تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/04/01حتى 2021/04/07

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 افريقيا لتعبئة املشروبات

3,287,000.00

EUR

مواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

2,250,730.00

EUR

مواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة العود الطيب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنطيف

56,400.00

EUR

اكياس نفايات

هيثم امحمد عمرعمر

مصرف الصحاري  -وكالة قوززناته

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

610,321.38

USD

شكوالطة

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املنصورلصناعة حفاظات االطفال

164,060.00

USD

مواد خام

محمد منصورعلي أبو خضير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

506,370.00

EUR

أدوية

عثمان حسن عبدالحفيظ حسن

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة السلطان للصناعات البالستكية

238,500.00

USD

مواد خام PET

محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان

شركة ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيرها

148,448.06

USD

قطع غيارمولدات

سعيد ابراهيم سعيد كرناص

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

2,737,348.50

USD

دجاج مجمد

عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية

1,917,300.00

USD

مواد خام

سالم امحمد علي اعنيبة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركةسهل الفضيل ابوعمرالستيراد املعدات الزراعية

832,340.00

USD

مضخات زراعية

سالم امحمد علي عنيبة

شركة القلعة لصناعة االلومنيوم

140,560.47

EUR

فورمايكا

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

290,575.26

USD

نضائد

مالك أحمد عمرأبوشعالة

شركة املسارالجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

397,382.70

USD

اطارات

خليل محمد الصديق الرايس

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

60,000.00

EUR

مواد خام

صالح عميرمحمد طيطش

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

148,000.00

USD

مواد خام

صالح عميرمحمد طيطش

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

446,188.14

USD

جبنة

بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية

658,490.00

USD

شركة عراروشركائه إلستيراد املواد الغذائية

49,518.00

USD

اكياس تعبئة
ارز

الزناتي ضو منصورضو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

350,001.40

USD

ادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

179,240.00

USD

ادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

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

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

49,104.00

USD

ادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

مصرف الخليج االول الليبي

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

300,190.00

USD

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية
شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة

495,050.00

USD

اجهزة هواتف
زيتون

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

170,000.00

USD

محطة دفع للمتنقلة

شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي

1,800,000.00

USD

سكر

جالل ابراهيم حسني
صالح ميالد علي العماري

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

274,500.00

USD

الواح SANDWICHS

عائشه محمد امحمد اسويري

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

56,808.53

USD

ادويه

حسين بلعيد مفتاح احسونة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

128,666.00

USD

شكالطة

سيد علي عبدالغني علي

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

32,845.35

EUR

كورن فلكس

سيد علي عبدالغني علي

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة مطلع الفجرالستيراد االدوية واملعدات الطبية

71,016.81

EUR

ادوية جلدية

صالح احمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيارو االطارات وابلزيوت وجميع

748,006.00

USD

اطارات

عبدهللا محمد عبدهللا ميالد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

الشركة الليبية للحديد والصلب

4,032,816.66

EUR

توريد مواد حرارية

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

الشركة الليبية للحديد والصلب

117,868.00

EUR

قطع غيار

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف الصحاري  -قصراحمد

شركة امليرة الدولية إلستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم

124,648.00

USD

حليب محلى

باسم فرج سالم خليفة

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

95,243.25

USD

كاتشب ومايونيز

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة تيوتا ليبيا

4,410,000.00

USD

سيارات

محمد أحمد علي أبوتركيه

شركة تيوتا ليبيا

104,800.00

USD

سيارات

محمد أحمد علي أبوتركيه

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة نورطرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى

184,579.32

USD

قطع غيارانتاج

محمد املهدى الهادى ابوشاقور

مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

599,991.19

EUR

بسكويت

عزالدين الهادي سالم العماري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

65,730.90

EUR

فركة

سامي رمضان محمد بن سعد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

23,700.00

EUR

فركة

سامي رمضان محمد بن سعد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة مفازللمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

648,406.85

USD

اطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية

227,960.35

EUR

جبنة ايدام

شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

41,890.20

EUR

سلم متعدد

محمد الطيب العمورى الصغير
محمد بشيربو عجيلة املصري

مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية

118,750.00

USD

أدوية

عبدالفتاح الصغيرعلى املسالتى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية

867,493.00

USD

هواتف محمول

على املهدى على املحبرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة يشفين للخدمات الطبية

150,000.00

EUR

معدات طبية

عبدالحفيظ عبدالسالم احمد ابوظهير

مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة دارالتجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

