تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 2021/01/03حتى 2021/02/24

استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم (ّ )2020/9
املؤرخ في  2020/12/31بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية
و إيماء إلى الفقرة رقم ( )5من الضوابط العامة باملنشوراملذكوروالقاضية بمو افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشرتفاصيل تلك االعتمادات

الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

القيمة

السلعة

العملة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

شركة الجذورالستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها

245,700.00

 USDرخام

مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجذورالستراد مواد البناء والصحية و ملحقاتها

936,000.00

 USDسيراميك

شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

72,000.00

 EURادوية بشرية

مصطفى ابراهيم محمد الكرشيني
امعمرالزروق علي اغنية

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوصال الليبية للمطاحن و األعالف

5,980,000.00

 USDذرة

عبدالحليم ابراهيم مفتاح الهمالى

شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

1,923,840.00

 USDزيت طهي املروة

سليمان بشيرسليمان قداد

مصرف الوحدة  -فرع السوق
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

1,683,360.00

 USDزيت طهي املروة

سليمان بشيرسليمان قداد

شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

1,251,250.00

 USDزيت ذرة املروة

سليمان بشيرسليمان قداد

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

7,103,380.00

 EURمواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

7,039,370.00

 EURمواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

6,101,710.00

 EURمواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

6,124,200.00

 EURمواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

1,828,610.00

 EURمركزات

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

1,807,850.00

 EURمركزات

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

1,806,120.00

 EURمواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الشهاب الستيراد املواد الغدائية

222,566.40

 EURجبنة شرائح

حسين علي حماد مفتاح

مصرف الصحاري  -وكالة قوززناته

شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

220,020.00

 USDمواد خام

شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

320,640.00

 USDمواد خام ورق

طارق العربي هالل هالل
طارق العربي هالل هالل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

370,252.60

 USDكورن فالكس

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

147,300.00

 USDجبنة

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
الستياد المواد الغذائية المساهمة
رشكة الرماح
ر

724,177.01

 USDشكوالطة

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

278,058.00

شاه
USD
ي

عل أبوسنينة
رمضان سالم ي

الرئيس
مرصف المتحد  -الفرع
ي

1

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

170,607.00

 USDحليب

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

589,681.96

 USDكورن فالكس

رمضان سالم علي أبوسنينة

شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية

81,550.00

 USDمعدات زراعية

عمرعلي سالم املقوز

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -صرمان

شركة دينارالستيراد املواد الغدائية

54,405.00

 EURحليب بقرمعلب

نهاد محمد نصرالدين محمد البقار

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة االعالف

88,000.00

 EURاضافات اعالف

احمد النفاتي مفتاح ابوظهير

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة فزاع الخيرالستيراد املجوهرات واملعادن الثمينة

850,511.00

 USDسالسل وخواتم

عزالدين رجب سالمة الصغير

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

102,400.00

 USDسردينة معلبة

خليل رمضان خليل قليصة

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع العصامي لصناعة الطالء

100,948.02

EUR

م أوليةلصناعةطالء

عصام بشيرمحمد الكالوش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع العصامي لصناعة الطالء

134,398.94

EUR

م أوليةلصناعةطالء

عصام بشيرمحمد الكالوش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع العصامي لصناعة الطالء

57,288.80

EUR

م أوليةلصناعةطالء

عصام بشيرمحمد الكالوش

شركة البنفسج الستيراد مستلزمات االم والطفل

387,370.00

 USDحفاظات و مناديل

عزام مصطفى على قنيدي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة سما لصناعة وتعبئة املياه

102,000.00

 EURاالت ومعدات

ابراهيم عمرعبدالصمد الحراتي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املنارالستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

254,032.00

 EURمضخات

شعبان الهادي رمضان الخنفاس

مصرف املتحد  -فرع العزيزية

شركة املنارالستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

199,545.36

EUR

مضخات وقطع غيار

شعبان الهادي رمضان الخنفاس

مصرف املتحد  -فرع العزيزية

شركة املنارالستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة

65,547.50

EUR

مضخات مياه زراعية

شعبان الهادي رمضان الخنفاس

مصرف املتحد  -فرع العزيزية

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل املختلفة

439,416.76

 USDقطع غيار

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الصافية لتعبئة املياه

148,000.00

 EURمواد خام

نوري سالم امحمد املرغني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة رأس املاجن الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

581,792.32

 EURقطع غيارشاحنات

محمد خليفة أحمد ابو شعالة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة رأس املاجن الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

266,427.70

 EURقطع غيارشاحنات

محمد خليفة أحمد ابو شعالة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

مصنع الغزاله لصناعة الطالء

463,280.00

 USDمواد خام

عبدهللا محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

مصنع الغزاله لصناعة الطالء

384,318.00

 EURمواد خام

عبدهللا محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية

4,740,469.40

 USDتونه

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية

1,571,328.00

 EURطماطم معجون

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية

1,368,960.00

 EURحليب كامل الدسم

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية

1,680,000.00

 USDزيت طعام

محمد الطاهراحمد عيس ى

شركة لورد العاملية الستيراد مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة

88,362.19

 EURشامبو وبلسم

خالد سليمان عريبي القضقاض

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف التجاري العربي  -قرقارش

2

شركة االمل الستيراد قطع غيارالسيارات

301,920.00

 USDإطارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االمل الستيراد قطع غيارالسيارات

149,203.11

 USDنضائد

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االمل الستيراد قطع غيارالسيارات

410,641.08

 USDنضائد

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االمل الستيراد قطع غيارالسيارات

344,706.92

 USDنضائد

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية

157,214.71

USD

جمال رمضان علي خليل

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة الصفوة إلستيراد املواد الكهربائية و املنزلية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

573,432.85

 USDأجهزة كهرومنزلية

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

577,000.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

545,651.20

 EURزيوت وماء تبريد

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

719,000.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

719,000.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

92,000.00

 USDسيارات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

359,500.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

359,500.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

359,500.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

211,075.78

 EURقطع غيار

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

359,500.00

 EURشاحنات

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

164,000.00

 TNDعلب فارغة

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

588,590.00

 USDمناديل

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

16,400.00

EUR

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

70,231.40

 EURمواد خام

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

31,091.00

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

23,205.30

 EURفورمة قلب
 EURكرتون

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

142,000.00

 USDمواد خام

جليله بنت الحبيب مازنى حرم الجائز

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

1,075,361.50

 USDقطن طبي

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

1,387,217.00

 USDحفاظات

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

87,891.60

 USDحفاظات اطفال

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

2,480,728.00

 USDحفاظات عجز

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

سكر-شكالطة-جبنة

اآلت ومعدات صناعية
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شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها

115,498.02

 USDقطع غيار

ميالد محمد علي الصفراني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها

82,840.00

 USDكسارة هيدروليك

ميالد محمد علي الصفراني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج االفريقي إلستيراد االليات الثقيلة وقطع غيارها

407,070.00

 USDحفارة

شركة الهناء العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات

93,478.80

 EURكريمات

ميالد محمد علي الصفراني
غازي صالح كمال حسين

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

172,348.89

 EURشكالطة فازو

طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية

337,008.00

 USDنسكافيه

طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية

166,650.00

 EURأدوية

عواطف بشيرمحمد القصبى

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة البردي لصناعة الورق الناعم والصحى

76,140.00

 USDرول منديل

محمد فرج حسين قطاط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة النهرالستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

135,830.00

 USDمضخات غاطسة

مصطفي مصباح عبدهلل ابراهيم

مصرف شمال افريقيا  -فرع سبها

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

114,700.00

 USDورق تعبئة عصير

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

122,200.00

 USDورق تعبئة

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

228,984.00

EUR

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

70,660.00

 USDعلب فارغة

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية

91,700.00

 USDورق تعبئة حليب

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

36,436.00

 EURمستلزمات حلويات
 USDمواد خام صابون

سالم فرج حسين محمد

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

صدقي املهدى االمين االحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

صدقي املهدى االمين االحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

مواد خام عصائرمركزه

شركة املراعي الليبية للصناعات الغذائية
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف

184,040.00

شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف

42,824.00

 EURمواد خام
 EURكرتون

صدقي املهدى االمين االحرش

شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف

63,750.00

 USDمواد خام

صدقي املهدى االمين االحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

152,250.00

 USDعلب فارغة

صدقي املهدى االمين االحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف

139,124.00

 EURمواد خام

صدقي املهدى االمين االحرش

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

3,293,026.32

 EURجبنة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

209,952.00

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

153,558.40

 EURحليب مركز
 EURمعجون طماطم

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض
محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

842,713.20

 EURجبنة شرائح

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

175,624.00

 EURخميرة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

173,834.40

 EURكريمة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي

1,016,966.00
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شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

1,954,630.00

 TNDكريمة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

1,553,749.75

 TNDزبدة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

68,982.00

 EURكريمة حلويات

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

130,612.50

 USDشاي

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

2,559,561.21

 TNDزبدة وكريمة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

3,227,795.37

 TNDزبدةوكريمة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم

302,571.00

 TNDخمائر

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

شركة الغذائية إلستيراد املواد الغذائية والفو اكة الطازجة واملواش ي واللحوم

1,324,335.70

 TNDزبدة

محمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

81,453.92

 EURمواد تشغيل

سامي عبد السالم صالح الترهوني

شركة سايبس ليبيا لصناعة الطالء املشتركة

114,714.00

شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

446,842.00

 USDمواد خام
 EURصابون سائل

سامي عبد السالم صالح الترهوني

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

صدقي املهدى األمين األحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

296,420.81

 USDمواد تنظيف

صدقي املهدى األمين األحرش

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف

142,508.52

 USDمواد تنظيف

صدقي املهدى األمين األحرش

شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

700,000.00

 EURخشب نمساوي

فرج امبية فرج االجهر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الصحاري  -املختار

شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة

164,645.40

 USDكهرومنزلية

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي

املصرف التجاري العربي  -قرقارش

شركة وادى جويبيا لصناعة االعالف

1,800,000.00

 USDشعير

عمرعوض حمد عبدهللا

مصرف الوحدة  -فرع األبيار

مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين

1,899,450.00

 USDمواد خام طالء

الحسن علي أحمد شبش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

198,700.14

 EURجبنة شرائح

محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الرحبة الستيراد املواد الغدائية

173,160.00

 EURجبنة مدزوريال

محمد عبد الجليل ابراهيم سلطان

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

منصع ابناء بالحاج لصناعة االبواب والنو افد واالشكال الهندسية من االملونيوم
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

304,922.90

 USDمواد خام

جمعة احمد عبدهللا بالحاج

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

118,800.00

شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

180,633.60

 USDمواد تغليف
 EURكرتون
 EURكرتون

ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

1,224,614.70

 EURادوية

ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم
محمد جمال الدين علي التويجيري

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

571,753.20

 EURمستلزمات طبية

محمد جمال الدين علي التويجيري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

900,044.54

EUR

محمد جمال الدين علي التويجيري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

172,032.00

مستحضرات تجميل
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شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

497,274.00

 EURمكمالت غذائية

محمد جمال الدين علي التويجيري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة منافع الستيراد املواد الغذائية

130,666.40

 EURحليب مركز

محمد عياد املبروك غرسة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة منافع الستيراد املواد الغذائية

197,826.88

 EURماء شعير

محمد عياد املبروك غرسة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة منافع الستيراد املواد الغذائية

46,845.60

 EURدقيق

محمد عياد املبروك غرسة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام

552,000.00

 USDكربونات

صالح الدين مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الليبية موزايك لصناعة البالط األرض ي والرخام

641,400.00

 USDمواد خام

صالح الدين مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة النيازك الذهبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكة الطازجة

503,750.00

EUR

احمد محمد احمد ابو حالله

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة شهبندرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

177,500.00

شركة شهبندرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

391,400.00

 USDدقيق حنطة
 EURمعجون طماطم

محمد علي أحمد شابه ساطي

مصرف املتوسط  -مصراته

محمد علي أحمد شابه ساطي

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة شهبندرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

555,000.00

 USDشكالطة

شركة ايارللمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية

308,986.21

EUR

محمد علي أحمد شابه ساطي
خالد القمودي القنطري الحافي

مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة االجواء الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

330,000.00

 USDمالبس

شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

4,012,800.00

 EURحليب

ابو بكر عاشورمفتاح خليفة
نوفل الصيد معتوق البوعيش ي

مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية

156,600.00

 EURاالت زراعية

عبد الرحمن انبية مسعود مليطان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية

58,500.00

 EURبذور

عبد الرحمن انبية مسعود مليطان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية

1,303,300.00

 USDتونة

عمرسالم عليلش

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

51,708.00

 EURمواد عناية بالجسم

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

63,299.48

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

53,725.00

 EURمواد تنظيف
 USDصابون

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

115,770.60

 EURمواد تنظيف

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

69,972.00

 EURمواد تنظيف

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

140,740.80

 EURمواد تنظيف

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

53,613.60

شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

105,793.20

 EURمواد تنظيف
 EURزيتون

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

103,000.00

شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

72,140.00

سردين وفواكه

وحدة تكتيف ومنظومة

 EURمعجون طماطم
 USDارز
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محمد الصغيرعلي وهيبه.
محمد الصغيرعلي وهيبه.
محمد الصغيرعلي وهيبه.

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركةسهل الفضيل ابوعمرالستيراد املعدات الزراعية

202,404.00

 USDأنابيب

سالم امحمد علي عنيبة

شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

2,564,760.00

 EURحليب

الصادق محمد عبدهللا الشيباني

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

12,259,945.00

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

100,573.83

 USDاطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

495,051.20

 USDاطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

185,967.68

 USDنضائد

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

75,947.00

 USDإطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

281,233.59

 USDنضائد

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

45,923.00

 USDاطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

271,744.35

 USDنضائد

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

470,264.60

 USDإطارات

محمد ابراهيم محمد احميدة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

269,894.04

 USDاطارات

محمد ابراهيم محمد احميدة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

249,475.12

 USDنضائد

محمد ابراهيم محمد احميدة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

290,301.05

 USDنضائد

محمد ابراهيم محمد احميدة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

219,111.06

 USDنضائد

محمد ابراهيم محمد احميدة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

688,283.39

 USDاطارات

محمد ابراهيم محمد احميدة

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

675,750.50

 USDاطارات جديدة

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

380,846.74

 USDاطارات جديدة

خليل محمد الصديق الرايس

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

392,814.75

 USDاطارات جديدة

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

913,957.53

 USDإطارات

خليل محمد الصديق الرايس

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

766,104.00

 USDاطارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

328,751.34

 USDاطارات

خليل محمد الصديق الرايس

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

304,800.00

 USDإطارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

57,052.20

 USDاطارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

421,781.60

 USDاطارات

خليل محمد الصديق الرايس

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

72,415.00

 USDكوشة كهربائية

جمال حسين سالم الكشر

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

 JPYاطارات جديدة
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شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

171,612.00

 USDافران

جمال حسين سالم الكشر

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

137,600.00

 USDغازغاطس

جمال حسين سالم الكشر

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

240,274.00

 USDافران

جمال حسين سالم الكشر

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

418,542.50

 USDمكيفات

جمال حسين سالم الكشر

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

236,155.00

 USDثالجات

جمال حسين سالم الكشر

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

39,225.00

 USDثالجات

جمال حسين سالم الكشر

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دقة االختيارإلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها

111,160.00

 USDافران منزلية

جمال حسين سالم الكشر

شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقروالبيوت املتنقلة

70,000.00

 USDحديد صناعي

الصادق مفتاح شعبان حميد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع العين للصناعات البالستيكية

226,695.00

 USDمواد خام

عبد الرؤوف عبد السالم سالم ابونعجة

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

155,168.80

 EURمواد خام

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

695,223.73

 USDجبنة

صالح عميرمحمد طيطش
بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

152,237.18

 USDجبنة

بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

1,477,469.00

 USDزيت

بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

120,750.00

 USDحليب معقم

بشيرحاجي بشيرالعكاري

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

59,766.50

 USDجبنة

بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

154,344.00

 USDجبنة مطبوخة

بشيرحاجي بشيرالعكاري

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية

485,475.21

 EURحليب أطفال

محمد مسعود عمرو الزرقي

شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

598,424.00

 EURادوية بشرية

محمد مسعود عمرو الزرقي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

2,239,466.69

 EURجبنة

سامي رمضان محمد بن سعد

شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

311,952.60

 USDبسكويت

سامي رمضان محمد بن سعد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة آبج الستيراد املواد الغذائية

342,720.00

 EURحليب معقم

صالح الدين مصباح أبوالعيد محمد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة آبج الستيراد املواد الغذائية

85,680.00

 EURحليب

صالح الدين مصباح أبوالعيد محمد

شركة دانة البحرللخبيزومشتقاته

50,550.00

 EURمواد خام

امينة محمد خليفة الزوبية

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دانة البحرللخبيزومشتقاته

45,119.46

 EURمواد تعبئة

امينة محمد خليفة الزوبية

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

70,223.20

 USDمضخات مياة

اسماعيل الصديق على شلوف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

69,972.40

شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

343,750.00

 EURمضخات مياه
 EURمعجون طماطم

اسماعيل الصديق على شلوف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

وليد عبدالسالم سالم ابوزريقه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصرف النوران

3,000,000.00

 USDتغطية قيمة ضمان

محمد إبراهيم قشاش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصرف النوران

3,000,000.00

 USDغطية قيمة ضمان

محمد إبراهيم قشاش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املختصة إلستيراد األدوية و املعدات الطبية

192,705.00

 USDمعدات طبية

حسان عبدالقادرمحمد بودقه

شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

38,000.00

 USDسمك مجمد

معاذ نجيب محمد التومي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

43,366.40

 EURجبنة

معاذ نجيب محمد التومي

شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

104,000.00

 USDدجاج مجمد

معاذ نجيب محمد التومي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم

159,800.00

 USDدجاج مجمد

معاذ نجيب محمد التومي

شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية

202,250.00

USD

اكياس تعبئة

الزناتي ضو منصورضو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية

82,310.00

 USDسلك للتغليف

الزناتي ضو منصورضو

شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية

1,134,000.00

 USDاجولة للتعبئة

الزناتي ضو منصورضو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية

256,066.00

 USDقطاعات pvc

الهادي محمد خليفة جحا

شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية

356,557.00

 USDمواد خام

الهادي محمد خليفة جحا

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة قصرالفن الستيراد االثاث

50,400.00

 USDغرف نوم

وليد علي محمد ابوشاقور

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

936,995.36

 USDمضخات

عبدهللا عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية

66,910.80

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

297,000.00

 USDمضخات
 USDدهون نباتية

عبدهللا عمرعبدهللا املجري
هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

445,564.00

 USDمواد خام (دهن )

هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

42,290.48

 EURعلب بالستيكية

هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

70,625.00

 EURبودرة كاكاو

هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

104,328.00

 EURزبدة

هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املرجع الستيراد املعدات الطبية

210,000.00

 EURمستلزمات طبية

احمد ابراهيم خليفه الفتحلي

شركة املرجع الستيراد املعدات الطبية

198,155.00

 USDمعدات طبية

احمد ابراهيم خليفه الفتحلي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املرجع الستيراد املعدات الطبية

83,473.80

 EURمستلزمات طبية

شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

629,424.00

 EURجبنة

احمد ابراهيم خليفه الفتحلي
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

231,840.00

 EURجبنة شرائح

شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

174,130.00

 EURبطاطا

نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية

790,560.00

 EURحليب

نوفل الصيد معتوق البوعيش ى

مصرف الخليج االول الليبي
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شركة املجد لصناعة وتعليب املواد الغدائية

380,000.00

 USDعلب فارغة

فحتي علي سالم الصويل

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

917,653.98

 USDادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

191,250.00

 USDادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

205,800.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

60,880.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف الخليج االول الليبي

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

1,358,110.00

 USDهواتف نقال

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

973,050.00

 USDنقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

1,985,220.00

 USDنقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

484,840.00

USD

نقاالت سامسونج محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

1,723,170.00

 USDنقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية

100,541.00

 USDزبدة

فادي محمد سالم الككلي

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية

100,541.00

 USDزبدة

فادي محمد سالم الككلي

مصرف الخليج االول الليبي

مصنع أبناء بلحاج لصناعة األبواب والنو افذ البالستيكية

795,043.12

 USDمستلزمات تشغيل

جمعة أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع أبناء بلحاج لصناعة األبواب والنو افذ البالستيكية

65,976.83

 EURمستلزمات تشغيل

جمعة أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

4,859.74

 EURقطع غيار

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

30,945.00

 EURقطع غيارللمصنع

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

16,941.90

 EURقطع غيارللمصنع

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

13,648.80

 EURقطع غيارمصنع

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

1,575,000.00

 USDصويا

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

15,080.00

 USDسيورتربيط اعالف

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

11,377.78

 EURقطع غياراملصنع

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

94,730.85

 EURمحركات وكوابل

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

25,253.00

 EURقطع غيارخاص

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن االعالف

194,090.00

 USDمستلزمات اعالف

أحمد فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

3,193,914.00

USD

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

1,401,320.00

 USDمكرونة

محمد الطيب محمد الزواوي
محمد الطيب محمد الزواوي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

بسكويت وشكوالطة
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مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف الخليج االول الليبي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

محمد الطيب محمد الزواوي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

4,702,060.00

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

127,200.00

 USDزيت طهي
 USDزيتون

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

185,250.00

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية
مصنع أبوبكرسالم ملوق

236,780.00

 USDحليب
 USDزيتون

علي رمضان علي منصور

144,000.00

 USDورق خام

أبوبكرسالم خليفه ملوق

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية

147,500.00

 EURمعدات طبية

مجدي محمد املهدي الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية

362,298.90

 CHFمعدات جراحة

مجدي محمد املهدي الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية

200,406.01

 EURمعدات طبية

مجدي محمد املهدي الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية

114,169.83

 EURمعدات تعقيم

مجدي محمد املهدي الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الراقى إلستيراد املعدات الطبية

294,289.18

 EURمعدات جراحة

شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية

119,500.00

 EURأدوية بشرية

مجدي محمد املهدي الشريف
محمد الصديق احمد القويري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,296,855.00

 EURحليب اطفال

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,549,280.00

 EURحليب اطفال

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

428,490.00

 EURحليب اطفال

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,098,020.00

 EURحليب اطفال

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,098,020.00

 EURحليب اطفال

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

105,814.50

USD

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

97,347.00

 USDحفاظات

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية

292,614.00

 USDحفاظات نسائية

فائزة إبراهيم حسني حسني بى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

1,512,500.00

 USDحبوب الصويا

إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

192,959.84

 USDمضافات اعالف

إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن

870,000.00

 USDذرة

إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

594,225.00

 EURسخانات مياه

محمد محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

90,330.66

 EURغراء رخام الصق

محمد محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

346,476.00

 EURمواد خام

محمد محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

34,437.50

 USDمستلزمات طالء

محمد محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

اجهزة ومعدات طبية
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شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

30,620.00

 USDمواد صحية

محمد محمد العياش خضورة

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها

80,224.40

 EURبطاريات

علي محمد علي الزويبك

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها

85,322.50

 EURنضائد

علي محمد علي الزويبك

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل

1,310,237.00

 EURحفاظات

احمد السويح عبد السالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل

477,207.15

 EURسيريالك

احمد السويح عبد السالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل

1,797,466.44

 EURحفاظات

احمد السويح عبد السالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها

333,267.30

 USDثالجات ومكانس

محمود سالم مصطفى حداقة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

مصنع العاملية لصناعة البالط

552,000.00

 USDمواد خام

صالح الدين مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع العاملية لصناعة البالط

281,000.00

 USDمواد خام

صالح الدين مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

274,747.20

 USDسجاد

مسعود أحمد مسعود تاللة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

108,290.00

 USDموادمنزلية

احمد السويح عبد السالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

942,637.22

 EURأدوية

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,010,821.58

 EURأدوية بشرية

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

580,417.70

 USDأدوية بشرية

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

753,975.00

 EURأدوية بشرية

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

250,112.00

EUR

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

3,283,200.00

 EURأدوية بشرية

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

3,775,349.00

 USDاجهزة اشعة سينة

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

650,000.00

 USDقطع غيارأجهزة ط

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

300,000.00

 EURأدوية بشرية

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

692,392.80

 USDادوية

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

2,222,850.00

 EURحليب اطفال

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

383,120.00

 USDادوية طبية

موفق احمد محمد املغربي

شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,028,913.60

EUR

معدات طبية

موفق احمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

101,860.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

212,100.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -تاجوراء

صبغات أجهزة طبية
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احمد امحمد حسن حسين

مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

213,600.00

EUR

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

656,400.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

40,500.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

69,594.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

87,640.00

 EURمعدات افران

احمد امحمد حسن حسين

مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

40,500.00

 EURمعدات افران

احمد امحمد حسن حسين

شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها

213,600.00

 EURمعدات مخابز

احمد امحمد حسن حسين

مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة سهل ليبيا الستيراد املواش ي و اللحوم

183,750.00

USD

طارق محمد احمد كرموس

مصرف الصحاري  -األندلس

مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع

1,597,175.00

 USDلفات حديد

عبدالحميد منصورمفتاح شغيب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع

149,650.00

 USDلفات حديد

عبدالحميد منصورمفتاح شغيب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

مصنع املربي لصناعة األعالف

261,000.00

USD

محمد مصطفى محمد قرقوره

مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

101,257.79

 USDاكواب تعبئة

رشيد محمد فرج الصواني

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

125,013.00

 EURنكهة اللوز

رشيد محمد فرج الصواني

شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

306,961.60

 EURحليب

أشرف علي مصطفى شرف الدين

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

134,400.00

 EURجبنة

أشرف علي مصطفى شرف الدين

شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

130,650.00

 EURجبنة

أشرف علي مصطفى شرف الدين

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

110,400.00

 EURجبنة

أشرف علي مصطفى شرف الدين

شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية

520,493.00

 EURجبنة

أشرف علي مصطفى شرف الدين

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية

159,135.35

 USDمواد خام

على سالم امحمد اعنيبه

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية

632,500.00

 USDمواد خام

على سالم امحمد اعنيبه

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

مصنع املربي لصناعة االعالف

1,537,500.00

 USDمواد خام

محمد مصطفى محمد قرقوره

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

مصنع املربي لصناعة االعالف

610,000.00

 USDشعير

محمد مصطفى محمد قرقوره

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة الصداره الجديدة الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجه

270,798.64

شركة الصداره الجديدة الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجه

119,509.00

 EURتفاح طازج
 EURكمثري طازجة

محمد مفتاح ابوالقاسم جليد

مصرف الجمهورية  -امليدان

محمد مفتاح ابوالقاسم جليد

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,051,960.00

 EURأدوية بشرية

فوزي احمد محمد عدالة

شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

430,688.70

 EURجل .لوشن .كريم

فوزي احمد محمد عدالة

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

االت ومعدات مخابز

صدوردجاج مجمدة

خام لصناعة األعالف
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شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

242,000.00

 EURأدوية

فوزي احمد محمد عدالة

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

489,768.50

 EURحليب اطفال

فوزي احمد محمد عدالة

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

مصنع حامل املسك لصناعة الروائح والزيوت والعطور

100,900.00

 EURمواد خام

رمضان مفتاح محمد الذويبي

مصرف الجمهورية  -امليدان

مصنع حامل املسك لصناعة الروائح والزيوت والعطور

198,400.00

 USDمواد خام

رمضان مفتاح محمد الذويبي

مصرف الجمهورية  -امليدان

مصنع حامل املسك لصناعة الروائح والزيوت والعطور

102,580.00

 USDمواد خام

رمضان مفتاح محمد الذويبي

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة

408,500.00

 USDتفاح طازج

محمود شعبان مفتاح الجبيو

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة

16,320.00

 EURحليب معقم

محمود شعبان مفتاح الجبيو

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة

112,000.00

 USDخضروات

محمود شعبان مفتاح الجبيو

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

58,102.90

 EURكورنفلكس

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

21,001.68

 EURخميرة

طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

53,913.60

 EURمكرونة

طارق محمد علي الورفلي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

66,150.00

 EURحليب

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

168,000.00

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

193,478.10

 USDشاهي اسود
 USDزيتون

طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

24,580.80

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

46,135.50

 EURكاكاو
 EURزيتون

طارق محمد علي الورفلي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

62,725.00

 USDسردينة

طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

16,270.80

 USDمربي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

24,225.69

 EURمكرونة

طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

59,830.60

 EURحمص علب

شركة روائع االبتكارالستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة
مصنع التعاون لصناعة االعالف

63,375.00

 USDسردين معلب

طارق محمد علي الورفلي
رمزي املبروك محمد كعال

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف الصحاري  -الرشيد

4,650,000.00

 USDشعير

عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

مصنع التعاون لصناعة االعالف

71,000.00

 USDمعدات قطع غيار

شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي

520,200.00

 USDزيت

عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل
صالح ميالد علي العماري

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز

3,135,000.00

 USDقمح

صالح ميالد علي العماري

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز

16,700.00

 USDقطع غيار

صالح ميالد علي العماري

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
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طارق محمد علي الورفلي

شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز

8,635,000.00

 USDحبوب

صالح ميالد علي العماري

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

175,500.00

 EURحليب

مصطفى محمد محمد الجويلي

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية

501,217.00

 USDادوية

احمد محمد عمورة قاسم اغا

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة التنمية الليبية إلنتاج مستلزمات االنتاج الحيوانى والزراعى ذ.م.م

135,000.00

 EURمعدات

نورالدين محمد محمد ابوسمة

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية

470,575.00

 USDكابتشينوا

اسماء محمد مفتاح ابوعليم

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية

680,500.00

 USDكابتسينوا

اسماء محمد مفتاح ابوعليم

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

340,065.00

 USDشكالطة

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

226,600.00

 USDنسكافيه

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

242,583.00

 EURشكالتة

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

139,000.50

USD

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

144,450.00

 USDكاكاو NESQUE

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية

232,030.00

 USDنيسكافيه

سمية محمد بشيرابودبوس

شركة العالمة الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات الطبية

103,477.46

 EURأدوية

هيبة احمد حسين التومي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الرواد العاملية وسائل النقل

112,923.00

 USDرصاص إطارات

اسامة علي عبدالسالم باشاغة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة مجموعة الخليج الزاهرالستيراد املواد الغذائية

170,100.00

 USDمستلزمات حلويات

عبد الرؤوف منصورأحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة مجموعة الخليج الزاهرالستيراد املواد الغذائية

183,120.00

 USDبقوليات

عبد الرؤوف منصورأحمد ابوسنينة

شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة األعالف

770,245.00

 EURاضافات اعالف

أحمد النفاتي مفتاح أبوظهير

مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف التجاري الوطني  -اإلستقالل

شركة ايوان العاصمة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

159,420.00

 EURقهوة

الهادي احمد محمد الشويهدي

مصرف الجمهورية  -عين زاره

شركة ايوان العاصمة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

98,287.20

 EURبطاطا مجمدة

الهادي احمد محمد الشويهدي

مصرف الجمهورية  -عين زاره

شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

327,842.51

 USDألواح ساندوتش

عائشه محمد امحمد اسويري

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

مصنع العاملية للرخام

350,000.00

 USDرخام

عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

مصنع العاملية للرخام

300,000.00

 USDرخام

عبداملنعم صالح ريبود البرعص ي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

486,400.00

 USDقطاعات بي في س ي

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف الجمهورية  -املرقب

مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

158,318.90

 USDقطاعات بي في س ي

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف الجمهورية  -املرقب

مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

314,160.00

 USDقطاعات أمونيوم

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف الجمهورية  -املرقب

مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

93,177.28

 USDأسقف معلقة

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف الجمهورية  -املرقب

قهوة سريعة التحضير
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شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية

250,465.54

 EURادوية بشرية

حسين بلعيد مفتاح احسونة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

37,215.00

 EURغسالة صحون

أسامة محمد عبد هللا بن خليفة

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة املستكشف الذهبي الستيراد املواد الغذائية

100,053.92

 EURشكالطة بالحليب

بسام محمد بشيرالقعود

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة امللكة الدهبية الستيراد مستلزمات األم و الطفل
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

371,900.00

 EURحليب اطفال

أيوب سعيد جمعة الصكيك

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

211,462.50

 USDقهوة

سيد علي عبدالغني علي

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه

2,592,000.00

 EURحليب معقم

محمود شعبان مفتاح الجبيو

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الخليج االول الليبي

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه

388,075.00

 USDتفاح طازج

محمود شعبان مفتاح الجبيو

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه

1,752,000.00

 EURحليب معقم

محمود شعبان مفتاح الجبيو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االنماء التضامنية الستيراد املواد البناء

55,724.50

 EURقرص حديد+رخام

نجيب أحمد على الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االنماء التضامنية الستيراد املواد البناء

144,081.64

 USDمضخات مياه

نجيب أحمد على الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف

671,815.50

شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف

378,000.00

 USDمستلزمات عناية
 USDصابون

مفتاح رمضان علي خليل

مصرف الجمهورية  -املقريف

مفتاح رمضان علي خليل

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة مجموعة االمتيازللمطاحن ومضارب االرزوتعبئة الزبوت النباتية

