تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/03/18حتى 2021/03/24

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

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
شركة جنزورلتصنيع وتشكيل املعادن

99,015.00

USD

صناديق

احمد مصطفى سعيد فتروش

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة جنزورلتصنيع وتشكيل املعادن

159,182.98

USD

نابض شريحة

احمد مصطفى سعيد فتروش

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة دينارالستيراد املواد الغدائية

32,764.15

EUR

عصيرفركتال

نهاد محمد نصرالدين محمد البقار

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة دارالخليل للخدمات الطبية املساهمة

165,549.04

USD

مستلزمات طبية

على رمضان على خليل

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة دارالخليل للخدمات الطبية املساهمة

51,910.00

EUR

مستلزمات طبية

على رمضان على خليل

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

2,388,539.00

USD

حفاظات

ناصريحى عمرعسكر

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

1,071,991.60

USD

اطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

296,280.00

USD

اطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

116,000.00

EUR

ادوية

علي امحمد على شبل

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك

251,400.00

USD

مواد خام

محمد ابورويلة غيث ابورويلة

مصرف الخليج االول الليبي

شركه فناس لطباعه مواد التغليف والتعبئه

512,538.00

EUR

أفالم طباعة

محسن محمد محمد ابوفناس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

400,310.00

USD

اجهزة االتصاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل

94,022.04

EUR

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

139,200.00

EUR

مستلزمات طبية
فرن دوارمخابز

معاذ ادم ابراهيم البصير
احمد امحمد حسن حسين

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الصحاري  -تاجوراء

مصنع ساحل النخيل لصناعة حبيبيات البى.فى.س ى

34,965.00

EUR

مواد خام

شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية

42,510.60

EUR

حليب

بشيرمحمد أبوبكرقرقوره
طارق محمد علي الورفلي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة املدينة الحديثة لصناعة األملونيوم واالسقف املعلقة والديكورات

74,954.70

USD

ألواح جبس عادي

محمد الفالح الصادق انصير

مصرف شمال افريقيا  -وكالة صالح الدين

شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية

1,560,000.00

USD

دجاج مجمد

اسماء محمد مفتاح ابوعليم

شركة املدارالجديد

3,500,000.00

EUR

دعم فني للشبكة

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -اإلستقالل

شركة املدارالجديد

3,976,630.00

EUR

ابراج اتصاالت

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه

1,051,200.00

EUR

حليب

محمود شعبان مفتاح الجبيو

1

املصرف التجاري الوطني  -اإلستقالل
مصرف الخليج االول الليبي

شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية

78,467.70

USD

بالط

محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

36,000.00

EUR

مستلزمات تشغيل

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركة الوصال الليبية للمطاحن و االعالف

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الخليج االول الليبي

539,000.00

EUR

اضافات اعالف

عزالدين عمرو موس ى الدبسكى

الشركة الليبية للحديد والصلب

37,002,442.50

USD

مكورات خام

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
مصرف الصحاري  -قصراحمد

الشركة الليبية للحديد والصلب

37,002,442.50

USD

مكورات مواد خام

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الصحاري  -قصراحمد

شركة الكفاح للخراطة العامة والصناعات واملعدنية وتصنيع الحصاراملعدنية واالثاث

33,811.84

EUR

صفاق

عمرالهادي عبدهللا الغنودي

مصرف املتحد  -وكالة صرمان

شركة جبل النوراالستيراد املواد الغدائية

298,929.64

USD

خميرة

محمد عبد السالم الطاهرالشيبانى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة جبل النوراالستيراد املواد الغدائية

294,761.00

EUR

شركة بحرالغذاء الستيراد املواد الغذائية

46,800.00

EUR

عصائر
معجون طماطم

محمد عبد السالم الطاهرالشيبانى

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

عبدالكريم محمد علي الطويل

الشركة العامة للكهرباء

31,920.00

EUR

مقابل رسوم

عبداملجيد محمد الصادق حمزه

مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة الفضيل الستيراد االطارات

99,493.00

EUR

AOTU MOTIVE&BATTERY

سالم رمضان عبد الحفيظ قدح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الطيبات لصناعة املواد الغذائية

428,713.85

USD

برطمانات

محمد محمد محمد الفيتوري

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة عطرالستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

218,400.00

EUR

تونه

فتحى أحمد محمد الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان

2,000,000.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

1,624,794.12

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

1,500,000.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

2,000,000.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

2,000,000.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

956,846.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

806,944.00

EUR

خدمات فنية

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

شركة نورطرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى

129,000.00

USD

الملونيوم

محمد املهدى الهادى ابوشاقور

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة نورطرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى

78,725.31

USD

قطع غيارانتاج

محمد املهدى الهادى ابوشاقور

مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها

60,218.42

EUR

انارة خاصة بالسيارات

عمارعامرنصرالفيرس

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

598,875.00

EUR

حبنة شرائح شيدر

محمد الطيب العمورى الصغير

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة البديل العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقلتها
شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية

500,850.00

USD

قطع غيارسيارات

مصطفى احمد محمد ديهوم

مصرف الجمهورية  -الفالح

615,000.00

USD

خدمات

صفاء الهادي حسن بن كحيل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

2

شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

338,730.00

USD

مواد منزلية

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة كنزك ليبيا الستيراد مواد التظيف

30,250.00

USD

انسجة

زهرة محمد مصطفى كاشيده

شركة دارالتجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

129,350.00

USD

شاي أخضر

خالد محمد محمد التوهامي

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الصحاري  -الزاوية

شركة الجبال لصناعة االعالف

999,900.00

USD

قمح

عبدالهادي ارواق عطيه سعد

مصرف الجمهورية  -البطنان

شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية

53,448.00

USD

مكمالت غدائية

عصام عبدهللا الطيب الشارف

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة كراكاس الستيراد املواد الغذائية

151,600.00

EUR

بن

خالد الهاشمى عبداللطيف قشوط

شركة ليبيا للتامين

59,333.48

USD

وثيق تامين االسعاف

عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة ليبيا للتامين

59,333.48

USD

وثيق تامين االسعاف

عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم

132,300.00

EUR

حليب

فيصل خليفة صالح الشيب

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الياقوت الستيراد املواد الغذائية والفواكة واللحوم

101,250.00

EUR

زبدة

شركة عطرالصنوبرالستيراد مواد التنظيف

148,670.40

EUR

معطرارضيات

فيصل خليفة صالح الشيب
طارق علي العجيلي الجديد

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز

3,300,000.00

USD

قمح

صفاء حسين ابراهيم بن صليل

مصرف الجمهورية  -زليتن املنارة

شركة االعمارالدولي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

109,629.88

EUR

زيت محركات

عادل عمرابو بكرالزبتة ابوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياه

1,613,000.00

USD

مواد خام

الطاهررمضان الطاهرابوتركية

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياه

1,497,000.00

USD

مواد خام

الطاهررمضان الطاهرابوتركية

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

699,796.80

USD

زيت طهي

أنوربشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -بحوث النفط

شركة زهرةاألمل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

440,612.80

USD

زيت الطهي

أنوربشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -بحوث النفط

شركة امتداد الغداء الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

183,600.00

USD

حمبري أحمر

عالء سعيد عبدهللا النوارى

مصرف الصحاري  -املختار

شركة البرج الدولية لصناعة وقص الرخام والجرانيت ومواد البناء

350,000.00

EUR

رخام

إبراهيم فخرالدين إبراهيم الكرشيني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها

294,662.50

USD

زيت محرك سيارات

سمية علي محمد رجب

مصرف الصحاري  -الزاوية

محطة املراعي للدواجن واالمهات

417,312.00

EUR

بيض

خالد مفتاح ميالداملجدوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

محطة املراعي للدواجن واالمهات

84,832.00

EUR

دجاج مجمد

خالد مفتاح ميالداملجدوب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة انجازالليبية الستيراد املواد الغذائية

84,000.00

USD

عسل طبيعي

عبدالعاطى على محمد أبوشريدة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

66,350.35

USD

منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

55,336.50

USD

منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

98,220.80

USD

منزلية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة بياض الصحراء الستيراد األالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

2,528,000.00

USD

شركة افنان الجديدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

202,650.00

EUR

معدات زراعية
تونة بزيت الزيتون

امجد املرغني امبارك شاهين

شركة جوهرة االعمارلصناعة املطاحن واالعالف

3,200,000.00

USD

قمح

انس فهيم عطيه ادم

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

جهازتنمية و تطويراملراكزاإلدارية

1,551,954.86

EUR

صيانة مستشفي

إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية
شركة سهول سوسة الستيراد مواد البناء

