وكالة الجديدة -مصرف املتحد   منال أحمد عبد السالم عبيده أدوية بشرية  USD 95,700.000  شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي ادويةبشرية  EUR 127,000.000  شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   حليب أطفال  USD 203,161.920  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام USD 388,800.000  البالستيكيةشركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام EUR 130,500.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 349,695.000  الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد 

 الخليج االول الليبي مصرف  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 254,535.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات USD 393,058.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال   EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال   EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا الشيباني الصادق  خضراوات مجمدة  EUR 32,037.800  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش تن  USD 1,051,700.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش تن  USD 1,116,850.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمدة USD 1,600,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمده USD 440,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد مفتاح رمضان الناكوع  عصائر EUR 40,320.000  الغدائيةشركة بريق الشمس الستيراد املواد 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  هاشم علي محمد الفيتوري مفاتيح   EUR 48,452.580  شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن واملفاتيح واالقفال  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام USD 1,996,750.000  املعاجين مصنع الجوف لصناعة الطالء و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام  USD 997,875.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  علي عبدالسالم علي بنور   مواد صحية  EUR 152,460.000  شركة الخيول الذهبية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  صابون  EUR 401,331.360  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد خام EUR 28,410.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   كرتون  EUR 146,106.040  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 
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 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   صناديق وعلب فارغة  USD 42,400.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني   أالت ثقيلة )كواشيك( USD 321,945.000  شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 وكالة البريد  -الجمهورية مصرف  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام EUR 42,982.800  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 889,494.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 1,356,864.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس واحذية  EUR 85,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   ماء تبريد EUR 43,330.800  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد  EUR 367,875.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 205,314.920  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس بطاريات   USD 486,226.550  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الرايسخليل محمد الصديق  إطارات جديدة USD 76,240.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد سيارات جديدة  USD 404,958.660  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات  USD 48,327.600  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 1,423,296.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم  EUR 2,416,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 486,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 1,924,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   شاي  USD 883,161.200  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  الزيريحى ميالد صالح  مواد خام USD 1,483,080.000  شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,950,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  سيارات نقل   USD 2,339,900.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,625,500.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  نضائد  USD 266,535.710  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
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 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات USD 589,010.550  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مستلزمات زراعية  EUR 40,916.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمود علي عبدالقادر الكيب  لقاحات بيطرية   EUR 183,733.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي محمد محمد ساس ى  توريد الواح مسطحات USD 98,208.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مضافات أعالف   EUR 111,840.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس و بطاطا  USD 726,281.410  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شوكوالتة  USD 236,724.700  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  محمد جمال الدين علي التويجيري  مواد تجميلية  EUR 902,245.620  االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة الحكيم الستيراد 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,449,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 2,259,380.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 68,280.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  سيفوني  EUR 88,084.400  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف   مواد قرطاسية  USD 53,131.500  شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  عزيزه عبد الفتاح الصغير املسالتى  مستلزمات طبية EUR 878,750.000  شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابراهيم املختار  صولة  مشغالت معامل  USD 29,797.930  شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 املقريف  -مصرف الجمهورية  مفتاح رمضان علي خليل   مواد عناية بالجسم USD 331,594.000  شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف  

 املقريف  -مصرف الجمهورية  محمد الصغير محمد مسعود   صويا USD 5,800,000.000  شركة قرطبة للمطاحن و االعالف 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمود فرج الجهيمي   صندوق طرد  EUR 49,350.000  شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكورات خام الحديد  USD 34,063,789.060  الليبية للحديد والصلب الشركة 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكوارت خام الحديد  USD 35,143,875.000  الشركة الليبية للحديد والصلب 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو حليب معقم  EUR 900,000.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمود شعبان مفتاح الجبيو خميرة USD 100,340.000  شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة علي عبدالسالم باشاغة  نضائد USD 305,000.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   اسامة علي عبدالسالم باشاغة  اطارات  USD 553,826.000     شركة الرواد العاملية وسائل النقل

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نوري املصري علي عويطي  سلفر الومنيوم لجبنة   EUR 553,800.000  لصناعة األلبان و مشتقاتهاشركة شمس الربيع 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد  USD 118,800.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  مواد خام USD 170,038.800  طرابلس لصناعة املوكيت شركة سجاد 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  مسعود احمد مسعود تاللة  سجاد  USD 279,660.000  شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  EUR 132,903.750  السجاد واملوكيت شركة النسيج الدولي لصناعة 
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 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  USD 879,750.000  شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت 