8,000,000.00

 USDقمح

ابراهيم مصباح احمد وهيبة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة

187,104.00

USD

بن خام غيرمحمص

سعيد امحمد يعقوب ارشادة

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة

183,840.00

USD

بن خام غيرمحمص

سعيد امحمد يعقوب ارشادة

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

1,750,000.00

 USDمواد تنضيف

عبدالعاطي صالح مسعود مسعود

شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

1,000,000.00

 EURمواد تنظيف

عبدالعاطي صالح مسعود مسعود

املصرف التجاري الوطني  -املدينة
املصرف التجاري الوطني  -املدينة

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

69,115.20

 EURخميرة

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

109,032.00

 EURخميرة

طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي

مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

39,300.00

 EURخميرة

طارق محمد علي الورفلي

مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية

550,000.00

 EURاسمنت بورتالندي

محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية

220,000.00

 EURاسمنت البيض

محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

245,433.28

 EURسمن

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

174,479.82

 EURشيدر

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

199,907.88

 EURاجبان

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

159,120.00

 USDمواد خام

خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه
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خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري

مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه
مصرف الخليج االول الليبي

شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستكية

159,120.00

USD

شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة

152,128.00

 EURجبنة شرائح

مصطفي احمد املجراب

شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة

59,216.00

 EURحليب

مصطفي احمد املجراب

شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة

39,731.08

 EURكريمة شكالطه

مصطفي احمد املجراب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة

64,800.00

 EURجبنة

مصطفي احمد املجراب

مصرف الخليج االول الليبي

وملحقاتها

340,836.80

 USDاطارات

عبدهللا محمد عبدهللا ميالد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وملحقاتها

228,500.00

 USDاطارات

عبدهللا محمد عبدهللا ميالد

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

2,800,000.00

 USDشعير

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

211,002.00

 USDمضافات علفية

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

2,264,000.00

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

2,990,000.00

 USDشعيرعلفي
 USDفول الصويا

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

3,660,000.00

 USDصويا

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف

8,580,000.00

 USDشعير

عزالدين عمرو موس ى الدبسكى

شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

2,000,000.00

 USDحفاظات أطفال

صالح مسعود محمد مسعود

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
املصرف التجاري الوطني  -املدينة

شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

183,456.00

USD

حفاظات كبارالسن

صالح مسعود محمد مسعود

املصرف التجاري الوطني  -املدينة

شركة الضراط الستيراد مواد البناء

398,852.00

EUR

مضخات مياه وقطع غيار

الهادى احمد علي الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة شيماء للصناعات الغذائية

152,575.00

 USDمستلزمات انتاج

جبريل محمد جبريل الكوت

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة شيماء للصناعات الغذائية

82,800.00

 USDطبالت بالستيكية

جبريل محمد جبريل الكوت

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء

280,760.00

 USDرخام

الصديق ابراهيم محمد الكرشيني

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء
شركة مجموعة االمتيازللمطاحن ومضارب االرزوتعبئة الزبوت النباتية

820,030.00

 USDرخام

الصديق ابراهيم محمد الكرشيني

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

4,936,000.00

 USDمعدات مصنع

ابراهيم مصباح احمد وهيبة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

مصنع االهرام لصناعة البالط االرض ي

207,500.00

EUR

سالم عبدالسالم احمد الباوندى

مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس

شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

181,640.00

 USDمناديل ورقية

عبدالعاطي صالح مسعود مسعود

مصرف الجمهورية  -حى األندلس

شركة الجوهرة الستيراد مواد التنظيف

215,900.00

 USDمناديل ورقية

عبدالعاطي صالح مسعود مسعود

مصرف الجمهورية  -حى األندلس

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

91,000.00

 USDقطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

23,750.00

 USDقطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيارو االطارات وابلزيوت

ورق مناديل وبالستيك

الواح لصناعة البالط
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شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

91,000.00

 USDقطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

128,424.28

 USDقطاعات بي في س ي

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

91,500.00

 USDقطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

54,500.00

EUR

اكسسوارات الومونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

77,290.56

 USDقطاعات بي في س ي

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

الشركة الليبية للحديد والصلب

4,322,278.04

 EURمواد حرارية

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

الشركة الليبية للحديد والصلب

3,140,560.00

 EURاقطاب كربونية

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف الصحاري  -قصراحمد

شركة الجيره الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

1,876,875.00

 USDأغنام حية

سالم مختارفرج جبران

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

181,904.00

 USDألواح و صفائح

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

162,780.00

 USDحديد جبس امبورد

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

87,840.00

 EURمكمل سرانتي

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

50,190.00

EUR

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

64,706.60

 USDإكسسوارات PVC

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

402,984.00

EUR

ألواح ميالمين و MDF

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

1,278,480.00

 USDقرطاسية

بشيرمحمد محمد القماطي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

283,800.00

 USDقرطاسية

بشيرمحمد محمد القماطي

مصرف الخليج االول الليبي

شركة نبع الخيرات لصناعة الغذائية

57,875.60

 USDمواد تعبئة وتغليف

سعيد خليفة محمد الصويعي

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة االنيس الستيراد مواد الزينة

149,904.00

 USDمواد تنظيف

انيس عبدالسالم محمد بوشحيمه

شركة الواحة لتصنيع االعالف

18,407.00

EUR

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة املاهرالدولي للمطاحن واألعالف

8,125,000.00

شركة املاهرالدولي للمطاحن واألعالف

8,125,000.00

 USDقمح طري
 USDقمح طري

أشرف البشيرعمركنيدل
أشرف البشيرعمركنيدل

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة املاهرالدولي للمطاحن واألعالف
شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها

6,975,000.00

 USDشعيرسائب

أشرف البشيرعمركنيدل

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

7,140,000.00

 USDقمح

سالم خليفة بالقاسم املبروك

مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)

شركة األثيرالزاهرإلستيراد املواد الغدائية

214,333.76

 USDمكرونة  /كسكس ي

علي محمد علي بعيو

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية

4,940,000.00

 USDطماطم خام

عياد ناجي احمد محمد

4,199,000.00

 USDطماطم خام

عياد ناجي احمد محمد

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

إكسسوارات املونيوم

معدات صوامع فوالدية
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ونيس املبروك محمد الهوش

شركة الندي لصناعة االلبان و مشتقاتها

112,375.00

 EURمستلزمات صناعية

شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات

260,000.00

 USDمعدات طبية

خيرى محمد ميلود املريمى
محمد البهلول أمحمد طروم

شركة البراق الجديد إلستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

37,380.00

 USDنشا

أبوبكرعياد محمد الغرياني

شركة الرمال الستيراد مستلزمات األم والطفل

3,315,231.50

 USDحفاظات اطفال

اسماعيل صالح مسعود مسعود

شركة الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبية

121,288.00

 USDاجهزة ومشغالت

عبداملجيد عبد العزيزمحمد فطيس

شركة الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبية

93,323.22

 EURانابيب سحب دم

عبداملجيد عبد العزيزمحمد فطيس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الثقة الستراد االثاث

84,715.00

شركة سلطان الخيرإلستيراد املواد الغدائية

107,846.70

 USDاثاث مكتبي
 USDزيتون

نجمى عبد العزيزمسعود الفوناس

مصرف الواحة  -زوارة

محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز

7,605,000.00

 USDقمح طري

عبد الكريم ناجي احمد وهيبة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة العصورالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

339,258.00

 USDاحذية

رضا بشيرمصطفي الكبير

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

 USDمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

 EURمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات

111,925.00

 USDذرة

اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية

1,031,552.50

 USDبسكويت

عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة مجموعة الريادة الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية

700,000.00

USD

سالم مسعود بركة امعيطى

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الجبال لصناعة االعالف

7,050,000.00

 USDشعير

عبدالهادي ارواق عطية سعد

مصرف الوحدة  -فرع طبرق

شركة الجبال لصناعة االعالف

9,750,000.00

 USDقمح

عبدالهادي ارواق عطية سعد

مصرف الوحدة  -فرع طبرق

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

655,181.81

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

446,938.41

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

300,000.00

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

411,687.50

 USDمواد تنظيف
 USDصابون

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

182,333.20

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

14,180.00

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

43,284.56

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

74,145.66

 EURعطور

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

69,913.99

 EURعطور

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية

168,973.90
294,530.00

اجهزة الهاتف النقال
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مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -املدينة

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

58,578.30

EUR

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

422,332.65

 USDمواد التنظيف

علي أحمد سالم سليمان

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

96,034.20

 EURعطور

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

175,000.00

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

49,902.00

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

52,170.00

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طر ابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

596,080.00

 USDمواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

450,740.00

 EURحليب مبخر

رمضان أحمد على النعيرى

مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته

شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز

7,605,000.00

 USDقمح

عبد الكريم ناجي احمد وهيبة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الجهد املتمرالستيراد البي في س ي و االملنيوم

270,000.00

 USDألواح أملونيوم

زينب الطاهرمحمد أبو عليقة الدعاس

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الجهد املتمرالستيراد البي في س ي و االملنيوم

530,000.00

 USDألواح أملونيوم

زينب الطاهرمحمد أبو عليقة الدعاس

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الجهد املتمرالستيراد البي في س ي و االملنيوم

60,000.00

 USDألواح كوبيست

زينب الطاهرمحمد أبو عليقة الدعاس

شركة االندلس لصناعة االعالف ومشتقاتها

7,625,000.00

 USDاعالف

حافظ شعبان عطية سعد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف الوحدة  -فرع طبرق

شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم

323,063.20

 USDاسماك مجمده

مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا

مصرف الجمهورية  -راس حسن

شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم

175,680.00

 USDاسماك مجمدة

مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا

مصرف الجمهورية  -راس حسن

شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم

80,600.00

 EURاسماك مجمدة

مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا

مصرف الجمهورية  -راس حسن

شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم

110,883.36

 EURسمك مجمد

مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا

مصرف الجمهورية  -راس حسن

شركة ارزاق املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

347,742.72

 EURجبنة شرائح

نوري عبدهللا ابو القاسم قويدر

مصرف الوحدة  -فرع الجادة

شركة الحزام الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

25,680.00

 EURملامة أعشاب

ابراهيم مفتاح محمد الصغير

مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

شركة طيورالجنة الستيراد الكتب والقرطاسية

855,711.82

 USDقرطاسية

خليفه محمد علي ابوطوبه

مصرف الجمهورية  -راس حسن

شركة جبل النوراالستيراد املواد الغدائية

117,280.00

 USDحليب

محمد عبد السالم الطاهرالشيبانى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

1,080,880.00

 EURمواد خام

حمزة احمد محمد وهيبة

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة االثيرالدولي الستيراد مواد البناء ووسائل النقل املختلفة واملستلزمات الزراعية

240,000.00

 USDسيراميك

حمزة محمد ابو عزوم ابوعزوم

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة افاق التقدم الستيراد مواد البناء

117,604.80

EUR

هنيبال شعبان صالح ابوالسعود

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة وادي ساسو الستيراد املواد الغذائية

66,150.00

 EURحليب

ابوبكرالطرشول ابوبكرالورفلى

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

191,250.00

 EURجبنة مطبوخة

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الواحة  -ذات العماد
مصرف الخليج االول الليبي

مستحضرات تجميل

بالط حائط وارضيات
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علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

53,299.62

 EURرقائق ذرة

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الخليج االول الليبي

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

119,150.00

 USDمواد خام

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

329,527.90

 USDمواد خام

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

170,000.00

 USDمواد خام

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

352,935.00

 USDمواد خام

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

138,996.00

 USDمواد خام

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

606,991.10

 USDمصبعات

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز

7,605,000.00

 USDقمح

عبد الكريم ناجي احمد وهيبة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الفضيل الستيراد االطارات

101,338.75

 EURنضائد

سالم رمضان عبد الحفيظ قدح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفضيل الستيراد االطارات

89,607.56

 EURاطارات

سالم رمضان عبد الحفيظ قدح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفضيل الستيراد االطارات

753,016.54

 EURإطارات

سالم رمضان عبد الحفيظ قدح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفضيل الستيراد االطارات

95,806.38

 EURنضائد

سالم رمضان عبد الحفيظ قدح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو افذ من األملنيوم والبي في س ي

101,500.00

 USDالواح االمنيوم

عمرعبدهللا عمرقلوص

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة املتوكل لصناعة األبواب والنو افذ من األملنيوم والبي في س ي

33,180.38

 USDالواح االمنيوم

عمرعبدهللا عمرقلوص

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة الدالي للصناعات الغذائية ذ .م .م

118,656.00

 USDبن وقهوة

محمد عبدالحميد محمد الدالي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

4,254,536.00

 EURمواد خام

حمزة احمد محمد وهيبة

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة الدالي للصناعات الغذائية ذ .م .م

192,000.00

 USDقهوة هندية

محمد عبدالحميد محمد الدالي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الدالي للصناعات الغذائية ذ .م .م

41,450.00

USD

محمد عبدالحميد محمد الدالي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الدالي للصناعات الغذائية ذ .م .م

78,720.00

 USDقهوة هندية

محمد عبدالحميد محمد الدالي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

76,223.53

 USDفالترزيت

عبدهلل عبدالسالم علي عطية

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة تبارك الخيرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

139,239.00

شركة عطرالستيراد املواد الغذائية

102,600.00

 USDشاهى اسود
 EURتن زيت زيتون

عبداملجيد ابراهيم ابوالعيد كشالف

مصرف الوحدة  -فرع الزاوية

فتحى أحمد محمد الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

317,900.00

 USDتن

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

162,750.00

 EURكستردة

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

154,004.00

 USDخميرة

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

162,750.00

 EURكستردة

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

ماكينة تعبئة وتغليف
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شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

242,500.00

 USDحليب

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

66,365.00

 EURفاصوليا علب

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

112,310.00

 EURحمص علب

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

56,155.00

شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية

110,268.00

 EURبازيالء
 EURفول علب

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

ميالد احمد مخلوف بوفطيرة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

234,488.00

 USDاطارات سيارات

محمد صالح بشيرالقاض ي

شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,684,900.81

 EURمستلزمات طبية

ايناس عبدالسالم خليفة الصويعي

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
املصرف التجاري العربي  -قرقارش

شركة التضامن املتميزالستيراد املواد الغذائية

2,217,700.00

 USDدجاج مجمد

يوسف املبروك صالح سميه

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة التضامن املتميزالستيراد املواد الغذائية

2,124,000.00

 USDدجاج مجمد

يوسف املبروك صالح سميه

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

2,016,000.00

 USDلحم بقرمجمد

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

1,513,576.50

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

513,000.00

 USDدجاج مجمد
 USDلحم بقربدون عظم

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

1,291,475.00

 USDافخاذ دجاج مجمد

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

123,782.40

 EURبطاطا مجمدة

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

2,016,000.00

 USDلحم بقرمجمدة

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

200,805.00

 USDدواجن مجمدة

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

1,325,000.00

 USDدجاج مجمد

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

1,008,000.00

 USDلحوم مجمدة

مراد خليل محمد العالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

2,855,616.57

 USDخدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

2,240,493.76

 USDخدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

452,241.39

 USDمعدات تطوير

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة ليبيانا للهاتف املحمول

342,275.40

شركة البشائرالدائمة الستيراد املواد الغذائية

51,260.00

 USDمعدات
 USDزيتون

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

حسام الدين حسين محمود املدهم

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة البشائرالدائمة الستيراد املواد الغذائية

38,300.00

USD

حسام الدين حسين محمود املدهم

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة واللحوم

1,508,645.92

 EURحليب مبخرخالي الدسم

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة الجيل الجديد للتقنية

6,604.30

 EURمعدات اتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الجيل الجديد للتقنية

579,000.00

 USDخدمة ايجارحيز

اعمارمحمد اعمارالبوزيدي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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زبدة فول سوداني

شركة الجيل الجديد للتقنية

154,632.16

 USDتجديد اشتراكات

اعمارمحمد اعمارالبوزيدي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

319,068.00

 USDاحذية

ابراهيم بشيرمحمد سويب

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

308,736.00

 USDاحذية رجالية

ابراهيم بشيرمحمد سويب

شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

952,966.00

 EURمواد خام

شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة

392,502.10

 USDمالبس واحدية رياضية

حمزة احمد محمد وهيبة
وليد ادم عمرالشاعري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة

1,537,511.83

 USDمالبس رياضية

وليد ادم عمرالشاعري

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

839,707.00

 EURادوية بشرية

طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

773,947.06

 EURادوية

طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

776,886.00

 EURادوية ومستلزمات طبية

الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,687,682.40

 EURادوية ومستلزمات طبية

طارق الجالى عمرابوزخار
طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,673,099.21

 EURادوية بشرية

طارق الجالى عمرابوزخار

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة
شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة

58,080.00

 USDمستلزمات طبية

نها الهاشمي الهاشمي املصري

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

87,540.00

 USDمستلزمات طبية

نها الهاشمي الهاشمي املصري

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة

44,095.00

 EURادوية بشرية

نها الهاشمي الهاشمي املصري

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

114,768.00

 EURبسكويت

عزالدين الهادي سالم العماري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

229,313.83

 EURعصائر

عزالدين الهادي سالم العماري

شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

1,015,360.00

 USDزيت كريستال

خيري محمد رجب الديب

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف

706,500.00

 USDالواج عازلة واكسسوار

عبدالعزيزسليمان احمد رحومة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الريادة التجارية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات

300,800.00

 USDمواد تنظيف

احمد ميالد احمد ابو ظهير

شركة الريادة التجارية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات

220,000.00

 USDمواد تنظيف

احمد ميالد احمد ابو ظهير

املصرف التجاري العربي  -املنشية
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة السيول الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

 USDحليب مجفف/مواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الجمهورية  -امليدان

146,000.00

 EURقطع غيارحظائردواجن

عزالدين محمد على الدوش ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة

325,957.79

 EURجبنة ادم

سامي رمضان محمد بن سعد

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء

207,000.00

 EURسراميك

رضا املبروك خليفة عبد هللا

مصرف املتحد  -وكالة صرمان

شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء

53,775.00

 USDمواد صحية

رضا املبروك خليفة عبد هللا

مصرف املتحد  -وكالة صرمان

شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء

150,000.00

 EURسيراميك

رضا املبروك خليفة عبد هللا

شركة الليبية الحديثة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية

103,300.00

 EURادوية

ليلى سعيد سالم الطرميس ى

مصرف املتحد  -وكالة صرمان
مصرف الجمهورية  -املعقول

287,280.00
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شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

245,980.00

 USDزيت ذرة

عماد عبدالسالم عمرعريبي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية

226,380.00

 USDزيت ذرة

عماد عبدالسالم عمرعريبي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرالبراري لصناعة األعالف

273,168.00

 USDزيت ذرة

عماد عبدالسالم عمرعريبي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

300,000.00

 USDاكياس بالستيكية

خالد رجب على الزميم

مصرف الجمهورية -جنزورالشرقي

شركة الساعة إلستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

104,107.50

 EURحفاظات

جبريل شعيب سليمان إبراهيم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املاهرالدولي للمطاحن و االعالف

1,150,638.00

 USDمضافات اعالف

اشرف البشيرعمركنيدل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املاهرالدولي للمطاحن و االعالف

2,341,170.00

 USDاضافات اعالف

اشرف البشيرعمركنيدل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة مشارق االعمارالستيراد السيارات وقطع غيارها

46,661.45

 USDقطع غيار

شاهين عبداملجيد ميلود شاهين

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

136,700.00

 USDغازغاطس

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

72,415.00

 USDأفران

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

257,606.00

 USDافران

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

171,612.00

 USDافران غاز

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

340,442.50

 USDمكيفات

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية

236,155.00

 USDفريز

محمدبشيرمصطفي الغذامس ي

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

186,000.00

 USDمكيفات

حاتم فرج ارحومه سليمان

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف الوحدة  -فرع السوق

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

1,290,500.00

 USDشاشات

حاتم فرج ارحومه سليمان

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

1,203,672.32

 EURمكيفات

حاتم فرج ارحومه سليمان

مصرف الوحدة  -فرع السوق
مصرف الوحدة  -فرع السوق

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

461,750.00

 USDشاشات شارب

حاتم فرج ارحومه سليمان

مصرف الوحدة  -فرع السوق

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

364,250.00

 USDمكيفات شارب

حاتم فرج ارحومه سليمان

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

729,825.17

 EURمكيفات هواء

حاتم فرج ارحومه سليمان

مصرف الوحدة  -فرع السوق
مصرف الوحدة  -فرع السوق

شركة االيثارالستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية واملنزلية

657,030.60

 EURغساالت

حاتم فرج ارحومه سليمان

مصرف الوحدة  -فرع السوق

شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية

770,000.00

شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية

432,000.00

 USDمشروبات غازية
 USDمعجون طماطم

عقيل سليمان احمد رحومة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

عقيل سليمان احمد رحومة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية

339,000.00

 USDشاهي احمر

عقيل سليمان احمد رحومة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية

803,645.00

 USDمشروب غازي

عقيل سليمان احمد رحومة

شركة االستثمارية للصناعات الهندسية وتشكيل املعادن

3,103,410.00

 EURمستلزمات تشغيل

حمزة احمد محمد وهيبة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة الصرح الطبي الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها

184,156.88

 EURافالم تصوير

اسامة سليمان خليفة الحداد

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
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شركة الصرح الطبي الستيراد املعدات الطبية ومستلزماتها

70,055.69

 EURافالم اشعة

اسامة سليمان خليفة الحداد

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة االمانى الدولية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات والعطور

267,017.55

 USDمواد تنظيف

اشرف مسعود عمرو الزرقى

شركة االمانى الدولية الستيراد مواد التنظيف والزينة والخردوات والعطور

26,437.50

 USDمواد تنظيف

اشرف مسعود عمرو الزرقى

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

521,700.00

 USDاطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

309,834.00

 USDاطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

125,000.00

 EURزيت محركات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

717,283.20

 USDاطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

117,169.57

 USDمياه مبردات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

335,173.42

 USDاطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

148,300.00

 EURزيت محركات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

145,260.00

 EURزيوت محركات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

132,444.00

 EURزيت محركات

شركة عطرالصنوبرالستيراد مواد التنظيف

130,130.00

 EURمواد تنظيف

أحمد عمرالفيتوري السويحلى
طارق علي العجيلي الجديد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -وكالة مليته للنفط والغاز

شركة عطرالصنوبرالستيراد مواد التنظيف

128,686.80

 EURمواد تنظيف

طارق علي العجيلي الجديد

مصرف الجمهورية  -وكالة مليته للنفط والغاز

شركة راية النصرالستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

198,150.00

 USDبقوليات

جالل املختارالكونى الجطولى

املصرف التجاري الوطني  -الزاوية

شركة راية النصرالستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة

387,648.00

 USDبن اخضر

جالل املختارالكونى الجطولى

املصرف التجاري الوطني  -الزاوية

شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها

123,480.63

 USDبطاريات سيارات

عمارعامرنصرالفيرس

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

270,750.00

 EURجبنة بيتزا

يحي مصطفى محمد حودة

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

1,709,250.00

 EURجبنة شرائح شيدر

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

1,367,400.00

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

281,796.00

 EURجبنة شيدر
 EURمعجون طماطم

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف الصحاري  -جنزور

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

427,950.00

 EURجبنة شرائح

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

100,980.00

 EURزبدة

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

638,700.00

 EURجبنة شرائح

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة اتمارالليبية الستيراد املواد الغذائية

68,560.00

 EURحليب طازج

ياسين عبد الرزاق محمد قدور

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة اتمارالليبية الستيراد املواد الغذائية

74,340.00

 USDتونة

ياسين عبد الرزاق محمد قدور

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة نهرالربيع لصناعة االعالف وطحن الحبوب

930,000.00

 USDشعير

سالم محمد أحمد معيتيق

مصرف الجمهورية  -مسالتة للصيرفة االسالمية

شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

3,000,000.00

 USDمعجون طماطم

ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

2,990,000.00

 USDسكر

ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى

شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

2,250,000.00

 USDزيت

ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية

2,993,250.00

 USDسكر

ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

216,601.44

 USDجهازمناضيرطبية

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

118,313.09

 USDجهازمناظيرطبية

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

217,248.00

 USDأجهزة Ultrasouds

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

املصرف التجاري الوطني  -العروبة

شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

237,988.30

 EURمواد صحية

شركة املعمارالتام الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية

337,610.00

 USDكابل املونيوم

ابراهيم مسعود ابراهيم دواس
عائشة احمد على السعداوى

مصرف الوحدة  -فرع برج طرابلس
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

41,890.20

 EURغراء رخام

محمد بشيربو عجيلة املصري

مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

46,536.25

 EURقراوت متنوع

محمد بشيربو عجيلة املصري

مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة البندقية الستيراد املواد الغدائية

169,400.00

 EURجبنة شيدر

لطيف محمد عبدهللا سمومة

شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

200,000.00

 USDاشتراكات باقات

مراد امحمد ابوبكربعيج

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية

600,000.00

 USDاشتراكات باقة

مراد امحمد ابوبكربعيج

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الليبية املتخصصة الستيراد املستلزمات الكيماويات الزراعية

86,400.00

 EURمبيدات حشرات

سعد محمد سعد هديه

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة الليبية املتخصصة الستيراد املستلزمات الكيماويات الزراعية

245,000.00

 EURمبيدات

سعد محمد سعد هديه

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

510,842.30

 USDقطع غيارسيارات

عبدالحكيم علي عبيد ذويب

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة بدرمصراتة الستراد واملواش ي واللحوم

1,365,350.00

 USDدجاج مجمد

مهند اسماعيل الصديق الغيراني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات

829,050.00

 USDهواتف

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة شعلة ليبيا الستيراد املواد الخام

92,750.00

 USDمواد خام

صالح الناصرمفتاح ابوحميده

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية

1,226,043.00

 EURبسكويت

شركة الغزل الستيراد املالبس و األحذية
شركة الغزل الستيراد املالبس و األحذية

250,000.00

 USDاحذية

عبدهللا محمد علي الذوادي
خالد عمرمحمد النيحوى

مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

200,000.00

 USDاحذية

خالد عمرمحمد النيحوى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة تويوتا ليبيا ش.م.ح

989,700.00

 USDسيارات

محمد أحمد علي أبوتركيه

مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته

شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

353,650.00

 USDادوات منزلية من زجاج

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

168,610.00

 USDادوات منزلية

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

234,100.00

 USDمستلزمات منزلية بالس

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

202,000.00

 USDمواد منزلية من زجاج

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الكويف الستيراد االدوية واملعدات الطبية

694,930.00

 EURأدوية بشرية

اسامة محمد على الطبيب

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة اإلهتمام إلستيراد األدوات و املعدات الطبية

267,250.00

 EURادوية

حمزة عبدهللا مصطفى املحيش ي

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة كنزك ليبيا الستيراد مواد التظيف

102,195.00

 USDمواد تنظيف

زهرة محمد مصطفى كاشيده

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

الشركة الليبية للحديد والصلب

16,392,812.05

 USDمواد خام

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته

شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

860,000.00

 USDمعدات طبية

الباهى عبدالسالم محمد الفقيه

املصرف التجاري الوطني  -اإلستقالل

شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

331,523.80

 USDمعدات طبية

الباهى عبدالسالم محمد الفقيه

املصرف التجاري الوطني  -اإلستقالل

شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

3,202,920.00

 USDزيت

عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش

مصرف الوحدة  -وكالة الوحدة العربية

شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

4,398,100.00

 USDزيت

شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها

989,260.72

 EURزيوت السيارات

عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش
محمد عمران خليفة بن عون

مصرف الوحدة  -وكالة الوحدة العربية

شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها

857,127.70

 EURزيوت سيارات

محمد عمران خليفة بن عون

شركة الفارس الدولى الستيراد املواد الغدائية

113,547.84

 EURحليب معقم

زهرة احمد عبدالسالم كتير

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

629,968.64

 EURقطع غيار

عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

1,657,642.34

 USDقطع غيار

عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

480,606.84

 USDقطع غيار

عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

1,588,548.28

 USDقطع غيار

عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

360,992.00

EUR

 CBS WARRANTYعبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

473,232.62

EUR

 CBS WARRANTYعبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

540,000.00

USD

 SPACE SEGMENTعبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة

117,032.90

USD

عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة التحدي املميز للصناعات الغذائية

104,000.00

 USDمستلزمات انتاج

عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

مصنع السارية لصناعة اإلسفنج

137,280.00

 USDمواد خام لصناعة االس

عمران على محمد بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع السارية لصناعة اإلسفنج

86,520.00

 USDمواد خام للصناعة

عمران على محمد بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية

33,784.00

 EURبريوش

محمد عبدالحكيم الطاهرعريبى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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TELECOMMUNICATION SE

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة جبل النورالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

221,904.00

 USDأحذية

الهادى بشيرمحمد سويب

مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

213,180.00

 EURحليب

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

630,846.00

 USDنسكافه

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

1,537,427.39

 USDجبنة

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

367,754.75

 EURاغذية اطفال

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

726,976.00

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

480,877.70

 USDحليب نيدو
 USDعلكة وحلوي

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

277,680.30

 EURاغدية اطفال

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

126,000.00

 USDشاهي

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

187,656.77

 USDفستق

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

1,300,684.52

شركة الشهد الصافي لصناعة املواد الغذائية

70,740.00

 USDجبنة مثلثاث
 USDكرتون فارغ

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

محمد أحمد محمد املغربي

شركة الشهد الصافي لصناعة املواد الغذائية

43,430.00

 EURاالت نكسيرالبيض

محمد أحمد محمد املغربي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة طبيب العاصمة ألستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

149,500.00

 USDأدوية

فاطمة حسن علي حدود

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

مصنع طيبة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية

20,353.41

 USDعلب فارغة فليت

بشيراحمد سالم التومي

مصرف الواحة  -فرع مصراته

مصنع طيبة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية

44,500.00

 USDمواد خام لصناعة الصا

بشيراحمد سالم التومي

مصرف الواحة  -فرع مصراته

مصنع طيبة لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والفوارغ البالستكية

19,500.00

 USDفوارغ بالستيكية

بشيراحمد سالم التومي

مصرف الواحة  -فرع مصراته

شركة كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم

322,630.00

 EURادوية جلدية

ناصرعبدالسالم علي الفرجاني

شركة القبطان لصناعة مواد التعبئة والتغليف الغدائي

178,800.00

 USDالخليط املعدني

اسامة العربي هالل هالل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -وكالة املهارى

شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية

465,120.00

 EURحليب مبخر

محمد مصطفي علي ابوبربدعة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية

1,192,587.50

 USDتونة

محمد مصطفي علي ابوبربدعة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية

205,467.50

 USDمنتجات بيطرية

أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية

99,118.00

 USDأدوية بيطرية

أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى

شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية

194,585.00

 USDأدوية بيطرية

أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية

28,204.00

 USDمطهرات بيطرية

أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى

شركة الروبيان للصناعات امللحية

54,750.00

 USDمواد خام لصناعة االم

اياد عبد الرحمان محمد عبد الهادي

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
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شركة رحيق الجبل الستيراد املواد الغذائية

629,721.60

 EURحليب مركز

محمد خليفة بالقاسم املبروك البرعص ي

مصرف الوحدة  -فرع الجردينة

شركة دارالتجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

563,608.80

 USDشاي االحمر

خالد محمد محمد التوهامي

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

89,650.00

 USDشكوالتة

نورمحمد الطاهرالشائبي

مصرف الصحاري  -الزاوية
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

157,860.00

 USDشاهي الذهبي

نورمحمد الطاهرالشائبي

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

385,470.00

 USDزيت عباد الشمس

نورمحمد الطاهرالشائبي

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية

252,450.00

شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية

76,032.00

 EURسردينة معلبة
 USDمعجون طماطم

محمد سالم حسين املدهون
محمد سالم حسين املدهون

مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امل يدان

شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغذائية

92,437.20

 USDزيت طهي

محمد سالم حسين املدهون

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية

1,191,960.00

 USDشاهي

أمعمررمضان املهدى خليفة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

838,282.82

 USDمالبس متنوعة

ميالد امحمد عبدالسيد محمد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

424,987.18

 USDمالبس

ميالد امحمد عبدالسيد محمد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

1,376,069.76

 EURجبنة

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة منافع الستيراد املواد الغذائية

44,352.00

 EURحليب

محمد عياد املبروك غرسة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية املساهمة

219,343.02

 EURمستلزمات طبية

فوزى أحمد محمد عداله

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

190,531.20

 USDادوية بيطرية

عصام عبدهللا الطيب الشارف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

144,686.80

 USDأدوية بيطرية

عصام عبدهللا الطيب الشارف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

52,755.00

 USDمكمالت غذائية بيطرية

عصام عبدهللا الطيب الشارف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

1,408,800.00

 USDمواد خام

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

1,701,000.00

USD

ناصرعثمان مصطفى الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

227,933.00

 USDسيليكون

ناصرعثمان مصطفى الضراط

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

401,768.00

 USDمستلزمات انتاج

ناصرعثمان مصطفى الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

538,960.00

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

1,412,460.00

 USDمستلزمات انتاج
 USDبوليول

ناصرعثمان مصطفى الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

ناصرعثمان مصطفى الضراط

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

1,180,000.00

USD

tdi

ناصرعثمان مصطفى الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

768,000.00

USD

tdi

ناصرعثمان مصطفى الضراط

شركة االحالم لصناعة االسفنج واملراتب

124,000.00

 USDحديد لصناعة املراتب

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
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ناصرعثمان مصطفى الضراط

ناصرعثمان مصطفى الضراط

شركة أقارالستيراد املواد الغدائية

94,000.00

 EURشكوالطة

عبدالوهاب رجب ضياف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة أقارالستيراد املواد الغدائية

128,000.00

 EURشكوالطة

عبدالوهاب رجب ضياف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

452,500.00

USD

 EVAPORATED MILKعالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

204,284.16

 EURجبنة شرائح

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

482,328.00

 EURجبنة

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

91,045.40

 EURعصائر

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

124,833.28

 EURحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

502,740.00

 USDحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

484,120.00

 USDحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

198,374.40

 EURجبنة موزريال

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

959,500.00

 USDزيت دوارشمس

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

142,747.52

 USDخميرة

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

140,325.20

 EURزيت

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

195,212.73

 USDحليب

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

97,460.69

 USDجبنة

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

90,558.00

 EURجبنة موزاريال

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي

91,540.00

 EURجبنة

منصورالمين بن حليم

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة عماد الحياة الستيراد املواد الغذائية
شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها

209,124.00

 USDحليب معقم

ابراهيم حمد ارحومه محمد

مصرف الوحدة  -الوحده العربيه االسالمي

3,990,000.00

 USDصويا

سالم خليفه بالقاسم املبروك

مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)

مصنع منارة شحات لالملنيوم

117,788.00

 EURاكسسورات ألومنيوم

خالد أحمد محمد الضراط

مصنع منارة شحات لالملنيوم

106,500.00

 EURاكسسورات الومنيوم

خالد أحمد محمد الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

مصنع منارة شحات لالملنيوم

36,010.68

 EURاكسسورات الومنيوم

خالد أحمد محمد الضراط

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

614,337.00

 USDغساالت

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

108,270.00

 USDافران غاز

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

139,790.00

 USDغساالت

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

279,360.00

 USDشاشات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
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شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

516,860.00

 USDتالجات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

279,900.00

 USDمكيقات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

154,164.75

 USDتالجات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

408,960.00

 USDتالجات مياه

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

153,565.00

 USDمكيفات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرزدات مسؤولية محدودة

564,117.00

 USDفريز

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

1,220,000.00

 USDصويا

عبدهلل سالم مفتاح عامر

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة فراسين الستيراد املواد الغذائية

121,706.50

 USDخميرة

سالم ابراهيم سالم الرعيض

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة

345,920.00

 USDخميرة

الفيتوري على الفيتوري النعمي

مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية املساهمة

388,800.00

 USDخميرة

شركة زادكو فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,268,178.48

 EURحليب اطفال

الفيتوري على الفيتوري النعمي
زينب جمعة عمارالعسكرى

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة زينورلصناعة الصاج املضلع املعزول

240,000.00

 USDلفات حديد مطلية

عبداملنعم محمد رمضان حمودة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة مرمرليبيا الستيراد املواد الغذائية

262,800.00

 EURتونة

عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

459,470.45

 USDادوية

حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

813,763.00

 USDأدوية

حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة بانوراما ليبيا لصناعة االعالف

527,580.00

 EURصوامع تخزين حبوب

علي مصطفى محمد أبوفناس

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة بانوراما ليبيا لصناعة االعالف

1,549,600.00

 USDشعير

علي مصطفى محمد أبوفناس

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة املسارالليبي الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

348,536.00

 USDحفاظات أطفال +مناديل

عفاف خليفة عبدهللا زوبى

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

144,000.00

 USDمواد خام

شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف

392,400.00

 USDمواد خام

عبداملولى ابوبكرمحمد زيتون
عبداملولى ابوبكرمحمد زيتون

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوادى الكبيرالستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

53,390.80

 EURأسمدة ومخصبات زراعية

سيف النصرعبد الستارساس ي ابو سيف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة الوادى الكبيرالستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

198,400.00

 USDأسمدةومبيدات صحة

سيف النصرعبد الستارساس ي ابو سيف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة الوادى الكبيرالستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية

64,694.42

 USDاسمدة زراعية

سيف النصرعبد الستارساس ي ابو سيف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم

453,600.00

 USDزيت

خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة الطموح املتحدة الستيراد املواد الغذائية

372,400.00

 USDحليب معقم

علي ابوبكرمحمد العنيزى

املصرف التجاري العربي  -حي األنلس

شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

109,682.00

 USDمولدات كهرباء

اسامة رجب ابراهيم الحاج احمد

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
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شركة الخيرالوطنية إلستيراد األغذية

1,625,000.00

 USDسكر

عصام سالم على على

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية

224,828.09

 EURافران كهربائية

عبدالباسط سعد محمد ابوجناح

مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية

118,626.00

 USDافران

عبدالباسط سعد محمد ابوجناح

مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية

254,360.00

 USDمجمدات

عبدالباسط سعد محمد ابوجناح

مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية

1,295,650.00

 USDمكيفات

عبدالباسط سعد محمد ابوجناح

مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية

2,427,238.00

شركة حدائق الجبل لتصنيع اعالف و مشتقاتها

1,400,000.00

 EURخط تعبئة مياه شراب
 USDقمح طري

عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش

مصرف اليقين  -فرع مصراته

عطيه مراجع حمد محمد

مصرف الجمهورية-املختارللصر افة االسالمية

شركة حدائق الجبل لتصنيع اعالف و مشتقاتها

1,240,000.00

 USDشعير

عطيه مراجع حمد محمد

مصرف الجمهورية-املختارللصر افة االسالمية

شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة

1,495,170.00

 USDقمح طري

شعبان عياد حسين ابوقرين

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

82,000.00

 USDنسكافيه

خالد مفتاح رمضان الناكوع

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

62,016.00

 USDحليب كامل الدسم

خالد مفتاح رمضان الناكوع

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية

94,600.00

 EURجبنة شيدر

خالد مفتاح رمضان الناكوع

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة صدى النورالستيراد املواد الغذائية

2,172,800.00

 USDدجاج مجمد

عبد الرحمن علي محمد سالم

مصرف الجمهورية  -امل قريف

شركة صدى النورالستيراد املواد الغذائية

2,209,440.00

 USDدجاج مجمد

عبد الرحمن علي محمد سالم

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة النورس لصناعة االعالف

2,800,000.00

 USDشعير

عبدهلل سالم مفتاح عامر

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة املجد إلستيراد معدات األسنان

57,280.00

 EURاجهزة تصويروحشوات ا

العارف املولدي ابو القاسم منصور

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

مصنع النجمة املضيئة لصناعة االكياس البالستيكية

316,305.00

 USDمواد خام

على محمد ابراهيم السوالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

326,367.00

 TNDأدوية

نوارة علي محمد اقزيط

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

452,745.00

 TNDأدوية

نوارة علي محمد اقزيط

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم

59,280.00

 USDالعدس االخضر

مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم

72,000.00

 USDحمص

مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم

36,000.00

 USDنشأ الذرة

مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم

54,240.00

 USDعدس احمر

شركة روبينا لصناعة الرخام والجرانيث

28,286.00

 USDرخام

مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي
محمد نورالدين محمود البدرى

مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة روبينا لصناعة الرخام والجرانيث

37,200.00

 USDجر افيت

محمد نورالدين محمود البدري

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة الر أفة الطبية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

645,620.37

 EURأدوية بشرية

فاطمة محمد على حامد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل

2,000,000.00

 USDحفاظات اطفال

صالح مسعود محمد مسعود

مصرف الجمهورية  -حى األندلس

شركة اللؤلؤ املميزة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم و الفواكه الطازجة

275,958.48

 EURحليب معقم

مروان منصوررحومة الجفال

مصرف الجمهورية  -امليدان

مصنع امجد التاني الصناعة مواد التنظيف

206,875.00

 EURمواد خام

محمد احفيظ محمد الشبشوبي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا الستيراد البصريات وملحقاتها

130,000.00

 EURعدسات طبية

عرفات محمد مصباح الفرجاني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املدارالجديد

262,656.00

 EURبطاقات تعبئة

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املدارالجديد

190,000.00

 EURبطاقات اشتراك

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املدارالجديد

1,705,000.00

 USDمنظومة تجارة الكترون

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املدارالجديد

845,000.00

 USDخدمات دعم فنى وصيانة

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املهندسين الجادين لصناعة املواد الغدائية

83,400.00

 USDمواد تغليف مواد غذائ

فرحات محمد احمد البحرى

مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة االفضل لصناعة االعالف

423,500.00

 USDصويا

محمد سعيد على القطوس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االفضل لصناعة االعالف

610,000.00

 USDذرة

محمد سعيد على القطوس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

2,986,000.00

 USDسيارات

هيثم سليمان حسين حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

98,853.05

 USDاطارات

شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,914,636.00

 EURحليب اطفال

هيثم سليمان حسين حسين
نورالدين عبدالرازق سالم الزواوى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,284,411.84

 EURحليب اطفال

شركة الدانوك الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,559,736.00

 EURحليب اطفال

نورالدين عبدالرازق سالم الزواوى
نورالدين عبدالرازق سالم الزواوى

مصرف الوحدة  -فرع املختار

شركة مجموعة النجم الالمع إلستيراد األثاث

123,000.00

 USDمفروشات ومنسوجات

عادل محمد البشيرابوشاقور

مصرف الجمهورية  -غريان

شركة مجموعة النجم الالمع إلستيراد األثاث

120,000.00

 USDمنسوجات ومفروشات

عادل محمد البشيرابوشاقور

مصرف الجمهورية  -غريان

شركة امليزان لصناعة املواد الغذائية

143,416.20

 EURمواد خام

طارق العارف ابوعيس ى قراف

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

61,860.00

 EURقهوة

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

28,745.28

 EURحليب معقم

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

54,035.18

 USDارز

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

22,469.84

 EURزيت زيتون

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

31,572.34

 GBPحبوب افطار/كرن فلكس

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

50,148.86

 EURبسكويت/مكرونة/بشماط عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

35,194.40

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

 USDشاي

33

مصرف الوحدة  -فرع املختار
مصرف الوحدة  -فرع املختار

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

52,959.05

 EURصلصة طماطم

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة طيبات الطبيعة الستيراد اللحوم واملواش ي

280,000.00

 USDدجاج مجمد

املبروك محمد عمران الشطشاط

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

65,100.00

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

238,896.00

 EURحليب معقم
 EURتفاح و كمثرى

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

68,299.20

 USDحليب معقم

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

154,375.00

 USDحليب مبخر

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

196,250.00

 USDزيت دوارالشمس

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

137,088.00

 EURجبنة شرائح

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

432,768.00

 EURتفاح  /كمثري

عبد الهادي احمد الصيد بيوك

شركة املرام الستيراد االدوية واملعدات الطبية املساهمة

56,495.00

 EURمحاليل مختبرات

ابراهيم محمود الجهاني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد

968,214.00

 USDأحذية

راندا الطاهرمحمد ابو راوي

مصرف الوحدة  -فرع الجادة

شركة الحدوة للخدمات السياحية املساهمة

485,000.00

 USDتعبئة رصيد منظومة

عصام صالح محمد الحمال

شركة رونق املائدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ى واللحوم

113,547.84

 EURحليب كامل الدسم

فوزية مسعود ميالد التومى

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -جنزور

مصنع املدينة لتعبئة ومعالجة املياه

48,000.00

 USDرقائق املونيوم

جمال االمين علي التركي

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم

337,500.00

 GBPجبنه شيدر

فيصل خليفة صالح الشيب

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم

756,815.50

 EURجبنة شرائح

فيصل خليفة صالح الشيب

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة تترا الستيراد املواد الغذائية

80,090.40

 EURحليب

طالل محمد حسونة االى أمين

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

162,449.00

 USDفانيليا و كريم شانتى

شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

163,875.00

 USDزيت ذرة

عبدالفتاح محمد املعمري نوم
عبدالفتاح محمد املعمري نوم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مستقبل املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

272,000.00

 EURزيت نباتي

اسكندرساس ى سالم عشينى

شركة مستقبل املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

144,000.00

 EURجبنة مثلثاث

اسكندرساس ى سالم عشينى

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية

24,495.00

 USDافران

فاضل مفتاح امحمد انفيص

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية
شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية

124,175.00

 EURشاشات تلفزيون

فاضل مفتاح امحمد انفيص

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

233,450.00

 USDمكيفات

فاضل مفتاح امحمد انفيص

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية

141,125.00

 USDمجمدات وثالجات

فاضل مفتاح امحمد انفيص

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل

1,057,025.00

 EURحليب أطفال بريمافيتا

خالد السايح بشيرعمر

مصرف الجمهورية  -املغاربه
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرقطة الستيراد املواد الغذائية

52,850.00

 USDيونيوم النشون دجاج

وليد عبدالحميد بوعجيلة املهدي

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

2,420,000.00

 USDصويا

أنورفرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

125,100.00

 USDزيت صويا

أنورفرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

297,292.80

 USDمضافات اعالف دجاج

أنورفرج محمد امسلم

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

71,550.03

 USDجهازتجهيزغرف طبية

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

85,838.04

 USDجهازتجهزغرف طبية

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

86,293.84

 USDمنظارجهازهضمي

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

162,562.21

 USDمناظيرطبية

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة االساورالستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

146,775.00

 USDدقيق قمح

ابوبكرمحمد عبدهللا عمران

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة دلتا فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية

121,229.00

 EURحفاظات

عبد العزيزإمبارك رجب الصفراني

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

229,056.00

 USDقهوة هندية

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

602,810.00

 USDقهوة هندية

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

390,636.00

 USDسمن نباتي

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

77,856.64

 USDفلفل أسود فيتنامي

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

101,514.96

 USDكاجو فيتنامي

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

67,188.00

 USDجوزهند مجفف

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

504,477.10

 USDلوزامريكي

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

176,850.00

 USDسمن وجلوكوز

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

550,312.00

 USDلوزامريكي

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن

668,865.90

 EURمستلزمات صناعة حلويا

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة التحدي الصامد للمطاحن واألعالف

158,000.00

 EURمركزات لصناعة االعال

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة التحدي الصامد للمطاحن واألعالف

150,600.00

 USDمركزات اولية لصناعة

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة الحصن املض ي ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية

385,000.00

 EURاسمنت بورتالندي

أحمد فتحي علي الرتيمي

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة الصفوة الرائدة للصناعات البالستيكية

73,650.00

 USDمواد خام بالستيكية

الهادى احمد محمد العكاش ى

مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس

شركة الصفوة الرائدة للصناعات البالستيكية

186,927.35

 USDبولي ايثيلين

الهادى احمد محمد العكاش ى

مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس

شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

1,997,600.00

 USDزيت ذرة املروة

بشيرسليمان أبوعجيلةقداد

مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس
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شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

750,750.00

 USDزيت ذرة املروة

بشيرسليمان أبوعجيلةقداد

مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس

شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية

799,134.00

 USDزييت طهي

حسن عامرالرثيمى طالب

شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية
شركة الحلول الطبية الستيراد املعدات الطبية

1,038,874.20

 USDزيت الذرة

حسن عامرالرثيمى طالب

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

109,200.00

 USDمعدات طبية

ايمن ابوبكرميلود الساحلى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة مجموعة الزعفران الستيراد املواد الغدائية

196,500.00

 USDعصائرفمتو مركز

حسين محمد بشيرشاليك

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة مجموعة الزعفران الستيراد املواد الغدائية
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

305,370.00

 USDعصائر

1,911,785.74

 USDخدمات تركيب ابراج

حسين محمد بشيرشاليك
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

1,284,218.40

 USDخدمات تركيب ابراج

1,315,506.88

 USDخدمات تركيب ابراج

علي محمد عمران الغزيوي
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

3,000,000.00

 USDاتفاقية تعديل الخدمة

125,000.00

 USDخدمات

علي محمد عمران الغزيوي
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

301,317.08

 EURخدمات مشروع برج ليبي

41,798.61

 USDتوسعة وحل متطلبات US

علي محمد عمران الغزيوي
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

1,824,478.78

 USDخدمات تركيب ابراج ات

1,745,168.06

 USDخدمات تركيب ابراج

علي محمد عمران الغزيوي
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

299,346.00

 EURمشروع

9,873.50

 USDخدمات

علي محمد عمران الغزيوي
علي محمد عمران الغزيوي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة الصرح الجديد للصناعات البالستيكية

217,923.75

 USDمواد خام

سالم ميالد حسين طنقور

شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

74,550.00

 EURجبنة

مندرالفاهم عيس ى الجربى

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
مصرف الخليج االول الليبي

شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية

169,884.00

شركة املواش ي العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم و املالبس و األجهزة

1,060,000.00

 EURجبنة
 EURعجول حية

مندرالفاهم عيس ى الجربى

مصرف الخليج االول الليبي

مصطفى محمد أبوبكرقرقوره

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

454,410.00

 USDزيت ذرة

عمرعادل عمرالزبتة أبوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

454,410.00

 USDزيت طهي

عمرعادل عمرالزبتة أبوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة جمال العالم الستيراد املواد الغدائية

69,400.00

 USDبسكويت

نيروزبشيرعبدالسالم الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

2,267,000.00

USD

شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

992,350.00

 USDزيوت

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
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مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

 DESING WORKمحمد عمرالفيتوري السويحلي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

محمد عمرالفيتوري السويحلي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية

578,150.00

 USDزيوت

محمد عمرالفيتوري السويحلي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

317,122.20

 USDشاي

عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

97,470.00

 USDشاي

عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم والفواكه

3,290,950.00

 USDسكر

ساسية بشيرصالح ارتيمة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم والفواكه

368,550.00

 USDسكر

ساسية بشيرصالح ارتيمة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

417,257.64

 USDقطع غيارمختلفة

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

477,540.00

 USDقطع غيار

سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية

4,954,572.72

 USDمضخات صرف صحي

التبروري عثمان محمد التبروري

املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز

شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية

4,919,313.60

 USDمضخات صرف صحي

التبروري عثمان محمد التبروري

شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية

4,902,069.36

 USDمضخات صرف صحي

التبروري عثمان محمد التبروري

املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز

شركة املنتج العريق للصناعات الغذائية

57,760.56

 EURمواد خام-مصبعات

محمد محمد محمد الزعلوك

مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

شركة الفضاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية

1,750,000.00

 USDحليب نيدو

أحمد سعيد علي شقلوف أبوبريدعه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الفضاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية

1,800,000.00

 USDتونة

أحمد سعيد علي شقلوف أبوبريدعه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الجيد للصناعات الغذائية

2,585,448.00

شركة الجيد للصناعات الغذائية

1,152,112.50

 EURمستلزمات انتاج
 EURمسحوق حليب

محمد الطاهرأحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

محمد الطاهرأحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد للصناعات الغذائية

2,190,000.00

 EURمواد خام زبدة

محمد الطاهرأحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد للصناعات الغذائية

1,212,750.00

 EURحليب

محمد الطاهرأحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد للصناعات الغذائية

1,273,387.50

 EURمواد خام حليب بودرة

محمد الطاهرأحمد عيس ى

شركة دارالخبرة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

136,779.66

 EURمواد كهربائية

عبدالسالم بشيرعبدالسالم الشريف

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -مصراتة

شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية

122,569.92

 USDمعجنات غذائية مكرونة

رضاء عبدهللا محمد عبدهللا

مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

288,000.00

 USDسكر

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

288,000.00

 USDخام سكر

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

288,000.00

 USDسكر

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

288,000.00

 USDسكر

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

236,670.00

 USDبذورعباد الشمس

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية

192,000.00

 USDقهوة خام

عبدالرؤوف منصوراحمد ابوسنينة

مصرف الجمهورية  -امليدان
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شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

1,051,050.00

 USDزيت طهي

أنوربشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -بحوث النفط

شركة امتداد الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

150,000.00

 USDاسماك مجمدة

عالء سعيد عبدهللا النوارى

مصرف الصحاري  -املختار

شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

538,020.00

 USDشاي

حسام على عبدالسالم الفرجاني

مصرف الجمهورية بالخير

شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

204,750.00

 USDشاي

حسام على عبدالسالم الفرجاني

مصرف الجمهورية بالخير

شركة كيان ليبيا الستيراد املواد الغدائية واللحوم

39,366.00

 EURكريم مجمد جيالطي

اسامة جمعة محمد الغرياني

مصرف السراي  -وكالة السياحية

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

22,533.12

 EURبسكويت مشكل

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

45,360.00

 USDلبنة تركية

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

585,570.00

 USDحليب معقم

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

133,890.00

 USDحلوة شامية

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

253,200.00

 USDعصائر

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

68,198.35

 USDعصير

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية

66,335.50

 USDسكرستيفيا

رمضان سالم عبد هللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املرجان الدولية الستيراد املواد الغذائية

102,600.00

 USDجبنة

عبد الناصرالهمالي بشيرالزنتوتي

مصرف املتحد  -وكالة السوانى

شركة بئرلياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

801,245.00

 EURمضخات مياه

خالد املهدى ابراهيم صوله

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة بئرلياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

203,957.68

 EURمضخات

خالد املهدى ابراهيم صوله

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة بئرلياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

385,806.95

شركة نعومة امللمس اإلستيراد املواد الغدائية

1,202,500.00

 EURمضخات مياه وقطع غيار
 USDعجول حية

خالد املهدى ابراهيم صوله
عبدالرحمن رمضان مصطفى جهان

مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -سوق الثالثاء

شركة السديرالنتاج الدواجن والبيض بأنواعها

117,763.20

 USDحضائرالنتاج البيض

اسماعيل محمد احمد ين نصر

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة دارات إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

150,100.00

 USDتونة

بدرالدين على عبدالسالم الفرجانى

مصرف الجمهورية بالخير

شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

523,092.44

 USDمالبس

مصعب مفتاح امحمد محمد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زادهم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

237,900.00

 USDشاهى

عائشة الهادي مسعود االعوج

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زادهم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

32,230.00

 USDشكالطة بيضاء

عائشة الهادي مسعود االعوج

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اشبيليا الستيراد االجهزة املواد الكهربائية

90,000.00

 USDافران

بشيرحسين حمد العمامى

شركة سانية الغدائية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

316,240.00

 USDدجاج مجمد

نورا محمد عبدالصمد تنتوش

مصرف الوحدة  -الوحده العربيه االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة سانية الغدائية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

86,671.00

 EURفواكه بحر

نورا محمد عبدالصمد تنتوش

شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم

193,320.00

 USDدجاج مجمد

نورا محمد عبدالصمد تنتوش
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مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم

223,546.69

 USDدواجن مجمدة

نورا محمد عبدالصمد تنتوش

مصرف الخليج االول الليبي

شركة خيرات الصفوة الستيراد املواد الغذائية ذ.م.م

75,039.30

 EURحليب كامل الدسم

احمد فرج محمد لطيرش

شركة خيرات الصفوة الستيراد املواد الغذائية ذ.م.م

149,940.00

 USDبطاطا مجمدة مستقيمة

شركة الرضوان الستيراد االدوية

187,864.86

 USDشراب فيربليكس 40مج

احمد فرج محمد لطيرش
طارق رضوان الطاهر

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة اكسيرالصحة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

129,020.00

 EURادوية

صالح الدين عبدالحميد االمين الجداع

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية

252,424.62

 USDكهربائية

طارق النورى سالم مفتاح

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك

552,000.00

 USDمواد خام

أحمد إمحمد ميالد املزوغى

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك

882,400.00

 USDمواد خام

أحمد إمحمد ميالد املزوغى

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك

552,000.00

 USDمواد خام

أحمد إمحمد ميالد املزوغى

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجرانيت ومواد البناء

306,030.00

 EURبالط

إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجرانيت ومواد البناء

139,294.80

 EURرخام

إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة األوراس التجارية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

150,803.27

 EURعصائر

محمد الصديق علي الكيالني

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

394,786.27

 USDمالبس

محفوظ محمد محفوظ بريش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

437,000.00

 USDمالبس

محفوظ محمد محفوظ بريش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات

168,583.24

 USDمالبس

محفوظ محمد محفوظ بريش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية

159,000.00

 USDفستق

شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية

180,510.00

 USDلوزمقشر

عبدهللا املصرى رمضان ماطوس
عبدهللا املصرى رمضان ماطوس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية

99,008.00

 USDبندق

شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية

159,000.00

 USDفستق مقشر

عبدهللا املصرى رمضان ماطوس
عبدهللا املصرى رمضان ماطوس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية

99,008.00

 USDبندق

عبدهللا املصرى رمضان ماطوس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

1,503,000.00

 USDمعدات طبية

رابعة عمرابراهيم ابورويص

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

2,176,000.00

 USDمستلزمات طبية

رابعة عمرابراهيم ابورويص

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة سيدرا العاملية إلستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

2,824,000.00

 USDمستلزمات طبية

رابعة عمرابراهيم ابورويص

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

4,827,400.00

 USDمواد خام

حمزه احمد محمد اوهيبه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة القمة املتحدة إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

800,000.00

 USDمعدات زراعية

خليل مفتاح احمد عبدالجليل

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة جوهرة االعمارلصناعة املطاحن واالعالف

7,125,000.00

 USDشعير

انس فهيم عطيه ادم

مصرف الوحدة  -فرع حديقة الشعب
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة جوهرة االعمارلصناعة املطاحن واالعالف

8,550,000.00

 USDشعير

انس فهيم عطيه ادم

مصرف الوحدة  -فرع حديقة الشعب

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

75,536.50

 USDسليكون ورغوة فواصل

عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

127,450.00

 USDسخانات مياه

عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

53,163.51

 USDكوال و الصق

عبدالحكيم مصطفى العربى الشريف

شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية

2,996,500.00

 USDسكر

أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية

2,996,500.00

 USDسكر

أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية

2,666,600.00

 USDتن

أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم

2,473,500.00

 USDمواش ي

انس عبدهللا عبدالقادرابراهيم

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة عروس البيضاء الستيراد املواش ي و اللحوم

2,000,000.00

 EURمواش ي

انس عبدهللا عبدالقادرابراهيم

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

514,650.87

 USDاطارات سيارات

وليد علي الطاهراالحمر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

147,456.96

 USDبطاريات سيارات

وليد علي الطاهراالحمر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املركبات املتحدة الستيراد االطارات والنضائد

324,630.08

 USDنضائد

وليد علي الطاهراالحمر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

2,649,672.00

 USDموز

فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

176,175.00

 USDموزطازج

فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

46,500.00

 EURاسماك مجمدة

طارق محمد الفيتورى مرغم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

108,000.00

 USDاسماك مجمدة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

110,400.00

 USDسمك مجمد

طارق محمد الفيتورى مرغم
طارق محمد الفيتورى مرغم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

80,325.00

 EURاسماك مجمدة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

153,600.00

 USDفواكة بحرمجمدة

طارق محمد الفيتورى مرغم
طارق محمد الفيتورى مرغم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

249,400.00

 USDاسمنت

عادل فرج محمد املبسوط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

249,400.00

 USDاسمنت

عادل فرج محمد املبسوط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء
شركة النوراألول الستيراد املواد الغذائية

210,700.00

 EURاسمنت بورتالندي

عادل فرج محمد املبسوط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

159,600.00

شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

942,790.00

 USDشاهي
 EURعجول حية

عبدالحكيم محمد مفتاح الصويري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

463,680.00

 USDبطاطا مجمدة

عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

1,430,000.00

 USDابل

عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة غصن الزيتون الستراد املواد الغدائية د م م

740,000.00

 EURمواش ي

عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

275,731.95

 USDبسكويت وشكالطة

عبد الرزاق الطاهرمحمد الكشيك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة غصن الزيتون الستراد املواد الغدائية د م م

208,641.00

 USDزيت ذرة

عبد الرزاق الطاهرمحمد الكشيك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

محطة املراعي للدواجن واالمهات

196,732.80

 EURبيض مخصب

خالد مفتاح ميالداملجدوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السد الحديثة لصناعة االعالف

2,360,000.00

 USDصويا حب

املنيراملبروك محمد ابوقيلة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السد الحديثة لصناعة االعالف

3,493,750.00

 USDاعالف

املنيراملبروك محمد ابوقيلة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السد لصناعة االعالف

4,095,000.00

 USDذرة خام

بيشيراملبروك محمد ابوقيلة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية

2,378,105.00

 USDمعدات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية

2,495,088.00

 USDمستلزمات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة باب طرابلس الستيراد االدوية و املختبرات و املعدات الطبية

2,471,912.00

 USDمستلزمات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الشفاء الباهرالستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

2,331,631.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الشفاء الباهرالستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

2,658,006.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الشفاء الباهرالستيراد االجهزة و املعدات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

2,308,994.00

 USDمستلزمات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة نورلصناعة الحفاظات و املناديل الورقية و مواد التنظيف

1,425,330.00

 USDمواد خام

أنوربشيرسليمان قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة جبل الكوف الستيراد السيارات و قطع الغيار

1,964,950.00

 USDسيارات

خالد علي محمد الجارد

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,350,000.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبدالواهب احمد بوراوي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املض ئ لصناعة مواد البناء و الياجور

106,186.14

 EURمعدات مصنع

إمحمد على إمحمد الفقى

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة الجودة الر اقية للصناعات الغذائية
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

109,990.00

 USDحليب بودرة

عبدالناصراملهدي امحمد الطيار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

5,360,000.00

 USDصويا

شركة دانوب الستيراد االدوية واملعدات الطبية

54,500.00

شركة املشاتل العاملية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

290,757.60

 USDادوية بشرية
 EURصابون

حمزه احمد محمد اوهيبه
خالد الصادق الالفي لحول

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

مروة علي عبدالرسول ارنين

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

113,961.50

 USDافران

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

73,947.00

 USDمعدات كهربائية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

60,287.00

 USDادوات منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

34,398.40

 USDمعدات منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

55,520.00

 USDادوات منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

71,430.00

 USDمواد منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

108,301.20

 USDمعدات كهربائية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

217,325.00

 USDافران كهربائية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

84,037.50

 USDكهربائية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

904,176.00

 EURجبنة شرايح

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

684,950.00

 EURثن

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

1,369,900.00

 EURثن

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

197,574.00

 EURحليب معقم

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

122,208.00

 USDحليب

خميس حلمي ابراهيم املغربي

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

141,120.00

 EURجبن

خميس حلمي ابراهيم املغربي

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

44,089.92

 EURحليب

خميس حلمي ابراهيم املغربي

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه

1,975,659.20

 USDدجاج مجمد

أحمد فوزي محمد أبو سديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بياض الصحراء الستيراد األالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

2,528,000.00

 USDحضيرة دواجن الية

خالد فتحي أبوعجيلة بن صليل

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة افنان الجديدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

69,950.00

 EURحليب باودر

امجد املرغني امبارك شاهين

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية

551,320.00

 USDزيت عباد الشمس

محمد منصورمفتاح شغيب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

مصنع الحرية لصناعة الصفائح الشبكية

212,500.00

 USDلفات حديد مجلفن

عبدالسالم منصورمفتاح شغيب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية

1,192,744.78

 EURكهربائية

جمال على محمد الشبو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مجموعة االرين الطبية الستيراد االدوية و املستلزمات و املعدات الطبية

32,941.06

مصنع البنيان لصناعة االنابيب البالستيكية

63,884.00

 EURأدوية
 USDكرتون وعلب فارغه

محمد العجيلى محمد وريجيغ

مصرف الجمهورية  -وكالة طريق السواني

محمد سالم امحمد عنيبه

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية

153,917.50

 USDدجاج مجمد

امحمد سالم امحمد عنيبه

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية

695,267.50

 USDدجاج مجمد

امحمد سالم امحمد عنيبه

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة جوهرة االعمارلصناعة املطاحن واالعالف

7,125,000.00

 USDشعير

انس فهيم عطيه ادم

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة جوهرة االعمارلصناعة املطاحن واالعالف

5,130,000.00

 USDشعير

انس فهيم عطيه ادم

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

191,328.00

 USDمواد كهرومنزلية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا

شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

234,590.00

 USDمواد كهرومنزلية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا

شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

108,500.00

 USDمواد كهرومنزلية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا
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شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

192,243.50

 USDمواد كهرومنزلية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا

شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

146,377.50

 USDمواد كهربائية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا

شركة أيادي الشفاء للخدمات الطبية

139,500.00

 USDطاقم عمليات

عبدالعظيم عمرامحمد اعباد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الغزالة العربية لصناعة األعالف

1,550,000.00

 USDشعير

الصديق فرج عبدهللا حنيش

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء

108,198.10

 EURالواح الياف خام

اسامة خليفة الهاشمي املقلة

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء

127,000.00

 EURأخشاب

اسامة خليفة الهاشمي املقلة

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربائية واملولدات

150,135.00

 USDمولدات

نادرمحمد ميالد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربائية واملولدات

148,552.47

 USDمولدات

نادرمحمد ميالد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الطود الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقلية ومستلزماتها وقطع غيارها

470,004.00

 USDر افعات شوكية

علي أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة درصاف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املهري السريع لنقل البضائع املحدودة

214,500.00

 USDبرسلين

500,005.00

 USDاشتراك ربع سنوى

ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشيني
أحمد محمد ابراهيم البشاري

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة بورما الستيراد املواش ى واللحوم

1,448,550.00

 USDفخذة دجاج مجمدة

عبدالحميد العجلي احمد دخيل

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة بورما الستيراد املواش ى واللحوم

1,218,750.00

 EURدجاج مجمد

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

301,990.00

شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

500,000.00

عادل الصويعي محمد الصويعي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

540,000.00

 USDجبنة
 USDزيتون اخضر
 USDزيتون

عبدالحميد العجلي احمد دخيل
هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الجمهورية -بنغازي املدينة

عادل الصويعي محمد الصويعي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية

194,800.00

 USDزيتون

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية

129,350.00

USD

 SARDINESعلي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة دوجال الستيراد املواد الغذائية

