تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/04/08حتى 2021/04/14

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 الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

610,774.13

USD

شكالطة

رمضان سالم علي أبوسنينة

شركة الدلتا لصناعة مواد التنظيف

65,340.00

USD

حامض السلفونيك

شوقي محمد بلقاسم بشينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -الزاوية

شركة السلطان للصناعات البالستكية

238,500.00

USD

مواد خام PET

محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة التنظيم املعماري العمال االلومنيوم و الزجاج

82,783.43

EUR

زجاج

سراج عبد الحفيظ الصادق غربيي

شركة سنبلة الهيرة الستيراد املواد الغذائية

825,000.00

USD

مكرونة

رياض مصطفى عبدالصمد الصويعي

مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الصحاري  -جنزور

شركة ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيرها

148,448.06

USD

قطع غيارمولدات

سعيد ابراهيم سعيد كرناص

مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة

489,643.20

USD

TV

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي

املصرف التجاري العربي  -قرقارش

شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

600,000.00

USD

اسمدة

سالم مفتاح موس ى العابد

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الواحات الستيراد املستلزمات الزراعية

86,300.00

EUR

مستلزمات زراعية

عبد الرحمن انبية مسعود مليطان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة القلعة لصناعة االلومنيوم

140,560.47

EUR

فورمايكا

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

مصرف الخليج االول الليبي

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش

563,696.10

USD

اطارات

محمد ابراهيم محمد احميدة

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

147,078.40

USD

مواد خام

صالح عميرمحمد طيطش

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
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

اكياس تعبئة

الزناتي ضو منصورضو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

350,001.40

USD

ادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية

179,240.00

USD

ادوية

نجاح عبدهللا محمد شلغوم

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

299,610.00

USD

نقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

495,880.00

USD

نقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

98,940.00

EUR

موديالك 400

معاذ ادم ابراهيم البصير

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

274,747.20

USD

غطاء السجاد

مسعود أحمد مسعود تاللة

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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مطحن فتحي علي محمد للبن والتوابل

161,280.00

USD

قهوة هندية روبستا

فتحي علي محمد القربازي

شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

433,522.00

USD

عصير

سامي رمضان محمد بن سعيد

مصرف الصحاري  -مسالته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات والسجاد

116,375.00

USD

سجاد ومفروشات

عزالدين سعيد املبروك خليفة

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

مصنع املتخصص لصناعة األبواب والنو افد من األمنيوم والبى في س ي

142,623.00

USD

اكسورات الومنيوم وبى

عبد الحميد جمعة محمد موس ى

مصرف الواحة  -فرع مصراته

شركة االندلس لالستيراد االدوية واملعدات الطبيه

47,299.10

EUR

مستلزمات ام وطفل

عبد الرزاق حسين عمرالعوزي

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الرواد العاملية وسائل النقل

293,975.00

USD

اطارات

اسامة علي عبدالسالم باشاغة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة التكافؤ الستيراد وتوزيع مواد البناء
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

37,311.64

EUR

اسمنت

بشيرالعربي محمد عرعاره

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

647,280.00

USD

شاهي

سيد علي عبدالغني علي

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

238,230.00

USD

مكمالت اعالف

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

282,000.00

USD

اكياس تعبئة

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

2,900,000.00

USD

شعير

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة اإلتقان لصناعة االملونيوم والبي في س ي

73,535.45

USD

قطاعات بي س ي في

املهدي امحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة القلعة السنيراد االلومونيوم

913,287.98

EUR

قطاعات بي في س ي

الصديق مفتاح سليمان سبس ي

شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية

245,759.70

USD

قرطاسية

بشيرمحمد محمد القماطي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة امليرة الدولية إلستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم

124,648.00

USD

حليب محلى

باسم فرج سالم خليفة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النقاء االبيض لصناعة املناديل الورقية

75,600.00

USD

سليلوزرول

مختارامحمد مختاردريبيكه

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

70,091.22

EUR

مواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

58,488.00

USD

مواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

45,936.00

USD

مواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة

72,560.00

USD

مواد تنظيف

علي أحمد سالم سليمان

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة طيورالجنة الستيراد الكتب والقرطاسية

196,997.54

USD

قرطاسية

خليفه محمد علي ابوطوبه

مصرف الجمهورية  -راس حسن

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

621,000.00

USD

غشاء بالستيك

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

1,331,028.31

USD

دواجن مجمدة

مراد خليل محمد العالم

شركة الفنية لصناعة االملونيوم

622,252.57

USD

مواد تشغيل

سليمان محمد سليمان الزوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة الغزالة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