 فرع قصر بن غشير  -مصرف شمال افريقيا  نوري احمد مسعود تاللة مواد خام  EUR 177,205.000  لصناعة السجاد واملوكيت شركة النسيج الدولي 

 مصراتة -مصرف الصحاري  عمر رمضان محمد رحيم  قطع غيار شاحنات EUR 123,272.220  شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم 

 جنزور  -مصرف الصحاري  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي بي ار   USD 228,749.400  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 جنزور  -الصحاري مصرف  الصادق نصير فرج البوعيش ي أنابيب بي.بي.ار  USD 170,906.800  شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة  USD 858,615.770  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   رشيد محمد فرج الصواني   قنينات زجاج فارغة   USD 557,140.920  شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  حليب  USD 107,298.000  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   منصور المين بن حليم  جبنة موزوريال USD 84,384.300  شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   قطع غيار االت عد نقد  USD 60,588.300  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   قطع غيار االت عد نقد  USD 30,989.260  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني   االت عد نقود  EUR 15,100.000  شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمود محمد عبدالنبي الناقوزي مواد خام TND 413,375.000  شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة  

 فرع جنزور  -مصرف شمال افريقيا  احمد السويح عبد السالم السويح مواد كنزلية من زجاج USD 543,800.200  شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية  وقطع غيارها 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  جالل ابراهيم حسني بي   مالبس و احدية EUR 395,000.000  شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي حبوب صويا  USD 967,500.000  شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  تن  USD 435,600.000  شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   انس علي رمضان منصور  مخلل   USD 114,500.000  املواد الغدائية واملواش ي واللحومشركة االطايب الستيراد 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت   USD 1,836,000.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و كيكة   USD 1,035,000.000  الستيراد املواد الغدائيةشركة املذاق الطيب 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  مكرونة  USD 974,600.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت و كيكة   USD 1,080,000.000  الستيراد املواد الغدائيةشركة املذاق الطيب 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام  EUR 195,250.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 491,920.000  للصناعات الغذائيةشركة النسيم 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد خام EUR 451,615.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  محمد عبدالكريم محمد الرعيض  جبنة شيدر  USD 249,480.000  للصناعات الغذائيةشركة النسيم 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  مصاريف عمليات   EUR 238,710.380  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  دعم فنى مايو ويونيو  EUR 150,004.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  9و8مقابل دعم فني  EUR 169,008.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 
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 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  11و10خدمات دعم فني  EUR 74,006.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 املصرف اللليبي الخارجي   عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  تشغيل عمليات  EUR 194,784.000  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 - املصرف اللليبي الخارجي  عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر  مصاريف عملية تشغيل  EUR 198,651.110  شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 122,748.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 1,282,900.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع   USD SAMSUNG MOBILE 139,970.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد عمر محمد املطاوع  نقاالت   USD 289,323.000  شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة 

 مصرف الخليج االول الليبي  فادي محمد سالم الككلي   زبدة نباتية   USD 120,000.000  شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عادل املهدى عثمان ناصف  ادوية USD 470,389.990  إلستيراد االدوية واملعدات الطبيةشركة الصيادلة 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   جبنة شرائح EUR 574,407.600  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   بطاطا مجمدة  EUR 134,190.000  املتوسط إلستيراد املواد الغذائية شركة شمال 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   تونة EUR 211,854.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد ابورويلة غيث ابورويلة مستلزمات انتاج USD 269,280.000  لصناعة املواد املنزلية من البالستيكمصنع ابورويلة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عبدهللا عمر عبدهللا املجري  مضخات  USD 426,055.150  شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار USD 140,090.760  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى شراء قطع غيار USD 9,739.000  الخطوط الجوية الليبية  

 املصرف اللليبي الخارجي   عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى صيانة منظومة هبوط  USD 500,000.000  الخطوط الجوية الليبية  

 مصرف الخليج االول الليبي  معاذ نجيب محمد التومي  دجاج مجمد USD 108,247.800  شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق طماطم  EUR 443,520.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم  EUR 216,000.000  إلستيراد املواد الغذائيةشركة رحبة البركة 