80,000.00

شركة النورالحديثة الستيراد املواد الغذائية

50,266.00

 EURتونة
 USDزيتون

محمد عبدهللا نويجي املغيربي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

وليد رمضان على منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

458,575.04

 EURتونة

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

551,327.91

 USDشكالطه

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

594,978.17

 USDشكالطة

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

90,194.14

 USDلحوم مجمدة

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

113,556.36

 EURشكوالطه

شركة االتحاد الرائدة الستيراد األثاث

120,000.00

 USDاثاث

خالد خليل خليفة القزاز
ميسم سليمان طارق الفوناس

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

203,101.50

 USDبسكويت

عبدالناصرعبدالسالم حسين

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

216,305.90

 USDشكالطة

عبدالناصرعبدالسالم حسين

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

233,696.00

 USDمكسرات

عبدالناصرعبدالسالم حسين

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

89,612.70

 EURعسل

عبدالناصرعبدالسالم حسين

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

729,011.50

 USDبسكويت

عبدالناصرعبدالسالم حسين

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

233,932.00

 USDبسكويت

عبدالناصرعبدالسالم حسين

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

159,250.00

 USDمشروبات غازية

شركة البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف

930,000.00

 USDصويا

عبدالناصرعبدالسالم حسين
عائشة عبدهللا خلف أبوراوى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة البروج املتحدة االولى الستيراد الحبوب واالعالف
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

3,660,000.00

 USDصويا

225,000.00

 USDمواد خام

عائشة عبدهللا خلف أبوراوى
محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

1,503,000.00

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

230,000.00

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

97,128.00

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

360,000.00

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

55,860.00

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

84,339.20

 USDمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

64,120.00

 EURمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

32,956.00

 EURمواد خام

محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة االبداع االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

306,600.00

 USDلحم مجمد

محمد عبد الرحمن ابوبكرخليل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

580,649.47

 EURجبنة

خيري محمد رجب الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الهبارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

62,238.02

EUR

جبنة

محمد عمرمحمد ابوليفة

شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة

77,086.48

 EURتفاح طازج

محمد مفتاح أبوالقاسم جليد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة منارة االمراء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الشعاع العالي االول الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

305,800.00

 USDحليب مكثف

خالد أدريس علي بك عبدالهادي

360,000.00

 EURحليب

محمد عبدالحفيظ خليفة العاشوري

مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

119,700.00

 EURبطاطا مجمدة

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

1,103,437.50

 EURدجاج مجمد

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

1,509,151.00

 USDدجاج مجمد

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

4,170,700.00

 USDدجاج مجمد

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

4,707,202.50

 USDزيت ذرة

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

3,182,994.00

 USDزيت ذرة

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

4,398,100.00

 USDزيت نباتي

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

522,500.00

 USDحليب

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

212,139.60

 EURعصير

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الذرة الدولية الستيراد املواد الغذائية

4,500,000.00

 USDزيت طهي

عبدالكريم مسعود عبدهللا الشكماك

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف

105,600.00

 USDمواد تنظيف

محمد ميالد محمد عطية

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف

303,412.50

 USDمواد تنظيف

محمد ميالد محمد عطية

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

1,000,000.00

 USDصويا

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

1,000,000.00

 USDصويا

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

999,750.00

 USDذرة

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

999,750.00

 USDذرة

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

79,772.00

 USDمضافات ومكمالت أعالف

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز

2,170,000.00

 USDشعير

صالح محمد على شقلوف أبوبريدعة

شركة ميراث الخيرللمطاحن و الحبوب و مضارب االرزو الصناعات الغذائية

312,500.00

 USDقاعدة مسطحة نوع

محمد فرج محمد الشنيبلى

مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف الصحاري  -مسالته

شركة تبرليبيا للصناعات البالستيكية

108,135.00

 USDبولي ايثيلين بوادر

فوزي مفتاح حسين الساعدي

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل

477,480.00

 USDأدوية

اية زهيرصالح كمال

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل

410,000.00

 USDادوية

اية زهيرصالح كمال

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

359,100.00

 EURبطاطا مجمدة

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

372,750.00

 EURجبنة شيدر

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

740,000.00

 EURجبنة شيدر

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

1,064,700.00

 EURجبنة

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

1,052,998.05

 USDدجاج مجمد

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

1,564,637.00

 USDدجاج مجمد

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة جود املتوسط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

197,512.00

 USDكهربائية

ابراهيم الطاهرابراهيم الشباح

مصرف الصحاري  -ميناء مصراتة

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

3,985,855.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,556,163.00

 USDمستلزمات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,410,837.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن علي منصوروصل

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي و اللحوم

761,760.00

 USDدجاج مجمد

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة تبيستى الدولية الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

200,763.50

 EURمواد كهربائية

على املهدي علي علي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة عطاء الفالح املتيمزالستيراد االالت الزراعية

75,000.00

 USDمضخات مياه

مصباح عبدالقادرمصباح ابراهيم

مصرف شمال افريقيا  -فرع البوانيس

شركة عطاء الفالح املتيمزالستيراد االالت الزراعية

124,957.00

 USDمصخات غاطسة

مصباح عبدالقادرمصباح ابراهيم

مصرف شمال افريقيا  -فرع البوانيس

شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية

3,960,000.00

 USDزيت ذرة

عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة االندلس لتكريروتعبيئة الزيوت النباتية

2,250,000.00

 USDزيت نباتي

خالد محمد حسين ابريك اوحيده

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

56,180.00

 USDسخنات مياه

محمد رمضان عبدهللا برأس على

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

162,544.24

 USDلصقة مواسير

محمد رمضان عبدهللا برأس على

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة السرايا الوطنية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

38,634.00

 USDافران و غازطهي

منصورضـو عبدهللا برقطة

شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

45,646.70

 EURرقائق ذرة

سليمان الصغيرعلى وهيبة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

43,390.08

 EURحليب

سليمان الصغيرعلى وهيبة

شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

64,915.20

 EURجبنة

سليمان الصغيرعلى وهيبة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

173,366.00

 EURملصقات

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

184,647.20

 EURنكهات

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

373,267.21

 USDقنينات فارغة

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

1,212,134.74

 USDقنينات فارغة

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

876,690.00

 USDأدوات اختبار

محمد فؤاد جبريل املجراب

شركة النسيم للصناعات الغذائية

6,833,456.00

 USDحليب بودرة

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

3,926,616.00

 USDمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

2,640,000.00

 USDمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,435,000.00

 EURمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

216,619.53

 EURمواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
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محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,331,520.00

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,509,480.00

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,579,200.00

 EURدهن حليب
 USDدهون حليب
 EURدهون حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

2,310,000.00

 EURحليب مجفف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,562,000.00

 EURحليب مجفف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

500,000.00

 EURاالت ومعدات

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,300,761.82

 EURحليب مجفف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

394,560.00

 USDتركيزبروتين الحليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,445,000.00

 EURحليب بودرة

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية

272,665.99

 EURمضخات

الصادق نصيرفرج البوعيش ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية

338,263.80

 USDانانيب

الصادق نصيرفرج البوعيش ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة قرطبة للمطاحن واالعالف

370,000.00

 USDأكياس

محمد الصغيرمحمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة قرطبة للمطاحن واالعالف

1,311,200.00

 EURاعالف

شركة مرافي للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

1,302,716.00

 USDاالالت

محمد الصغيرمحمد مسعود
عائدة رمضان علي الجفائري

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف

155,664.00

 USDاضافات عالفية

ناجي علي صالح االبيض

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

238,629.60

 EURمزيل عرق

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

93,029.30

 USDمواد تنظيف

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

53,056.30

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

285,360.72

 USDمواد تنظيف
 USDمعجون اسنان

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

307,086.05

 USDشامبو

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

76,087.00

 USDامواس حالقه

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

84,530.42

 EURمواد تنظيف

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

129,116.00

 EURمواد تنظيف

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

193,600.00

 EURمواد اولية

محمد احفيظ محمد الشبشوبي

مصرف املتحد  -فرع الجميل

مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

122,496.00

 USDمواد خام

محمد احفيظ محمد الشبشوبي

مصرف املتحد  -فرع الجميل

مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف

55,700.00

 USDصودا كاوية

محمد احفيظ محمد الشبشوبي

مصرف املتحد  -فرع الجميل
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محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الصحاري  -األندلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة أرو الدولية الستيراد املواد الغذائية

352,598.40

 USDبن الهندي

امام حسن محمد مصباح

شركة ممتازالغذائية الستيراد املواد الغدائية

225,000.00

 USDزيت ذرة

امل عبد السالم رمضان محمد

شركة ممتازالغذائية الستيراد املواد الغدائية

450,000.00

 USDزيت عباد الشمس

امل عبد السالم رمضان محمد

شركة ممتازالغذائية الستيراد املواد الغدائية

104,424.00

 USDزيت ذرة

امل عبد السالم رمضان محمد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف

955,500.00

 USDذرة

النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف

4,720,000.00

 USDصويا

النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ممتازالغدائية الستيراد املواد الغدائية

119,646.00

 TNDحليب كامل الدسم

امل عبدالسالم رمضان محمد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة ممتازالغدائية الستيراد املواد الغدائية

299,155.00

 TNDحليب

امل عبدالسالم رمضان محمد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة ممتازالغدائية الستيراد املواد الغدائية

133,252.00

 USDطماطم وهريسة

امل عبدالسالم رمضان محمد

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

176,928.00

 USDمواد خام

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

205,400.00

 EURعلب طالء

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

351,200.00

 USDعلب بالستيك للطالء

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

68,250.00

 USDمواد خام

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

369,792.00

 USDمواد خام

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

347,676.25

 EURمواد خام

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الريحانة لصناعات الغذائية

713,900.00

 EURمواد خام

اكرم سعيد محمد ابوغمجة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة

227,955.18

 EURسيراميك

هشام خليفة سالم بن خليفة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة

319,737.22

 EURسيراميك

هشام خليفة سالم بن خليفة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة

53,502.78

 EURسيراميك

هشام خليفة سالم بن خليفة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة رملة السلطان الستراد املوادالغذائية

165,917.80

 USDشاهي

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

584,158.75

 USDجبنة

رضاء أبراهيم مسعود حمزه
هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

266,500.00

 USDحليب

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

67,500.00

 USDحليب

هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد
هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد

مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

125,710.00

 USDحليب

هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الظل العربي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

262,054.11

 USDإطارات متنوعة

عبدالرحمن أحمد ابراهيم املقريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الزاهرالليبي الستيراد الحلي واملجوهرات والأحجارالكريمة واملعادن الثمينة

2,610,537.00

 USDذهب

اسماعيل محمد مصطفى شكشاكة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية

300,250.00

 EURجبنة شيدر

حمودة أحمد صالح الشريف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية

319,200.00

 EURحليب

حمودة أحمد صالح الشريف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية

84,732.00

 EURشكالطة

حمودة أحمد صالح الشريف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االرض إلستيراد املواد الغذائية

106,740.00

 EURمكرونة

حمودة أحمد صالح الشريف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سماء سرت لصناعة العصائروالصناعات الغذائية

1,700,000.00

 USDصناديق كرتون

رفيق الصيد محمد سالم

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة سماء سرت لصناعة العصائر والصناعات الغذائية
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

1,320,000.00

 USDمصبعات

رفيق الصيد محمد سالم

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

1,455,771.00

USD

سيف علي عبدهللا أبومخلب

مصرف الجمهورية  -با لخير

شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

1,345,316.00

 USDهواتف

سيف علي عبدهللا أبومخلب

مصرف الجمهورية  -با لخير

شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة االعالف املساهمة
شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية

1,774,500.00

 USDمواد خام ذرة

النفاتي مفتاح عبدالسالم أبوظهير

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

54,821.68

 USDالواح عازلة اسقف

حسام الهادى جبران ابوزهو

شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار

125,240.00

 EURمولدات وقطع غيارها

عبد الرحمن رمضان علي الغندوري

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك
مصرف الخليج االول الليبي

شركة افاق التطويرلصناعة االملونيوم والبي في س ي

108,297.63

شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية

177,934.70

 EURحصائراالملونيوم
 EURحلوي

عبدالحفيظ املهدي سعيد فتروش

مصرف املتحد  -فرع جنزور

عبدهللا محمد على الذوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية

339,979.95

 USDزيت

عبدهللا محمد على الذوادي

شركة وادي بي الكبيرإلستيراد البذورواملستلزمات الزراعية

490,000.00

 USDسماد

ناصرمحمد ابراهيم الشربف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية

117,728.10

 USDبسكويت

عبد الفتاح صالح عبد السالم الهجين

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة قندي و شركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها

114,844.15

 USDقطع غيارسيارات

اسامه امحمد علي قندي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البسفورالستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها

980,513.00

 USDمستلزمات زراعية

املعتصم باهلل حسين بشيرالقندوز

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة البسفورالستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها

2,106,000.00

 USDمعمل دجاج النتاج

املعتصم باهلل حسين بشيرالقندوز

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

400,000.00

 USDكربونات

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

102,993.60

 USDمواد خام

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

222,000.00

 USDاسطباليزو تيتانوم

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

132,975.00

 USDمواد خام

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

41,500.00

 USDمواد خام

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرافئ للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

1,600,511.00

 USDاالت صناعية

عائدة رمضان على الجفائرى

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الرائد الليبي لطحن الحبوب

400,000.00

 USDخط انتاج

طارق احمد املهدي هامل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

167,004.00

 USDاطارات

املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

هواتف ايفون وسامسونج

49

شركة النبق الستيراد االدوية واملعدات الطبية

185,472.00

 EURحليب اطفال

هالة مفتاح محمد ابوعتيق

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النبق الستيراد االدوية واملعدات الطبية

160,200.00

شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد املواد الغذائية

113,750.00

 NUK DISPOSABLE TEAT EURهالة مفتاح محمد ابوعتيق
محمد أحمد خليفة سالمة
 EURسردينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السالمة الصمود الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
مصنع الكردون لقص وجلي الرخام

111,720.00

 EURأقفال

الطيب ابراهيم محجوب ابوعزوم

152,600.00

شركة شموس الخيرالستيراد املواد الغذائية

138,573.76

 USDرخام
 EURزيتون باحجام مختلفة

أحمد عبدالحفيظ عبدالسالم منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

مفتاح على محمود الغه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة شموس الخيرالستيراد املواد الغذائية

62,445.89

 EURزبادى

مفتاح على محمود الغه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف

36,630.00

 EURمسحوق سمك

احمد النفاتى مفتاح ابوظهير

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف

280,000.00

 USDزيت الصويا الخام

احمد النفاتى مفتاح ابوظهير

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

176,599.81

 USDاقمشة

زيد توفيق محمود لياس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

290,847.27

 USDاقمشة

زيد توفيق محمود لياس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات

116,943.00

 EURاقمشة

شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية

306,784.00

 USDمواد خام ورق

زيد توفيق محمود لياس
طارق العربي هالل هالل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -املختار

شركة صرمان الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة

1,924,679.00

 USDمضافات اعالف

شركة صرمان الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة

2,094,438.00

 USDاضافات اعالف

اسامة املبروك املبروك عون هللا
اسامة املبروك املبروك عون هللا

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة صرمان الغرب للمطاحن واالعالف ذات املسئولية املحدودة

1,668,075.00

 USDاضافات علفيه

اسامة املبروك املبروك عون هللا

شركة العصرالذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

100,022.40

 USDورق تصوير

فوزي ابراهيم علي الكبير

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العصرالذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

104,500.00

 USDخزائن

فوزي ابراهيم علي الكبير

مصرف الخليج االول الليبي

شركة العصرالذهبي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

76,800.00

 USDورق تصوير

فوزي ابراهيم علي الكبير

مصرف الخليج االول الليبي

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

143,620.36

 EURمواد صحية

أحمد عمرأحمد عامر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

289,636.91

 EURمضخات

أحمد عمرأحمد عامر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة القندوزلصناعة األثاث و األبواب و النو افد و ملحقاتها

68,540.00

 USDمستلزمات تشغيل

بشيرعبدهللا بشيرالقندوز

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

3,993,000.00

 EURحليب مكثف

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

2,675,580.00

 EURحليب

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

2,259,936.00

 EURجبنة إدام

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

2,966,544.00

 USDحليب بودرة

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

4,449,816.00

 USDحليب بودره

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

2,472,120.00

 USDحليب بودرة

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

3,993,000.00

 EURحليب مكثف

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

1,969,056.00

 EURحليب مكثف

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية

88,290.00

 USDحليب بودرة

عبد الرحمن مصدق عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

103,291.20

 EURحليب معقم كامل الدسم

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

53,580.83

 EURبسكويت ومربى وخبزمح

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

120,506.40

 EURحليب معقم

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة سهل الفضيل ابو عمرالستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

309,598.72

 USDكوابل مضخات غاطسة

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سهل الفضيل ابو عمرالستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

246,590.00

 USDكوابل مضخات زراعية

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سهل الفضيل ابو عمرالستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

198,430.00

 USDحبال بولستير

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سهل الفضيل ابو عمرالستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

177,088.00

 USDمضخات مياه

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

77,616.00

 USDأغطية قناني مياه

فهمي بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

327,680.00

 EURمستلزمات تشغيل

فهمي بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

217,404.00

 USDاغطية قناني مياه

فهمي بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

1,061,100.00

USD

موادخام تصنيع مصبعات

فهمي بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت

1,113,750.00

USD

موادخام تصنيع مصبعات

فهمي بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

431,533.75

 USDمواد خام

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

49,702.70

 EURمستلزمات تشغيل

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

391,680.00

 USDمواد خام

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

176,863.48

 USDمواد خام

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها

526,470.00

 USDمواد خام

سالم امحمد علي عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

24,200.00

 EURاثاث

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

30,050.00

 USDمقاعد

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

25,400.00

 EURاثاث

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

39,601.72

 EURاثاث

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

74,374.91

 EURاثاث

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة اللمسة الستيراد االثاث ومكمالته

43,954.00

 EURأثاث

ونيس ابوزيد ابراهيم بن عياد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

262,600.00

 USDأدوية بشرية

عمرمحمد عمرالطبال

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

380,445.00

 USDأدوية بشرية

عمرمحمد عمرالطبال

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

863,796.34

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

1,392,828.00

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

1,237,600.00

 USDأدوية
 USDعجول حيه
 EURعجول حيه

عمرمحمد عمرالطبال

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

1,092,000.00

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

1,561,950.00

 EURعجول حيه
 EURعجول حيه

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

1,435,300.00

شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

1,518,000.00

 USDأغنام
 USDعجول حية

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

سالم مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

1,800,000.00

 USDإبل حية

سالم مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية املواش ي و اللحوم
شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية املواش ي و اللحوم

1,875,000.00

 USDدقيق

لطفى املبروك سليمان بركش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

370,000.00

 USDدقيق

لطفى املبروك سليمان بركش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية املواش ي و اللحوم

1,875,000.00

شركة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

156,000.00

فرج مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

555,750.00

 USDدقيق
 EURعجول حية
 EURعجول حية

لطفى املبروك سليمان بركش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

فرج مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ماتريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

78,000.00

 EURعجول حيه

فرج مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيارها نوعها

125,560.28

 USDزيوت وشحوم

محمد سالم مفتاح زايد

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

79,125.00

 EURمواد خام للبريوش

عماربلعيد عمارالثابت

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

29,900.00

 EURمعدات انتاج للخبز

عماربلعيد عمارالثابت

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

30,450.00

 USDمستلزمات تشغيل

عماربلعيد عمارالثابت

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

85,350.50

 EURمستلزمات انتاج

عماربلعيد عمارالثابت

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

68,900.00

 EURمستلزمات تشغيل

عماربلعيد عمارالثابت

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع النخيل للصناعات الغدائية

77,380.00

 EURعجنات خبز

عماربلعيد عمارالثابت

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الشجرتان الستيراد مواد التنظيف

42,004.20

 USDمواد تنظيف

مصطفى املهدى امحمد الطيار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

220,475.00

 EURمستلزمات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

328,230.00

 EURمستلزمات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

573,095.00

 USDمعدات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

201,745.00

 EURمعدات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

563,329.30

 USDأدوات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

105,308.15

 EURمعدات طبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ألفا الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

137,056.00

 USDمعدات الطبية

موفق أحمد محمد املغربي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة جمانة ليبيا إلستيراد الحلى و املجوهرات و اإلحجارالكريمة و املعادن الثمينة

4,558,478.00

 USDمجوهرات

أحمد ساس ي علي الفقيه

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

323,400.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

1,401,400.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

215,600.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

107,800.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

215,600.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

323,400.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

215,600.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

161,000.00

 USDمواد خام لتصنيع طالء

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املدينة مصر اتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

105,000.00

 USDموادخام تصنيع الطالء

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

176,055.00

 USDمواد خام (كربونات)

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

42,560.00

 USDمواد خام لصناعة طالء

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

50,750.00

 USDموادخام لصناعة طالء

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

51,267.21

شركة عصام وشركاه لصناعة القهوة

166,656.00

 EURملصقات
 USDقهوي الخام

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

يوسف عمارالعربي شاقان

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

494,160.00

 USDغساالت وثالجات

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

275,875.00

 USDتالجات وغساالت

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

337,376.00

 EURغساالت وتالجات

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

1,157,100.00

 EURاخشاب

أحمد الطاهرأحمد خضر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

249,210.00

 EURجبنة موزريال

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

149,100.00

 EURجبنة شيدر

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

219,024.00

 EURجبنة شرائح

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

236,256.00

 EURحليب مبخر

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

156,744.00

 EURبطاطا مجمدة

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

154,850.00

 USDتن معلب

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

133,000.00

 USDتن معلب

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة

128,000.00

 USDاالت صناعية

فوزي محمد على شعبان

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة

144,320.00

 USDمواد خام

فوزي محمد على شعبان

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة

88,283.20

 USDمواد خام

فوزي محمد على شعبان

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

205,052.00

 USDمواد كهرومنزلية

ميلود صالح عبدالهادي الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

50,440.07

 EURاحهزة كهربائية

ميلود صالح عبدالهادي الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

43,343.20

 EURاجهزة كهربائية

ميلود صالح عبدالهادي الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع الجوف لصناعة الطالء واملعاجين

387,920.00

 USDمواد خام طالء

الحسن علي احمد شبش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

940,045.00

 EURاسالك كهربائية

جمال على محمد الشبو

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة اطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

302,980.80

 EURمواد منزلية

جمال على محمد الشبو

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة اطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

372,497.60

 USDمواد منزلية

جمال على محمد الشبو

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة اإلتقان لتركيب وصيانة وتشغيل املعدات الكهربائية و امليكانيكية

39,600.00

 USDمنظومة مصاعد

محمد املجاهد الطاهرأبوالطيف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية

304,128.00

 USDسمن

مدهللا حماد نصيرادريس

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية

106,353.00

 USDخميرة

مدهللا حماد نصيرادريس

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية

149,000.00

 EURحليب بودرة

مدهللا حماد نصيرادريس

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة ون مليون الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية

296,826.00

 USDعصائرو مربى

مدهللا حماد نصيرادريس

مصرف الجمهورية  -املقريف

578,938.00

 USDهواتف محمول

عماد علي رمضان البصايص ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

76,750.00

 USDعدس احمر

صالح ابوبكرالهادي حمرانه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

124,170.00

 USDفلفل بودرة

صالح ابوبكرالهادي حمرانه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ميسليا الستيراد املواد الغذائية

317,721.44

 USDلوزمقشر

صالح ابوبكرالهادي حمرانه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة دارالخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها

141,854.25

 USDقطع غيار

ميالد مفتاح الفرجانى

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
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شركة دارالخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها

41,710.63

 USDنظائد

ميالد مفتاح الفرجانى

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة البارزة الستيراد املواد الغذائية

117,500.00

 USDفاصوليا

مصعب خليفة حسن الغرياني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الربيع الدائم لإلنتاج و التنمية و االستثمارالزراعي و الحيواني

2,385,265.00

 USDأالت ومعدات زراعية

فاطمة أحمد الصادق الحسوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الربيع الدائم لإلنتاج و التنمية و االستثمارالزراعي و الحيواني

907,016.00

 USDمعدات زراعية

فاطمة أحمد الصادق الحسوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة الفلك املشحون للتوكيالت املالحية

126,120.00

 EURحليب

محمد علي محمد ابراهيم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

2,400,000.00

 USDشحن سيارات

نوري حسين احمد حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة ديكورالستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها التابعة لشركة املدينة مصراتة

31,750.00

 USDروالت (فرشة طالء)

عادل علي عبدالسالم العصودي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

35,982.15

 EURحصيرة

عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

223,535.00

 EURلوح شيبورد+ام دي اف

عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

269,810.20

 USDقطاعات P.V.C

عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

157,469.13

USD

 PVC PROFILEعبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

94,324.75

EUR

 PVC PROFILEعبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

72,455.00

 USDفوم بورد PVC

إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

143,574.80

 USDالومنيوم بروفيل

إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

84,747.50

 USDألواح الومنيوم وكوبس

إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

68,205.00

 USDمولدات

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

468,416.00

 USDمولدات

ابودرالشارف خليفة سالمة
عمرعبدالناصرعمراملجري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

277,333.00

 USDكوابل كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

240,500.30

 USDمولدات كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

655,928.00

شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

1,678,000.00

 USDمولدات كهرباء
 EURعجول حية

عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

سالم مفتاح فرج جبران

1,050,000.00

 EURكروت شحن

علي محمد عمران الغزيوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة النمارق املثالية الستيراد األثاث

217,127.00

 EURأدوية بشرية

محمد الصديق احمد القويري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

37,000.00

 USDأثاث منزلي

عبدالرحمن عطية إبراهيم اشتيوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغذائية

117,300.00

 USDهريسة

شركة االمتيازالستيراد مواد التنظيف

134,540.57

 EURمواد تنظيف

االء نجيب ابوديب ابوالشواش ى
أبوبكرعاشورعيس ى الشتيوي

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االمتيازالستيراد مواد التنظيف

70,000.00

 USDمناديل ورقية

شركة االمتيازالستيراد مواد التنظيف

64,338.76

 USDمواد تنظيف متنوعة

شركة االمتيازالستيراد مواد التنظيف

55,509.00

 USDادوات تنظيف

أبوبكرعاشورعيس ى الشتيوي
أبوبكرعاشورعيس ى الشتيوي
أبوبكرعاشورعيس ى الشتيوي

شركة الشفق لتقنية املعلومات
شركة مزن السالم الستيراد املواد الصحية ومواد البناء

214,426.06

 USDبرامجيات و تراخيص

نصرالدين ابراهيم الطاهرالرائس

83,233.72

 EURسيراميك

امحمد منصورامحمد املنفوخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة مزن السالم الستيراد املواد الصحية ومواد البناء

121,084.42

 USDبالط بورسلين

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء

45,045.30

 USDمواد صحية متنوعة

امحمد منصورامحمد املنفوخ
الزروق مفتاح الزروق التير

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

220,260.00

 USDاثاث منزلي

محمد أحمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام

79,050.00

 USDألواح رخام

عبدالحميد عمران رمضان املجدوب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام

71,913.74

 USDرخام

عبدالحميد عمران رمضان املجدوب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحصن الزراعي الستيراد اآلالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

84,144.00

 USDمعدات زراعية

حمزة الحسين محمد البيوض ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

304,775.00

 USDقطاعات حديدية

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

43,524.00

 USDحديد صناعي

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

914,800.00

 USDلفات حديد

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

1,190,000.00

 USDلفات حديد

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

56,430.00

 EURلفات حديد

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع

179,000.00

 USDلفات حديد

محمد مفتاح محمد هديه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف

234,312.75

 EURعطرخام

محمد الهادي محمد ونيس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف

136,000.00

 USDمواد خام

محمد الهادي محمد ونيس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف

72,471.00

 USDمواد خام

محمد الهادي محمد ونيس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف

255,114.00

 USDمواد خام

محمد الهادي محمد ونيس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الليوت الستيراد مستلزمات االم والطفل

118,767.88

 USDمستلزمات أم وطفل

عبد الفتاح صالح عبدالسالم الهجين

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة النورالستيراد املواد الغذائية

84,240.00

 EURحليب معقم

ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النورالستيراد املواد الغذائية

141,926.40

 EURجبنة

ابوعجيلة سالم ميالد الفرجاني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

105,000.00

 USDثالجات عرض

شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها

497,080.00

 USDسخانات مياه كهربائية

حسن محمد أحمد الجطالوي
حسن محمد أحمد الجطالوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية
شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية

450,000.00

 USDآلة طباعة وقطع غيار

أمجد خليل الحسين األرباح

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

351,700.00

 USDمواد خام لفات ورق

أمجد خليل الحسين األرباح

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

300,760.00

 USDثوب الدفة تفصيل ليبي

محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

148,608.00

 USDثوب الدفة تفصيل ليبي

محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

697,448.52

 USDاجهزة كهربائية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

817,870.56

 USDاجهزة كهربائية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

728,941.96

 USDكهرومنزلية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

906,744.14

 USDمواد منزلية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

804,050.08

 USDمواد منزلية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

740,068.88

 USDمواد منزلية

عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اقارالستيراد املواد الغذائية

202,000.00

 GBPشكالطة

عبدالوهاب رجب الهادي ضياف

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة اقارالستيراد املواد الغذائية

98,400.00

 EURشكالطة

عبدالوهاب رجب الهادي ضياف

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة اقارالستيراد املواد الغذائية

98,600.00

 EURشكالطة

عبدالوهاب رجب الهادي ضياف

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

189,949.44

 USDإطارات

محمد فتحى علي باشاغا

املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته

شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

40,893.00

 EURماكينة تعديل إطارات

محمد فتحى علي باشاغا

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

90,762.60

 EURنضائد

محمد فتحى علي باشاغا

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التوفيقية الليبية الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

52,413.56

 EURنضائد

محمد فتحى علي باشاغا

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

119,656.60

 USDخالطات مياه

احمد جمعة علي ابوليفة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع

64,725.00

 USDسلك لحام

عبدالحميد منصورمفتاح شغيب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

68,226.00

 USDمقابض أبواب

عبدالعاطي أحمد علي الضراط

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

111,159.50

 USDأقفال أبواب

عبدالعاطي أحمد علي الضراط

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التحدي املميزللصناعات الغذائية

190,209.60

 USDعلب معدنية فارغة

عبدالحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

305,320.00

 USDبطاطين

إسماعيل محمد حسن بلتو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

113,000.00

 USDسجاد

إسماعيل محمد حسن بلتو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

120,000.00

 USDسجاد

إسماعيل محمد حسن بلتو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل

591,000.00

 USDادوية بشرية

عمرمحمد عمرالطبال

مصرف الواحة  -فرع مصراته
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شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة

45,954.81

 EURبذورزراعية

عوض مفتاح عوض بوبطينة

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة

36,893.37

 EURاالت قص اعشاب

عوض مفتاح عوض بوبطينة

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

1,524,870.00

 USDحليب

عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

68,256.00

 USDحليب معقم

عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

1,157,450.00

 USDتونة

عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية

443,088.00

 USDحليب

عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة كرزازالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

41,630.59

 EURمواد صحية

أحمد عمرأحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كرزازالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

66,007.20

 USDمواد صحية (شطاف)

أحمد عمرأحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املراعى الليبية للصناعات الغذائية

136,250.00

 EURحليب

سالم فرج حسين محمد

مصرف الجمهورية  -بن غشير

شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

43,659.70

EUR

مجدي حسين امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

88,794.38

 USDمواسيرري وملحقاتها

مجدي حسين امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

124,792.00

شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

41,585.17

 USDمضخات مياه غاطسة
 USDرشاشات ري مياه

مجدي حسين امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مجدي حسين امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

142,305.00

 USDغساالت

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

43,269.00

 EURفرن/غازطهي/شفاط

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

173,000.00

 USDشاشات

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

60,550.00

 USDغازطهي

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

58,000.00

 USDغازطهي

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

271,075.00

 USDمكيفات

أسامة محمد عبدهللا بن خليفة

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة تطورليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

79,917.00

 EURمواد صحية

محمد عمراحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

90,688.80

 USDألومنيوم بروفيل

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

499,848.70

USD

 UPVC PROFILESحسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

83,080.00

USD

 PVC PROFILESحسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

380,949.50

 EURألواح مطابخ

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

78,328.00

 USDألواح كمبوسيت

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

206,640.00

 EURاكسسوارات نو افد

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

عشب صناعي وموادتركيب
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مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

67,995.00

 EURاكسسوارات ألومنيوم

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

162,026.90

 EURألواح مطابخ

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

362,527.58

 USDجبس بورد

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

230,300.00

 USDلفات ألومنيوم

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

153,900.00

 USDألواح ديكورمزدوجة

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

114,646.26

 USDاكسسوارات PVC

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

107,403.60

 USDاكسسوارات

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

70,591.18

 USDقطاعات الومنيوم

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

391,240.64

 USDأكسسوارات

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

51,480.00

 USDمواد صحية

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

85,495.00

 USDمواد صحية

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

54,432.00

 USDبالط برسلين

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

217,720.55

 USDسراميك

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

488,000.00

 USDخزائن حديدية

احمد عمرعلي الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية
شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

327,600.00

 USDورق طباعة

احمد عمرعلي الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

565,190.00

 USDخزنات حديدية

احمد عمرعلي الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية

295,800.00

 USDقرطاسية

احمد عمرعلي الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املتميزلصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

213,010.03

 USDجبس إمبورد

عبدهللا مصطفى أحمد الحوتة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املتميزلصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

65,373.37

 USDأرضيات خشبية

عبدهللا مصطفى أحمد الحوتة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املتميزلصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

75,622.45

 USDأسقف معلقة

شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

212,761.50

 EURمولدات كهرباء

عبدهللا مصطفى أحمد الحوتة
عبدهللا عطية املهدي الغول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الكهرمان املنيرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

89,722.79

 USDكوابل كهربائية

سالم محمد عمرالبيبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

116,950.00

 EURساللم

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

88,603.03

 EURمواد صحية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

367,429.00

 USDمضخات مياه

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

114,360.00

 EURمواد صحية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

303,549.52

 EURمواد بناء

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

421,024.00

 EURمضخات مياه

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

187,140.80

 EURكولة رخام

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

116,637.76

 USDكولة مواسير

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

476,431.55

 USDمواد صحية (بي بي أر)