113,850.00

USD

هريسة

خالد محمد محمد التوهامي

مصرف الصحاري  -الزاوية

شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

680,000.00

USD

ادوية

حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة العاصمة االولى الستيراد املواش ي واللحوم

915,000.00

EUR

مواش ي حية

حسين على ضو زائد

مصرف الجمهورية  -القادسيه

شركة املدارالجديد

1,341,712.98

EUR

دعم فني لسنة 2020

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

388,222.92

USD

قطع غيار

هيثم سليمان حسين حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة االنارة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية واملواد الكربائية واملواد الخام

129,925.33

USD

مفاتيح كهربائية

شركة الوحدة الدائمة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

1,312,458.40

EUR

كوابل واسالك

عبدالقادرمحمد سليمان طيارة
محمد محمود ابوبكرالغول

مصرف الواحة  -فرع مصراته
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن ذات

196,756.73

USD

لوزعادي و مقشور

مصطفى علي ابوبكرحمرانه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة املقام االمين للخدمات و االستثمارالسياحي

326,000.00

USD

تعبئة رصيد منضومة

اسامة سالم املبروك بن مصباح

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

318,015.00

USD

خميرة جافة

عمرعادل عمرالزبتة أبوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم والفواكه دات املسئولية

676,045.44

EUR

UHT WHOLE MILK

شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية

873,324.80

USD

مولدات

ساسية بشيرصالح ارتيمة
طارق النورى سالم مفتاح

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

550,800.00

USD

موز

فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع االزدهارلصناعة االثاث املعدني

967,238.00

USD

لفائف حديد

شركة دانوب الستيراد االدوية واملعدات الطبية

91,000.00

USD

ادوية

خالد محمد بشيرسعود
خالد الصادق الالفي لحول

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

65,800.00

USD

اواني طهي

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

67,630.00

USD

اواني طهي

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

84,037.50

USD

اواني طهي

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

123,777.00

USD

اجهزة كهربائية

محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء

34,790.00

USD

مسطحات خشبية

اسامة خليفة الهاشمي املقلة

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة العلوص للمطاحن ومضارب األرز

331,000.00

EUR

شركة رواج لبدة الستيراد املواد الغذائية

324,000.00

USD

مولدات
زيتون اخضر

بشيرسليمان أبوعجيلة قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

عادل الصويعي محمد الصويعي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة ديرة الستيراد االجهزة االلكترونية و ملحقاتها

600,312.00

USD

شاشات

شرف الدين عبدالسالم محمد املودى

مصرف الجمهورية بالخير

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

675,143.24

USD

شكالطة

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

578,027.86

USD

شكالطة

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

1,772,926.99

EUR

عصيرراوخ

خالد خليل خليفة القزاز

شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية

252,754.75

USD

بسكويت وشكالطة

عبدالناصرعبدالسالم حسين

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

1,242,000.00

USD

شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية

338,892.88

USD

دجاج مجمد
نايلون تغليف

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

رشيد محمد فرج الصوانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الغيداء التجارية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

652,800.00

USD

حقن

محمد فؤاد جبريل املجراب

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,550,000.00

EUR

بودرة حليب

شركة غصن الياسمين الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

58,644.50

EUR

منزلية وكهرومنزلية

محمد عبدالكريم محمد الرعيض
يسري الطاهرالفيتوري صولة

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرائد الليبي لطحن الحبوب

96,000.00

USD

حديد إنشاءات

طارق احمد املهدي هامل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ارام الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الجزيرة الكبرى لصناعة االلومنيوم والشبابيك الالستيكية

82,981.33

GBP

فيتامينات

علي حسن عبدالسالم الحاج مفتاح

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

283,257.02

USD

االملونيوم

عبدالحميد مسعود ونيس محمد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

98,336.48

EUR

مضخات

أحمد عمرأحمد عامر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

144,247.78

USD

مواد صحية

شركة رمال طرابلس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

101,890.40

USD

محركات وقطع غيار

أحمد عمرأحمد عامر
خالد محمد عاشورالغراري

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

321,100.00

USD

تن معلب

امحمد سالم امحمد عنيبه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث

139,650.00

USD

اثاث

محمد أحمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنوارالتقدم الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

44,065.71

USD

مواد تنظيف

عبدهللا الهادي محمد محمد ونيس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة قمة الريماس الستيراد املواد الغذائية