339,402.96

USD

ملحقات ومواسير

محمد محمد العياش خضورة

شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازه

140,225.00

USD

حليب

أبوبكرمحمد منصورالفيتوري

2

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة املزوغي إلستيراد املواد واملستلزمات الزراعية

116,642.40

USD

اسمدة زراعية

أبوعائشة جماعة الهمالي املزوغي

شركة نورطرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى

184,579.32

USD

قطع غيارانتاج

محمد املهدى الهادى ابوشاقور

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة نورطرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى

286,000.00

USD

بروفيل املونيوم

محمد املهدى الهادى ابوشاقور

مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه

شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة

59,800.00

USD

مواد خام احماض

شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية

308,302.28

USD

مواد خام

سامي رمضان محمد بن سعد
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء
شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية

255,000.00

EUR

مواد صحية

رضا املبروك خليفة عبد هللا

مصرف املتحد  -وكالة صرمان

198,814.00

USD

استشارات خدمية

صفاء الهادي حسن بن كحيل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة النورالدهبي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

300,500.00

USD

معدات مطاعم ومقاهي

عبدالهادي االمين محمد الحرش

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الحدائق امللكية النتاج مواد الخام

1,250,000.00

USD

مواد خام

وسام سليم العريفي محمد

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

55,500.00

USD

شكالطة

نورمحمد الطاهرالشائبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

43,850.00

USD

شكالطة صناعية

نورمحمد الطاهرالشائبي

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

660,638.07

USD

غساالت وقطع غيار

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

125,400.00

USD

مكنسة كهربائية

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية

458,240.00

USD

شاشات

اسعد الزوام محمد عبدالسالم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

107,400.00

USD

اسمدة

سالم مفتاح موس ى العابد

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة

276,237.60

USD

مبيدات

سالم مفتاح موس ى العابد

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة طيب االندلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

318,015.00

USD

خميرة جافة

عمرعادل عمرالزبتة أبوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة املداواة الليبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية
شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

18,860.00

EUR

حفاظات

رضا الهادي بلقاسم يحي

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

41,685.60

USD

أسمدة زراعية

محمد مسعود محمد الخنفاس

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

21,359.84

USD

اسمدة زراعية

محمد مسعود محمد الخنفاس

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية وخزانات املياه

420,000.00

USD

مواد خام

الطاهررمضان الطاهرابوتركية

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة ميارليبيا الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

100,000.00

USD

معدات مصنع اعالف

عبد الفتاح ميالد محمد ابوسمه

مصرف الجمهورية  -وكالة القصر

شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

103,070.08

USD

مبيدات

محمد مفتاح موس ى العابد

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة الزين الدولية الستيراد التبغ والسجائرومستلزماتها

411,500.00

USD

سجائر

محمد فوزي محمد األخطل

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها

124,160.00

USD

فلترزيت

سمية علي محمد رجب

مصرف الصحاري  -الزاوية

شركة املصافي لصناعة االلواح واملواد العازلة

1,200,000.00

EUR

اسفلت

محمد جمعة على دوزان

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

74,920.00

USD

سردين معلبة

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية

59,590.00

USD

عسل طبيعي

احمد محمد عوض التاجورى

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة اروقة املتوسط الستيراد مستلزمات االم والطفل

706,800.00

USD

حفاظات

عبدهللا يوسف عبد هللا الرطب

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية

268,862.58

USD

كوابل كهربائية

جمال على محمد الشبو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرحبة الحديثة إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غ

287,772.00

USD

اجهزة كهرومنزلية

حسين سليمان عطيه هويدى

مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا

شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة

34,790.00

USD

مسطحات خشبية

315,000.00

USD

مواد خام

اسامة خليفة الهاشمي املقلة
محمد عبد السالم محمد الهازل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية

478,800.00

EUR

بطاطا مجمد

خيري محمد رجب الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة كنزاألرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسولية املحدودة

46,637.45

USD

نضائد

عزيزة رمضان محمد سليمان

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

341,120.00

USD

دجاج مجمد

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة عبراملحيط الستيراد السيارات و الزيوت و الشحوم و الطالء و قطع الغيار

412,539.60

USD

زيت محرك

محمد عصام الفيتوري السويحلي

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة عطاء الفالح املتيمزالستيراد االالت الزراعية