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

48,118.72

 EURتفلن

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

133,534.23

 USDمواد صحية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

124,395.00

 EURمواد صحية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

141,931.00

 USDسخانات مياه

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

364,712.03

 EURمواد صحية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

94,735.00

 EURمسطرة دوش وملحقاتها

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

79,348.00

 EURعوامة كهربائية

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

49,655.00

 USDمواد صحية

عبدالهادي مصطفى علي خريف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االجواد الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

961,400.00

 USDجرانيت

محمد بشيرالطيب محمد

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة بالدي الخيرللصناعات الغذائية

77,250.00

 EURحليب كامل الدسم

عبدهللا محمود فرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

179,207.13

 USDإطارات داخلية

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

538,624.00

 USDإطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

543,408.00

 USDإطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

742,368.00

 USDإطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

467,372.00

 USDإطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار

411,042.18

 USDإطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

208,905.22

 USDحصائرنسيج أولية

مسعود احمد مسعود تاللة

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

170,500.00

 USDهريسة معلبة

علي فرج صالح موس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

119,980.00

 USDقطاعات الومنيوم

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

172,110.70

 USDقطاعات أبواب ونو افد

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

74,963.00

 USDدرابزين كريستال

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

75,554.20

 EURبروفيل وأرضيات خشبية

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

166,800.00

 USDحديد مجلفن

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

1,525,000.00

 USDشعير

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

225,333.39

 USDملحقات ري زراعية

وليد علي عطيه الصداعي
الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الكيس للصناعات البالستيكية

258,390.00

 USDموادخام بولي ايثيلين

جبريل مفتاح أحمد الغويل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الكيس للصناعات البالستيكية

419,730.00

 USDموادخام بولي ايثيلين

جبريل مفتاح أحمد الغويل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الكيس للصناعات البالستيكية

53,800.00

 USDخامات الفلر

جبريل مفتاح أحمد الغويل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية

160,740.00

 USDصفائح حديد

سالم أحمد علي أبوفارس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مداد الخيرالستيراد املواد الغذائية

120,000.00

 EURحليب

محمد املبروك محمد الزرقاني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مداد الخيرالستيراد املواد الغذائية

35,012.25

 USDخميرة فورية

محمد املبروك محمد الزرقاني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مداد الخيرالستيراد املواد الغذائية

56,137.00

 USDيسكويت و شكالطة

محمد املبروك محمد الزرقاني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثوب الفاخرالستيراد املواد الغذائية

430,560.00

 EURقهوة

اشرف خليفه محمد نصر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الغذاء الليبي الستيراد املواش ي واللحوم

1,485,000.00

 USDزيت

عادل فوزي محمد الصغيرأبوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الغذاء الليبي الستيراد املواش ي واللحوم

313,528.32

 EURحليب

عادل فوزي محمد الصغيرأبوسديرة

شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية

313,395.00

 USDزيوت سيارات

سالم محمد سالم ابرهيم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية

453,432.96

 USDزيوت

سالم محمد سالم ابرهيم

مصرف الخليج االول الليبي

شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

67,848.00

 EURأسمدة

عبدالحميد علي منصورزريع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

23,592.00

 EURسماد

عبدالحميد علي منصورزريع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية

101,350.00

 USDبطاطا شبس ي

نورالدين محمد علي أحمد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغدائية
شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

1,996,200.00

 USDتن معلب

نورالدين محمد علي أحمد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

200,700.00

 USDمواداملنزلية

عبدالناصراملهدى امحمد الطيار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

420,500.00

 USDمستلزمات منزلية

عبدالناصراملهدى امحمد الطيار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مجموعة املهاري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها

43,566.00

 USDمواد منزلية

عبدالناصراملهدى امحمد الطيار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

106,470.00

 USDحليب

ادريس عبدهللا ابراهيم بالخير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الشوفان للصناعات البالستيكية

27,500.00

 EURقطع غيار(تبريد)

الحسين عمرعبدهللا املجري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

467,038.90

 EURكوابل كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

178,100.02

 USDمولدات كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

76,067.20

 USDسلك لحام

معاذ رمضان مصطفى شكالوون

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

216,075.00

 USDلفات حديد مجلفنة

معاذ رمضان مصطفى شكالوون

شركة القصيبة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

989,720.00

 USDمكيف

عبدالفتاح عامرالهادي تاكيلة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور

مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

320,000.00

 USDالة & لفات ألومنيوم

عبداملنعم محمد رمضان حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

240,000.00

 USDحديد صناعي

عبداملنعم محمد رمضان حمودة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

340,075.00

 USDمواد عناية بالجسم

صالح مصطفى محمد فريوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

35,348.31

 EURشامبو شعرأطفال

صالح مصطفى محمد فريوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

168,852.17

 USDمواد تنظيف

صالح مصطفى محمد فريوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

144,480.00

 USDبطارية ومواد تنظيف10

صالح مصطفى محمد فريوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

37,079.83

 EURمواد تنظيف وخردوات

صالح مصطفى محمد فريوان

شركة االتصاالت الدولية الليبية

2,332,748.09

 EURمعدات وبرمجيات

عادل بشيرمحمد ابوفارس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االتصاالت الدولية الليبية

666,780.15

 EURتوريد خدمات

عادل بشيرمحمد ابوفارس

شركة االتصاالت الدولية الليبية

14,583.77

 USDمصاريف تشغيل

عادل بشيرمحمد ابوفارس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االتصاالت الدولية الليبية

19,750.00

 USDرسوم إشتراك

عادل بشيرمحمد ابوفارس

شركة االتصاالت الدولية الليبية

77,321.12

 EURمصاريف تشغيل وصيانة

عادل بشيرمحمد ابوفارس

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

459,341.94

 EURمستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

181,139.17

 EURحفاظات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

396,969.24

 USDمستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

270,763.09

 EURمستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

102,220.81

 USDمنتجات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات

127,244.00

 USDمستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد األدوية واملعدات واألدوات واملستحضرات الطبية واملختبرات
شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

358,629.13

 EURمستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

350,000.00

 USDأحدية

خالد عمرمحمد النيحوى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,042,500.00

 EURمواد تغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

3,806,911.93

 EURمواد تغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة النسيم للصناعات الغذائية

449,875.00

 EURمواد تغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,846,978.00

 EURمواد تغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,380,000.00

شركة النسيم للصناعات الغذائية

3,723,680.00

 EURعصيرمركز
 USDمسحوق حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

222,108.00

 EURمعدات تبريد وتجميد

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

464,838.00

 EURمواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

3,081,960.00

 USDدهن حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

6,833,456.00

 USDحليب بودرة

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,200,113.61

 EURمواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

436,000.00

 USDدهن حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

757,440.00

 USDبروتين حليب مركز

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

 USDدهن نباتي تصنيع حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

 EURقطع غيارخطوط انتاج

شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية

202,804.00

 USDشاهي اخضر

محمد عبدالكريم محمد الرعيض
طارق الحاجي العكاري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة أرم الدولية ألعمال الديكور

60,690.00

 USDأبواب داخلية جاهزة

سالم عبدهللا علي ابعيو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

226,663.14

 USDأدوية بشرية

حسن احمد حسن ابريرة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

101,920.00

 USDأدوية بشرية

حسن احمد حسن ابريرة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

606,500.30

 USDأدوية بشرية

حسن احمد حسن ابريرة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

348,864.80

 EURقطع غيارشاحنات

نوري مصطفى أحمد بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

160,322.86

 EURقطع غيارشاحنات

نوري مصطفى أحمد بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مياس الستيراد وسائل النقل املختلفة و ملحقاتها

222,524.80

 EURقطع غيارشاحنات

نوري مصطفى أحمد بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

1,504,990.15

 USDدجاج مجمد

ربيع خليل محمد العالم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

3,070,200.00

 USDدجاج مجمد

ربيع خليل محمد العالم

شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

237,600.00

 EURجبنة مطبوخة

بوبكرالصديق خليفة الغرياني عبد ربه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

121,320.00

 USDجبنة مطبوخة

بوبكرالصديق خليفة الغرياني عبد ربه

شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

245,700.00

 EURجبنة

بوبكرالصديق خليفة الغرياني عبد ربه

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية

822,510.00
459,226.00
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مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية

42,840.00

 EURحليب

بوبكرالصديق خليفة الغرياني عبد ربه

مصرف الخليج االول الليبي

شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

101,460.00

 EURقلب سخانة

محمد رمضان عبدهللا بن راس على

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

188,773.00

 EURسخانات مياه

محمد رمضان عبدهللا بن راس على

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املنتج العريق للصناعات الغدائية

39,384.58

 EURمصبعات بالستك غذائية

محمد محمد محمد الزعلوك

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجوهرة املتألقة الستيراد املواد الغذائية

447,314.50

 EURجبنة شرائح

ناصرالصيد عياد املريض

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

90,250.00

 EURادوية بشرية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,284,560.00

 EURادوية بشرية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

218,000.00

 EURادوية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

206,709.75

 EURادوية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

412,022.00

 EURادوية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

119,540.77

 USDخزائن حديدية

عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

191,520.00

 EURورق طباعة

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

186,357.00

 USDمولدات كهربائية

عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف
عمرعبدالناصرعمراملجرى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته

مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها

97,520.00

 USDسلك لحام

مصطفي عمرمحمد البغدادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها

165,996.00

 USDحديد صناعي

مصطفي عمرمحمد البغدادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن وتشكيلها

1,588,500.00

 USDلفات خام حديد صناعي

مصطفي عمرمحمد البغدادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

570,496.50

شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية

571,914.00

 TNDحلوة شامية
 TNDحلوى شامية

جمعة سليمان سالم الفقى

مصرف الجمهورية  -الفالح

جمعة سليمان سالم الفقى

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة ايالف الدوليه االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه

3,000,000.00

 USDمالبس

مراد ابراهيم علي دومة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

164,162.70

 USDاكسسوارات PVC

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

260,712.00

 EURمسطحات خشبية

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

225,476.60

 EURمسطحات خشبية

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

105,300.00

 USDأرجل أثاث بالستيك

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

283,117.49

 EURمسطحات خشبية

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

173,223.45

EUR

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

226,050.00

 USDورق

عالء الدين محمد محمد رابح األحمر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مسطحات وأرضيات خشبية
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شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي

127,500.00

 USDمواد خام ورق

عالء الدين محمد محمد رابح األحمر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

59,500.00

 USDقطاعات حديدية

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

440,500.00

 USDلفات حديدية

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

267,899.36

 USDإطارات

أسامة امحمد محمد املهمل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغذائية

603,873.32

 EURبسكويت

عبد الباسط محمدابراهيم الجطيلى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة نسيم البحرمصراتة للصناعات الغذائية

176,858.00

 EURمستلزمات انتاج متنوع

مفتاح بشيرشاهين الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسيم البحرمصراتة للصناعات الغذائية

70,852.00

 EURمركزات موادخام عصائر

مفتاح بشيرشاهين الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة رحاب الجبل الستيراد املواد الغدائية

44,856.00

 EURجبنة

بشيرالطاهراملبروك النائلي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة بريق املاس الستيراد مستلزمات االم والطفل

187,290.00

 USDحفاظات

مؤيد ميلود ميالد الرقيبي

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة صحراء ليبيا الستيراد السيارات وقطع غيارها

122,481.00

 USDقطع غيار

شركة الطيورالالمعة لتربية الدواجن
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

45,970.40

 USDاضافات أعالف

علي املهدي بوعجيله املهدي
فرج محمد امحمد البهلول

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

433,054.00

 USDسخانات كهربائية

300,000.00

 USDمواد صحية

طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

540,960.00

 USDسخانات كهربائية

طارق محمد عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

150,000.00

 USDمواد صحية

طارق محمد عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

48,940.00

 USDمواد صحية

122,000.00

 EURمضخات مياه

طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

626,997.00

 USDسخنات مياه وشفاط منز

شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

32,747.00

 USDخراطيم مياه

طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي

235,245.00

 EURسخانات كهربائية

شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

67,194.00

 USDمواد صحية

طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اإلمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

167,490.00

 USDأدوات منزلية مختلفة

أحمد عبدالهادي المين األحرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اإلمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

250,800.00

 USDأدوات منزلية من زجاج

أحمد عبدالهادي المين األحرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نورطرابس لصناعة األبواب ونو افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها

91,000.00

 USDبروفيل االمونيوم

محمد املهدي الهادي ابوشاقور

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة نورطرابس لصناعة األبواب ونو افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها

234,926.10

 USDاللمونيوم

محمد املهدي الهادي ابوشاقور

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

507,155.00

 USDنضائد

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
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املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

469,720.00

 USDاطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

296,650.00

 USDإطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

335,535.00

 USDإطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

499,111.00

 USDإطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

387,175.00

 USDاطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

107,809.58

 USDإطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

69,410.00

 USDمقابض و أثاث

موس ى السيفاو سعيد القبلي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

51,000.00

 USDابواب

موس ى السيفاو سعيد القبلي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الحياة الجديدة االولى الستيراد االثاث املنزلي واملكتبي

35,958.20

 EURأبواب

موس ى السيفاو سعيد القبلي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الكرزالستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل

159,570.00

 EURمكمالت غذائية

اسامة علي ابوبكرمعيتيق

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية

129,200.00

 USDتونة

حدهم الصيد علي الصيد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة موفي الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحظرات الطبية ومستلزمات االم

46,062.00

 USDمعقم طبي

عبدالعاطي على محمد ابو شريدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة موفي الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحظرات الطبية ومستلزمات االم

26,161.20

 USDشامبوات

عبدالعاطي على محمد ابو شريدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بستان الياسمين الستيرادمواد التنظيف

280,113.00

 USDمواد تنظيف

خالد محمد علي موس ى

شركة الدقة الصحية إلستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبية

724,780.20

 EURمعدات طبية

صالح الدين خالد عمرو صداع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة السواعد للصناعات الخشبية

511,232.85

 EURاخشاب

الطاهرأحمد الطاهرخضر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السواعد للصناعات الخشبية

1,006,831.90

 EURاخشاب

الطاهرأحمد الطاهرخضر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السواعد للصناعات الخشبية

648,250.00

 EURاخشاب

الطاهرأحمد الطاهرخضر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة انس إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

324,750.00

 USDقطع غيارسيارات

احمد سالم رجب االمين

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األصدقاء لتجهيزوتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

184,616.60

 EURقطع غيار

عبد السالم علي طاهربن طاهر

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء

180,969.26

 USDسراميك

عبدالرحمن عامرصالح

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء

328,440.00

 USDسيراميك

عبدالرحمن عامرصالح

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

64,509.60

 EURمشروبات

خالد الصديق علي باكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

185,560.00

 EURعصير

خالد الصديق علي باكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جوهرة الساحل الليبية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

68,428.80

 EURحليب معقم

خالد الصديق علي باكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

175,500.00

 EURحليب كامل الدسم

مصطفي محمد امحمد الجويلي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة املنيرالليبى الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

204,565.64

 EURاجهزة تعقيم طبي

مراد محمد املبروك الالفي

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة داري إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

117,916.00

 EURمولدات كهربائية&مضخة

مصطفى صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

121,000.00

 USDمولدات كهربائية

مصطفى صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

489,260.00

 USDقطع غياراالت

البشيرمحمد محمد الشباح

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها

5,000,000.00

 USDاالت ثقيلة

البشيرمحمد محمد الشباح

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية

153,550.00

 USDكيكات و بسكويت

ابراهيم ميالد ابراهيم حريبس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها

534,159.02

 USDإطارات

حسين سالم عبدهللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

778,800.00

 USDافران كهربائية وغاز

عزالدين جابرعبدالسالم السكالني

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

901,300.00

 USDمواد كهرومنزلية

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

187,430.67

 USDغازطهي & أغطيةمطابخ

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

70,708.00

 USDغساالت

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

140,528.00

 USDغازطهي و أفران

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

230,419.44

 USDأفران غاز

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الجهاد االولى الستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه

75,050.00

 EURكهرومنزلية متنوعة

ابراهيم عمرابراهيم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التميزالعربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

413,449.92

 USDبالط

رياض احمد خليفة عماره

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة التميزالعربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

290,600.00

 USDمواد صحية

رياض احمد خليفة عماره

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة التميزالعربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

741,228.62

 EURسيراميك

رياض احمد خليفة عماره

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

496,236.60

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

198,351.28

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

51,502.08

 USDشاهي
 USDارز
 USDحلوي شامية

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

68,425.80

 USDجبنة

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

75,627.60

 USDجبنة

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

60,321.60

 EURعلكة

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

224,532.00

 USDشاهي

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة كنوزليبيا الستيراد مواد التنضيف

124,610.00

شركة كنوزليبيا الستيراد مواد التنضيف

136,684.80

 USDمعجون اسنان
 TNDمزيل عرق كريم

ايمن مسعود عمرو الزرقى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

ايمن مسعود عمرو الزرقى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
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شركة كنوزليبيا الستيراد مواد التنضيف

39,700.00

 USDمواد تنضيف

ايمن مسعود عمرو الزرقى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء

286,033.28

 USDمضخات

نجيب أحمد على الضراط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زين الحياة الستيراد املواد الغذائية

103,591.24

 EURدقيق

محمد سميرمحمد موس ى

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركه الساقيه الستيراد االالت وامللستلزمات الزراعيه وقطع غيارها

104,612.00

 USDمضخات غاطسة

محمد جالل الهادي سليمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

582,007.84

 EURاسالك كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة أنواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

43,668.00

 EURمواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة أنواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

208,296.04

 EURمواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة أنواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

333,437.18

 EURمواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة أنواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

299,172.64

 EURمواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة التنوع الليبي الستيراد املواد الغذائية

1,110,000.00

 USDدجاج مجمد

ابراهيم محمد حسن قليصة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

59,883.68

 USDشكالطة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

55,390.50

 USDكوكير

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

525,040.00

 EURحليب

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

219,835.20

 EURجبنة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

79,904.00

 USDشكالطة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

122,355.20

 EURحليب محلي

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

100,602.48

 USDخميرة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

61,840.80

 EURكاكاو بودرة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

124,491.06

 USDنسكافى

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

92,490.00

 USDنسكافي

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

154,440.00

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

72,001.00

 EURجبنة
 USDسبول

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

384,800.00

 EURجبنة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

42,119.48

 USDحبوب افطار

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ادران الستيراد املواد الغذائية

211,437.00

 USDخميرة

سعيد عبد هللا املنصورى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

131,948.37

 USDحديد صناعي

عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

169,045.00

USD

مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

434,900.00

 USDلفات حديد مطلية

عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه

مصنع التنميه لصناعه الصفائح الشبكيه

489,100.00

 USDلفات حديد مطلية

عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

30,500.00

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

80,750.00

 USDاثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

23,210.00

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

44,636.00

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

200,110.00

 USDاثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

24,898.50

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

64,032.00

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

18,004.00

 USDأثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

30,500.00

 USDاثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

21,817.00

 USDاثاث

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

93,800.00

 EURجبنة بوك

محمد احمد رمضان الرمالي
احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

226,987.20

 EURجبن

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

192,096.00

 EURجبنة موزاريال

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

273,731.20

 EURزبدة لورباك

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

347,668.00

 EURاجبان

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

41,409.40

 EURجبن+زبدة

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

65,280.96

 EURجبنة

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

395,285.10

 EURقشطة

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

149,506.60

 EURحليب معقم

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

180,096.00

 EURاجبان

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

71,974.67

 EURاجبان

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

149,506.60

 EURحليب

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

820,012.36

 EURجبنة كريم

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

قطاعات حديدية صناعية
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عبدهللا ابراهيم سليمان شاكه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

529,625.00

 EURحليب مبخر

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

147,254.40

 EURجبن

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

1,179,816.00

 USDثالجات وغساالت

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتى

مصرف الجمهورية  -وكالة البريد

شركة النخبة لالستثمارالصناعي ذات املسؤولية املحدودة

1,530,000.00

 USDمواد خام

خالد املهدي إبراهيم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة سما ليبيا لصناعة األعالف

121,633.00

 USDاضافات علفية

صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سما ليبيا لصناعة األعالف
شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف

290,000.00

 USDصوامع تخزين حبوب

صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة

85,680.48

 EURمستلزمات عناية

سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف

238,087.92

 TNDصبغة شعر

سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

111,412.50

 USDتونة

فتحي عبد الحميد علي النيهوم

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية

180,120.00

 EURثن

فتحي عبد الحميد علي النيهوم

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه

50,544.00

 EURجبنة شرائح

شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه

35,136.00

 USDزيت

خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي
خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه

33,719.84

 EURجبنة

خالد ابوالقاسم رمضان الدرناوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

237,694.00

 USDثالجات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

217,764.00

 USDفرن

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

438,810.00

 USDفريزات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

733,286.00

 USDغازشعلة

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

506,649.00

 USDثالجات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

166,520.00

 USDغاز

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

2,174,045.00

 USDمكيفات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

445,737.00

 USDثالجات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م

59,486.94

 USDسراميك حوائط

سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد

مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة اليرموك املتألق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها ذ.م.م

40,352.28

 EURسيراميك

سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد

مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية

647,600.00

 USDشاشات

جالل عبد هللا محمد املنقوش

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية

428,770.00

 USDشاشات

جالل عبد هللا محمد املنقوش

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

721,612.00

 USDاجهزه كهربائية

جالل عبد هللا محمد املنقوش

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

130,075.50

 EURمالبس واكسسوارات

احمد السويح عبدالسالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
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شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

100,255.70

 EURاكسسوارات

احمد السويح عبدالسالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

مصنع النهضه لصناعه املالبس

100,000.00

 USDأقمشة

محمد حسين خليفه بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة بازلت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

71,530.00

 USDأبواب داخلية وخارجية

حاتم عمرالهادي شنشن

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركه محيط القاره ألستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه وقطع غيارها

100,370.00

 USDمولدات كهربائية

عبدهللا جمال عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه متوسط القاره ألستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

94,325.00

 USDألياف لصناعة الجبس

جمال عبدهللا عبدالرحمن الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

197,224.69

 USDفالترشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

80,167.60

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

200,430.00

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

181,473.77

 USDفالترشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

54,430.00

 USDخزانات وقود أملونيوم

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

39,814.50

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كوندورليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

211,214.00

 USDثالجة /غساالت

حسام مصطفى على قلية

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الركو للصناعات الغذائية

34,893.00

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

59,184.32

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

64,418.32

 USDاغطية بالستيكية
 USDمزيل عرق ريكسونا
 EURصابون و شانبو

عالء الدين محمد خيرمسلم

مصرف املتحد  -فرع جنزور

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

43,287.50

 USDمستحضرات للجسم

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

103,472.00

 USDشانبو

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

39,561.54

 EURشانبو للجسم

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

300,375.00

 USDمعدات طبية

انيا نورالدين يحي الجربي

شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية

104,810.00

 USDاجهزة تصويراشعة

انيا نورالدين يحي الجربي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة زهرة العرب الستيراد مواد الزينة والخردوات

49,021.20

 USDمواد تنظيف

خالد امحمد العبيدي احمد

املصرف التجاري العربي  -قرقارش

الشركه الليبيه للحديد والصلب

176,800.00

 USDقطع غيار

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

الشركه الليبيه للحديد والصلب

763,000.00

 EURقطع غيار

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الذرة الستيراد املواد الغذائية

105,000.00

 USDجبنة

نزارفاضل عبد الدائم الطشانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

916,574.40

 EURحليب اطفال

خالد عبدهللا سعيد املنصوري

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

206,400.00

 USDمصبرات سردينة

خليل رمضان خليل قصه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

1,321,574.40

 USDجبنة

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

612,231.26

 EURحليب

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

105,000.00

 USDقرنفل

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

199,750.00

 EURجبنة مظبوخة

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

116,328.55

 USDتمور

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

408,154.18

 EURحليب

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

75,122.50

 USDكاتشب مايونيزخل

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

145,094.00

 EURجبنة

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

362,024.00

 USDهواتف محمولة

بدرالدين أحمد مجمد الجمل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

236,710.00

 USDهواتف محمولة

بدرالدين أحمد مجمد الجمل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

29,885.63

 EURجبنة موزريال

علي محمد سالم رحومة

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة افنان إلستيراد الحلى واملجوهرات واملعادن الثمينة

2,760,588.00

 USDحلي ومجوهرات

سعيد فرج حسن ونيس

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة االصدقاء لتجهيزوتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

114,000.00

 EURمصفي زيت سيارات

عبدالسالم علي طاهربن طاهر

شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم

483,784.40

 USDزيوت

ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق

شركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

38,880.00

 EURفراشات سرير

محمود محمد حسن بلتو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة امليسم الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

50,000.00

 USDسجاد

محمود محمد حسن بلتو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الهالل للصناعات الغذائية

288,000.00

 USDالةتصنيع وتعبئةاكواب

شركة الهالل للصناعات الغذائية
شركة االمتيازاالفريقي االول للصناعات الغذائية

276,000.00

 USDالة حقن (نفخ مصبعات)

عبدالعظيم عطية املهدى الغول
عبدالعظيم عطية املهدى الغول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

128,057.00

 USDخميرة فورية

احمد مصطفي علي انديش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة املتحدة الليبية الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية و غيرالكهربائية

272,145.00

 USDشاشات عرض

عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر

مصرف الوحدة  -فرع زليتن

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

693,972.00

 USDمستلزمات طبية

هائل محمود على الهتكى

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

303,300.00

 USDمستلزمات طبية

هائل محمود على الهتكى

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

655,150.00

 USDمستلزمات طبية

هائل محمود على الهتكى

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة أنوارمصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

38,272.50

 EURكهربائية

أحمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أنوارمصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

70,933.82

 EURوصالت كهربائية

أحمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أنوارمصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

246,095.00

 EURاسالك و كوابل

أحمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أنوارمصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

162,578.20

 USDكوابل و شفاطات

أحمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
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مصنع فكرون للصناعات املعدنيه واالثات املعدني

90,364.50

 USDمستلزمات تشغيل

عمرعلي عمرفكرون

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه

103,663.58

 USDمصبعات

محمد امحمد حسن ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه

120,472.70

 USDمصبعات بالستيكية

محمد امحمد حسن ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

830,000.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

1,460,000.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

1,001,000.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

970,500.00

 USDادوية بشرية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

1,205,610.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية

960,000.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امواج العرب الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية
شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها

686,750.00

 USDمعدات طبية

رحاب عثمان خليفة عريان الراس

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

149,000.00

 EURحليب بودرة

ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

1,282,000.00

 USDتونة

عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي

مصرف الجمهورية املختارللصيرفة السالمية

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

604,800.00

 EURحليب

عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي

مصرف الجمهورية املختارللصيرفة السالمية

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

427,950.00

 USDزيت طعام

عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي

مصرف الجمهورية املختارللصيرفة السالمية

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

304,162.50

 EURقشطة

عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي

مصرف الجمهورية املختارللصيرفة السالمية

شركة انواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغيرالكهربائية
شركة االنجازاملشرق الستيراد املواد الغذائية

65,362.25

 EURمواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

316,140.00

 USDجبنة تشيدر

عبدالباسط مخزوم محمد املجدوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االنجازاملشرق الستيراد املواد الغذائية

168,480.00

 EURجبنة موزاريال

عبدالباسط مخزوم محمد املجدوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة دارين العاملية الستيراد املواد الغذائية والبقوليات واملشروبات والفواكه

134,400.00

 EURحليب

إيناس محمد حسين حسين

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة دارين العاملية الستيراد املواد الغذائية والبقوليات واملشروبات والفواكه

98,000.00

 EURجبنة شيدر

إيناس محمد حسين حسين

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بابل الخيرالستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

101,520.00

 USDدجاج مجمد

محمد حسن سالم حمربطان

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

250,560.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

487,680.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

615,000.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

478,080.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

440,000.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

530,184.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

460,000.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

73,500.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

46,866.18

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

84,840.00

 EURمواد الخام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

148,702.50

 EURمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

70,056.00

 USDمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

186,495.91

 EURمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

598,000.00

 USDلفائف صاج مجلفن

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

744,000.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

51,400.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

50,200.00

 USDمواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

752,400.00

 USDلفائف صاج مجلفن

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

810,699.20

 USDمضخات

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

273,960.00

 USDمستلزمات ري زراعية

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

95,300.00

 USDمكمالت غذائية

علي عبدالسالم محمد درز

شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملوادالصحية وملحقاتها

825,000.00

 USDرخام

أحمد الجيالني محمد هبال

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف

68,508.00

 USDكراتين لبيض املائدة

مصطفى سليم التير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الذهبية لتربية الدواجن و انتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف

117,600.00

 EURمضافات علفية

مصطفى سليم التير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

43,694.25

 USDزيت

اسماء محمد احمد ميالد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

51,700.00

 USDتونة

اسماء محمد احمد ميالد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االتقان الراسخ إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

803,064.00

 USDهواتف محمولة

رمضان رمضان مفتاح منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جنان الخيرإلستيراد املواد الغدائية

485,222.40

 EURأجبان

احمد على محمد القزيرى

مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته

شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

164,964.00

 USDرخام

جعفرمعيوف مسعود احالسة

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

155,822.40

 USDرخام

جعفرمعيوف مسعود احالسة

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت

70,000.00

 USDرخام

جعفرمعيوف مسعود احالسة

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
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شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

710,268.00

شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

965,287.00

 USDاجهزة هاتف
 USDاجهزة محمول

هيثم عبدالسالم محمد الذويبي

شركة جوهرة اوريكة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

352,500.00

 GBPجبنة شيدر

شهاب الدين فتحي منصورالفاندي

مصرف الجمهورية  -الجمهورية فرع النسيج

شركة جوهرة اوريكة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

280,098.00

 EURجبنة موزريال

شهاب الدين فتحي منصورالفاندي

مصرف الجمهورية  -الجمهورية فرع النسيج

شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

38,571.70

 USDمواد صحية

محمود لطفي عبدهللا الزريدي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

44,622.70

 USDاكسسوارات حمام

محمود لطفي عبدهللا الزريدي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

140,202.90

 EURأحواض مطابخ

محمود لطفي عبدهللا الزريدي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية

1,507,161.60

 EURحليب مكثف

محمد الطاهراحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية

292,284.20

 EURمكرونة

محمد الطاهراحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية

1,368,960.00

 EURحليب مكثف

محمد الطاهراحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية

1,652,586.91

 EURعصير

محمد الطاهراحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية

1,745,280.00

 USDزيت طهي

عبدهللا يوسف عوض الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية

1,745,280.00

 USDزيت طهي

عبدهللا يوسف عوض الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية

1,356,250.00

 USDزيت طهي

عبدهللا يوسف عوض الدرويش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البيضان الستيراد وسائل النقل واالطارات

92,172.40

 USDاطارات

محمد عبدهللا على عبدهللا

مصرف الوحدة  -الوحده العربيه االسالمي

شركة ابناء املختارإلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

119,500.00

 USDرخام

سمرعادل عمرابوحنك

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املربي للمطاحن واالعالف

1,080,000.00

 USDذره سائب

حمزةه مصطفى محمد قرقوره

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السواعد للصناعات الخشبية

342,657.31

 EURالواح خشبية

الطاهرأحمد الطاهرخضر

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الظالل إلستيراد األجهزة ومستلزمات الطبية

90,313.10

 USDمعدات طبية

فاطمة سليمان ابوخريص شكيكن

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف

8,670,000.00

 USDقمح صلب

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف

267,624.00

 USDأكياس دقيق

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة االتحاد الجديد الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيركهربائية وقطع غيارها

37,000.00

 USDالوازم تكييف

عبدهللا أحمد حسن الزين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة دروب ليبيا إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

2,698,500.00

 USDسيارات

هيتم سليمان حسين حسين

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه

320,444.00

 USDمصبعات

امحمد حسن محمد ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه

148,557.02

 USDمصبعات بالستيكية

امحمد حسن محمد ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه

322,819.20

 USDأغطية بالستيكية

امحمد حسن محمد ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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هيثم عبدالسالم محمد الذويبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه

218,016.70

 USDمصبعات

امحمد حسن محمد ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

193,050.00

 USDمعدات ورش

ابراهيم محمد حسن قليصة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

111,000.00

 USDأقمشة

وليد أحمد احميد بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

360,000.00

 USDأقمشة

شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

132,500.00

 USDدقيق

وليد أحمد احميد بادي
البهلول عبدالسالم سالم البهلول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية

36,075.00

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

191,019.47

 USDحليب معقم
 EURزيتون

البهلول عبدالسالم سالم البهلول
رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

90,454.40

 EURكورن فلكس

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

129,283.40

 EURبسكويت

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

45,564.00

 EURخضروفواكه مجمدة

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

23,100.00

 EURذرة حلوة

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

20,312.64

 EURبسكويت

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

412,782.86

 USDتن

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

333,800.00

 EURحليب علبة

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

61,362.01

 USDكاتشب

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

42,132.00

 EURمربى

رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية

100,800.00

 EURأدوية

بدرفرج الهادي الكادوش ي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية

459,704.88

شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية

500,000.00

 EURادوية بشرية
 USDزيتون

بدرفرج الهادي الكادوش ي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

منجي الصادق السوري الوحيش ي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

75,600.00

 EURجبنة شيدر

عبداملالك عبدالفتاح محمد نوم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

60,800.00

 USDسردينا معلبة

عبداملالك عبدالفتاح محمد نوم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجسورالفضية إلستيراد مواد البناء

2,920,000.00

 USDحديد صناعي

شركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

171,000.00

 USDمستلزمات طبية

احمد مصطفى سالم التومي
كريمة محمد منصورالشتيوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