 طرابلس االسالميمصرف النوران ـ فرع برج  وليد عبدالسالم سالم ابوزريق هريسة وصلصة بيتزا  EUR 149,860.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي وليد عبدالسالم سالم ابوزريق معجون طماطم معلب   EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي ابوزريقوليد عبدالسالم سالم  طماطم  EUR 216,000.000  شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 121,579.460  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 66,260.920  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس اطارات USD 206,372.540  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 وكالة الجديدة -مصرف املتحد   السالم عبيدهمنال أحمد عبد  ادوية  USD 437,489.720  شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 

 وكالة الجديدة -مصرف املتحد   منال أحمد عبد السالم عبيده أدوية بشرية  USD 95,700.000  شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  محمد مسعود عمرو الزرقي ادويةبشرية  EUR 127,000.000  شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  علي امحمد على شبل   حليب أطفال  USD 203,161.920  شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام USD 388,800.000  البالستيكيةشركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام EUR 130,500.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 349,695.000  الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارهاشركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد 

 الخليج االول الليبي مصرف  جمال حسين سالم الكشر  مكيفات  USD 254,535.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 مصرف الخليج االول الليبي  جمال حسين سالم الكشر  ثالجات USD 393,058.000  شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال   EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   نور الدين محمد مفتاح اوحيدة  حليب اطفال   EUR 346,500.000  شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل  

 مصرف الخليج االول الليبي  محمد عبدهللا الشيباني الصادق  خضراوات مجمدة  EUR 32,037.800  شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش تن  USD 1,051,700.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   عمر سالم عليلش تن  USD 1,116,850.000  شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمدة USD 1,600,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة  لحوم مجمده USD 440,000.000  شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد مفتاح رمضان الناكوع  عصائر EUR 40,320.000  الغدائيةشركة بريق الشمس الستيراد املواد 

 بنغازي  -مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  هاشم علي محمد الفيتوري مفاتيح   EUR 48,452.580  شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن واملفاتيح واالقفال  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام USD 1,996,750.000  املعاجين مصنع الجوف لصناعة الطالء و 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام  USD 997,875.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  علي عبدالسالم علي بنور   مواد صحية  EUR 152,460.000  شركة الخيول الذهبية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  صابون  EUR 401,331.360  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد خام EUR 28,410.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   كرتون  EUR 146,106.040  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   صناديق وعلب فارغة  USD 42,400.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني   أالت ثقيلة )كواشيك( USD 321,945.000  شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 وكالة البريد  -الجمهورية مصرف  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام EUR 42,982.800  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 889,494.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 1,356,864.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس واحذية  EUR 85,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
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 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   ماء تبريد EUR 43,330.800  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد  EUR 367,875.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 205,314.920  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس بطاريات   USD 486,226.550  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الرايسخليل محمد الصديق  إطارات جديدة USD 76,240.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد سيارات جديدة  USD 404,958.660  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات  USD 48,327.600  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 1,423,296.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم  EUR 2,416,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 486,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 1,924,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   شاي  USD 883,161.200  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  الزيريحى ميالد صالح  مواد خام USD 1,483,080.000  شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,950,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  سيارات نقل   USD 2,339,900.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,625,500.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  نضائد  USD 266,535.710  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات USD 589,010.550  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مستلزمات زراعية  EUR 40,916.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمود علي عبدالقادر الكيب  لقاحات بيطرية   EUR 183,733.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي محمد محمد ساس ى  توريد الواح مسطحات USD 98,208.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مضافات أعالف   EUR 111,840.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس و بطاطا  USD 726,281.410  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شوكوالتة  USD 236,724.700  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة
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 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  محمد جمال الدين علي التويجيري  مواد تجميلية  EUR 902,245.620  االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة الحكيم الستيراد 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,449,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 2,259,380.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 68,280.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  سيفوني  EUR 88,084.400  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف   مواد قرطاسية  USD 53,131.500  شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام  USD 997,875.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  علي عبدالسالم علي بنور   مواد صحية  EUR 152,460.000  شركة الخيول الذهبية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  صابون  EUR 401,331.360  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد خام EUR 28,410.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   كرتون  EUR 146,106.040  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   صناديق وعلب فارغة  USD 42,400.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني   أالت ثقيلة )كواشيك( USD 321,945.000  شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 وكالة البريد  -الجمهورية مصرف  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام EUR 42,982.800  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 889,494.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 1,356,864.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس واحذية  EUR 85,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   ماء تبريد EUR 43,330.800  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد  EUR 367,875.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 205,314.920  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس بطاريات   USD 486,226.550  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الرايسخليل محمد الصديق  إطارات جديدة USD 76,240.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد سيارات جديدة  USD 404,958.660  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 