95,100.00

USD

محوالت كهربائية

مصباح عبدالقادرمصباح ابراهيم

شركة النسيم للصناعات الغذائية

362,880.00

USD

مواد تشغيل

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف شمال افريقيا  -فرع البوانيس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

522,500.00

EUR

مواد تشغيل

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوادي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية

168,342.26

EUR

مضخات مياة

الصادق نصيرفرج البوعيش ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

181,560.32

USD

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

234,489.60

EUR

مبيدات حشرية
مزيل عرق

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

خالد خليل خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة متين الستيراد مواد التنظيف

312,237.00

USD

مبيد حشري

خالد خليل خليفة القزار

شركة ممتازالغذائية الستيراد املواد الغدائية

151,351.20

EUR

بطاطا مجمدة

امل عبد السالم رمضان محمد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها

88,320.00

EUR

مواد خام

شركة اجود املحركات الستيراد السيارات

583,118.00

EUR

سيارات كيا

صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية

87,250.00

USD

ادوية بشرية

أحمد محمد بالحسن القطعاني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة أبعاد النماء للمطاحن واألعالف و الصناعات الغذائية

510,000.00

USD

مولدات

علي محمد الهادي ابوكرازه

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

99,314.64

EUR

مصصات

عمرمصدق عبدهللا املنصوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

106,596.00

EUR

مركزخوخ

عمرمصدق عبدهللا املنصوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

84,319.03

EUR

مواد بناء

أحمد عمرأحمد عامر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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مصرف الخليج االول الليبي

شركة كرزازالستيراد مواد البناء والصحية

88,648.32

USD

قفازات

أحمد عمرأحمد عامر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة إطاراألمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

797,440.00

USD

اطارات

أكرم محمد حسين العرضاوي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

45,594.00

EUR

تالجات وغساالت

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة سنابل املنارة الستيراد املواد الغذائية

25,988.00

USD

عصائر

نادرمحمد ابوصاع محمد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

408,535.25

USD

سيراميك

عبدالهادي مصطفى علي خريف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم

169,829.24

USD

قطاعات PVC

مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النسيم للصناعات الغذائية

657,917.50

EUR

مواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أرم الدولية ألعمال الديكور

87,480.00

USD

أبواب حديد

سالم عبدهللا علي ابعيو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مسارات لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة

504,650.00

USD

معدات الكترونية

عبدالروؤف عاشورعبدهللا البيباص

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب

94,676.04

USD

أرجل أثاث

عبدهللا مصطفي السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

453,253.00

USD

إطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

253,352.00

USD

إطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

145,072.04

USD

إطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

241,703.00

USD

إطارات

أسامة علي عبدالسالم باشاغة

شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

62,232.00

USD

انفرترات

صالح عامرضو دعباج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

117,532.80

USD

ارز

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية

402,336.00

EUR

اجبان

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة الفيض لتقنية املعلومات واالتصاالت ذات املسؤلية محدودة

25,250.72

USD

كاميرات واجهزة حاسوب

خالد ابراهيم الصادق كرواط

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

60,518.28

EUR

شانبو

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

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات و املعدات الطبية

251,650.00

USD

مواد وتحاليل طبية

هائل محمود على الهتكى

مصرف الواحة  -ذات العماد

شركة انواراملدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائيةوغيرالكهربائية

806,686.24

EUR

معدات الكترونية

عادل عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

51,680.00

USD

مواد خام

منصورعمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

106,656.34

USD

مضخات

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة االكمال الزراعي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

104,657.68

EUR

اضافات زراعية

محمد عبد هللا املختارالهنشري املقدم

مصرف الجمهورية  -حى األندلس
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شركه أماس ي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحيه وملحقاتها

49,471.21

EUR

كولة رخام

محمود لطفي عبدهللا الزريدي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الجيد إلستيراد املواد الغدائية

788,491.06

EUR

عصير

محمد الطاهراحمد عيس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

198,000.00

USD

أقمشة

شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

175,675.00

USD

جبنة موزاريال

وليد أحمد احميد بادي
رمضان أحمد على النعيري

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

172,376.76

EUR

معدات انتاج

شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية
شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية

70,710.00

EUR

394,560.00

USD

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

مواد خام
نايلون تغليف

كريمة محمد منصورالشتيوي
كريمة محمد منصورالشتيوي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغير ك

50,948.50

EUR

شركة االفق الذهبي الستيراد املواد الكهربائية االجهزة االلكترونية واملواد املنزلية