558,000.00

 EURحفاظات

كريمة محمد منصورالشتيوي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

183,560.28

الشركة الدولية الستيراد املواد التنظيف

294,823.80

 RAW MATERIALSكريمة محمد منصورالشتيوي
EUR
طارق الجالي عمرابوزخار
 EURمواد التنظيف

مصرف املتحد  -فرع جنزور
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املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة مجموعة الجورى الستيراد املواد الغذائية

636,244.56

 EURشكالتة

حسونه عياد حسونه بن يونس

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

37,365.24

 USDزيوت محركات

عادل مصطفى مفتاح شغيب

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

80,660.00

 EURزيت فرامل

عادل مصطفى مفتاح شغيب

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية

53,050.00

 USDأقفال أبواب وملحقاته

سالم محمد محجوب ابو عزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

115,000.00

شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية

154,980.00

 USDمصبعات بالستيكية
 USDكرتون

رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي
رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة اإلنارة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

130,433.25

 EURأسالك كهربائية

عبدالقادرمحمد سليمان طيارة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية

1,757,400.00

 USDزيت ذرة

بالقاسم العبد يونس عويان

مصرف الجمهورية  -البطنان

شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية

1,767,500.00

 USDزيت الذرة

بالقاسم العبد يونس عويان

مصرف الجمهورية  -البطنان

شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة

4,050,000.00

USD

 BARLEYعلى محمد على الحشاني

مصرف األمان  -مصراته

شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة

2,950,000.00

USD

 SOYBEAN MEALعلى محمد على الحشاني

مصرف األمان  -مصراته

شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة

244,549.20

 USDإضافات أعالف حيوانية

على محمد على الحشاني

مصرف األمان  -مصراته

شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

88,800.00

 EURجبنة

حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

180,700.00

شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية

61,365.20

 USDتوابل
 EURزيتون

حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة القواعد إلستيراد املواد الخام

149,969.22

 USDموادخام الومنيوم PVC

شركة السالمة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

566,325.30

 USDإطارات

صالح محمد مفتاح شنب
فرج أبراهيم عمرالدرناوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السالمة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

166,572.00

 USDنضائد

شركة السالمة األولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

156,093.00

 USDاطارات

فرج أبراهيم عمرالدرناوي
فرج أبراهيم عمرالدرناوي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سما الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

123,890.00

 USDسردينة معلبة

عرفات بشيرمسعود القيلوش ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

52,560.00

 EURمواد خام

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوقاية العلمية الستيراد املعدات الطبية
شركة مجموعة األناضول السنيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,836,720.00

 USDمعدات طبية

البشيرعلى البشيرالشريف

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

250,398.00

 USDمولدات كهربية

شركة الشاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

771,481.44

 EURمستلزمات غرف عمليات

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك
طارق على مؤمن صويدق

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املضياف للصناعات الغذائية

26,390.00

 USDبودرة كريمة

علي سالم احمد األرباح

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املضياف للصناعات الغذائية

90,200.00

 USDنشأ

علي سالم احمد األرباح

مصرف اليقين  -فرع مصراته
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املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املضياف للصناعات الغذائية

60,500.00

 USDنشأ

علي سالم احمد األرباح

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات

101,712.48

 USDزيوت سيارات ومواد عن

هشام الحسين املهدي اشميله

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات
شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

84,827.84

 USDزيوت وشحوم محركات

هشام الحسين املهدي اشميله

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

223,198.36

 EURمولدات كهربائية

شركة املعمورة لالستثمارالزارعي والحيواني وصناعة األعالف و صناعة البيض املخصب

311,040.00

 EURبيض مخصب

محمد علي محمد املدني
طارق املهدي ابراهيم قداد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

810,000.27

 EURخشب

ايورشعبان صالح ابوالسعود

شركة السواحل العاملية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

348,044.30

 EURزيوت وسوائل سيارات

عادل بشيرجمعة الدريبى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة السواحل العاملية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

200,038.80

 EURزيوت سيارات

شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد

398,586.00

 USDاحذية

عادل بشيرجمعة الدريبى
رندا الطاهرمحمد ابوراوي

مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية

167,760.00

 EURجبنة مطبوخة

رضا رمضان سالم قربادى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية

59,992.00

 USDزبدة

رضا رمضان سالم قربادى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية

60,250.00

 USDزبدة

رضا رمضان سالم قربادى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ملسة شفاء الستيراد االدوية ومستلزمات األم والطفل

123,819.50

 EURادوية

فيصل محمد عبدالسالم الغريانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

110,840.00

 EURقطع غيارشاحنات

يوسف صالح سالم موس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

107,706.51

 EURقطع غيارشاحنات

يوسف صالح سالم موس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مطالع االنوارالستيراد املواد الغذائية

163,000.00

 USDدقيق

بشرى مصطفى عبدهللا عبد النبى

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغيرالكهربائية

472,900.00

 USDمكيفات

حسين سالم حسين الوليد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغيرالكهربائية

463,125.00

شركة العميد إلستيراد املواد الغذائية

146,440.00

 USDمكيفات هواء
 USDبن مطحون

حسين سالم حسين الوليد
عبداللطيف عبدالسالم محمد السويح

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العميد إلستيراد املواد الغذائية

88,070.00

 USDبهارات

عبداللطيف عبدالسالم محمد السويح

مصرف الخليج االول الليبي

شركة وادي زين الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

319,615.10

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

386,100.00

 EURادوية و معدات طبية
 EURمعجون طماطم

رفيق رمضان محمود شنيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

نورمحمد الطاهرالشائبى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

813,783.38

 USDزبدة

نورمحمد الطاهرالشائبى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

145,950.00

 USDمكرونة

نورمحمد الطاهرالشائبى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة جبل أكاكوس لصناعة األثاث

59,000.00

 USDأثاث

الهادى محمد مصطفى قارش

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان

شركة جبل أكاكوس لصناعة األثاث

88,200.00

 USDأثاث

الهادى محمد مصطفى قارش

مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
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مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة ككلة الستيراد السجاد واملنسوجات واالقمشة ذات املسؤولية املحدودة

100,000.00

 USDسجاد

اسامة الفيتوري رمضان حيبانة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة ككلة الستيراد السجاد واملنسوجات واالقمشة ذات املسؤولية املحدودة

100,000.00

 USDسجاد

اسامة الفيتوري رمضان حيبانة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

997,500.00

USD

شركة العمارة الرائدة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة سوق الناس الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

274,472.25

 EURأدوية

ربيعة محمد عبد السالم املبروك

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوادي للمطاحن و األعالف والغالل

5,185,000.00

 USDصويا

معتزمحمد على زوبي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها

2,392,692.00

 USDسيارات شحن متوسط

طالل رضوان الطاهرالطاهر

مصرف الجمهورية  -امليدان

مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع

221,000.00

 USDحديد صناعي

حسين العربي علي عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الودان لصناعة الصاج املضلع

667,750.00

شركة الصداقة الر اقية ألستيراد مواد البناء واملواد الصحية و ملحقاتها

26,110.88

 USDحديد صناعي
 EURكول سيراميك

حسين العربي علي عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

ابراهيم علي ابراهيم بن صليل

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة االصالة الدائمة إلستيراد الرخام والجرانيت مواد البناء واملواد الصحية

170,575.00

 USDرخام

فرج مختارفرج جبران

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املنصورة الستيراد االثاث

37,690.00

 USDأثاث مكتبي

عبدالحكيم رجب محمد الدريبى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املنصورة الستيراد االثاث

42,133.00

 USDاثاث منزلي

عبدالحكيم رجب محمد الدريبى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

167,729.88

 EURأطقم حمامات صحية

عبدهللا محمود فرج الجهيمي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,076,355.94

 EURمواد صحية

عبدهللا محمود فرج الجهيمي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

397,152.37

 EURمواد صحية

عبدهللا محمود فرج الجهيمي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الدرب املستقيم إلستيراد مواد التنظيف

124,380.50

 USDمواد تنظيف

عبدهللا عبدالخالق مسعود تيكة

شركة روضة ليبيا إلستيراد املعدات الطبية

58,194.73

 EURمعدات طبية

صبرية عبدالسالم محمد اسماعيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة داري التجارية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

225,310.00

 USDفوركة

محمد صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية

466,521.50

 EURمعدات للخبزواملعجنا

رواد فرج محمد رزق

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية

78,366.00

 USDدقيق قمح

رواد فرج محمد رزق

مصرف اليقين  -فرع مصر اته

شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية

50,720.00

 EURمستلزمات افران

رواد فرج محمد رزق

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية

87,104.00

 EURمعدات لخلط الدقيق

رواد فرج محمد رزق

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة بداية املسارإلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

176,723.35

 USDإطارات

فوزي محمد محمد ابوفانة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمل لصناعة اللدائن ومشتقاتها

174,660.00

 USDمواد خام (زيوت لدائن

احمد علي عمرباكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمل لصناعة اللدائن ومشتقاتها

152,160.00

USD

 PVCاحمد علي عمرباكير

شركة طرابلس الجديدة إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

168,911.33

 USDنضائد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
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 Scaffolding towerمصطفى محمد مسعود املبروك

حسن عطية محمد ابوخريص عطية

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

حسن عطية محمد ابوخريص عطية

مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة طرابلس الجديدة إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

95,241.18

شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية
شركة املجمع االستثماري لصناعة مواد البناء

61,475.00

 USDزيوت سيارات
 USDمشروب غازي

بدرية عبدالعظيم احمد زنقيلة

256,307.30

 EURموادخام صناعةسيراميك

الصديق علي عمرباكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة بركة الفردوس إلستيراد مواد التنظيف

69,712.00

 GBPعناية بالبشرة

عبدالرؤوف نورى محمد سبيطه

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة بيت الدواء إلستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

1,382,945.00

 USDمستلزمات وأجهزة طبية

خالد ابوبكرمحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

120,000.00

 EURحليب بودرة

خالد الطاهرخليفة املشرقى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم

149,100.00

 EURجبنة موزريال

خالد الطاهرخليفة املشرقى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

250,000.00

 EURخشب

ايورشعبان صالح ابو السعود

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء

1,000,000.00

 EURخشب

ايورشعبان صالح ابو السعود

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم

630,000.00

 USDدجاج مجمد

عادل صالح حسين العلوص

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة نوراالمانة الستيراد االدوية و املستلزمات

770,900.00

 USDادوية

حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفرصة املثالية الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

230,750.00

 USDدجاج مجمد

احمد مصطفى احمد االطرش بيت املال

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة وادي زاكم الستيراد مواد التنظيف

48,178.32

 EURمواد تنظيف

عبدالكافى رحومة محمد غميض

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االمة املتحدة للطباعة والنشرواالعالم والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف
شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم

30,725.60
420,000.00

محمد بشيرمحمد املدني ظافر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم

180,000.00

 USDورق خام
 EURعجول حية
 EURعجول حية

فاطمة ساس ي علي الفقيه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

محمد بشيرمحمد املدني ظافر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املحافل الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية و املنزلية و االلكترونية

539,480.00

 USDاجهزة منزلية

الياس ايوب سالم ايوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع ابناء بن غزي لصناعة الستائروالصالونات واملراتب
مصنع ابناء بن غزي لصناعة الستائروالصالونات واملراتب

46,367.00

 EURمراتب ملفوفة

فتحي محمد محمد بن غزي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

61,810.80

 USDمراتب ملفوفة

فتحي محمد محمد بن غزي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات

63,165.30

 EURوحدات كهربائية

عصام علي عبدالكريم الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات

58,000.00

 EURآالت للصناعات غذائية

عصام علي عبدالكريم الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األطاراألفضل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

364,388.00

 USDاطارات

أسامة محمد عبدهللا فنتري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة مجموعة اويا إلستيراد االثاث

1,280,271.20

 USDأثاث

ناصرالصيد عياد املريض

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

35,494.63

 USDقطع غيار

فيصل العربى محمد زعميط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة كونا الستيراد املواد الغذائية

47,778.75

 EURحليب

فتحي عبد الحميد النيهوم

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة

94,972.53

 EURشكالطة

أزم صالح خميس ايوب

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
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شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة

299,321.98

 EURشكالطة

أزم صالح خميس ايوب

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية

2,010,222.35

 USDمكمالت غذائية

محمد أحمد شتوان شتوان

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت

45,000.00

شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

670,070.15

محمدصالح عتيق قشوط

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة املستكشف الليبي الستيراد املواد الغذائيه

3,125,000.00

 USDرخام ملمع
 USDمسحوق غسيل
 EURمعجون طماطم

ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

عياد ناجي احمد وهيبه

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

154,927.64

 EURأدوية بشرية

احمد فرج على جمعة

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة قوميستي لخدمات السيارات والصيانة السريعة

837,529.00

 USDإطارات

محمد عمرالفيتوري السويحلي

شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

191,100.00

 USDرخام

فهيم عمران محمد الرطب

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

100,341.50

 USDرخام

فهيم عمران محمد الرطب

شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

83,383.80

 USDرخام

فهيم عمران محمد الرطب

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء

91,049.80

 USDرخام

فهيم عمران محمد الرطب

مصرف الخليج االول الليبي

شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

1,735,640.00

 USDحفاظات

حسن محمد الصادق أبو فناس

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

93,100.00

 USDمناديل معطرة

حسن محمد الصادق أبو فناس

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

284,000.00

 USDحفاظات اطفال

حسن محمد الصادق أبو فناس

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

36,960.00

 USDشامبو اطفال

حسن محمد الصادق أبو فناس

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

158,835.00

 USDحمص

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

147,000.00

 USDعدس احمر

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

116,400.00

 USDكاجو

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

299,376.00

 USDلوز

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

35,150.00

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

56,000.00

 USDبقثوليات
 USDكمون

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

83,850.00

 USDكركم

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

142,600.00

 USDفستق

شركة الجودة املتينة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

912,327.00

 USDادوية بشرية

الهادي منصوراحمد ابوسنينه
طارق على الرفاعى ابوغنيمة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة املتينة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

1,000,177.50

 USDأدوية بشرية

طارق على الرفاعى ابوغنيمة

شركة االختيارالجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات

91,234.08

 EURشفرات حالقة

عبد الرحيم عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
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املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النورالجديدة الستيراد املواد الغذائية

206,976.00

 EURمعجون طماطم

مصطفى سالم علي األرباح

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

81,960.00

 USDاثاث

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

65,475.00

 USDاتات

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

61,200.00

 USDاتات

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

31,875.00

 USDاتات

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

100,240.00

 USDاتات

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

313,500.00

 USDاثات

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

306,405.00

 USDاثاث

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

95,700.00

 USDاثاث

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة التميزالعربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

544,602.94

 EURمواد بناء

رياض احمد خليفة عمارة

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة ارمادا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة و املواش ي و اللحوم

945,000.00

 USDزيت طهي

املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

148,434.01

 EURأخشاب

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

1,875,000.00

 EURأخشاب

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

1,508,600.00

 EURأخشاب

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة االتقان الراسخ الستراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

1,471,034.60

 USDهواتف محمولة

رمضان رمضان مفتاح منصور

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة االتقان الراسخ الستراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

1,641,336.00

 USDهواتف محمولة

رمضان رمضان مفتاح منصور

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الراية لالنتاج الزراعي

268,125.00

 EURبذوربطاطا

خالد الطاهرخليفة املشرقي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السالمة إلستيراد االقمشة واملنسوجات

373,324.00

 USDأقمشة

حسن محمد حسن سالمة

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة املائدة الر اقية إلستيراد املواد الغذائية

167,160.00

 USDنشأ ذرة

عيس ى بلعيد الصادق صوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

1,700,207.85

 EURكوابل كهربائية

عصام عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التقدم الدولية إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

320,575.00

 EURمواد كهربائية

عصام عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املجال الزاخرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

433,675.95

 EURأسالك كهربائية

عبدالحميد فسيخة بهجات العائش

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة املجال الزاخرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

514,053.41

 EURكوابل كهربائية

عبدالحميد فسيخة بهجات العائش

مصرف الجمهورية  -قوزالتيك

شركة النرجس الستيراد املواد الغذائية

305,520.00

 USDحليب علب

حمزة مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم

204,850.70

 USDقطاعات بي في س ي

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم

112,605.00

 USDمسطحات خشبية

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم

60,760.00

 USDأبواب

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم

89,550.00

 USDمستلزمات تشغيل

علي مصطفى عبداللله السركس ي

شركة املستساغ الستيراد مستلزمات االم و الطفل
شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

667,750.00

 USDحفاظات أطفال

محمد محي الدين علي الخوجه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

280,954.08

 EURمواد بناء

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها
شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

51,150.00

 EURمواد البناء

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

134,480.80

 EURسخانات

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

56,400.00

 USDفوم

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة االمتيازالدولية للصناعات البالستيكية والورقية

50,000.00

 USDاالت لصناعة املناديل

ايمن اسماعيل عاشورالشتيوي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

487,500.00

 EURسردين بالزيت النباتى

سامله عمارعبدالسالم سويلم

مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه

شركة سلطان للتعهدات و التموين

160,600.00

شركة سلطان للتعهدات و التموين

348,480.00

 EURجبنة شيدر
 EURمعجون طماطم

مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية

564,723.60

 USDزيت طهي

أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة موسكي الستيراد االثات

1,476,183.80

 USDاثاث

عارف علي الطاهرالترهوني

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية

2,316,700.00

USD

قطع غيارمكيفات

هيفاء محمد عبدالسالم شيلة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية

1,837,960.00

 USDقطع غيارمكيفات

هيفاء محمد عبدالسالم شيلة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

40,587.32

 EURأدوية بشرية

نبيله على يوسف ابوالغيث

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة شريان ليبيا إلستيراد املعدات واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

55,636.56

 USDأدوية

نبيله على يوسف ابوالغيث

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة واالحجارالكريمة

2,615,076.00

 USDأساورذهب

فائزة مفتاح الفرجاني مفتاح

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش

98,174.30

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

430,544.00

معدات  PVCابراهيم محمد محمد بنيس
EUR
 EURغساالت صحون ومالبس عصام عمرو عياد الغالى

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

409,098.00

 EURثالجات وفريزات

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

402,736.00

 EURتالجات وفريزات

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

1,612,936.00

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

1,511,100.00

 REFRIGERATORSعصام عمرو عياد الغالى
EUR
 EURغساالت صحون ومالبس عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

2,630,942.00

 EURفريزات

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

3,239,586.00

 EURتالجات

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي
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شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

746,790.00

 EURغساالت صحون

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الدارالجديدة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

250,000.00

شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية

221,362.40

 USDمواد صحية وبناء
 EURكمثرى

الحسين مصطفي خليل الغا

مصرف الصحاري  -املختار

عبد الفتاح محمد الطاهرادريز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية

2,366,280.00

 USDموز طازج

عبد الفتاح محمد الطاهرادريز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشارقة الستيراد املواد الغذائية

958,700.00

 USDتونة

عبد الفتاح محمد الطاهرادريز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املدى لنقل الركاب

724,800.00

 USDحافالت نقل

عيس ي عمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع االبيض الستيراد األثاث ومكمالته

105,491.00

 USDاثاث

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

429,233.33

 USDمواسيرمياه وملحقاته

منصورعمرجبران جبران
الزروق مفتاح الزروق التير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

282,601.78

 USDمواسيرمياه وملحقاته

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

406,463.74

 USDمواسيرمياه وملحقاته

الزروق مفتاح الزروق التير
الزروق مفتاح الزروق التير

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

260,046.42

 USDمواسيرمياه وملحقاته

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

70,212.00

 EURمضخات مياه منزلية

الزروق مفتاح الزروق التير
الزروق مفتاح الزروق التير

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

63,260.90

 EURمواد بناء

شركة عطورالوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

145,620.00

 EURحليب معقم

الزروق مفتاح الزروق التير
محمد مفتاح الزروق التير

شركة عطورالوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

245,757.60

 EURجبنة مطبوخة

شركة عطورالوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

570,360.00

 USDحليب مجفف

محمد مفتاح الزروق التير
محمد مفتاح الزروق التير

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة النظيف الباهرإلستيراد مواد التنظيف

35,381.76

 TNDمساحات أرضية

خديجة محمد صالح املبروك

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة النظيف الباهرإلستيراد مواد التنظيف

16,344.00

 USDمكنسة

خديجة محمد صالح املبروك

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة زهرة اللوتس إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

69,250.00

 EURلفات قطران عازل

بشيرابراهيم بشيرالطرابلس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

63,250.00

 USDمواد صحية

عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

73,774.00

 EURلصقة سيراميك ورخام

عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

174,713.60

 USDمواد صحية

عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

319,627.67

 USDسيراميك

عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اجياد ليبيا االولى إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

149,129.40

 EURخالطات مياه

عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الشعاع الساطع الستيراد املواد الغذائية

129,024.00

 EURحليب

عمرمحمد عمارأبوسنينة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة تالية الستيراد املواد الغدائية

120,737.50

 USDتونة

اسماعيل محمد محمد الغاوي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة

 USDتوية سردينة
 USDمضخات ري زراعي

اسماعيل محمد محمد الغاوي
اسماعيل محمد محمد الغاوي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

عبدهللا عمرعبدهللا املجرى

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل

60,800.00

 EURبسكويت أطفال

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل

138,240.00

 EURبسكويت أطفال

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

250,000.00

 USDقطع غيارجرارات زراعي

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

194,000.00

 USDحبل تربيط من حديد

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

25,478.00

 USDاطارات

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

36,757.22

 USDقطع غيارأالت زراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

75,509.60

 EURمعدات زراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

182,041.51

 USDقطع غيارزراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

29,882.50

 USDخراطيم مياه

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحزام الزراعي إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

67,200.00

 USDاالت زراعية

ابراهيم مفتاح محمد الصغير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية

74,455.30

شركة زهرة الياسمين املميزة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

538,625.96

 USDمستحضرات طبية
 USDمسحوق غسيل

اسماء احمد عبدهللا كامل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

محمد صالح عتيق قشوط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصداقة الر اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

177,273.93

 EURمواد صحية

ابراهيم علي ابراهيم بن صليل

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الصداقة الر اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

110,000.00

 USDمواد صحية

ابراهيم علي ابراهيم بن صليل

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الصداقة الر اقية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

59,040.00

 USDمواد صحية

ابراهيم علي ابراهيم بن صليل

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

75,764.88

 USDمستلزمات تغليف

عبدالفتاح عامرخليفة الشاوش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

49,560.00

 USDمستلزمات زراعية

عبدالفتاح عامرخليفة الشاوش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

21,937.50

 EURسماد زراعى

عبدالفتاح عامرخليفة الشاوش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

23,544.00

 EURسماد زراعى

عبدالفتاح عامرخليفة الشاوش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

47,785.50

 EURحبال

الحسين عمرعبدهللا املجرى

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة

2,562,000.00

 USDذهب

علي الدوكالي ابراهيم بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

5,260,700.00

 USDمعدات طحن دقيق

حمزه احمد محمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مجموعة القاض ي الستيراد االثاث

80,096.10

 USDاثاث منزلى

معاد مصطفى عمارالقاض ى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة تالية الستيراد املواد الغدائية

67,450.00

 USDتونة

شركة تالية الستيراد املواد الغدائية

50,790.00

شركة الحدائق الحديثة الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

405,741.00
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سما وادي غان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

245,000.00

 USDثاني فسفاط األمونيوم

عبد الفتاح رمضان أحمد الغويل

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

801,235.61

 USDأدوية

حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

487,050.00

 USDأدوية

حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

167,750.00

 USDأدوية بشرية

حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

2,583,564.44

 USDأدوية

حسين فرج ابراهيم ابو فطيرة

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة العنفوان الستيراد الغدائية

202,503.78

 USDحلوة شامية

سليمان الصغيرعلي وهيبة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العنفوان الستيراد الغدائية

145,200.00

 EURجبنة شيدر

سليمان الصغيرعلي وهيبة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العنفوان الستيراد الغدائية

84,042.00

 EURحليب

سليمان الصغيرعلي وهيبة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة

183,730.00

 USDحليب معقم

ابراهيم محمد خليفة عالق

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة

200,020.00

 USDحليب لونا

شركة وادي أغريرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها

47,770.70

 EURزيوت سيارات

ابراهيم محمد خليفة عالق
الغويزي عثمان عبدهللا الغويزي

مصرف الصحاري  -جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,162,427.50

 USDاطارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,257,224.00

 USDاطارات سيارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االمل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

210,457.80

 USDاطارات سيارات

خليل محمد الصديق الرايس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أنواراملدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

144,594.33

 USDأجهزة كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة الفهد السريع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

180,000.00

 USDاسمنت بورتالن سائب

أحمد حكيم أحمد الدوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

109,350.00

 EURأخشاب

محمد رجب مفتاح التومى

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة االساس الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

211,516.00

 EURأخشاب

محمد رجب مفتاح التومى

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو افذ من االملنيوم و البي في س ي

99,000.00

 USDقطاعات الومنيوم

عبدالحميد جمعه محمد موس ى

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو افذ من االملنيوم و البي في س ي

135,614.00

 USDبروفيل PVC

عبدالحميد جمعه محمد موس ى

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع بالدي لصناعة الطالء

360,134.00

 EURمخخف طالء

الحسين سليمان ابراهيم شاكه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة أرض الوطن إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

269,550.00

 USDشاشات

نعيمة محمود محمد االدهم

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة أرض الوطن إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

2,066,132.00

 USDشاشات

نعيمة محمود محمد االدهم

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة أرض الوطن إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

1,207,401.00

 USDشاشات

نعيمة محمود محمد االدهم

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

7,312,500.00

 USDشعيرسائب

حمزه احمد محمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

356,301.28

 USDدوائركهربائية

عبد السالم علي احمد الدويبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
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شركة سهول القرضابية الستيراد املواد الغذائية
شركة سهول القرضابية الستيراد املواد الغذائية

270,904.72

 USDحليب واجبان

أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل

مصرف النواران فرع مصراتة

145,033.00

 USDجبنة مطبوخة

أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

59,731.20

 EURجبنة

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

119,080.08

 EURحليب خالي الدسم

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

24,212.37

 EURصلصة طماطم

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

73,189.44

 EURجبنة مطبوخة

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

29,553.62

 EURمكرونة

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

93,610.00

 EURجنبة شيدر

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

232,410.00

 USDحديد صناعي

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

423,259.00

 USDلفات حديد

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

119,260.00

 USDحديد صناعي

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

279,000.00

 USDحديد صناعي

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة السراج العالي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

960,000.00

 USDهواتف محمولة

عمران عمرعمران بن زايد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السراج العالي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

940,000.00

 USDهواتف محمولة

عمران عمرعمران بن زايد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االصيل الستيراد الكتب والقرطاسية واالدوات املكتبية

324,864.00

 USDاوراق A4

عادل فوزي محمد أبوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة رمال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات

460,980.00

USD

شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد

728,224.40

 USDاطارات

صالح عبدهللا صالح عبدهللا

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

 POWER BEAMفتحي أحمد محمد القمودي

شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد

426,920.40

 USDاطارات

صالح عبدهللا صالح عبدهللا

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد

431,089.50

 USDنضائد

صالح عبدهللا صالح عبدهللا

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد

722,386.10

 USDاطارات سيارات

صالح عبدهللا صالح عبدهللا

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة نافذة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

523,800.00

 USDخميرة

ساملة عمارعبد السالم سويلم

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل

1,053,504.00

 USDحفقاظات

اسماعيل صالح مسعود مسعود

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة طريق النورالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,400,000.00

 USDحديد تسليح

علي محمد علي االجهر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة طريق النورالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

481,000.00

 EURأخشاب

علي محمد علي االجهر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كرانفيل للمقاوالت العامة واالستثمارالعقاري

85,200.00

USD

محمود بشيرعمرامليطوني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

407,682.24

 EURجبنة شرائح

نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

معدات خاصةبالخرسانات
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شركة ثمارة للصناعات الغذائية

3,685,000.00

 USDمصبعات

املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ثمارة للصناعات الغذائية
شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

2,180,000.00

 USDمصبعات
 USDصابون فا

املهدى فرج عبدالهادى عبدالسالم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

عمرسالم عبدهللا عليلش

شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

84,000.00

 USDعسل طبيعي النتاج غدا

حسين البشيرمحمد الضراط

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

4,170,950.00

 USDمعدات لطحن الدقيق

حمزه احمد محمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الطارق للصناعات الحديدية

4,250,000.00

 USDحديد صناعي

ادريس امحمد محمد القويري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جبل النورالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

144,000.00

 USDاحذية رجالية

الهادي بشيرمحمد سويب

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة جبل النورالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

150,000.00

 USDاحذية رجالية

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

852,000.00

 EURاخشاب اوروبية

الهادي بشيرمحمد سويب
محمد بلعيد اشتيوي االجهر

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

639,000.00

 EURاخشاب اوربية

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

917,647.10

 EURخشب ابيض

محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد بلعيد اشتيوي االجهر

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

166,500.00

 EURخشب

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

55,800.00

 EURالخشب

محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد بلعيد اشتيوي االجهر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

342,000.00

 EURخشب

محمد بلعيد اشتيوي االجهر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية

2,026,780.00

 USDمواد صناعة اكياس

بشيرسليمان أبوعجيلة قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية

1,312,547.50

 USDمواد صناعة اكياس

بشيرسليمان أبوعجيلة قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املهندس للصناعات البالستيكية واالشغال املعدنية

360,220.00

 USDمواد صناعة اكياس

بشيرسليمان أبوعجيلة قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الريان املثالية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

69,222.30

 EURحليب

محمود عبدهللا علي الهمالي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

109,000.00

 EURجبنة مطبوخة

حسام محمد أبوزريبة طرنيش

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

105,708.00

 EURخميرة خبز

حسام محمد أبوزريبة طرنيش

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة تواصل الغد ألستيراد املواد الغدائية

191,250.00

 EURجبنة

حسام محمد أبوزريبة طرنيش

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

351,648.60

 USDمشروب طاقة

محمد مصطفى أحمد التومي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

83,576.00

 USDعصير

محمد مصطفى أحمد التومي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

351,648.60

 USDمشروب بم بم

محمد مصطفى أحمد التومي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

136,445.20

 EURمستلزمات طبية

رضاءالطاهرمحمد بن يونس

مصرف الخليج االول الليبي

شركة العاللي الليبية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

174,868.00

 USDادوية بيطرية

حسين محمد حسين الغويل

مصرف النواران فرع مصراتة

53,425.00
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الكتلة الصفراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

128,439.00

 USDتجهيزات ومعدات زراعي

محفوظ ابوالقاسم الحراري اوحيدة

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها األجهزة واملعدات
242,798.40
الكهربائية

 EURمولدات كهرباء

عبدالعظيم عطية املهدي الغول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

172,388.00

 USDعناية بالجسم

عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

182,246.00

 USDمواد تنظيف

عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش ي

4,890,000.00

 USDسكر

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ريماس ليبيا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

431,200.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ريماس ليبيا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

323,400.00

 EURحليب اطفال

نورالدين محمد مفتاح اوحيدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغيركهربائية

443,376.00

 USDمكيفات وملحقاتها

فرج ابراهيم على دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي

416,715.00

 USDاجهزة حاسوب و ملحقات

رفيق عثمان سليمان قرفال

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

206,872.08

 EURمستلزمات زراعية

عبدالرحمن أنبية مسعود مليطان

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الود الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

175,897.89

 USDنضائد

على حسين على املصرى

مصرف الصحاري  -باب املدينة

شركة إشبيلية لصناعة االعالف و الدقيق

5,676,000.00

 USDشعير

عائشة ميلود موس ي إبراهيم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة إشبيلية لصناعة االعالف و الدقيق

8,550,000.00

 USDشعير

عائشة ميلود موس ي إبراهيم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

800,000.00

 USDمالبس واحذية واكسسوا

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

295,168.38

 USDخردوات

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

289,974.01

 USDاكسسوارات

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

250,000.00

 USDمالبس واحذية واكسسوا

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

200,000.00

 USDاكسسوارات ومنسوجات

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة العطرة الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم

151,200.00

شركة العطرة الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم

166,608.00

 CHEDDAR CHEESEعبدالباسط عبدالجواد ابراهيم املدهون
EUR
عبدالباسط عبدالجواد ابراهيم املدهون
 EURجنبة مطبوخة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

389,830.95

 EURادوية

سارالشاذلي محمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

158,098.08

 EURمستلزمات طبية

سارالشاذلي محمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املتوسطية الليبية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية

186,114.24

 EURأدوية

سارالشاذلي محمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

288,397.70

 USDأحدية و مالبس

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

88,828.34

 USDمالبس

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

90,699.63

 USDمالبس

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

41,011.00

 USDاثاث منزلي

سبتيموس شعبان صالح ابوسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة سبتيموس وشركاؤه الستيراد االثاث

35,394.00

 USDاثاث منزلي

سبتيموس شعبان صالح ابوسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش ي

4,860,000.00

 USDسكر

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

430,000.00

 USDمولدات

عبدالحميد علي عبدهللا منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

85,250.00

 USDمولدات كهرباء

عبدالحميد علي عبدهللا منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

518,400.00

 EURأسمدة

طه التومي محمد بن رمضان

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

456,225.00

 EURاسمدة

طه التومي محمد بن رمضان

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة الريحانة للصناعات الغذائية

263,600.00

شركة الريحانة للصناعات الغذائية

516,000.00

 EURحليب مجفف
 EURمسحوق حليب

أكرم سعيد محمد أبو غمجة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

أكرم سعيد محمد أبو غمجة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الريحانة للصناعات الغذائية

