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 . 28/09/2022حتى  22/09/2022تفاصيل 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 فتح االعتمادات 5إيماًء إلى الفقرة رقم)و   تمادااالعت قيام مصرف ليبيا املركزي بنشر تفاصيل تلك على(من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو

 املصرف والفرع  القانوني اسم املمثل   السلعة  ملة ع  ال القيمة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجه

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مصاريف دورة   USD 39,000.000  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي سداد مصاريف   USD 58,050.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مصاريف   USD 128,402.510  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي صيانة USD 170,718.160  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مقابل اشتراك سنوي   EUR 5,617.500  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار USD 89,700.000  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي رسوم لكل رحلة   EUR 12,655.000  لجوية الليبية شركة الخطوط ا

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي شراء قطع غيار USD 140,218.850  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي مصاريف   EUR 61,500.000  الخطوط الجوية الليبية شركة 

 وكالة امعتيقة -مصرف شمال افريقيا  عبد العاطي بلعيد احمد املشيخي خدمات طيران   USD 203,253.350  شركة الخطوط الجوية الليبية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  كمال ابوعجيلة على الغنودى  ألواح عازلة  USD 115,342.500  لجاهزة شركة العاملية للمبانى ا

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت ذرة مكرر  USD 522,830.000  شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عماد عبدالسالم عمر عريبي زيت نباتى   USD 332,024.000  عهد املحبة الستيراد املواد الغذائيةشركة 

 طرابلس الرئيس ي  -مصرف املتوسط  حاتم محمد الهادي املغيربي   أدوية بشرية   USD 140,012.000  شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  اشرف سالم عمر حويل  مواد خام  USD 1,529,600.000  شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  امحمد حسن محمد ابودبوس  أغطية بالستيكية USD 67,760.000  ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه مصنع 

 مي الليبي ـ أبو مليانةاملصرف االسال  مروة يونس الطيب عبدالسالم  شاهي اخضر   USD 2,996,175.000  شركة االبداع القاري الستيراد املواد الغدائية 

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  بيض مخصب  EUR 1,533,600.000  شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت  

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فاطمة سالم مفتاح عامر شعير   USD 1,433,800.000  شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبدالرحمن املهدي سعيد فتروش  PVCمواد خام  USD 242,626.980  شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  فيصل العربي محمد زعميط  أسالك لف مضخات   USD 149,873.640  يع املضخات شركة املستقبل لصناعة وتجم

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد خام USD 236,880.000  شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 

 مصرف النوران فرع مصراتة  علي عبدالكريم محمد الرعيض   مواد تعبئة وتغليف  EUR 925,000.000  حدائق النسيم للصناعات الغدائية شركة 
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 ئيس ي الفرع الر  -مصرف املتحد   محمد عمر محمد مطاوع  نقاالت   USD 483,305.200  شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي سلطان   مالبس USD 300,000.000  شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي   تونة  USD 3,578,000.000  شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي املنتصر بن عبدالحميد الجليلي   تحويل فائض مبيعات   USD 459,169.100  فرع شركة الخطوط التونسية السريعة / تونسية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي سليمان مصطفى محمد ادريس   معدات طبية  USD 1,595,000.000  واالدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم شركة دار قرطبة الستيراد املعدات الطبية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة  لفات حديد USD 499,140.000  شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  سليمان بشير سليمان قداد  معجون طماطم EUR 1,660,000.000  شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  الرؤوف منصور احمد ابوسنينهعبد  بنذق USD 227,675.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه أرز  USD 186,250.000  شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم  حليب بودرة  EUR 222,640.000  كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  شركة 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  سعاد انطاط مفتاح صالح قهوة  USD 79,212.000  شركة أمل الهدى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  االمير انبية مسعود مليطان   مستلزمات زراعية EUR 82,900.000  شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  صالح الدين عمران ابوالقاسم كشادة  قطاعات بي في س ي  USD 497,793.700  العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س يشركة 

 ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف النوران  حنين عبدالسالم سليمان سليمان   تن معلب  USD 410,400.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي حنين عبدالسالم سليمان سليمان   قهوة  USD 70,798.000  شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

 فرع صرمان    -مصرف اليقين  أحمد فتحي علي الرتيمي معجون طماطم USD 270,000.000  قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي اسماعيل محمد محمد الغاوي  تونة  USD 126,720.000  شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  محمد عبدهللا محمد سالم  مواد بناء USD 70,421.000  مصنع النصر لصناعة الفوارغ البالستيكية 

 الواحة الرئيس ي -مصرف الواحة  عادل محمد عمر الجروش ي مولدات كهربائية EUR 77,470.000  شركة االطوار االستيراد املنظومات الكهربائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا  اسماك وفواكه بحر  USD 295,875.000  شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي مفتاح أحمد محمد العاتي   مكنسة كهربائية  USD 74,272.000  الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   الدين امحمد اهبال  حسام احتياجات شركة معامال  USD 18,500.000  شركة معامالت للخدمات العامة

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا USD 3,478,300.000  شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد احمد علي ابوتركية   سيارات تويوتا  USD 3,887,600.000  تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير  شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد ونيس بريدان ابراهيم  أنابيب نحاس   EUR 76,192.000  شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة  

 مصرف النوران فرع مصراتة  ربيع خليل محمد العالم لحوم مجمدة USD 1,154,088.000  شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح  USD 5,849,700.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح  USD 5,505,600.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه شعير  USD 7,700,000.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 
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 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح  USD 5,826,150.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  ايمن مصباح أحمد وهيبه قمح  USD 5,790,840.000  شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  تزويد وقود   USD 186,115.380  جوية االفريقيةشركة الخطوط ال

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل رسوم مغادرة   USD 298,067.500  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل خدمات  EUR 161,065.550  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  مقابل رسوم  EUR 31,004.100  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد قطع غيار USD 187,576.500  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  توريد قطع غيار   USD 170,614.720  شركة الخطوط الجوية االفريقية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف شمال افريقيا  مصطفي محمد معتوق معتوق  قطع غيار  USD 158,004.670  الخطوط الجوية االفريقيةشركة 

 فرع طبرق  -مصرف شمال افريقيا  عبد الهادي ارواق عطيه سعد  صويا USD 4,600,000.000  شركة الجبال لصناعة االعالف 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد مختار علي العاتي   كوابل كهرباء   EUR 381,510.000  اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  عبدامللك جمال محمد جنات  مواد بناء EUR 119,881.900  شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات مناوله  EUR 228,248.090  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش خدمات املقدمه ف املط  EUR 224,413.980  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فرج سالم ميالد االطيوش ISTخدمت مطار  EUR 139,136.190  شركة اويا الدولية للطيران  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ج سالم ميالد االطيوشفر  اجار طائره USD 568,750.000  شركة اويا الدولية للطيران  

 االدارة العامة  -مصرف املتحد   حسين سليمان عطية هويدي  غساالت USD 349,800.000  شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 7,650.000  شركة الليبية للمواني

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  محمد على محمد حميدان   قطع غيار EUR 6,505.000  شركة الليبية للمواني

 مصرف النوران فرع مصراتة  جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك كهرومنزلية USD 532,344.000  شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 154,080.000  شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   محمد ابراهيم محمد  احميدة  إطارات  USD 188,051.700  التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورششركة 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  وزودة سفيان محمد الهادي أب مالبس USD 247,021.900  شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة ذرة  USD 2,100,000.000  شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة شعير   USD 1,300,000.000  سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز شركة 

 مصراته  - الليبي املصرف االسالمي  امحمد الهادي امحمد أبورويص  نضائد EUR 85,298.740  شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي رجب محمد علي الشاطر موز طازج  USD 278,160.000  شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية

 فرع جنزور  -مصرف املتحد   احمد السويح عبدالسالم السويح حفاظات  EUR 952,184.040  شركة افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبية

 مصرف الخليج االول الليبي  اعمار محمد اعمار البوزيدى خدمات هندسية وفنية EUR 598,866.440  شركة الجيل الجديد للتقنية 
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 ف الخليج االول الليبي مصر  اعمار محمد اعمار البوزيدى معدات اتصاالت  EUR 714,292.110  شركة الجيل الجديد للتقنية 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم EUR 75,427.080  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس يوسف عمار العربي شاقان   قهوة خام  USD 308,297.640  شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس خالد عبدهللا سعيد املنصوري  حليب أطفال  EUR 778,377.600  شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   حمزة محمدياسين الطاهر عريبي  مستلزمات طبية EUR 93,555.520  شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الرزاق محمد خليفه جحا   قطاعات االملونيوم USD 312,464.250  شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفى مفتاح محمد العاتي  شاشات  USD 215,568.000  اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية شركة 

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي  حليب EUR 2,114,840.000  شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب اوميال EUR 451,836.000  شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 فرع الرئيس ي -مصرف االندلس سعيد عبدهللا املنصوري  حليب محلى  EUR 91,185.600  إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 ى طرابلس الفرع الرئيس  -مصرف اليقين  محمد رياض محمد شلتات  جبنة  EUR 428,220.000  شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي صالح املصري علي عويطي  الواح سندوتش  USD 116,490.000  شركة السنبلة للصناعات الغذائية 

 فرع زليتن   -مصرف اليقين  وليد علي عطيه الصداعي   شعير  USD 1,340,000.000  شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

 الرئيس ي   -مصرف األمان  صالح مسعود محمد مسعود   حفاظات أطفال USD 1,500,000.000  شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل 

 الرئيس ي   -مصرف األمان  مسعود مسعود  عبدالعاطي صالح  منظفات ومناديل   USD 796,897.640  شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد سالم حسين املدهون   علكه  USD 62,475.000  شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   معدات طبية USD 22,847.500  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة علي محمد علي ضو   مستحضرات طبية  USD 82,013.440  شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي طاهر أحمد عبدهللا بالحاج  مولدات كهربائية  EUR 206,414.680  غ ية وقطع  شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائ

 مصرف النوران فرع مصراتة  معاد رمضان مصطفى شكالوون  حديد صناعي USD 115,575.000  شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة عبداملجيد عبدالسالم عبدهللا ونيس  اكياس تعبئة شبس   USD 54,600.000  النور االولى للصناعات الغدائية  شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  صفراني ميالد محمد علي ال قطع غيار آالت ثقيلة  USD 291,645.000  شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة صدقي املهدي االمين االحرش   كرتون   TND 245,000.000  شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أكرم سعيد محمد أبو غمجة   حليب مجفف مواد خام   EUR 201,500.000  شركة الريحانة للصناعات الغذائية  

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  بنذق USD 145,000.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  فستق  USD 201,600.000  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف الخليج االول الليبي  الهادي منصور احمد ابو سنينة  لوز  USD 116,756.640  شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية

 مصرف النوران فرع مصراتة  ان شاكهاسامه ابراهيم سليم حديد مسلح USD 68,284.000  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

 مصرف النوران فرع مصراتة  اسامه ابراهيم سليمان شاكه حديد صناعي USD 272,132.500  شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
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 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  فدوى علي محمد ابو خريص   غساالت عادية USD 309,240.000  نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة  شركة 

 مصرف النوران فرع مصراتة  طارق محمد عبدهللا الزوبي   سخانات مياه  USD 129,610.000  التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها شركة 

 فرع برج طرابلس   -مصرف اليقين  ج ابراهيم ابو فطيرة حسين فر  أدوية متنوعة  USD 551,130.000  شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل  مولدات كهربائية USD 114,900.000  شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل  مواد صحية  USD 29,350.000  اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 رف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمص مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان   معجون طماطم معلب   EUR 570,240.000  شركة سلطان للتعهدات و التموين  