134,750.00

USD

زيت طهي

ابراهيم رجب مصباح مصباح

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

13,271.41

EUR

صلصة طماطم

شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات طبية

140,457.37

EUR

مالبس وأحذية

علي فرج صالح موس ى
أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات طبية

157,916.00

USD

مستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات طبية

788,523.59

EUR

مستلزمات أطفال

أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

309,370.00

EUR

شركة النسيم للصناعات الغذائية

501,000.00

USD

مواد خام لأللبان
مسحوق حليب

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

652,556.80

EUR

مواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,462,240.00

USD

مسحوق حليب

شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية

169,800.00

USD

شاهي

محمد عبدالكريم محمد الرعيض
طارق الحاجي العكاري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

164,796.52

USD

مواد صحية

محمد رمضان عبدهللا بن راس على

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية

227,150.00

EUR

ادوية بشرية

عبد املجيد محمد على الكراتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية

200,400.00

EUR

ورق طباعة

عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزخرفة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة

218,581.34

USD

سيراميك

سامي رمضان الهادي خليل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

207,460.00

TND

دهن طرقات

سعيد بلقاسم بلعيد الخوجة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أيوان الستيراد الحلي واملجوهرات واالحجارالكريمة واملعادن الثمينة

960,426.00

USD

مجوهرات من الذهب

عصام عبدهللا عمراذياب

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة العمارالدائم الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

326,800.00

USD

كيك

اكرم محمد علي عجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف

398,468.00

USD

مواد تنظيف

اكرم احمد اكرم رشاد

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

83,462.40

EUR

حليب

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

76,406.40

USD

جبنة

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الخليج االول الليبي

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

32,900.00

USD

اثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

29,600.00

USD

اثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

37,000.00

USD

أثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

24,975.00

USD

أثاث

محمد احمد رمضان الرمالي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة كوندورليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

396,500.00

USD

فريز

حسام مصطفى على قلية

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة كوندورليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

342,500.00

USD

مكيفات

حسام مصطفى على قلية

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

121,018.00

USD

مستلزمات للجسم

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية

827,688.84

USD

مكيفات

عبداملجيد عبد السالم محمد العرادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية

710,245.80

USD

مكيفات

عبداملجيد عبد السالم محمد العرادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث

81,280.12

EUR

حصيرة

محمد صالح عبدهللا بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

251,650.00

USD

مواد وتحاليل طبية

هائل محمود على الهتكى

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

73,359.00

USD

ر افعات شوكية

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

91,078.99

USD

مواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

51,680.00

USD

مواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

704,000.00

USD

لفائف صاج

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة

53,000.00

USD

مواد خام

فتحى سالم فيتوربن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية

107,640.00

USD

زيت طهى

اسماء محمد احمد ميالد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

402,682.00

USD

اجهزة اتصاالت

هيثم عبدالسالم محمد الذويبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية

135,475.20

USD

زيت ذرة

سراج يوسف محمد ابوخشيم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة السواعد للصناعات الخشبية

44,320.00

EUR

االت ومستلزمات

الطاهرأحمد الطاهرخضر

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة نخبة املهندسين للمطاحن واملعكرونة واالعالف
شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية

90,000.00

USD

394,560.00

USD

قطع غياراالالت
نايلون تغليف

عماد محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي

شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقروغرف التبريد

90,000.00

USD

فكيك الغرفة الباردة

شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات

234,423.00

EUR

مستلزمات طبية

ابراهيم عبدالسالم ابوضهير
محمد سالم الفيتوري املاوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة املجمع االستثماري لصناعة مواد البناء

250,534.00

EUR

مولدات

صالح عطيه املهدى الغول

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

102,089.75

EUR

قطع غيار

الصديق علي عمرباكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املتحدة الليبية إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وغيرالكهربائية وقطع

258,475.00

USD

مكيفات هواء

عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االقليم الستيراد املواد الغدائية واللحوم
شركة االصول الليبية الستيراد املستلزمات واملعدات الزراعية واالسمدة واملبيدات