 

 
48 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات  USD 48,327.600  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 1,423,296.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم  EUR 2,416,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 486,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 1,924,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   شاي  USD 883,161.200  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  الزيريحى ميالد صالح  مواد خام USD 1,483,080.000  شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,950,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  سيارات نقل   USD 2,339,900.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,625,500.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  نضائد  USD 266,535.710  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات USD 589,010.550  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مستلزمات زراعية  EUR 40,916.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمود علي عبدالقادر الكيب  لقاحات بيطرية   EUR 183,733.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي محمد محمد ساس ى  توريد الواح مسطحات USD 98,208.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مضافات أعالف   EUR 111,840.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس و بطاطا  USD 726,281.410  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شوكوالتة  USD 236,724.700  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  محمد جمال الدين علي التويجيري  مواد تجميلية  EUR 902,245.620  االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة الحكيم الستيراد 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,449,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 2,259,380.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 68,280.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  سيفوني  EUR 88,084.400  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف   مواد قرطاسية  USD 53,131.500  شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي الحسن علي أحمد شبش مواد خام  USD 997,875.000  مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين 

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  علي عبدالسالم علي بنور   مواد صحية  EUR 152,460.000  شركة الخيول الذهبية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى األمين األحرش  صابون  EUR 401,331.360  شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   مواد خام EUR 28,410.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   كرتون  EUR 146,106.040  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 
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 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  صدقي املهدى االمين االحرش   صناديق وعلب فارغة  USD 42,400.000  شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ميالد محمد علي الصفراني   أالت ثقيلة )كواشيك( USD 321,945.000  شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها 

 وكالة البريد  -الجمهورية مصرف  الصيد بشير الكبير عجاج مواد خام EUR 42,982.800  شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 889,494.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 االشهر ابي  -مصرف الجمهورية  ناصر يحى عمر عسكر  حفاظات USD 1,356,864.000  شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  نجاة ابراهيم حسني حسني بي  مالبس واحذية  EUR 85,000.000  شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 302,400.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 378,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   شاحنات EUR 59,000.000  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   ماء تبريد EUR 43,330.800  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   زيوت وماء تبريد  EUR 367,875.600  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الصديق الرايسخليل  اطارات USD 205,314.920  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس بطاريات   USD 486,226.550  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الرايسخليل محمد الصديق  إطارات جديدة USD 76,240.000  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس نضائد سيارات جديدة  USD 404,958.660  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   خليل محمد الصديق الرايس اطارات  USD 48,327.600  شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 1,423,296.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   معجون طماطم  EUR 2,416,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   زيت ذرة  USD 486,720.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 1,924,128.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   شاي  USD 883,161.200  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 رع تاجوراء  -مصرف الواحة  الزيريحى ميالد صالح  مواد خام USD 1,483,080.000  شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,950,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  سيارات نقل   USD 2,339,900.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  سيارات نقل   USD 1,625,500.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  حسين حسين هيثم سليمان  نضائد  USD 266,535.710  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
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 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين  اطارات USD 589,010.550  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مستلزمات زراعية  EUR 40,916.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 األندلس  -مصرف الصحاري  محمود علي عبدالقادر الكيب  لقاحات بيطرية   EUR 183,733.000  الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية

 الرئيس ى  -مصرف الصحاري  علي محمد محمد ساس ى  توريد الواح مسطحات USD 98,208.000  شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية 

 ابي االشهر  -مصرف الجمهورية  احمد النفاتي مفتاح ابوظهير  مضافات أعالف   EUR 111,840.000  شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة االعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  كونفلكس و بطاطا  USD 726,281.410  املساهمةشركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   رمضان سالم علي أبوسنينة  شوكوالتة  USD 236,724.700  شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة

 وكالة كورنثيا  -مصرف الصحاري  محمد جمال الدين علي التويجيري  مواد تجميلية  EUR 902,245.620  االدوية واملعدات واملستلزمات الطبيةشركة الحكيم الستيراد 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مواد خام EUR 1,449,740.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 امليدان  -مصرف الجمهورية  أندريو كيرياكوس مركزات  EUR 2,259,380.000  شركة افريقيا لتعبئة املشروبات  

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  مواد صحية  EUR 68,280.200  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي  سيفوني  EUR 88,084.400  شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 

 قوز التيك -مصرف الجمهورية  مصطفى محمد محمد بن يوسف   مواد قرطاسية  USD 53,131.500  شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات  