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد الصادق أبو فناس  عجزة حفاظات اطفال و  USD 749,352.340  شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري خميرة USD 129,600.000  شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية 

 مصراته -مصرف األمان  على محمد على الحشاني شعير  USD 2,177,500.000  شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   PVCقطاعات  EUR 668,511.250  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق مفتاح سليمان سبس ي   مسطحات بالستيكية  USD 142,382.300  شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي  

 السياحية  - املصرف االسالمي الليبي  بدر فرج الهادي الكادوش ي  ادوية بشرية  EUR 88,128.620  األطلس العاملية الستيراد االدوية  شركة 

 ته مصرا - املصرف االسالمي الليبي  رمضان أحمد على النعيري  زيت زيتون  EUR 50,259.630  شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عامر ضو دعباج إنفيرتر وبطارياتها  USD 107,120.000  شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   الحسين عمر عبدهللا املجري  مستلزمات زراعية USD 77,127.240  الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها  شركة 

 ف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصر  فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 578,860.000  شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي منصور عمر جبران جبران   مواد خام  USD 111,585.000  شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 220,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي فتحى سالم فيتور بن فيتور  مواد خام  USD 280,000.000  شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب 

 املاية  -مصرف الصحاري  طارق املهدي ابراهيم قداد  مستلزمات تشغيل   EUR 300,000.000  شركة املعمورة لالستثمار الزراعي والحيواني 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد مفتاح على حنقة   حديد صناعي USD 810,450.000  شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني   حديد صناعي USD 168,580.000  الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتهاشركة 

 ول الليبي مصرف الخليج اال  عادل بشير محمد ابوفارس  تسوية حركة هاتفية USD 104,541.810  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم الفني  EUR 35,120.990  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصرف الخليج االول الليبي  عادل بشير محمد ابوفارس  دعم الفني  USD 17,640.000  شركة االتصاالت الدولية الليبية

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد عبدالجواد محمد حقيق  لفات حديد مدرفلة  USD 74,735.000  الرميلة الحديثة للصناعات املعدنية شركة 

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  محمد الهادي محمد ونيس   عطور خام  EUR 201,600.000  شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي نادر محمد ميالد   مولدات  USD 174,075.000  يثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربائية واملولدات شركة امل

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة محمد علي محمد ابراهيم   شوكوالطة  USD 858,029.000  هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة شركة 
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 أبو مليانة املصرف االسالمي الليبي ـ محمد علي محمد ابراهيم   جبن مثلثات الشبل   USD 74,400.000  شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة 

 مصرف الخليج االول الليبي  عمار بلعيد عمار الثابت   االالت EUR 58,050.000  مصنع النخيل للصناعات الغدائية  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عمر محمد عمر الطبال  أدوية بشرية  USD 277,812.500  شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل  

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  قطع غيار EUR 540.000  املنطقة الحرة بمصراته

 ه مصرات - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  قطع غيار EUR 3,865.240  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  قطع غيار USD 24,619.200  املنطقة الحرة بمصراته

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  الحسين عمر محمد بن حميده  كوابل نقل اشارة  EUR 2,376.000  املنطقة الحرة بمصراته

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب مكثف   EUR 3,976,148.000  طريق القارة الستيراد املواد الغذائية شركة 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري  حليب بودرة   USD 399,436.130  شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة مفتاح على محمود الغه زيتون  EUR 47,452.160  شركة شموس الخير الستيراد املواد الغذائية 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ي  عبدهللا محمد على الذواد هريسة   USD 478,500.000  شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  أحمد محمد بالحسن القطعاني  أدوية بشرية  USD 171,737.500  شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  عبدالرؤوف علي محمد تنتوش  عجول حيه   EUR 594,937.500  شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف الخليج االول الليبي  الزبير عبد السالم ابراهم صليل كلنكر USD 600,000.000  شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالناصر عبدالسالم حسين  كيكات USD 223,587.200  شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 186,772.080  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  خالد خليل خليفة القزاز عصير راوخ  EUR 578,223.020  شركة املتين الستيراد املواد الغدائية  