151,580.00

USD

مخلل

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

128,550.54

EUR

مستلزمات طالء

خالد عبدالرحمن علي شاكونه

مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان

شركة تمام لتربية وذبح الدواجن

980,000.00

EUR

حضائردجاج

شاكرمحمد عمران مناع

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

346,448.14

EUR

خلطات مياه

محمد رمضان عبدهللا برأس على

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

80,085.00

EUR

خرطوم سخانة

محمد رمضان عبدهللا برأس على

شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية

29,995.99

USD

حلوة طحينية

شركة الجهد املتواصل الستيراد وسائل النل املختلفة وقطع غيارها

250,010.06

USD

قطع غيار

سليمان الصغيرعلى وهيبة
خيري ميلود محمد الغويل

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية
شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف

56,715.25

USD

امالح متنوعة

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

125,000.00

USD

اضافات عالفية

ناجي علي صالح االبيض

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف

383,207.59

USD

شامبو

صدقى املهدى االمين االحرش

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أبعاد النماء للمطاحن واألعالف و الصناعات الغذائية

905,000.00

USD

شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواش ي و اللحوم

952,000.00

EUR

قطع غيارملطاحن
عجول حية

علي محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

عبدالحميد عمران عبدهللا قميع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

84,267.00

USD

ثالجات

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

163,243.40

EUR

اكسسوارات

عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم

180,216.80

USD

PVC PROFILE

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء

39,029.00

USD

مواد صحية

عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج
الزروق مفتاح الزروق التير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

34,968.62

EUR

االت ومعدات

مجدي حسين امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة تطورليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

115,599.02

EUR

مواد صحية

محمد عمراحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

65,418.85

EUR

سيراميك

عبدالهادي مصطفى علي خريف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

68,256.50

USD

مواد صحية

عبدالهادي مصطفى علي خريف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية

300,000.00

USD

احدية

خالد عمرمحمد النيحوى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

704,236.16

EUR

مواد خام لأللبان

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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خالد فتحي أبوعجيلة بن صليل

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة النسيم للصناعات الغذائية

745,820.00

EUR

مواد خام لأللبان

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة املحصول االخضرلالستثمارالزراعي والحيواني

652,556.80

EUR

مواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

2,850,000.00

EUR

االالت حضائر

صالح الدين عيس ى صالح الخزخاز

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

374,119.20

EUR

مسطحات خشبية

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

33,505.79

USD

براغي

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

28,630.00

USD

أقطاب لحام

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

53,716.00

USD

فرش ارضيات

أسامة امحمد محمد املهمل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع القندوزلصناعة حصيرة األملنيوم

51,745.50

USD

قطاعات الومنيوم

بشيرعبدهللا بشيرالقندوز

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الطيورالالمعة لتربية الدواجن

249,167.00

EUR

حضائردواجن

فرج محمد امحمد البهلول

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

98,341.00

EUR

ادوية بشرية

عبد املجيد مسعود نصرابواروي

شركة الدقة الصحية إلستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبية

56,187.25

EUR

معدات طبية

صالح الدين خالد عمرو صداع

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة السواعد للصناعات الخشبية

199,699.60

EUR

أخشاب

شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق

3,000,000.00

USD

قمح

الطاهرأحمد الطاهرخضر
يوسف ميالد على العمارى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركه الشهاب املض ئ للمشغوالت املعدنيه

239,100.00

USD

حديد مجلفن

حسن عمريوسف القلته

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه الساقيه الستيراد االالت وامللستلزمات الزراعيه وقطع غيارها

75,961.00

EUR

معدات حضائر

محمد جالل الهادي سليمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النخبة لالستثمارالصناعي ذات املسؤولية املحدودة
شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف

105,231.98

EUR

قطع غيار

خالد املهدي إبراهيم

228,075.56

EUR

مستلزمات عناية

سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الصفوة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

486,845.00

USD

غازكهربائي

جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك

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

49,780.50

EUR

مواد بناء

سند الدين عبدالحكيم الصيد الصيد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم

360,119.26

USD

زيت سيارات

ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم

مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق

مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه

198,171.36

USD

مصبعات

امحمد حسن محمد ابودبوس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

الهيئة الوطنية لالبحات وتحاليل البصمة الوراتية

562,500.00

USD

اجهزة للجينات

عبداملولى موس ى ابوقرين

مصرف الصحاري  -األندلس

شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية

212,440.24

USD

مستلزمات طبية

بدرفرج الهادي الكادوش ي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة مجموعة الجورى الستيراد املواد الغذائية

856,068.51

EUR

شكالطة

حسونه عياد حسونه بن يونس

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة الجبل األخضرالستيراد املواش ي واللحوم