165,000.00

USD

موز

خالد الطاهرخليفة املشرقى

287,068.00

USD

مبيدات حشرية

عزالدين ميالد احمد حمودة

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

شركة االمتيازالحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

48,818.72

EUR

تفلن

عبدهللا محمد عبدهللا زوبي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

363,891.00

USD

ادوية

احمد فرج على جمعة

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

265,080.00

USD

تلفزيونات

عمراملبروك إبراهيم مسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

مصرف اليقين

5,000,000.00

USD

تعزيزاعتمادات

عمرعلى عمرعامر

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

606,250.00

EUR

أخشاب

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

698,840.00

EUR

أخشاب

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة السالمة إلستيراد االقمشة واملنسوجات
شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

161,839.20

USD

االقمشة

حسن محمد حسن سالمة

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

156,145.80

EUR

شركة سلطان للتعهدات و التموين

348,480.00

EUR

انابيب
معجون طماطم

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

4,160,683.00

EUR

ثالجات وغساالت

عصام عمرو عياد الغالى

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة ابابيل لالتصاالت وتقنية املعلومات

127,811.00

USD

اجهزة مر اقبة

رياض املبروك املختارتنتوش

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

349,534.39

EUR

موادعنايةبالجسم

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

23,400.00

EUR

خشب احمر

عمرسالم عبدهللا عليلش
محمد بلعيد اشتيوي االجهر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة لطافة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

62,800.00

USD

عصيردندنة

محمد مصطفى أحمد التومي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

160,128.00

USD

مواد تنضيف

عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة املناخ الجديد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

56,207.45

EUR

غساالت ومجففات

محمود مصطفى الطيب قشاش

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الكواكب الحديثة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

99,000.00

USD

موز

عبد الروؤف الطاهرخليفة املشرقى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

112,669.57

USD

مالبس واحدية

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

143,577.06

USD

مالبس واحدية

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

91,140.00

USD

مولدكهرباءوقطع

عبدالحميد علي عبدهللا منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

124,750.00

USD

مولدات

عبدالحميد علي عبدهللا منصور

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

139,859.48

EUR

بذور

طه التومي محمد بن رمضان

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة نبع السالطين لتعبئة املياه و املشروبات

37,450.00

USD

معدات تصنيع

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

74,587.50

USD

شكالته نوتيال

امحمد جبران عبد السالم القرمامي
عاطف العماري احميدة الحداد

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

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

48,260.00

EUR

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

62,946.13

EUR

قطن صحى
كرتون

جليلة بنت الحبيب بن علي مازني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

جليلة بنت الحبيب بن علي مازني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

32,615.70

EUR

مادة الصقة

جليلة بنت الحبيب بن علي مازني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

28,006.00

EUR

حبيبات امتصاص

جليلة بنت الحبيب بن علي مازني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع

424,751.70

EUR

مولدات كهربائية

طاهرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية

62,221.60

EUR

سلع غدائية متنوعة

عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

92,254.00

EUR

خالطات مياه

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

398,800.00

USD

جبس امبورد

خالد مراجع ميالد بريك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية

191,063.04

USD

اغطية قوارير

علي ابوبكربشيراللذيذ

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية

4,137,750.00

USD

زيت طهي

عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة رواد العطاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

2,397,100.00

USD

مضافات أعالف

عياد امبارك عبدالقادرامبارك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية ذات املسؤلية املحدودة

1,044,000.00

USD

معدات طبية

جمعة نصرانبيه فليفل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة اململكة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم

310,850.00

USD

أدوية بشرية

زينب عبدالعزيزعلي أبوشعالة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

24,888.00

USD

مالبس طبية

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية

32,027.50

USD

معدات طبية

علي محمد علي ضو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

84,476.55

EUR

مواد بناء

ابراهيم مسعود ابراهيم دواس

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

960,000.00

USD

شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز

4,863,500.00

USD

ذرة صفراء
قمح طري

عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى

مصرف اليقين  -فرع مصراته

حمزه احمد محمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ليبيا البداية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

103,000.00

EUR

معجون طماطم

مفتاح فرج سالم ملوقه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة ليبيا البداية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

72,276.00

EUR

حمص وفاصولياء

مفتاح فرج سالم ملوقه

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية

876,000.00

USD

معدات طبية

جمعة نصرامبيه فليفل

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة صاللة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية واالسمنت والحديد و أخشاب البناء

123,137.60

USD

مسطحات خشبية

الصديق يوسف مفتاح الشناق

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

219,000.00

USD

أفران

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

260,652.00

USD

موزع مياه

شرف الدين عبدالسالم محمد املودي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية

311,600.00

USD

خط انتاج

دانيه على مفتاح العجيل

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الهمة الستيراد االدوية و املعدات الطبية