601,950.00

 EURعبوات ورقية

أكرم سعيد محمد أبو غمجة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

1,002,370.00

 USDهواتف محمولة

عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

550,395.00

 USDهواتف محمولة

عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

1,500,050.00

 USDهواتف محمولة

عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

440,470.00

 USDهواتف محمولة

عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الجبيل الراسخ الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

1,090,785.00

 USDهواتف محمولة

عبدالسالم مصباح عبد االسالم غريبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

448,900.00

 USDتلفزيونات

اشرف محمد سالم مصطفى حداقة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

400,105.00

 USDشاشات

اشرف محمد سالم مصطفى حداقة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز

4,640,345.00

 USDمضافات اعالف

شركة جنان الخيرالستيراد املواد الغذائية

242,611.20

 EURجبنة شرائح

حمزه احمد محمد وهيبه
أحمد علي محمد القزيري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جنان الخيرالستيراد املواد الغذائية

727,833.60

 EURجبنة شرائح

أحمد علي محمد القزيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة جنان الخيرالستيراد املواد الغذائية

1,595,000.00

 USDزيت عباد الشمس

أحمد علي محمد القزيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سنابل البادية الستيراد املواد الغذائية

129,600.00

 EURسكربني

احمد عبدالفتاح عبدهللا القماطي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة مترالعالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

29,592.00

 USDأبراج خشبية

رمضان فرج محمد الصقع

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة مترالعالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

155,691.50

 USDكوابل كهربائية

رمضان فرج محمد الصقع

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين

122,400.00

 USDمواد أوليةلصناعةطالء

الطاهراحمد جبريل شبش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين

50,184.00

 USDرول طالء

الطاهراحمد جبريل شبش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين

35,949.91

 EURلصقة طالء

الطاهراحمد جبريل شبش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاته واالجهزة االلكترونية

901,000.00

 USDموبايالت او نقاالت

رضا لطفي ميلود الحامي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اليقين الدولية الستيراد الحلي واملجوهرات

2,851,948.00

 USDذهب

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

150,480.00

 USDحليب مبخر

شرف الدين عمررحومة شرف الدين
محمد مصطفى محمد العيساوي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

147,936.00

 USDحليب محلي

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

152,220.00

 EURحليب علب

محمد مصطفى محمد العيساوي
محمد مصطفى محمد العيساوي

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

506,692.37

 EURبن

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

76,728.00

 USDحليب محلي

محمد مصطفى محمد العيساوي
محمد مصطفى محمد العيساوي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة

100,000.00

 EURشاي

محمد مصطفى محمد العيساوي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الفائز الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

162,630.00

 EURحليب

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

102,480.00

 EURحليب معقم

ايمن محمد امحمد قريصيعه
عاطف العماري احميدة الحداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

451,095.00

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

258,540.00

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

306,997.00

 PURE GREEN TEA PREMI USDعاطف العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد
 USDشكالتة
عاطف العماري احميدة الحداد
 USDدجاج مجمد

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

56,839.44

 EURجبنة شرائح

عاطف العماري احميدة الحداد

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

112,798.80

 EURجبنة مطبوخة

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

301,090.00

 EURشكالته

عاطف العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م

121,100.00

 USDشكالته-نسكافيه-كاكاو

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية م
شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية

222,300.00

 USDشكالته

عاطف العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

119,930.00

 USDسجاد

علي العماري احميدة الحداد

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة كازا ليبيا الستيراد املواد الغدائية

102,816.00

 EURبن

حاتم محمد ابوبكرالطيب

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الجناح املض يء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

171,091.92

 EURقطع غيارمكيفات

عمرمحمد مصباح مسعود

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الجناح املض يء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

180,637.00

 USDقطع غيارتكييف

عمرمحمد مصباح مسعود

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة

508,812.00

 USDأفران و ثالجات

حاتم الصادق محمد بن ساس ى

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة

1,159,204.00

 USDغساالت

حاتم الصادق محمد بن ساس ى

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة واحة الغرب الستيراد االجهزة االلكترونية وأجهزة الهاتف وملحقاتها

964,640.00

 USDاجهزة الكترونية

لطيفة حسين رجب بن خالد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املصدرالعاملية الستيراد املواد الغذائية

495,000.00

 USDتونة معلبة

ايمن امحمد مسعود املبروك

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املصدرالعاملية الستيراد املواد الغذائية

192,042.00

شركة املصدرالعاملية الستيراد املواد الغذائية

125,000.00

 USDزيت طهي
 USDمعجون طماطم

ايمن امحمد مسعود املبروك

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

ايمن امحمد مسعود املبروك

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها

87,850.00

 USDقطع غيار

عمارعامرنصرالفيرس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش ي

4,950,000.00

 USDسكر

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع غنيم لصناعة العصائر

105,000.00

شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع

556,145.15

 USDمواد تغليف
 EURمولدات ديزل

احمد رجب عبد السالم غنيم

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

طاهرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع

1,375,021.20

 EURمولدات كهربائية

طاهرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية

91,422.72

 EURكيك

عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أرض القصبات الستيراد املواد الغذائية

85,680.00

 EURحليب معقم

هشام عبدالرحمن الهادى القاض ى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أرض القصبات الستيراد املواد الغذائية

86,250.00

 GBPجبن شيدر

هشام عبدالرحمن الهادى القاض ى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة تارسين االولى الستيراد االثاث

90,000.00

 USDاثاث منزلي

عماد عزازعلي زويتة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية

1,606,940.80

 USDزيت طهي

بشيرسليمان ابو عجيلة قداد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة التطويرلصناعة األبواب والنو افد من البي في س ي واألملنيوم

304,742.29

 USDقطاعات P.V.C

أمحمد رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التطويرلصناعة األبواب والنو افد من البي في س ي واألملنيوم

160,879.45

 USDقطاعات P.V.C

أمحمد رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ابراج التجارية الستيراد املواد الغدائية

790,656.00

 USDبن هندي

شركة عالم التموين الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

227,500.00

 USDشاهي

عمرمحمد عمربوزقية
خيرى عمربشيربشير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الضراط الستيراد مواد البناء

169,794.90

 EURمضخات

الهادي أحمد علي الضراط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة و املواش ي

1,500,000.00

 USDسكر

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

149,910.00

 USDزيوت سيارات

ميالد محمد علي الصفراني

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

317,490.00

 USDآالت ثقيلة

شركة زهورالخيرالستيراد املواد الغدائية

54,408.00

شركة زهورالخيرالستيراد املواد الغدائية

315,000.00

 USDفطر
 USDفول

ميالد محمد علي الصفراني
املنجد البهلول احمد كريم

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة زهورالخيرالستيراد املواد الغدائية

66,066.50

 USDمربى

شركة زهورالخيرالستيراد املواد الغدائية
شركة نورالشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

املنجد البهلول احمد كريم
املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

95,544.00

 EURكتشب -صوص-مايونيز

املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

113,943.60

 EURبازيالء وفاصوليا حمص

سعيد محمد سعيد كردي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

131,250.00

 EURأخشاب

أحمد أبوبكرأحمد هامان

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

689,450.00

 EURخالطات مياه

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

131,850.00

 EURالصقة بناء

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

132,827.28

 EURمواد صحية

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

98,352.16

 USDمستلزمات حمام سباحة

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

مصرف الخليج االول الليبي

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

3,312,000.00

 USDدجاج مجمدة

خليل مصباح أحمد وهيبه

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

494,039.21

 EURمواسيربي بي ار

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

840,000.00

شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة

43,894.52

 USDزيت نباتي
 EURزيتون

منذرالفاهم عيس ى الجربي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

منذرالفاهم عيس ى الجربي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

758,452.00

 EURاغطية بالستيكية

محمد بشيرعلي القائد

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف

352,040.00

 USDمواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

184,740.00

 EURخام مشمش

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

804,897.00

 USDخام مانجو

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

390,000.00

 USDخام موز

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

551,280.00

 USDخام كمثرى

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

100,750.00

 EURمثبت حليب

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

271,400.00

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

1,950,429.86

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

749,638.80

 EURخام عصيرتفاح
 USDعبوة ورق مقوى
 USDكرتون

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

122,591.54

 USDغراء

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

812,822.80

 USDورق مفوى

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

182,764.80

 USDقصبة

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

460,000.00

 USDورق مقوى

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

463,540.00

 USDخام مانجو

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

1,721,442.40

 USDكرتون مقوى

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

1,786,928.30

 USDعبوات فارغة

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
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املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

146,250.00

 USDمثبت عصير

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

129,254.40

 USDهيدروجين بروكسايد

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

949,248.00

 USDحليب بودرة

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

949,248.00

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

964,678.93

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

561,187.20

 USDحليب بودرة
 USDورق مقوى+مواد تشغيل
 USDورق مقوى+مواد تشغيل

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

2,305,000.00

 USDلحوم دجاج

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جنان الحديثة الستيراد املعدات الطبية

378,000.00

 USDكمامات

خالد أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية

1,308,677.21

 USDحليب وأجبان

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة اثيرالبحارالستيراد املواد الغذائية

2,265,890.00

USD

شركة اثيرالبحارالستيراد املواد الغذائية

2,279,670.00

USD

 TUNA IN SUNFLOWER OIلطفية جمعة عبدهللا الرابطى
 TUNAلطفية جمعة عبدهللا الرابطى

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف

36,238.80

 USDمواد خام

نجيب مفتاح خليفة البسكيني

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام
شركة سلوق لتربية وذبح الدواجن

159,062.68

 USDبروفيل بي في س ي

خالد مراجع ميالد بريك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

1,935,360.00

 EURبيض مخصب

شاكرمحمد عمران مناع

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

921,300.00

 USDلفات حديد

معاد رمضان مصطفى شكالوون

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

100,224.00

 USDاغطية علب

علي ابوبكربشيراللذيذ

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

576,000.00

 USDمصبعات

علي ابوبكربشيراللذيذ

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

2,348,000.00

 USDتونة

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

630,468.00

 USDمكرونة

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

1,391,040.00

 EURحليب مبخر

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

1,510,560.40

 USDجبنة مثلثات

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

1,470,000.00

 USDزيت ذرة

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

1,036,759.50

 USDزيت

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

355,047.00

 USDزيت

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أماس ي الستيراد املواد الغذائية

254,150.00

 USDمشروب باربيكان

شركة االصيل للصناعات الغذائية

261,000.00

 EURحليب مجفف

حسني محمد أحمد بن حميده
رضاء سالم عبد السالم الحراري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االصيل للصناعات الغذائية

779,899.20

 EURعبوات

رضاء سالم عبد السالم الحراري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االصيل للصناعات الغذائية

100,488.20

 USDغراء الصق

شركة االصيل للصناعات الغذائية

98,054.00

 EURامالح غذائية

رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االصيل للصناعات الغذائية

121,621.50

 EURأغطية عبوات

شركة االصيل للصناعات الغذائية

271,296.00

 EURمركزات عصيرعنب

رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية

82,320.00

 EURجبنة تشيدر

عبد السالم محمد ميالد الجورني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

4,935,000.00

 USDلحوم ابقارمجمدة

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

3,174,000.00

 USDلحوم مجمدة

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشفق األحمرالستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

76,155.90

 USDمستلزمات عنايةبالشعر

مصطفى عبدالسالم سالم البهلول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية

2,040,300.00

 USDتن معلب

عمرسالم محمد احجيبة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

169,400.00

 EURجبنة قوالب

مفتاح عطية مفتاح عمران

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

376,000.00

 USDزيت

مفتاح عطية مفتاح عمران

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة قصراملدينة الستيراد االالت واملسلزمات الزراعية وقطع غيارها

400,149.00

 USDمستلزمات تشغيل زراعي

خالد أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

158,950.00

 USDمولدات

اسامه رجب ابراهيم الحاج احمد

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

108,200.00

 USDمولدات كهرباء

اسامه رجب ابراهيم الحاج احمد

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة اللمسة امللكية الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

72,483.00

 EURمولدات كهرباء

اسامه رجب ابراهيم الحاج احمد

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة البعد الجديد الستيراد زيوت وشحوم السيارات والشاحنات

235,215.60

 USDزيت وشحوم سيارات

حمزه عبدالسالم محمد العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

34,080.00

 USDمواد خام صفيح مطبوع

علي امحمد محمد ابودينة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

53,955.00

 USDمواد خام

علي امحمد محمد ابودينة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

36,600.00

 USDمواد خام صفيح مطبوع

علي امحمد محمد ابودينة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الواحات املتجددة للصناعات الغذائية

28,221.00

 EURمستلزمات تشغيل

عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ساحل الهنشيرالستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

515,200.00

 USDأفران

عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة ساحل الهنشيرالستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

186,550.00

 USDأفران

عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة القلعة الذهبية الستيراد السيارات وقطع غيارها

212,359.78

 USDقطع غيارسيارات

عصام مفتاح امحمد حيدر

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة البيادرالخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها
شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز

141,426.00

 USDنضائد سيارات
 USDقمح طري

مصطفى ابراهيم محمد الكشر

مصرف اليقين  -فرع زليتن

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

2,437,500.00
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة اململكة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

100,215.00

 USDأدوية

زينب عبدالعزيزعلي أبوشعالة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

90,194.40

 USDمعدات الطبية

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

52,882.40

 USDمعقمات طبية

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

19,009.09

 EURمواد تحليل

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

26,086.30

 EURمستلزمات طبية

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اروبيا الستيراد االدوية واملستحضرات واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

1,649,179.60

 EURلوازم تشغيل طبيةلالك

ايهاب عبدالسالم خليفة الصويعي

شركة اروبيا الستيراد االدوية واملستحضرات واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

1,049,415.50

 EURمعدات طبية

ايهاب عبدالسالم خليفة الصويعي

املصرف التجاري العربي  -قرقارش
املصرف التجاري العربي  -قرقارش

شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية

49,420.80

 USDاغطية ومقابض قناني

محمد عالء الدين نصرالدين بن صوفية

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ماجرالطبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

58,415.00

 USDمستلزمات طبية

فتحي مفتاح حسين اشناق

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية

67,392.00

 EURحليب

رياض احمد سلطان املنصوري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسيم للصناعات الغذائية

2,351,250.00

 EURحليب مجفف خام

محمد عبد الكريم محمد الرعيض

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

123,050.00

 EURمحوالت كهربائية

محمد عبد الكريم محمد الرعيض

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

70,801.60

EUR

 CONTROL SYSTEMمحمد عبد الكريم محمد الرعيض

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

4,800,000.00

 USDزيت طهي

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مجموعة االندلس املتحدة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

2,973,632.00

 USDمبيدات

مالك رجب محمد صوان

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

2,268,250.00

 USDمضخات

وائل عبدهللا احمد عبدالنبى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

1,603,425.00

USD

بذوربرسيم  CLOVERوائل عبدهللا احمد عبدالنبى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة القمرالستيراد البذورو املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

265,512.54

 USDدوائرري زراعي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

212,655.00

 USDزيوت نباتية

صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

179,000.00

 EURزبدة كريمية غيرمملح

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

726,600.00

 EURجبنة شيدر

صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

1,180,575.00

 EURحليب مجفف

صالح املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

90,567.20

 USDزيت نخيل مواد خام

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

1,218,022.80

 EURخط انتاج

صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

44,100.00

 EURامالح استحالب

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

382,404.00

 USDزيوت نخيل

صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السنبلة للصناعات الغذائية

382,404.00

 USDزيت نخيل

صالح املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة اليقين املميزالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

70,967.40

 EURحليب معقم

شركة اليقين املميزالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

126,720.00

 USDطماطم

منيرعامرالصويعى السعداوي
منيرعامرالصويعى السعداوي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة اليقين املميزالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

70,967.40

 EURحليب

منيرعامرالصويعى السعداوي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة عطرالطبيعة الستيراد املعدات الطبية األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

145,264.34

 USDمكمالت غرائية

محمد علي عبدالكريم البصير

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الفيروزإلستيراد املواد الغذائية املساهمة

93,798.00

 USDشاهي

عبدالحكيم عبدهللا سعيد ابوالشكيوات

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الفيروزإلستيراد املواد الغذائية املساهمة

141,568.00

 USDماء شعير

عبدالحكيم عبدهللا سعيد ابوالشكيوات

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة جبل النورالستيراد املواد الغذائية

485,000.00

 USDدقيق

محمد عبدالسالم الطاهرالشيبانى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة جبل النورالستيراد املواد الغذائية

298,929.64

 USDخميرة

محمد عبدالسالم الطاهرالشيبانى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم

350,346.15

 EURمواش ي

نجالء محمد سليمان زاوية

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم

349,997.10

 EURخرفان

نجالء محمد سليمان زاوية

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم

350,344.80

 EURمواش ي حية

نجالء محمد سليمان زاوية

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز

350,350.50

 EURمواش ي حية

نجالء محمد سليمان زاوية

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

7,605,000.00

 USDقمح صلب

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل

1,233,946.00

 EURحفاظات اطفال

محمد علي محمد عديله

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل

286,472.04

 EURحفاظات

محمد علي محمد عديله

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

982,884.00

 EURحفاظات اطفال

محمد علي محمد عديله

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السواقي الستيراد املعدات الطبية

100,280.00

 USDمستلزمات طبية

شركة وفاق الحياة الستيراد املواد الغدائية

1,536,450.00

 USDتونة

محمد علي عبدالسالم الفقيه
محمد جمعة محمد املدهون

مصرف املتحد  -فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف

162,180.00

EUR

 SMACالصادق عبدالقادرعبدالكبيرالحمزاوي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

1,000,005.50

 USDحفاظات

صالح مسعود محمد مسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

131,183.20

 USDحفاظات

صالح مسعود محمد مسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز

1,727,500.00

 EURمواد اولية لتشغيل

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

110,600.00

 USDبندق

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

144,900.00

 USDفستق

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

180,000.00

 USDلوز

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

97

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

82,600.00

 USDشاي

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

244,992.00

 USDمعجون طماطم

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

63,787.50

 USDلوز

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

99,792.00

 USDلوز

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

179,760.00

 USDحمص

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة النورس البحري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

83,750.00

 USDكاكاو

املهدى منصورأحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة املالك الجديد الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة والخضروات واملواش ي

146,315.75

 USDبسكويت

سالم محمد سالم ابراهيم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

3,048,960.00

 USDسيراميك

احمد محمد خليفة العجيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

3,360,000.00

 USDبالط زجاجى

احمد محمد خليفة العجيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العاصمة املضيئة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

967,318.00

شركة العاصمة املضيئة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

982,153.00

 USDأجهزة هاتف محمول
 USDأجهزة هاتف محمول

فاطمة مصطفى خليل الشيخ

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

فاطمة مصطفى خليل الشيخ

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ليبيا البداية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

149,500.00

 USDدجاج مجمد

مفتاح فرج سالم ملوقه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة اليم الستيراد املواد الغذائية

161,880.00

 USDحمص و عدس

يوسف بلعيد الصادق صوان

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة اليم الستيراد املواد الغذائية

65,500.00

 EURكاكاو

يوسف بلعيد الصادق صوان

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة عطاء الفالح املتميزالستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

109,400.00

 USDكوابل مطاط للمضخات

مصباح عبدالقادرمصباح ابراهيم

مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة الالحق الستيراد املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

285,302.00

 USDمكيفات

مفتاح احمد محمد العاتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املائدة الر اقية الستيراد املواد الغذائية

102,720.00

 USDحمص

عيس ى بلعيد الصادق صوان

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املائدة الر اقية الستيراد املواد الغذائية

70,200.00

 USDكركم

عيس ى بلعيد الصادق صوان

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املائدة الر اقية الستيراد املواد الغذائية

48,048.00

 USDسمن

عيس ى بلعيد الصادق صوان

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

326,200.00

 USDلفات حديد

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

4,500,000.00

 USDزيت طهي

شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

2,621,450.00

 USDمعدات طبية

خليل مصباح أحمد وهيبه
وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

2,775,145.00

 USDمعدات طبية

شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

2,352,894.00

 USDمعدات طبية

شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية

2,537,106.00

 USDمستلزمات طبية

شركة االتجاه املض ي استيراد املعدات الطبية
شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

2,438,917.00

 USDمستلزمات طبية

وردة امحمد طرشول اشتيوي
وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

130,075.50

 EURمالبس واكسسوارات

احمد السويح عبدالسالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
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وردة امحمد طرشول اشتيوي
وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

100,255.70

 EURاكسسوارات

احمد السويح عبدالسالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

مصنع النهضه لصناعه املالبس

100,000.00

 USDأقمشة

محمد حسين خليفه بادي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة بازلت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

71,530.00

 USDأبواب داخلية وخارجية

حاتم عمرالهادي شنشن

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركه محيط القاره ألستيراد االجهزه واملواد الكهربائيه وغيرالكهربائيه وقطع غيارها

100,370.00

 USDمولدات كهربائية

عبدهللا جمال عبدهللا الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه متوسط القاره ألستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

94,325.00

 USDألياف لصناعة الجبس

جمال عبدهللا عبدالرحمن الزوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

197,224.69

 USDفالترشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

80,167.60

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

200,430.00

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

181,473.77

 USDفالترشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

54,430.00

 USDخزانات وقود أملونيوم

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم

39,814.50

 EURقطع غيارشاحنات

عمررمضان محمد رحيم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كوندورليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

211,214.00

 USDثالجة /غساالت

حسام مصطفى على قلية

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

644,500.00

 USDمعدات طبية

جمعة نصرامبيه فليفل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

732,500.00

 USDمعدات طبية

جمعة نصرامبيه فليفل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

998,000.00

 USDمعدات طبية

جمعة نصرامبيه فليفل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة نوميديا ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم وحليب االطفال

2,207,376.00

 EURحليب اطفال

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

710,000.00

 USDمعدات طبية

جمعة نصرامبيه فليفل

مصنع كرزازالصناعات البالستيكية

564,030.00

 EURمواد خام

عبد الحميد ابورويلةغيث ابورويلة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع كرزازالصناعات البالستيكية

1,158,240.00

 USDمواد خام

عبد الحميد ابورويلةغيث ابورويلة

مصرف الخليج االول الليبي

شركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها و أخشاب البناء

350,400.00

 EURأخشاب

الصديق يوسف مفتاح الشناق

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائرومستلزماتها

4,351,200.00

 USDسجائر

ناجي املهدي رمضان كريرة

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز

5,360,000.00

 USDصويا

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

2,721,750.00

 USDمضخات

خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

1,478,030.00

 USDاعالف

خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

3,160,000.00

 USDحظائر

خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة بياض الصحراء الستيراد االالت املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

592,128.00

 USDأعالف

خالد فتحي أبو عجيلة بن صليل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة عالم الغذاء الستيراد املواد الغذائية

120,960.00

 EURبطاطا

مروة الحسين محمد بن سعيد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة الدقة الذهبية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

600,345.00

 USDعبايات

محمد علي سالم محمد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الدقة الذهبية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

550,000.00

 EURمالبس

محمد علي سالم محمد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الزرقاء الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

143,033.60

 EURمواد تنظيف

محمد علي سالم محمد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

330,344.00

 USDثالجات وفريزات

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

130,125.00

 USDأفران وشفاطات هواء

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

74,650.00

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

152,870.00

 EURفريزات وثالجات
 USDفرن غاطس

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

127,400.00

 USDغازات أفران غاطسة

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

139,602.42

 EURأفران غاز

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

165,000.00

 USDأفران غاز

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

252,500.00

 USDأفران غاز

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

266,000.00

 USDأفران غاز

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

86,136.00

 USDمكنسة كهربائية

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و املواش ي واللحوم

2,760,000.00

 USDدواجن مجمدة

خليل مصباح أحمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

86,580.00

 EURمواد تنظيف

محمد أحمد ميلود ابوحاللة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

77,700.00

 EURجبنة شيدر

محمد أحمد ميلود ابوحاللة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

880,730.00

 USDأجهزة أشعة

محمد ميالد محمد الصل

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

1,165,000.00

 USDمعدات طبية

محمد ميالد محمد الصل

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية

628,435.00

 USDمعدات طبية

محمد ميالد محمد الصل

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

2,060,060.00

 USDمستلزمات طبية

محمد فؤاد جبريل املجراب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية

260,304.00

 USDشاي

راتب الهادي محمد ابودرباله

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية

190,512.00

 USDشاهي احمر

راتب الهادي محمد ابودرباله

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية

92,820.00

 USDشاي

شركة عين العرب الستيراد املواد الخام

126,056.00

 USDقطع غيارحقائب

راتب الهادي محمد ابودرباله
الزروق البشيرمحمد الضراط

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز

466,395.00

 USDشاشات

شرف الدين عبدالسالم محمد املودي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

7,605,000.00

 USDقمح سائب

عبدالكريم ناجى احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية

1,179,360.00

 USDلوز

دانيه على مفتاح العجيل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

100

 USDمواد خام صناعةبالستك

شركة الياقوت للصناعات البالستيكية التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة

78,952.50

شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية

812,700.00

USD

عبدالرحمن عبدهللا سليمان بن نصر

 BALACK TEAحنين عبدالسالم سليمان سليمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة السند الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

852,896.25

 EURأخشاب

عياد مختارالغويل

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

3,505,861.00

 USDمعدات طبيه

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,601,325.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,393,216.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,573,784.00

 USDمستلزمات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,427,865.00

 USDمستلزمات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة ملسة الحياة السيتراد االدوية و املعدات الطبية

3,150,570.00

 EURمعدات طبية

ايمن مصباح احمد وهيبة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الحو افرالذهبية الستيراد اآلالت الزراعية وقطع غيارها

81,275.00

 USDآالت زراعية

مصطفى عمرعلي ابشينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الحو افرالذهبية الستيراد اآلالت الزراعية وقطع غيارها

59,812.30

 USDآالت زراعية

مصطفى عمرعلي ابشينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة العمران الدائم الستيراد مواد التنظيف

43,919.00

 USDمواد تنظيف

عبد العزيزارحومة انبيه انبيه

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة االندلس لتكريروتعبئة الزيوت النباتية ذات مسؤولية محدودة

2,250,000.00

 USDزيت عباد الشمس

خالد محمد حسين ابريك اوحيده

مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية

366,380.80

 USDورق طباعة

محمد على على عصمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية

118,198.08

 USDورق طباعة

محمد على على عصمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية
شركة االتجاه االول الستيراد املستلزمات الزراعية

44,800.00

 USDورق الصق

محمد على على عصمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

72,845.90

 USDادوية الزراعية

سعاد احمد الزوام ابوقرين

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املجد الستيراد معدات االسنان

161,448.20

 EURكراس ي ومعدات اسنان

العارف املولدى ابوالقاسم منصور

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة بوليزان لصناعة الطالء و املعاجين واملواد الكيماوية

231,400.00

 USDمواد خام

الحسن علي احمد شبش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة نورلصناعة الحفاظات واملناديل الورقية ومواد التنظيف

1,425,330.00

 USDموادة خام

انوربشيرسليمان قداد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الكفاءة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات مسؤولية محدودة

79,872.80

 USDزيوت سيارات

عبدهللا علي مفتاح احبيش

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة بريق العصرالدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

2,283,200.00

 EURأخشاب

مصطفى سعد محمد جويلى

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة بريق العصرالدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

296,100.00

 EURأخشاب

مصطفى سعد محمد جويلى

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة بريق العصرالدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

100,818.29

 EURأخشاب

مصطفى سعد محمد جويلى

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة بريق العصرالدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها

127,283.60

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي اللحوم

718,000.00

 EURأخشاب
 EURعجول حيه للذبح

مصطفى سعد محمد جويلى

مصرف اليقين  -فرع زليتن

انوربشيرسليمان قداد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية

317,578.00

 USDشاهي

ابراهيم عمرعلي ميالد

مصرف اليقين  -فرع سبها
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شركة نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية

151,110.00

 USDشاهي أخضر

ابراهيم عمرعلي ميالد

مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة نواة الزيتونة إلستيراد املواد الغدائية

53,900.00

 USDشاهي أسود

ابراهيم عمرعلي ميالد

مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة االتيرالزاهرالستيراد املواد الغذائية

798,840.00

شركة االتيرالزاهرالستيراد املواد الغذائية

1,648,400.00

 USDحليب مجفف
 USDمسحوق حليب

على محمد على بعيو

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

على محمد على بعيو

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة النهرالستيراد املعدات الزراعية

26,991.00

 USDمواسيرPVC

مصطفى مصباح عبدهللا ابراهيم

مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية

1,035,000.00

 USDمواد خام

عبدهللا محمد عبدهللا القن

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية

1,035,000.00

 USDمواد خام

عبدهللا محمد عبدهللا القن

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية

800,000.00

شركة بيان للصناعات الورقية والبالستيكية

240,000.00

 USDماكينة تعبية/ورق تغل
 USDصندوق اكواب ورقية

عبدهللا محمد عبدهللا القن

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

عبدهللا محمد عبدهللا القن

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الغذاء املختارالستيراد املواد الغذائية

247,750.00

 EURبطاطا مجمدة

ايمن مصباح احمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية ذات املسئولية املحدودة

943,169.00

 USDمعدات الطبية

هائل محمود علي الهتكي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النوارالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,286,650.00

 USDمعدات طبية

عبدهللا محمد عبدهللا العجيل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النوارالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,466,400.00

 USDمعدات طبية

عبدهللا محمد عبدهللا العجيل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النوارالستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

2,373,145.00

 USDمعدات طبية

عبدهللا محمد عبدهللا العجيل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة سند ليبيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

77,364.00

شركة سند ليبيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

367,250.00

 EURبطاطا
 EURعجول حية

عمرعلي أبوشعالة بن فرج

مصرف النواران فرع مصراتة

عمرعلي أبوشعالة بن فرج

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع النبع الصافي لتعبئة مياه الشرب

800,000.00

 USDاالت

هانيبال مفتاح محمد الطوير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الر افدين الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

2,612,600.00

 USDاكسسوارات نقاالت

هيثم علي الطاهرالدوكالي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية

561,061.25

 USDبرسيم

وائل عبدهللا احمد عبدالنبي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

1,019,430.00

 USDابل

شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

1,012,200.00

 USDابل

عبداملجيد املصري علي عويطي
عبداملجيد املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة العربية املتحدة الستيراد املواش ي واللحوم

1,152,250.00

 EURابقارواغنام

عبداملجيد املصري علي عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الزاد الو افرالستيراد املواد الغدائية

88,825.00

 USDمشروبات غازى

شركة الزاد الو افرالستيراد املواد الغدائية

47,001.75

 USDزيت درة

معاد طارق عياد بوسهمين
معاد طارق عياد بوسهمين

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة األثيرالدولي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

97,304.00

 EURكولة سيراميك

حمزة محمد ابوعزوم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األثيرالدولي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

159,168.00

 EURسخانات مياه

حمزة محمد ابوعزوم ابوعزوم

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية

200,547.15

 USDقهوة

يوسف بلعيد الصادق صوان

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية

125,580.00

 USDفاصوليا بيضاء

شركة عطورالوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

599,920.64

 USDحليب سيريالك

يوسف بلعيد الصادق صوان
محمد مفتاح الزروق التير

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة عطورالوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة التألق الباهراألول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها

470,400.00

 USDحليب نيدو

125,856.00

 USDافران

محمد مفتاح الزروق التير
وليد عمرو الشتيوي عمرو

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة التألق الباهراألول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها

206,600.00

 USDافران

وليد عمرو الشتيوي عمرو

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

1,117,050.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

245,000.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

1,150,000.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

633,500.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

1,110,000.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املينأ الجديدة الستيراد املعدات الطبية

1,750,000.00

 USDمعدات طبية

ابراهيم حسين سالم بريبش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة أكسيرالعالم الستيراد االدوية واملعدات الطبية

104,716.00

 EURأربطة ومستلزمات طبية

مصطفى املبروك العجيلي الكويل

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة الساقية لتنقية وتحلية املياه

207,031.60

 USDمصبعات

الحسين علي أحمد الهش

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,515,783.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,471,550.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,531,802.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,457,898.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,658,317.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الخدمة األولى الستيراد املعدات الطبية

2,336,683.00

 USDمعدات طبية

مروان جبريل ابوبكرمنصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة سنابل املحبة الستيراد مواد التنظيف

1,976,000.00

 USDمواد تنظيف

اسامه عاشوراحمد عروه

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

548,100.00

 USDدجاج مجمد

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

1,658,002.50

 USDدجاج مجمد

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

712,530.00

 USDدجاج مجمد

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

673,245.00

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

825,700.00

 USDلحم بقرمجمد
 EURعجول حية

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

1,347,637.65

شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغدائية

204,486.00

 EURمستلزمات طبية
 EURمعجون طماطم

محمد مصطفى علي ابوبريدعة

شركة طنيش لصناعة االبواب والنو افد والبي في س ي وااللومنيوم وملحقاتها

150,922.09

 USDصفائح PVC

احمد محمد ابراهيم طنيش

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة غصون الياسمين الستيراد املعدات ومستلزمات

2,250,225.70

 USDأدوية بشرية

2,289,280.00

 USDمعدات طبية

محمد أحمد شتوان شتوان
معتوق مفتاح املهدي الحويج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة غصون الياسمين الستيراد املعدات ومستلزمات

2,390,270.00

 USDمعدات طبية

معتوق مفتاح املهدي الحويج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

55,500.50

 USDدقيق قمح

خالد مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

284,084.59

 EURجبنة شرائح

خالد مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

235,796.35

شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

80,575.80

 EURجبنة شرائح بولونيا
 USDمعجون طماطم

خالد مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

خالد مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

60,924.00

 USDويفر

خالد مصباح علي القذافي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

4,984,750.00

 USDسكر

عبد العزيزبشيرسليمان قداد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الساقية املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