932,750.00

EUR

عجول حية

شركة املعمورة لالستثمارالزارعي والحيواني وصناعة األعالف و صناعة البيض املخصب

1,000,000.00

EUR

معدات واالالت

سالم مفتاح فرج جبران
طارق املهدي ابراهيم قداد

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصرف املتحد  -فرع طرابلس

شركة السواحل العاملية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

265,022.40

EUR

زيوت سيارات

عادل بشيرجمعة الدريبى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة قصرجنزورالستيراد مواد البناء واملواد الصحية

205,350.00

USD

رخام

اشرف اسماعيل محمد خليل

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة وادي زين الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

218,780.19

EUR

شامبو مستحضر

رفيق رمضان محمود شنيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها

1,396,287.00

EUR

سيارات نقل

طالل رضوان الطاهرالطاهر

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية

643,750.00

USD

بودرة تنظيف

محمد أحمد شتوان شتوان

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف

844,501.10

USD

مواد تنظيف

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية

136,400.00

USD

لوزامريكى

الهادي منصوراحمد ابوسنينه

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث

97,800.00

USD

اثاث

خالد عبد هللا علي الفيتوري

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم والبي في س

298,767.08

EUR

شركة طليطلة للصناعات الغذائية

6,945,000.00

USD

مسطحات خشبية
االرز

علي مصطفى عبداللله السركس ي
طارق سليمان خليفة املغوف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة تالية الستيراد املواد الغدائية

67,450.00

USD

تونة

اسماعيل محمد محمد الغاوي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة السرايا الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

75,739.86

EUR

سماد زراعى

عبدالفتاح عامرخليفة الشاوش

شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

918,765.00

USD

شاشات/غساالت

عمرمحمد مفتاح الشريف

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

160,900.00

USD

أخشاب

صهيل محمد يوسف الشباح

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

195,036.00

USD

شامبو  +صابون

عمرسالم عبدهللا عليلش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية

103,030.20

EUR

تفاح الغراض الصناعية

حسين البشيرمحمد الضراط

مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة جوهرة االم الستيراد مستلزمات االم والطفل

95,565.00

USD

حفاظات

النورى ابوعجيلة محمد العكرمى

مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة بريميكس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة االخوة املتالقون الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم حسب الفئة

14,674.80

USD

369,600.00

EUR

فيتامينات وأمالح
عجول حية

محمد جمال رجب قرمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

ايمن امحمد مسعود املبروك

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية

272,955.94

EUR

بسكويت

شركة زهورالخيرالستيراد املواد الغدائية

266,640.00

USD

حلوة الشامية

عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
املنجد البهلول احمد كريم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

120,500.00

USD

فايبرللجبس

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

71,865.36

USD

حصائرأملونيوم

خالد مراجع ميالد بريك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

2,793,100.00

USD

مكمالت أعالف

عياد امبارك عبدالقادرامبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة زهرة االكاليل الستيراد املواد الخام بانواعها

998,970.00

USD

بولي ايثيلين

علي سالم محمد الصغيرالترهوني

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة استدامة الستيراد مستلزمات االم والطفل

189,049.64

USD

حفاظات

عالء صالح علي ابوالسعود

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الهمم العالية للصناعات الحديدية

300,000.00

USD

لفات حديد مطلي

مصطفى فرج محمود الجرو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

45,125.00

USD

أعالف للطحن

وليد علي عطيه الصداعي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

220,788.00

USD

معقمات

جمعة نصرامبيه فليفل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

196,160.00

USD

خام بي في س ي

امعمرميالد امعمرالرطيل

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

367,000.00

USD

خام بي في س ي

امعمرميالد امعمرالرطيل

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

570,204.80

USD

زيت طهي

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

43,300.00

USD

علكة

عادل مفتاح احمد بالشيخ

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف

5,676,000.00

USD

قمح صلب

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

276,759.00

USD

خميرة

سعيد عبدهللا املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

93,775.00

USD

نسكافيه

سعيد عبدهللا املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة مصرف األندلس

5,861.65

USD

زيادة بيئة سحابية

خالد محمد رجب فيتور

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة مصرف األندلس

240,540.00

USD

اشتراكات

خالد محمد رجب فيتور

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

607,620.00

EUR

طماطم

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الجيد للصناعات الغذائية

276,000.00

EUR

مولد كهرباء

محمد الطاهرأحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

893,017.80

USD

دجاج مجمد

عبدالباري علي محمد تنتوش

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية

30,754.80

USD

مستلزمات طبية

عبد املجيد عبد العزيزفطيس

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة العناية املستقبلية الستيراد املعدات الطبية