79,056.00

USD

معدات صناعية
غساالت صحون

محمد علي محمد املدني
مسعود اشتيوي يوسف يوسف

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة نورالتقدم الستيراد املواد الغذائية

275,400.00

USD

شاهي اخضر

نورمحمد الطاهرالشائبى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة الشقيق الدولية إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

297,179.78

EUR

عصائر

مختارالصديق مصطفى ابوفناس

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة املجمع االستثماري لصناعة مواد البناء

26,573.60

EUR

قطع غيار

الصديق علي عمرباكير

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف

521,467.44

USD

منظفات

ناصريحى عمرعسكر

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت

988,000.00

USD

شرائح خام للصناعات

ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت

487,500.00

USD

جرانيت

ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الوطنية إلستيراد التبغ

1,072,050.00

USD

سجائر

على صالح الفيتوري جويده

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة شمال القارة الستيراد مواد البناء

314,560.00

EUR

مسطحات خشبية

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية

2,600,000.00

USD

تغطية تكاليف شحن

سارة البشيرمحمد الشباح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم

102,086.00

USD

مقابض أبواب

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم والبي

119,479.00

USD

مسطحات خشبية+بروفايل

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم والبي

134,185.00

USD

مستلزمات تشغيل

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االزدهارالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية

49,120.47

EUR

مفاتيح حرارية والمبا

علي جمعة علي أبوليفة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غ

4,179,800.00

EUR

ثالجات وفريزات

شركة عطورالوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

497,140.00

USD

قهوة نسكافيه

عصام عمرو عياد الغالى
محمد مفتاح الزروق التير

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

45,415.85

EUR

قطع غياراآلت زراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

103,200.00

USD

معدات زراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة سما وادي غان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية

300,000.00

USD

ثاني فسفاد االمونيوم

عبد الفتاح رمضان أحمد الغويل

مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية

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

496,937.55

EUR

مواد كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

127,545.00

USD

شاى

ماهرمحمد الصويعي ناجي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية

131,120.00

USD

حديد صناعي

اسامه ابراهيم سليمان شاكه

شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد

152,660.00

USD

اطارات

صالح عبدهللا صالح عبدهللا

مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

643,689.00

USD

اخشاب

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث

286,100.00

EUR

خشب احمر

أحمد الطاهرأحمد خضر
محمد بلعيد اشتيوي االجهر

مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

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 ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

190,656.00

USD

مواد تنضيف

عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل

شركة أنوارالنيزك إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية واألسالك واملفاتيح الكهربائية

736,285.42

EUR

مواد كهربائية

حمزة مختارمحمد العاتي

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الوميض الكهربائي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واالجهزة

26,509.91

USD

صناديق توزيع كهربائي

علي الهادي حسين عقيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الريحانة للصناعات الغذائية

352,500.00

EUR

مركزات عصير

أكرم سعيد محمد أبو غمجة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مترالعالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

193,643.83

USD

مولدات كهرباء

رمضان فرج محمد الصقع

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها

158,782.00

USD

زيوت و شحوم

عمارعامرنصرالفيرس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية

424,751.70

EUR

مولدات كهربائية

طاهرأحمد عبدهللا بالحاج

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها

1,220,000.00

USD

ذرةسائب

حمزة مصطفى محمد قرقورة

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء

347,031.52

USD

مواسيربي بي ار

عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة برنيق الدولية الستيراد املواد الخام

115,671.35

USD

أسقف معلقة (جبس)

خالد مراجع ميالد بريك

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة النسرالستيراد االدوية واملعدات الطبية

421,025.00

USD

ادوية

أبو عجيلة عمرمحمد فرعون

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االنوارالصحية للخدمات الطبية ذات املسؤلية املحدودة

936,000.00

USD

أسرة طبية

جمعة نصرانبيه فليفل

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

36,619.45

EUR

مواد بناء

ابراهيم مسعود ابراهيم دواس

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة كنوزاكاكوس الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية

50,273.50

EUR

ادوية بشرية

ماجده محمد يوسف العلوان

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز

4,863,500.00

USD

قمح طري

حمزه احمد محمد وهيبه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

1,543,500.00

USD

حفاظات أطفال

صالح مسعود محمد مسعود

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة النجم املتأللئ املتميزالستيراد املواد الغذائية

354,317.48

EUR

زيت ذرة

جمال عمرعبدهللا بن حسين

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركةاالمواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها

195,000.00

EUR

جبنة شيدر

محمد عبدهللا محمد الخمس ي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة الضوء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

73,828.56

USD

كولة مواسير

محمد سالم مفتاح عصمان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

236,000.00

USD

أفران غاطسة

هاني محمد علي العاتي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة السرايا الحمراء الستيراد املواد الغذائية

39,535.00

USD

علكة

هانى أحمد حسين الشريف

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املجد الستيراد معدات االسنان

58,395.31

EUR

معدات طبية

العارف املولدى ابوالقاسم منصور

مصرف الجمهورية  -املقريف

شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة التألق الباهراألول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها

707,580.00

USD

اجهزة ومحاليل طبية

741,592.00

USD

مكيفات

هائل محمود علي الهتكي
وليد عمرو الشتيوي عمرو

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

شركة الرائدة لصناعة مواد البناء

379,175.00

EUR

قطع غيار

محمد علي عبد السالم التومي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

115,400.00

USD

غازات

مخلوف محمد عبدهللا املشتال

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

98,280.00

USD

مايونيز +كتشب

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الجوهرة البيضاء للصناعات الغدائية

51,478.00

EUR

االالت تغليف

رضا موس ي يوسف شاكير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة طه للطباعة والنشر

49,200.00

USD

ورق

ياسين محمد عبداملطلب املخزوم

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية

72,907.40

EUR

ادوية

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

1,789,750.00

USD

شوكوالته+بسكويت+علكة

حمزة محمدياسين الطاهرعريبي
محمد الطيب محمد الزواوي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االمداد الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية
شركة الخيط الرفيع االول الستراد املواد الغدائية

688,857.00

USD

أدوية بشرية

وليد عبد العزيزمحمد منصور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

134,640.00

EUR

كسكس ي

عبد الرزاق محمد خليفة العقبي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة ملة لتقنية املعلومات

41,550.60

USD

تطبيق مكاني

طه جبريل عبدالكريم الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة ملة لتقنية املعلومات

45,173.25

USD

تطبيق مكاني

طه جبريل عبدالكريم الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

3,071,055.00

USD

تن معلب

علي فرج صالح موس ى

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

142,300.00

USD

جبنة

محمد محمد عبدهللا رفيده

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

550,000.00

USD

دفع رسوم تأمين

وسام احمد محمد املصري

مصرف النوران ـ فرع برج طر ابلس 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 الفجرالستيراد املواد الغذائية

3,554,128.00

USD

موز

رجب محمد علي الشاطر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس الرياضية

310,990.74

USD

مالبس وأحذية رياضية

مختارفتحي علي عزيز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس الرياضية

54,024.77

USD

مالبس وأحذية رياضية

مختارفتحي علي عزيز

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل

857,264.00

EUR

حفاظات

محمد علي محمد عديله

مصرف الخليج االول الليبي

شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

73,125.00

EUR

حليب

مصطفى محمد محمد الجويلي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
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شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,252,000.00

USD

رخام

احمد الجيالني محمد هبال

شركة فرداس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

190,051.60

EUR

عصير

عالء عزالدين سالم كرناف

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

38,315.93

USD

مالبس وأحدية

سفيان محمد الهادي أبوزودة

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة سيناو الجنوب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

183,260.00

USD

اطارات جديدة

صالح رمضان علي الجبو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

549,737.00

USD

مكيفات

جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية

227,013.00

USD

شاهي اخضر

عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة التحدي الخالد للصناعات الغذائية

169,646.40

USD

علب معدنية

عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة اروكيدة الالمعة الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية

41,001.00

USD

افران و شفاط

مروان صالح عبد الحفيط بن سعود

مصرف الصحاري  -بن عاشور

شركة زاد السفرالستيراد وسائل النقل وملحقاتها واالطارات والنضائد وقطع غيارها

374,503.20

USD

اطارات

الحسين محمد يوسف حمودة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املجموعة الغذائية الرائدة الدولية الستيراد املواد الغذائية

66,960.00

EUR

سكربني

رياض عبدهللا املختارعبد املجيد

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة السند للصناعات الخشبية

310,389.30

EUR

اخشاب متنوعة

مختارعياد مختارالغويل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة اليمامة الستراد تقنية املعلومات ونظم االتصاالت

180,000.00

USD

ترخيص منظومات

خليفة عبد العاطي خليفة الجرم

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة السد للمقاوالت واألستثمارالعقاري

220,000.00

USD

زيوت

سالم محمد سالم ابراهيم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

17,194.50

USD

بالط أسقف الومنيوم

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 الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