197,600.00

 EURشكالطة

شركة ايثاراألولى الستيراد املواد الغذائية

2,122,632.00

 USDزيت طهي

مصطفى صالح عيس ى أبوداقل
مصطفى عبدالرحمن محمد القزيري

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية

1,300,968.00

 USDزيت طهي

علي أحمد حسين حسين املطردي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجرف للصناعات البالستيكية واالكياس بمختلف انواعها واحجامها

1,008,562.50

 USDمواد خام

محمد علي عبدهللا االسطى

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,956,800.00

 USDبالط

على صالح ضؤ سميه

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة ابولونيا فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل
شركة الهضاب للمقاوالت العامة واالستثمارالعقاري

525,328.19

 EURأدوية

ر افت عبدالرحمن بشيربن حامد

142,590.00

 EURمواد بتاء

فوزي علي عبدالرحمن محمود

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز

شركة الهضاب للمقاوالت العامة واالستثمارالعقاري

162,535.00

 USDمواد بناء

فوزي علي عبدالرحمن محمود

املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز

شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف

356,250.00

 USDقمح

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف

6,300,000.00

 USDقمح صلب

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة االرض املباركة للمطاحن واالعالف وصناعة الدقيق
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

2,708,000.00

 USDقمح مطحون

طه حسين عمران علي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

69,691.50

 USDمواد تعقيم خطوط انتا

ابوبكرعلي الطاهرباشاغا االدغم

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها

970,457.60

شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها

817,365.20

 USDهواتف محمولة
 USDاجهزة محمول

هيثم عبدالسالم محمد الدويبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

هيثم عبدالسالم محمد الدويبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية

104,000.16

 USDرقائق ذرة (كورنفليكس

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
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ايناس عبدالسالم خليفة الصويعي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية

207,000.00

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

170,362.00

 USDشكالطة
 USDزيتون معلب

رمضان سالم على ابوسنينة

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

65,520.00

 USDكاتشب  +مايونيز

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

59,209.92

 EURجبنة

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة النجمة الذهبية الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

87,750.00

 EURجبنة

محمود محمد محمد عبد الجليل

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الجيد للصناعات الغذائية

689,180.00

 EURخام عصير

محمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد للصناعات الغذائية

186,100.00

 EURمواد خام (حليب )

محمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد للصناعات الغذائية

788,400.00

 EURزبدة

محمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد للصناعات الغذائية

335,000.00

 USDتجهيزات مصنع

محمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االيادي الفضية الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم

105,398.71

 EURبن و قهوة

رمضان يوسف بلقاسم الشعاللي

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الخليفة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

22,176.80

شركة انانارالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

1,353,000.00

 EURحليب كامل الدسم
 USDمعجون طماطم

عماد خليفة أحمد الشاوش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

زينب الكيالني الطاهركعبص

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة انانارالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املثمراالول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية

1,680,000.00

 USDزيت ذرة

زينب الكيالني الطاهركعبص

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

449,800.00

 USDاسمدة زراعية

عبدالعظيم عياد خليفة قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الكوف لصناعة االعالف وطحنها

2,970,000.00

 USDشعير

فتحي عتيق هاشم بوخزيم

املصرف التجاري الوطني  -طبرق

شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

50,200.50

 USDكتشب مايونيزخل

ايمن حسين ابراهيم بالحاج

مصنع القلعة لصناعة البالستيك

63,500.00

 USDالة حقن بالستيك

رمضان عبدالسالم محمد ابوراس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

مصنع الرحمة لصناعة االبواب والنو افذ من االملونيوم

45,226.19

 EURألواح ام دي اف

إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة إثمارالستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

25,050.72

 EURسماد

شركة إثمارالستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

162,970.32

 USDمضخات

املنجد البهلول احمد كريم
املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة إثمارالستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

27,360.00

 USDاسمدة

شركة إثمارالستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

84,288.00

 EURاسمدة

املنجد البهلول احمد كريم
املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة إثمارالستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

125,232.00

 EURأسمدة

املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الصاللة لالستثمارالزراعي والحيواني

110,850.00

 EURبدوربطاطا

سالم محمد سالم ابراهيم الشريدي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصاللة لالستثمارالزراعي والحيواني

181,500.00

 EURبدوربطاطا

سالم محمد سالم ابراهيم الشريدي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

402,500.00

 EURمواد خام لصناعة سجاد

مسعود احمد مسعود تاللة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية

632,647.07

 USDزيت ذرة/زيت عباد شمس

محمد منصورمفتاح شغيب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيا الخيرلتفريخ البيض وانتاج الدواجن
شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة

414,720.00

 EURبيض مخصب
 USDمسحوق غسيل يدوي

الصيد بشيرالكبيرعجاج

142,560.00

 USDمواد خام

الصيد بشيرالكبيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

282,240.00

 EURمواد خام

الصيد بشيرالكبيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة
شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة

65,000.00

 USDبولي برولين شفاف

الصيد بشيرالكبيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

113,341.00

 EURمعدات كهربائية

الصيد بشيرالكبيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة

121,843.20

 USDنكهات

رضا سالم عبدالسالم الحراري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة

732,794.60

 EURنكهات عصائر

رضا سالم عبدالسالم الحراري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة

344,240.00

 USDمركزات عصائر

شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة

102,480.00

 USDنايلو تغليف

رضا سالم عبدالسالم الحراري
رضا سالم عبدالسالم الحراري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االصيل للصناعات الغدائية املساهمة

49,472.00

 USDمصاصات عصير

رضا سالم عبدالسالم الحراري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

168,205.04

 USDنضائد

املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

154,778.00

 USDاطارات

املحبوب محمد أبومنجل ابوزويدة

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة السلطان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

90,734.07

 EURمكمالت غذائية

وليد سلطان ابراهيم سليمان

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة اثمارللصناعات الغذائية

3,893,544.00

 EURاالت

محمد حسن محمد لبيدي

مصرف املتوسط  -مصراته

مصنع بالحاج لصناعة الحصائرالبالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم

175,363.37

 EURمستلزمات تشغيل

عمرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طر ابلس االسالمي

مصنع بالحاج لصناعة الحصائرالبالستيكية وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم

241,199.68

 EURمستلزمات تشغيل

عمرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية

177,740.43

 EURشكالطة

عبد املنعم بشيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية

60,467.00

 EURشوكالطة

عبد املنعم بشيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة سخاء العاصمة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

151,242.00

شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية

1,339,000.00

 EURحليب معقم
 EURمعجون طماطم

نوري محمود املقطف حوتة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية

697,500.00

 USDشاهي

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية

1,339,000.00

 EURمعجون طماطم

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوف الستيراد وتوزيع املواد الغذائية

697,500.00

 USDشاي احمر

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة صرمان الخيرلصناعة االعالف ومشتاقتها

932,740.00

 EURاعالف

حسن غيث محمد ميالد

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة دارالوفاء الستيراد املواد الغذائية

198,332.02

 EURشكالطة

ميالد سالم ابو سنينة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة دارالوفاء الستيراد املواد الغذائية

208,613.47

 EURشكالطة

ميالد سالم ابو سنينة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة
شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة

191,084.00
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عصام علي سالم بدر

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة صح للتقنية الستيراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

227,259.20

 USDحقائب مدرسية وملحقات

عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة زادكو فارما الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

972,878.64

 EURحليب أطفال

زينب جمعة عمارالعسكرى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة زادكو فارما الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

259,500.48

 EURحليب اطفال

زينب جمعة عمارالعسكرى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

241,920.00

شركة ضمان الجودةالستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

1,131,000.00

 USDلحم بقر
 EURعجول حية

عبدالباري علي محمد تنتوش

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

احمد عبد السالم علي الفرجاني

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

342,765.00

 USDدجاج

محمد علي سلطان الشبلي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة واحة الجبل الستراد االدوية واملعدات الطبية

1,790,000.00

 EURمعدات طبية

محمد علي رمضان إبراهيم

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة واحة الجبل الستراد االدوية واملعدات الطبية

1,797,500.00

 EURمعدات طبية

محمد علي رمضان إبراهيم

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة املض ي الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

88,505.80

 USDثالجات ماء

محمد املبروك علي مدهين

مصرف اليقين  -فرع زليتن

مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع

120,000.00

 USDحديد مجلفن

عبداملنعم محمد رمضان حموده

مصرف الواحة  -فرع مصراته

شركة دارلؤلؤة لصناعة الذهب والفضة

992,000.00

 USDسبائك ذهب

أكرم محمد مفتاح شلتات

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

4,908,790.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,044,826.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,485,174.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,608,353.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,380,647.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,680,118.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شيماء العصرالستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

2,318,652.00

 USDمعدات طبية

ايهاب فرج الهادي اعبادي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة االناقة الدولية الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

137,823.00

 GBPمالبس

زهيرتوفيق محمود لياس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العناية املستقبلية الستيراد املعدات الطبية

79,208.00

 USDمعدات طبية

مصطفى فرج احمد القيزاني

شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة

270,768.00

 USDمكيفات

مصطفى مفتاح محمد العاتي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي
شركة عون املستقبل الستيراد املواد الغذائية

260,002.08

 USDقطاعات PVC

عبد الرزاق محمد خليفه جحا

مصرف الخليج االول الليبي

116,500.00

 USDسردينة

نصرالدين عامرعاشورنصر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الحقل االخضرالستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

612,000.00

 USDبذورزراعية برسيم

محمد احمد مصطفى وفى

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الحقل االخضرالستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة ديارالكون الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

388,800.00

 EURاسمدة زراعية

محمد احمد مصطفى وفى

مصرف النواران فرع مصراتة

285,036.00

 EURحليب

باسم جمعة غالي بلوز

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

142,200.00

 USDمكسرات

عبد الرؤوف منصورأحمد ابو سنينه

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

152,100.00

 USDارز

عبد الرؤوف منصورأحمد ابو سنينه

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

112,000.00

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

79,300.00

 USDفلفل اسود حبوب
 USDارز

عبد الرؤوف منصورأحمد ابو سنينه
عبد الرؤوف منصورأحمد ابو سنينه

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

267,213.37

 EURمستلزمات طبية

حمزة محمدياسين الطاهرعريبي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

889,312.00

 EURمستلزمات طبية

حمزة محمدياسين الطاهرعريبي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة لبيكا لصناعات الغذائية

4,140,000.00

 USDقمح

عبد الرؤوف حسين ابراهيم بن صليل

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

576,000.00

 USDحليب كامل الدسم

محمد رحومة عمارالكويديرى

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

684,729.00

 EURجبنة مطبوخة

محمد رحومة عمارالكويديرى

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة اعالي طرابلس الستيراد املالبس ومنسوجات واملصنوعات الجلدية

500,380.00

 USDعبايات

محمد علي سالم محمد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة اعالي طرابلس الستيراد املالبس ومنسوجات واملصنوعات الجلدية

990,000.00

 USDمالبس

محمد علي سالم محمد

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة اسيد الدولية الحديثة الستيراد املعدات واالدوات الطبية

1,381,085.00

 USDمستلزمات طبية

عبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

190,171.80

 EURمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

422,700.00

 EURمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

338,000.00

 USDمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

186,495.91

 EURمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

91,000.00

 USDمواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

3,023,830.00

 USDشوكوالته  +بسكويت

محمد الطيب محمد الزواوي

شركة املنصورة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

500,000.00

 EURسيراميك

خالد فوزي مصطفي ابوعقرب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

86,788.00

 EURمواد خام

فتحي سالم فيتور

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

578,592.00

 USDمواد خام

فتحي سالم فيتور

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة

299,000.00

 USDمواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة

2,174,900.00

 USDمواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة

932,100.00

 USDمواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجم التاقب اإلستيراد املواد الغدائية

93,840.00

 USDحليب مكثف

محمود الغناي مصباح علي

مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

135,060.00

 USDموقد غازكامل

املهدى سعد محمد ابوجناح

مصرف اليقين  -فرع زليتن
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شركة الربيع األبيض الستيراد االثاث ومكمالته

165,337.50

 USDاتاث

منصورعمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة

712,200.00

 USDلفائف صاج مجلفن

فتحي سالم فيتوربن فيتور

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة أزهارالربيع لصناعة املناديل الورقية

36,482.00

شركة طريق الحريرالستيراد املواد الغذائية

2,356,992.00

 USDورق مناديل
 EURمعجون طماطم

محمد الصيد محمد الرخص ي

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

حسين محمد الطاهرعيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة طريق الحريرالستيراد املواد الغذائية

1,283,850.00

 USDزيت طعام

حسين محمد الطاهرعيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة طريق الحريرالستيراد املواد الغذائية

1,985,280.00

 EURطماطم معلب

حسين محمد الطاهرعيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

708,521.75

 EURادوية

علي امحمد علي شبل

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

970,500.00

 EURادوية بشرية

علي امحمد علي شبل

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

846,627.35

 EURادوية بشرية

علي امحمد علي شبل

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الدولية الفاخرة لصناعة الدقيق

2,370,000.00

 USDقمح

محمد مصطفي علي سالم

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة ديزاين الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

111,170.00

 USDمكرونة سريعة التحضير

حازم محمد على قليوان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة افاق الالمعة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

85,850.00

 EURحليب

عبداملجيد علي صالح الكيالني

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة االمتداد األفريقي الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

662,985.00

 USDشاهي

إبراهيم عمارمحمد أهالب

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة

81,408.00

 USDقهوة خام

يوسف عمارالعربي شاقان

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

201,579.84

 USDلوزجاهزللتحميس

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

163,800.00

 USDفلفل أحمرللتكييس

481,761.34

 USDانابيب وملحقاتها

الهادي منصوراحمد ابوسنينه
وائل رضاء املصري عويطي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

45,525.90

 EURعوامة ميكانيكية

110,148.85

 USDغراء الصق ومنظفات ان

وائل رضاء املصري عويطي
وائل رضاء املصري عويطي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية

1,752,400.00

شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية

1,227,000.00

 USDتونة معلب
 EURمعجون طماطم معلب

عمرسالم محمد احجيبة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

عمرسالم محمد احجيبة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة امتداد الغذاء االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

904,664.35

 USDدجاج مجمد

عالء سعيد عبدهللا النواري

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة امتداد الغذاء االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

960,158.25

 USDدجاج مجمدد

عالء سعيد عبدهللا النواري

مصرف الجمهورية  -امليدان

مصنع االزدهارلصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي

250,453.85

 USDمستلزمات تشغيل

عبدهللا احمد عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية

1,042,185.00

 USDحليب

علي بشيرعلي االشهب

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية

2,557,560.00

 USDتن معلب

علي بشيرعلي االشهب

مصرف اليقين  -فرع مصراته
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

1,916,010.00

 USDتونة معلب

علي فرج صالح موس ى

شركة السبيادجا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

550,000.00

 USDارز

املهدي منصوراحمد ابو سنينه

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

268,800.00

 USDبن

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

246,360.00

EUR

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

158,208.00

USD

 CAFFE'TOST VEND. PREمحمد مسعود سالم الهادى أبوسته
 INDIAN COFFEE ROBUTAمحمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

202,800.00

 USDشكالته

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

134,690.00

 USDبقوليات

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

158,208.00

 USDقهوة

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

206,700.00

 USDشكالته

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

109,350.00

 USDدجاج مجمد

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الربيع العاملي الستيراد القرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

49,980.00

 USDحقائب ستة قطع

فوزي احمد حمدو قرير

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الريف املميزالستيراد الفواكه والخضروات

121,500.00

شركة الريف املميزالستيراد الفواكه والخضروات

117,990.00

 USDبصل متوسط الحجم
 USDكيوي طازج

مراد ابوزيد محمد الطرشاني

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

مراد ابوزيد محمد الطرشاني

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الريف املميزالستيراد الفواكه والخضروات

121,500.00

USD

مراد ابوزيد محمد الطرشاني

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الريف املميزالستيراد الفواكه والخضروات

117,900.00

 USDكيوي طازج

مراد ابوزيد محمد الطرشاني

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

156,480.00

 EURشوكوالتة

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

145,000.00

 USDجوزالهند

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

87,750.00

 EURموزريال

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

126,420.00

 USDخميرة خبز

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

89,933.40

 EURكريم حلويات

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

158,245.00

 EURشوكالطة

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طر ابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

129,744.00

 EURسمن

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

122,560.20

 EURزبدة

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

107,834.40

 EURبسكويت

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

72,360.00

 EURشكالطة

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية

74,400.00

 EURحليب

ادم سعيد صالح كعبر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

بصل أصفرمتوسط الحجم
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شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

57,960.00

 EURكريمة حلويات

يحيي عسيى يحيي الباروني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

78,593.76

 EURكريم حلويات

يحيي عسيى يحيي الباروني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

129,024.00

 EURمارجارين

يحيي عسيى يحيي الباروني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية

66,240.00

 EURجبنة موزريال

يحيي عسيى يحيي الباروني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

232,260.00

 EURجبنة شيدر

امال املهدى ابراهيم قداد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

315,660.38

 EURمستلزمات مطاعم

حسن محمد احمد الجطالوي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة السراج العالي الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

1,050,000.00

 USDهواتف نقال

عمران عمرعمران بن زايد

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية

34,991.20

 USDمرجرين

محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية

39,780.00

 USDزيت طهي

محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية

77,451.50

 USDزيت نباتي

محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة ابوشنب الستيراد املواد الغذائية

376,621.00

 USDشاهي

محمد عبد الفتاح ابوشنب التركي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة متوسط القارة الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

70,690.50

 USDمضخات زراعية

شركة االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات

320,316.55

 EURأدوية بشرية

سالم جبريل سالم الزوبى
محمد الصديق احمد القويري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية

262,500.00

 USDشاهي احمر

نورالدين محمد على احمد

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة البازالذهبي الستيراد مستلزمات االم والطفل

129,450.00

 USDمالبس مواليد وأطفال

محسن جمعه محمد صوان

شركة الجيل الجديد للتقنية

1,000,000.00

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الجيل الجديد للتقنية

1,000,000.00

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

شركة الجيل الجديد للتقنية

262,751.91

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الجيل الجديد للتقنية

800,000.00

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

شركة الجيل الجديد للتقنية

1,000,000.00

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الجيل الجديد للتقنية

218,246.85

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

شركة الجيل الجديد للتقنية

93,758.00

 EURمعدات إتصاالت

اعمارمحمد اعمارالبوزيدى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العالمة الرياضية الستيراد املستلزمات الرياضية

96,839.72

 USDمالبس

أبراهيم مفتاح احمد ابوحجر

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة سنابل الزمن إلستيراد املواد الغذائية والبقوليات

84,250.00

 USDبقوليات

محمود املختارالكوني الجطولي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة اربيليج ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

125,000.00

 USDدجاج مجمد

عبدالباري مصطفى بشيرحديدان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اتماراملتحدة الستيراد املواد الغذائية

764,120.00

 EURحليب مجفف

لطفية ابراهيم مصطفى الحامي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة تموقت الستيراد املواد الغذائية

220,670.34

 USDحبوب قهوة

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

300,000.00

 EURخالطات مياه

سعيد امحمد سعيد العزابي
الزروق مفتاح الزروق التير

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة وادي تيبان الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,200,000.00

 USDمواد صحية

عياد امبارك عبد القادرامبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

320,207.50

 USDبسكويت و شكالطة

أحمد عبد الحميد حمد املغيربي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

80,696.00

 EURرقائق ذرة كورنفلكس

أحمد عبد الحميد حمد املغيربي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

234,080.00

شركة االجمل الستيراد مواد التنظيف

60,253.00

 USDشاهي
 USDصابون

أحمد عبد الحميد حمد املغيربي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

جمعة احمد سالم التومي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املذاق االخيرالستيراد املواد الغذائية والفواكه والخضروات

286,857.00

شركة مظلة الغذاء الستيراد املواش ي واللحوم

595,000.00

 EURشيدر
 USDعجول حية

مالك فوزي فرج عدالة

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

محمد محمد عبدهللا رفيده

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الجلسة الليبية لصناعة االسفنج

46,000.00

 USDمواد خام

حسين علي محمد بالحاج

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة

90,480.00

 USDسلك لحام

عمران محمود عمران الجرو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة

480,000.00

شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل

9,450,000.00

 USDلفات حديد مطلية
 USDقمح طري

عمران محمود عمران الجرو
أية عبدالناصراملهدي قداد

مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل

9,922,000.00

 USDصويا

أية عبدالناصراملهدي قداد

املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة التنمية الليبية النتاج مستلزمات اإلنتاج الحيوانى

123,000.00

 USDصوامع حبوب

شركة الهواتف املتحركة الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها

230,000.00

 USDأجهزة طرفية لالنترنت

نورالدين محمد محمد أبوسمة
فرج الضاوي بشيرمختاراملعلول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

521,985.00

 USDهواتف نقال

املصري محمد املصري االفرك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها

1,291,676.00

 USDهواتف محمولة

826,030.00

 USDاجهزة موبايل وملحقات

املصري محمد املصري االفرك
املصري محمد املصري االفرك

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها

634,787.00

 USDاجهزة موبايل

املصري محمد املصري االفرك

شركة يلد الستيراد املواد الغذائية
شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها

2,000,000.00

 USDشاهي

عبدالسالم علي عبدالسالم البيره

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -العروبة

1,310,380.00

 USDنقاالت

املصري محمد املصري االفرك

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وااللكترونية وملحقاتها

384,540.00

 USDنقاالت

825,489.60

 USDنقاالت

املصري محمد املصري االفرك
املصري محمد املصري االفرك

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء

63,896.00

 USDرخام

رجب مفتاح محمد الجفندي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء

76,980.00

 USDسيراميك

رجب مفتاح محمد الجفندي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية

63,751.20

 EURمياه معدنية طبيعية

رجب محمد علي الشاطر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

9,150.56

 EURمواد تجهيزغذاء نحل

محمد عبدالحفيظ احمد القنيدى

شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

528,000.00

 USDغازبروميد امليثيل

علي محمد علي زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

1,710,720.00

 EURبيض مخصب

علي محمد علي زوبي

شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن

1,672,704.00

 EURبيض مخصب

علي محمد علي زوبي

املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة طيورالبحرالستيراد املواش ي واللحوم

1,027,743.75

 USDدجاج مجمد

محمد علي سالم بدر

شركة طيورالبحرالستيراد املواش ي واللحوم

199,800.00

 USDدجاج مجمد

محمد علي سالم بدر

املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية

شركة املجموعة الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

73,651.20

 USDبورسلين

حاتم سعيد مسعود الغراري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم

66,150.00

 EURحليب معقم

عبد املالك عبد الفتاح محمد نوم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية

239,000.00

شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية

95,256.00

 USDشاشات مرئية
 USDفرن كهربائي

عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

51,701.28

 EURعصائرمشكلة

مصطفى محمد محمد الجويلي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة طرابلس الهندسية إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية

70,147.80

 USDمواد بناء

عبداملجيد العجيلي عمران الفرجاني

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة العمران الساطع الستيراد مواد البناء

275,000.00

 USDاسمنت بورتالندي

عبد املنعم الصيد على حسن

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة النداوة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

49,144.54

 USDمعدات طبية

احمد حسين محمد الزويدي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة املسارالليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

483,093.00

 USDشاهي

عفاف خليفة عبدهللا زوبي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أكنو الستيراد املواد الغذائية

697,500.00

 USDشاى احمر

عادل عبد السالم علي الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أكنو الستيراد املواد الغذائية

697,500.00

 USDشاهي

عادل عبد السالم علي الذوادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

118,400.00

 USDمشمع  -خيم

إسماعيل محمد حسن بلتو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

113,000.00

 USDسجاد

إسماعيل محمد حسن بلتو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

125,001.00

 USDسجاد

إسماعيل محمد حسن بلتو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها

98,725.00

 USDرشاش مياه

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف اليقين  -فرع مصراته

 USDمعدات مكتبية

محمود ابراهيم محمد قشاش

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة االجماع الهندس ي املتحد الستيراد مواد البناء

74,027.52

 USDبورسلين

هاني املختارعلي الثابت

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة اليقين املميزة الستيراد املواد الخام

632,427.00

 USDمواد خام

حسام الدين حسن فتح هللا نجي العاتي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

651,708.31

 USDألواح بي في س ي

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املتوسط الرقمي الستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 174,500.00
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شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

95,150.00

 EURاكسسورات الومنيم

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

85,440.00

 EURلوازم نو افذ و ابواب

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

338,780.16

 USDالواح جبس اندبورد

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

876,481.60

 USDقطاعات PVC

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

245,580.00

 USDقطاعات الومنيوم

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

81,613.98

 EURسيرانتي أالمنيوم

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

144,751.20

 USDاكسسوارات بي في س ي

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

81,891.14

 USDالواح الومنيوم

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

69,675.70

 USDمسطحات PVS

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي

1,362,453.76

 USDجبس بورد

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

89,100.00

 USDلفات حديد مطلية

اسامة ابراهيم سليمان شاكه

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,459,971.00

 USDرخام

احمد الجيالني محمد هبال

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,222,300.00

 USDبورسلين

احمد الجيالني محمد هبال

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,953,000.00

 USDبورسلين

احمد الجيالني محمد هبال

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة بياض للدواجن

59,700.00

 EURميزان شاحنات االعالف

هشام عمريعقوب بهيج

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

3,202,861.50

 USDزيت

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

396,748.80

 EURجبنة

عالء عزالدين سالم كرناف

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

379,305.60

 EURحليب معقم

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

380,000.00

 USDحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

380,000.00

 USDحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

570,000.00

 USDحليب

عالء عزالدين سالم كرناف

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

322,080.00

 USDزيت نخيل للطهي

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

154,598.64

 EURنضائد

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

151,256.00

 USDإطارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

196,210.00

 USDإطارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

109,540.69

 USDاطارات داخلية

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

315,074.50

 USDإطارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

39,792.40

 USDإطارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

83,340.00

 USDإطارات معدنية

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجسراملتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

2,231,000.00

 USDشاشات

عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الجسراملتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

2,167,900.00

 USDشاشات

عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الجسراملتحدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

2,200,473.00

 USDكمبيوترمحمول

عبدالحميد مفتاح امبارك امبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

مصنع االزدهارصناعة االبواب والنو افذ من االملونيوم والبي في س ي

538,125.00

 EURخشب

عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع االزدهارصناعة االبواب والنو افذ من االملونيوم والبي في س ي

330,075.00

 EURاخشاب

عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع االزدهارصناعة االبواب والنو افذ من االملونيوم والبي في س ي
شركة املروج لصناعة األعالف ومضارب األرز

419,086.00

 EURخشب

عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

3,120,000.00

 USDشعيرسائب

شركة املعمورة االولي الستيراد املواد الغذائية

368,550.00

 USDسكر

عياد ناجي احمد وهيبة
طارق املهدي ابراهيم قداد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,455,898.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,531,602.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,486,564.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,502,436.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,591,364.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الوحدة الطبية الستيراد املعدات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

2,407,636.00

 USDمعدات طبية

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,614,107.00

 USDمعدات طبية

عبد الرحمن على منصوروصل
وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,371,893.00

 USDمعدات طبية

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,398,116.00

 USDمعدات طبية

وردة امحمد طرشول اشتيوي
وردة امحمد طرشول اشتيوي

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,590,884.00

 USDمعدات طبيه

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,561,248.00

 USDمعدات طبية

وردة امحمد طرشول اشتيوي
وردة امحمد طرشول اشتيوي

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,395,752.00

 USDمعدات طبية

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,714,081.00

 USDمعدات طبية

وردة امحمد طرشول اشتيوي
وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة اإلتجاه املض ئ الستيراد املعدات الطبية و األدوية و مستحضرات الطبية

2,281,150.00

 USDمعدات طبية

وردة امحمد طرشول اشتيوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,526,925.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,453,075.00

 USDمعدات طبية

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,394,316.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي
ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,595,684.00

 USDمعدات طبية

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,715,086.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي
ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,273,914.00

 USDمعدات طبية

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,340,977.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي
ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,648,723.00

 USDمعدات طبية

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,496,140.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي
ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة التطورالطبي الحديث للتجهيزات الطبية

2,483,860.00

 USDمعدات طبية

ياسمين عبد الوهاب احمد ابوراوي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

249,400.00

 USDاسمنت سائب

عادل فرج محمد املبسوط

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امباكت الستيراد االسمنت ومواد البناء

163,250.00

 USDاسمنت

عادل فرج محمد املبسوط

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

254,177.40

 EURأدوية طبية

فوزي احمد محمد عدالة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة العافية الستيراد األدوية و املعدات الطبية

491,610.00

 USDمحاليل طبية

فوزي احمد محمد عدالة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة ارجان العاملية الستيراد مواد البناء

220,000.09

 EURخشب خام

ايورشعبان صالح ابوالسعود

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

178,978.30

 USDإطارات

عابد علي السنوس ي علي التومي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها

500,000.00

 USDمالبس

مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا

شركة العماد الستيراد املالبس بجميع أنواعها

440,400.00

 USDمالبس رجال

مهندعطية عيد الرحيم عبدهللا

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

552,500.00

 USDقمح صلب

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

595,000.00

 USDقمح صلب

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

765,000.00

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

793,500.00

 USDقمح صلب
 USDقمح طري

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

637,500.00

 USDقمح صلب

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

265,350.00

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

621,000.00

 USDاكياس تغليف املكروتة
 USDقمح طري

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

690,000.00

 USDقمح طري

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

234,300.00

 USDنايلو تغليف

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

116

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

60,518.40

 EURكرتونة لتعية الطماطم

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

655,500.00

شركة أجيال للصناعات الغدائية

156,891.60

 USDقمح طري
 USDكرتون

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

معاد أحمد مفتاح البشتي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أجيال للصناعات الغدائية

212,524.74

 USDمواد خام وغطاءات

معاد أحمد مفتاح البشتي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة أجيال للصناعات الغدائية

34,450.00

 USDملصقات زجاجة

معاد أحمد مفتاح البشتي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة

3,927,000.00

 USDسبائك ذهب

امحمد مصباح امحمد الكوت

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة

3,867,500.00

 USDسبائك ذهب

امحمد مصباح امحمد الكوت

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة رواد ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

748,592.00

 USDشامبو

ابراهيم محمد حسين قليصة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة السند االمن الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

2,327,280.00

 USDمعدات طبية

ميالد مفتاح املهدي الحويج

شركة الحميمة الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

248,436.00

شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

834,000.00

 USDغساالت
 EURعجول حية

محمد ابولسعاد سالم يونس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

فاطمه احمد يوسف الفقيه

مصرف الوحدة  -فرع مصراتة

مصنع السرايا لصناعة االبواب و النو افد من االلومنيوم

88,566.93

 USDمستلزمات تصنيع PVC

عيس ى حسن علي بن فايد

مصرف الواحة  -زليتن

شركة شمس العاصمة الستيراد املواد الغذائية

98,325.00

 USDشاي أحمر

وليد محمد امحمد عطية

شركة اروكيدة الالمعة الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية

130,731.75

 USDافران وشفاط وغاز

مروان صالح عبد الحفيط بن سعود

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -بن عاشور

شركة أفاق الستيراد وسائل النقل ومستلزماتها

127,980.00

 USDإطارات

شركة قوة االنطالقة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

596,400.00

 USDسيارات

عبد الرحيم مفتاح علي بشير
علي أحمد علي السعداوي

شركة االيادي الناجحة للمقاوالت العامة

1,069,000.00

 USDأكياس أسمنت

شركة قوة االنطالقة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

426,000.00

شركة مجموعة الصفراني الستيراد مواد البناء

36,023.20

 USDسيارات
 USDسليكون

محمد حسين محمد التومي

شركة لينك الستيراد الحاسبات وملحقاتها

76,923.00

 USDبرمجيات

سعود الطاهرعثمان التائب

شركة اسيد الدولية الحديثة إلستيراد املعدات واألدوية الطبية

1,503,110.00

USD

خالد القدافي ابراهيم الوداني
علي احمد علي السعداوي

 BABY MILK POWDERعبدالسالم ناجي عبدالسالم عبدهللا

مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الحيالني الستيراد االالت الزراعية الثقيلة وصيانتها

83,697.79

 USDاالالت زراعية

خلود عبد القادرمحمد سعيد

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الحيالني الستيراد االالت الزراعية الثقيلة وصيانتها

53,547.16

 EURقطع غيار

خلود عبد القادرمحمد سعيد

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة االجواء الجديده الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

501,000.00

 USDمالبس وأحذية

ابوبكرعاشورمفتاح خليفة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االجواء الجديده الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

502,000.00

 USDمالبس وأحذية

ابوبكرعاشورمفتاح خليفة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

2,496,611.00

 USDمعدات بشرية

محمود علي منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

2,493,089.00

 USDمعدات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

2,490,919.00

 USDمعدات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة باب طرابلس الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

2,507,081.00

 USDمعدات طبية

محمود علي منصوروصل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

270,000.00

 EURشاحنات افيكو

عبداللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

549,807.00

 USDاطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

364,967.63

 USDنضائد

الحسين محمد يوسف حمودة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة السند للصناعات الخشبية

213,711.60

 EURألواح

مختارعياد مختارالغويل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

239,420.00

 USDكهرومنزلية

حسين سليمان عطية هويدي

شركة الخط الذهبي لصناعة املواسيروالخزنات البالستيكية

80,807.20

 USDمواد خام

عبد الكريم العربي املبروك بلعيد

مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االنطالقة املتميزة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها

44,595.00

 USDكماليات سيارات

حاتم محمد ابوبكربالحاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الطود الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها

131,454.00

 USDدعامات حديدية

على أحمد عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

مصنع بالحاج لصناعة مبردات السيارات
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

296,890.00

 USDمواد خام

أحمد عبدهللا على بالحاج

1,250,220.00

 USDتليفونات وايباد

سيف علي عبد هللا أبومخلب

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
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