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  محمود بشير الكبير عجاج  مضخات وصمامات EUR 2,310,877.250  جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املرافق 

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  احمد ابراهيم محمد ابوسنينة قفازات طبية  EUR 84,249.000  شركة الشاملة االولي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم  

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر   زيوت االالت USD 363,162.400  شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية 

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة إطفاء طبرق  EUR 599,204.900  املطارات مصلحة 

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة اطفاء اوباري  EUR 599,204.900  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة إطفاء غات EUR 599,204.900  طارات مصلحة امل

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة اطفاء الكفرة  EUR 599,204.900  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي  محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة اطفاء بنينا EUR 599,204.900  مصلحة املطارات 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدهللا محمد بيت املال  شاحنة اطفاء سبها  EUR 599,204.900  مصلحة املطارات 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز اخضر  USD 1,050,000.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فوزي محمد الصغير ابوسديرة   موز طازج   USD 461,160.000  شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه 

 الجهاد  -املصرف التجاري الوطني  أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن  حبوب قهوة  USD 1,531,200.000  شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
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 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد عمر الفيتوري السويحلي   اطارات USD 1,663,848.000  ا والزيوت وملحقاتها شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غياره 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  جبنة  USD 735,840.000  شركة الجيد للصناعات الغذائية  

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر أحمد عيس ى  عصير برتقال  EUR 865,664.000  الجيد للصناعات الغذائية  شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى   معجون طماطم EUR 1,648,000.000  شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  محمد على ابوبكر الزبته ابوحنك اطارات USD 295,839.800  شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 لليبي مصرف الخليج االول ا عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  بطاقات    EUR 352,000.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  أجهزة االلكترونية   USD 1,145,291.520  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  مقابل تجديد تراخيص USD 524,861.000  شركة املدار الجديد 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد الخالق حسن  محمد بن عاشور  تجديد تراخيص USD 12,237.000  شركة املدار الجديد 

   بشير سليمان أبوعجيلةقداد  تن USD 745,080.000  شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  أنور فرج محمد امسلم  درة  USD 1,725,000.000  شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف 

 وكالة شارع الوادي  -مصرف املتوسط  حاتم عبدالكريم عبدالسالم أبونوارة كسكس ي  -بقوليات  USD 200,050.000  شركة مدائن سبأ الستيراد املواش ي واللحوم

 الرئيس ي  -املصرف التجاري الوطني  صالح ميالد علي العماري   قمح للطحن  USD 4,000,000.000  ارب االرز  شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومض

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 677,500.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات  USD 419,500.000  دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها شركة 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  هيثم سليمان حسين حسين   سيارات سانتفى  USD 1,415,000.000  شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها 

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  العارف املولدي ابوالقاسم منصور  مواد ومستلزمات اسنان  EUR 71,637.420  املجد إلستيراد معدات األسنان   شركة

 فرع بنغازي  -مصرف املتحد   محمود احمد محمود الزوي   مستلزمات زراعية  USD 45,890.000  شركة الخصوبة الستيراد االسمدة 

 عين زاره  -مصرف الجمهورية  ابراهيم  مسعود ابراهيم دواس  أنابيب ومواسير   USD 602,140.000  شركة املضمونة الستيراد  مواد البناء  

 نوران ـ فرع برج طرابلس االسالميمصرف ال عبداملولى ابوبكر محمد زيتون   مواد خام  USD 382,000.000  شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  اسعد الزوام محمد عبدالسالم شاشات   USD 343,334.180  شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية 