131,087.34

EUR

معدات طبية

مصطفى فرج احمد القيزاني

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف
شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

1,032,200.00

USD

مواد خام

محمد فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

345,918.20

USD

حفاظات

خالد عبدهللا سعيد املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة

155,520.00

USD

قهوة خام

يوسف عمارالعربي شاقان

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

62,400.00

USD

نسكافيه

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

202,800.00

USD

شكالته

محمد مسعود سالم الهادى أبوسته

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة اإلبداع الحرالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

38,880.00

USD

لحاف ( ورغان)

شركة اربيليج ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

112,500.00

USD

دجاج مجمد

محمد فرج محمد بلتو
عبدالباري مصطفى بشيرحديدان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الدافنية الحديثة للصناعات الحديدية

220,000.00

USD

لفات حديد مطلية

ابراهيم محمود عمران الجرو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة العمران الساطع الستيراد مواد البناء

212,300.00

EUR

إسمنت بورتالندي

عبد املنعم الصيد على حسن

مصرف املتحد  -فرع جنزور
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شركة مسيليا الستيراد املواد الغذائية

193,796.06

USD

حبوب اللوز

صالح ابوبكرالهادي حمرانة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة بانوراما ليبيا الستيراد املواد الغذائية

452,629.97

USD

مكمالت غذائية

صالح الدين مصطفى محمد أبوفناس

مصرف اليقين  -فرع مصراته

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

74,383.50

USD

اكسسورات PVC

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية للمواني

26,995.49

EUR

قطع غيارقواطر

محمد على محمد حميدان

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية للمواني

8,535.61

EUR

قطع غيارقواطر

محمد على محمد حميدان

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية للمواني

5,000.00

USD

قطع غيارقواطر

محمد على محمد حميدان

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية للمواني

160,725.00

EUR

قطع غيارقواطر

محمد على محمد حميدان

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

1,000,500.00

USD

قمح صلب

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

492,030.00

USD

مكيفات

اسامة محمدعبد هللا بن خليفة

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

275,070.00

USD

غساالت

اسامة محمدعبد هللا بن خليفة

مصرف الخليج االول الليبي

شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية

262,968.75

USD

بي في س ي

أحمد علي أبو فارس األحرش

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة االنطالقة املتميزة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

52,650.00

USD

كماليات سيارات

حاتم محمد ابوبكربالحاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

75,855.50

EUR

مواد صحية

علي عبد السالم علي بنور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االستشاري املتميزالستيراد املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

42,060.00

USD

ثالجات

محمد مصباح محمد حفيظ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

567,270.00

USD

مواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

578,160.00

USD

مواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس

مصنع علي الدوكالي بالحاج لصناعة الذهب والفضة

4,759,600.00

USD

سبائك ذهب

علي الدوكالي ابراهيم بالحاج

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة بالدي الخيرللصناعات الغذئية

57,267.00

USD

علب فارغة

عبدهللا محمود فرج جبران

مصرف الجمهورية  -باب الجديد

شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

226,043.93

USD

اطارداخلى

عابد على السنوس ى على التومى

مصرف الواحة  -فرع مصراته

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

59,532.90

EUR

مواد بناء

عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة سنابل الزهراء الستيراد معدات الحضائرواملستلزمات الزراعية

55,145.12

EUR

معدات حضائر

محمد ميلود عمرالخنفاس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الخطوط الثالثة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية واألجهزة اإللكترونية

384,886.00

USD

مولدات كهرباء

رمضان عبدالسالم ميالد الحاج

شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

1,857,880.70

TND

زبدة

حسين علي حماد مفتاح

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية

1,861,309.50

TND

زبدة وخميرة

حسين علي حماد مفتاح

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوتد الفض ي الستيراد املعدات الطبية

21,682.08

USD

مشغالت كوفيد 19

عامرالزروق حسن الزروق

مصرف الخليج االول الليبي

شركة زادنا الستيراد املواد الغذائية

227,500.00

USD

دجاج كامل مجمد

عادل محمد عثمان كاره

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة املوجة للصناعات االكترونية

1,185,457.50

USD

كهرومنزلية

عبدهللا احمد محمد األحول

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية و الفواكه

597,555.00

USD

زيت نباتي

طالل رمضان علي املصرى

شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

472,500.00

USD

لحوم مجمدة

مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا

مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الرحالة الدولية الستيراد املعدات الطبية
شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري

819,000.00

EUR

مستلزمات طبية

احمد محمد السنى الاللى

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

48,070.00

USD

محركات قوارب

محمود حسن محمد محمود

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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