254,368.06

USD

مواد وتحاليل طبية

هيثم الهادى على عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الروابي املتقدمة الستيراد املواد الغذائية

268,800.00

USD

قهوة حبوب

جمعة محمد جمعة بن نعمة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ابولونيا فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

262,682.53

EUR

37,500.00

EUR

أدوية
عوازل صناعية

ر افت عبدالرحمن بشيربن حامد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

ابوبكرعلي الطاهرباشاغا االدغم

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

114,700.00

USD

مواد خام

ابوبكرعلي الطاهرباشاغا االدغم

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو افذ ومستلزمات الديكور

134,000.00

USD

مستلزمات انتاج

بدرصالح عبدهللا بالحاج

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

315,000.00

EUR

حليب

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة رمال طرابلس للصناعات الغذائية

1,085,000.00

USD

خط تعبئة

محمد اعظيم محمد القدو

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية

109,050.00

EUR

شكالطة ميلكا

عبد املنعم بشيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها

44,613.84

USD

مستلزمات

عمارعامرنصرالفيرس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة تاج توبازالستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

45,850.00

USD

ادوية بشرية

محمد احمد محمد ابوالهدى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة نبض ليبيا إلستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية

220,320.00

USD

أدوية بشرية

محمد حسين محمد أحمد

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

205,152.00

USD

حبوب قهوة خام

املهدى منصوراحمد ابو سنينه

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية

752,250.00

USD

أدوية

وليد عبد العزيزمحمد منصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة

166,822.50

USD

قهوة خام

يوسف عمارالعربي شاقان

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الشركاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

108,054.00

USD

أفران

حسين مفتاح حسين اشناق

مصرف اليقين  -فرع زليتن
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شركة الشركاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

156,084.00

USD

أفران و غازوشفاط

حسين مفتاح حسين اشناق

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

550,000.00

USD

دفع رسوم تأمين

وسام احمد محمد املصري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

550,000.00

USD

دفع رسوم تأمين

وسام احمد محمد املصري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها

46,610.54

USD

ساعات

محمد حسن الصالحين بن سعود

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس الرياضية

310,990.74

USD

مالبس وأحذية ري

مختارفتحي علي عزيز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االيثارالستيراد االلكترونات و املواد الكهربائية و املنزلية

138,780.00

USD

طباخ غاز

حاتم فرج ارحومة سليمان

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة االيثارالستيراد االلكترونات و املواد الكهربائية و املنزلية

192,375.00

USD

غازطبخ

حاتم فرج ارحومة سليمان

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,640,000.00

USD

بورسالين

احمد الجيالني محمد هبال

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

2,997,976.00

EUR

معدات طبية

ايمن مصباح احمد وهيبة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

1,462,500.00

EUR

حليب اطفال

ايمن مصباح احمد وهيبة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,374,214.68

USD

اطارات سيارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

338,542.00

USD

إطارات سيارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

158,373.40

EUR

نضائد سيارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املنتهي الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

269,751.00

USD

مجمدات

اسامة جبريل مفتاح الزبتة ابو حنك

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

227,013.00

USD

شاهي اخضر

عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

133,525.00

USD

اطارات

محمد على ابوبكرالزبتة أبوحنك

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

169,646.40

USD

علب معدنية

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

169,646.40

USD

علب معدنية

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة االفاق املتميزة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

65,805.00

USD

لحم مجمد

نضال عبدالسالم أحمد غفار

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

98,462.60

USD

نضائد سيارات

اسامة امحمد محمد املهمل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

307,993.00

USD

نضائد

الحسين محمد يوسف حمودة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية

189,792.00

USD

بن

فرج يوسف عبدالسالم ابوحجر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السد للمقاوالت واألستثمارالعقاري

17,194.50

USD

بالط أسقف

محمدخليفة عبدالقادراملقطوف

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة السد للمقاوالت واألستثمارالعقاري

29,800.00

USD

قواعدملبات اضاءة

محمدخليفة عبدالقادراملقطوف

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

175,224.00

USD

اجهزة استقبال

وفدي سيد عبدالعزيزحمزة

مصرف الجمهورية-املدنية بنغازي

100,645.80

EUR

مواد بناء

علي عبد السالم علي بنور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة النجاح الستيراد املواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

39,480.00

USD

عربات يدوية

عبد الرحمن سليمان ابراهيم شاكه

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الحل الطبي الستيراد املعدات الطبية
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