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي أمعمر رمضان املهدى خليفة   تن معلب   USD 236,500.000  شمس الزهراء الستراد املواد الغذائيةشركة 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات تشغيل  EUR 33,700.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى طوب حراري  EUR 2,064,802.770  سمنت  الشركة االهلية لال 

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات تشغيل  EUR 42,024.000  الشركة االهلية لالسمنت  

 املرقب  -مصرف الجمهورية  عبد البارئ على الهادى العروس ى مستلزمات تشغيل  EUR 9,640.800  الشركة االهلية لالسمنت  

 املنشيه "االداره الرئيسيه" -مصرف التضامن  أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى ادوية بيطرية   USD 192,276.200  شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية  واالمصال البيطرية 

 مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس   مفتاح سالم على ابوسنينة  جبنة  USD 1,343,558.300  د املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة شركة الريشة الذهبية الستيرا

 مصرف الخليج االول الليبي  عبدالباري علي محمد تنتوش أجبان USD 88,961.040  شركة ريف الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد مسعود عمرو الزرقى حليب اطفال   EUR 259,303.500  شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

 وكالة صرمان  -مصرف املتحد   بروك خليفة عبد هللا رضا امل سيراميك   EUR 210,000.000  شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 

 حي االندلس االسالمي -مصرف شمال افريقيا  طارق الجالى عمر ابوزخار  ادوية EUR 761,500.000  الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي  شاهي   USD 278,235.000  شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسام محمد ابو زريبه طرنيش  أجبان EUR 266,760.000  شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

 املختار للصرافة االسالمية  -مصرف الجمهورية مراجع حمد محمد حمد  مح  ق USD 2,075,000.000  شركة السنابل املتميزة لطحن الحبوب وضرب االرز  

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 125,000.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي محمد عبدالكريم محمد الرعيض  مواد تعبئة وتغليف  EUR 167,960.000  شركة النسيم للصناعات الغذائية

 ميناء الخمس  -مصرف الجمهورية  سالم عبدالسالم احمد الباوندى مواد خام لصناعة بالط  EUR 336,240.000  مصنع االهرام لصناعة البالط االرض ي 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  معدات EUR 121,948.800  املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف شركة 

 مصرف الخليج االول الليبي  حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل  مواد خام USD 102,500.000  شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف 

 مصرف الخليج االول الليبي  مصطفي احمد املجراب حليب EUR 150,211.200  د املواد الغذائية املساهمة شركة العزيمة الستيرا

 وكالة الشريف  -مصرف املتوسط  عبدالناصر محمد فرج الغريانى   مجفف شعر   EUR 54,877.600  شركة اللؤلؤة الستيراد العطور واملواد الزينة 

 املصرف اللليبي الخارجي   محمد عبدامللك مصطفى الفقيه  مكورات خام USD 44,941,162.500  الليبية للحديد والصلب الشركة 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي شكالطة EUR 224,475.200  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   سيد علي عبدالغني علي شكالتة  EUR 147,300.000  ستيراد املواد الغذائية شركة الحقول ال 

 سوق النور  -مصرف الجمهورية  سيد على عبدالغني علي شوكوالتة  EUR 1,582,575.720  شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

 جنزور  -مصرف الصحاري  أحمد أمحمد عمر جلول  اشكال متنوعة-مكرونة EUR 68,992.000  الغصن الفض ي الستيراد املواد الغذائية  شركة 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   محمد الطيب محمد الزواوي  بسكويت /شكالتة   USD 1,234,475.000  شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب مبخر  EUR 711,292.000  شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية  شركة

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   اجبان EUR 266,426.160  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 185,587.200  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   أجبان EUR 62,860.320  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  نوفل الصيد معتوق البوعيش ى   حليب EUR 2,089,320.000  شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية 