137,500.00

EUR

معدات طبية

عبد الفتاح مسعود محمد زيانية

1,624,935.00

USD

هواتف نقالة

سيف علي عبد هللا أبومخلب

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة بداية املشوارالستيراد املواد الغدائية حسب الفئة رقم ()1

44,656.80

GBP

سريالك

ناجي البشكارحسن بشينة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية

29,077.06

EUR

سطل عجنة

عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

33,480.00

USD

بسكويت

ابتسام امحمد رمضان اغنيوة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة العاصمة الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات

63,480.00

USD

مواد عناية

مفتاح جمعة سالم الرقيق

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة اسوارالدهب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

2,852,850.00

USD

فواكه البحر

فاتن فخرالدين محمد شريف املغربي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االمتيازالحديث الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

104,613.60

EUR

احواض ومغاسل و

شركة املوجة للصناعات االكترونية

3,036,300.00

USD

كهرومنزلية

عبدهللا محمد عبدهللا الزوبى
عبدهللا احمد محمد األحول

مصرف الواحة  -فرع مصراته
مصرف املتوسط  -مصراته

مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم

347,200.00

USD

بروفيل بي في س ي

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة

218,220.00

USD

هواتف نقال

بدرالدين احمد محمد الجمل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة االنماء الزراعي الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

63,242.16

USD

ملحقات زراعية

صالح امحمد علي عنيبه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة معامالت للخدمات العامة

177,905.47

USD

تراخيص انظمة

سليمان عيس ي سالم العزابي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة معامالت للخدمات العامة

58,043.35

USD

تراخيص انظمة

سليمان عيس ي سالم العزابي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

69,991.80

EUR

شريط بي في س ي

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

133,352.50

EUR

شريط بي في س ي

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة العالمة املتجددة الستيراد مواد البناء واملواد الخام

32,369.02

EUR

مواد صحية

أحمد امحمد فرج الجهيمى

مصرف الواحة  -فرع تاجوراء

شركة املحورالستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل

70,000.00

USD

شركة االرتقاء املميزللصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز

1,550,000.00

USD

أدوية
كرتون

شريف عبدالعزيزالسيد سلطان

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

بشيرمحمد على بعيو

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة تعميراملباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

230,869.60

USD

بالط سيراميك

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة الوسام الفض ي الستيراد املعدات و املستلزمات الطبية

659,300.00

USD

مستلزمات طبية

نوري صالح الزوام ادراه

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة نجم الطبيعة الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها و االعالف و

62,616.36

USD

مستلزمات زراعية

امحمد عبدالناصرامحمد هويدي

شركة التنمية الهندسية لصناعة املقطورات

131,647.46

EUR

مستلزمات هيدوليكية

علي عمرعلي اوهيبه

مصرف الواحة  -زليتن
مصرف الخليج االول الليبي

شركة فناس لطباعة مواد التغليف والتعبئة

624,040.00

EUR

غالف لتغليف

محسن محمد محمد أبوفناس

شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم

100,000.74

USD

ادوية بشرية

فوزي على عبداملولى بدر

مصرف الواحة  -فرع مصراتة
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
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مصنع االزدهارلصناعة األثاث املعدني

1,531,832.00

USD

مواد خام

شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

67,513.50

USD

تونه

خالد محمد بشيربن سعود
اسماعيل محمد محمد الغاوي

شركة نورالشاطي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

213,719.00

USD

أخشاب

عبدالرحمن رجب عبدالرحمن قصيل

شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونيةواملواد الكهربائية وقطع غيارها

1,022,490.00

USD

هواتف نقالة

هيثم عبدالسالم محمد الذويبي

مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االجواء الجديدة الستراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

1,030,000.00

USD

مالبس واحدية

أبو بكرعاشورمفتاح خليفة

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركه الوتد للمطاحن واالعالف

859,200.00

USD

صويا حب

عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال

شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية

410,000.40

USD

زيت ذرة

محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النجوم املضئية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

169,324.19

USD

شركة خزف ليبيا لصناعة الخزف و الفخارو املواد الخام املتعلقة بها

16,150.00

EUR

كوابل كهربائية
مسحوق طالء

عبداملنعم رمضان الصغيرعبدهللا

مصرف اليقين  -فرع صرمان

مصطفى عمرعزيزأحمد

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
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مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