 صرف الخليج االول الليبي م محمد ابورويلة غيث ابورويلة مستلزمات انتاج USD 176,715.000  مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس أطارات USD 328,173.600  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 147,171.980  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  خليل محمد الصديق الرايس إطارات USD 112,350.110  شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 مصرف الخليج االول الليبي  ي بشير حاجي بشير العكار  أجبان USD 722,525.280  شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية 
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 مصرف الخليج االول الليبي  صالح عمير محمد طيطش  مواد خام USD 398,400.000  شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية 

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   صالح عامر ضو دعباج  اطارات USD 142,078.280  وملحقاتها   شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل

 مصرف الخليج االول الليبي  موس ى علي يونس موس ى   مولدات كهربائية USD 365,000.000  شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها 

 فرع تيبستي  -مصرف الوحدة  علي احمد محمد وهيبة زيت عباد الشمس  USD 2,890,000.000  شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية 

 مصرف الخليج االول الليبي  عبد اللطيف محمد محمد املحجوب   قطع الغيار  EUR 82,915.310  شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   عصير  EUR 640,049.400  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 احمد الشريف  -مصرف الجمهورية  محمد الطاهر احمد عيس ى   تونه USD 4,953,864.000  شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات  EUR 88,104.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 فرع العزيزية  -مصرف املتحد   شعبان الهادي رمضان الخنفاس  مضخات  EUR 210,269.000  شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

 مصراته  - املصرف االسالمي الليبي  عصام بشير محمد الكالوش   عة طالءمواد خام لصنا EUR 74,569.710  مصنع العصامي لصناعة الطالء  

 وكالة ميزران  -مصرف السراي  صالح املصري علي عويطي  امالح استحالب EUR 189,000.000  شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  جبنة   USD 174,240.000  فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم شركة 

 لة الكريميةوكا -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  جبنة موزاريال EUR 403,650.000  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 وكالة الكريمية -مصرف املتحد   عالء صالح علي السعود  زيت عباد الشمس    USD 324,606.500  شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 

 امليدان  -مصرف الجمهورية  معاذ احمد مفتاح البشتي  غطاء عبوات بالستيك EUR 93,793.700  شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها 

 الفرع الرئيس ى طرابلس  -مصرف اليقين  حميدة سعد احمد الجفال  قطع غيار EUR 51,689.840  شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية 

 الفالح -مصرف الجمهورية  محمد احميدة احمد العبانى  صاحف م USD 1,084,356.000  الهيئة العامة لألوقاف والشؤون األسالمية

 الفرع الرئيس ي  -مصرف السراي  محمد علي أحمد شابه ساطي  دقيق قمح  USD 123,750.000  شركة شهبندرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  مريم عاشور سالم العجيلي ارز  USD 69,750.000  فيرونا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم شركة 

 املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة أنس سالم غيث محمد   قمح   USD 3,225,000.000  شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة  

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 260,550.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 206,550.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 355,050.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 الفرع الرئيس ي  -مصرف املتحد   مهند اسماعيل الصديق الغيراني   دجاج مجمد   USD 179,550.000  شركة بدر مصراته الستيراد املواش ي واللحوم

 مصرف النوران فرع مصراتة  حسن محمد احمد الجطالوي  معدات مطاعم USD 178,240.000  شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها  

 فرع مصراته  -مصرف االتدلس  بدر صالح عبدهللا بالحاج  PVCموادخام  USD 76,000.000  شركة بالحاج العاملية لصناعة االبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور 

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,598,000.000  شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,119,200.000  شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام

 الفرع الرئيس ي طرابلس - مصرف النوران  حسين مخلوف محمد السمح  مواد خام  USD 1,023,000.000  القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخامشركة 
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 قرقارش   -مصرف التضامن  يامن مصباح عبدهللا الحاج علي   اسالك وكوابل   EUR 103,040.200  طمطوم الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها  شركة 

 فرع مصراته   -مصرف اليقين  ل شبشالطاهر احمد جبري مستلزمات تعبئة  USD 29,979.000  مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين  