200,713.59

EUR

مواد بناء

علي عبد السالم علي بنور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير

666,023.00

USD

ثالجات

محمد مختارعلي العاتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مظلة ليبيا للخدمات النفطية الفنية الصناعية

190,125.00

USD

معدات محطات وقود

عبد العزيزمحمود أحمد الرويمي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الجبل لصناعة البي في س ي و االملونيوم و الديكور
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

112,664.34

USD

قطع بي في س ي

فرحات منصورالفيتوري حموده

893,812.00

USD

هواتف محمولة

سيف علي عبد هللا أبومخلب

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املناعة الستيراد منتجات االفات

55,897.10

USD

مبيدات زراعية

علي الهادي صالح الحولة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع الرفيع للصناعات الخشبية

964,085.11

EUR

ألواح خشبية

مروان محمد رمضان املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرفاهية الدائمة الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

96,457.65

USD

مواد عناية بالجسم

هشام عبدالباسط فرج الزائدي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة روبينا لصناعة الرخام و الجرانيت

40,132.50

EUR

رخام

محمد نورالدين محمود عبدالرحمن

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

مصنع الوطنية للصناعات الحديدية

279,692.64

USD

جبس اندبورد

محمد يوسف محمد ابوتركية

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

191,100.00

EUR

خشب

محمد عبدالسالم محمد الفالح

مصرف الواحة  -زليتن
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شركة االمتيازالحديث الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

104,613.60

EUR

احواض ومغاسل

عبدهللا محمد عبدهللا الزوبى

مصرف الواحة  -فرع مصراته

شركة اللمسة الجديدة لصناعة األثاث

2,115,499.83

USD

قطع غيارأثاث

شركة املوجة للصناعات االكترونية

3,036,300.00

USD

كهرومنزلية

علي محمد سالم الفزاني
عبدهللا احمد محمد األحول

مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف املتوسط  -مصراته

شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية
شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية

730,000.00

USD

حديد تسليح

توفيق محمود فرج الجرو

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

126,451.44

USD

مواد خام

حسام الهادي جبران ابوزهو

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة ك

205,620.00

USD

هواتف نقال

بدرالدين احمد محمد الجمل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة معامالت للخدمات العامة

15,644.12

USD

سداد تكاليف بطاقات

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

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

149,015.70

USD

اكسسوارات مطابخ واتا

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة امكانات لصناعة الرخام والجرانيت

847,115.00

USD

مواد خام

جمال نوري ابوبكر ابوفناس

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة تعميراملباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

230,869.60

USD

بالط سيراميك

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة تعميراملباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

307,196.49

USD

بالط سيراميك

محمد الصغيرمحمد جليل

شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

73,700.00

USD

املونيوم خام

كمال محمد املجاهد رمضان الباروني

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي

94,530.00

EUR

ملحقات صناعةاملونيوم

كمال محمد املجاهد رمضان الباروني

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري

84,070.00

USD

محركات قوارب

محمود حسن محمد محمود

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

362,710.40

USD

جبنة

امحمد سالم امحمد اعنيبة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املنصورة ليبيا للصناعات الغدائية

228,000.00

EUR

علب فارفة

عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة االساس املتين الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها

240,576.78

EUR

خشب ابيض نمساوي

فرج حسن فرج ابوظهير

مصرف الواحة  -زليتن

شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

173,487.86

EUR

أدوية بشرية

فوزي على عبداملولى بدر

شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

100,229.98

USD

ادوية بشرية

فوزي على عبداملولى بدر

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه

مصنع يبقي األمل للصناعات الهندسية وسحب األسالك

1,010,631.00

USD

لفات حديد

مهند جبريل سالم قنوده الجطالوي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

مصنع االزدهارلصناعة األثاث املعدني

990,812.00

USD

مواد خام لفات أميرا

خالد محمد بشيربن سعود

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة بداية التقدم الستيراد املالبس و املنسوجات

828,000.00

EUR

مالبس

حسين علي رجب ابوالعيد

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات

1,039,848.60

USD

أالت ثقيلةوقطع غياره

علي محمد علي االجهر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الرائد الليبى لصناعة املواد الغذائية

3,970,000.00

USD

صبعات

حسن محمد سالم زعيط

مصرف األمان  -الرئيس ي
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شركة تالية الستيراد املواد الغذائية

67,513.50

USD

تونه

اسماعيل محمد محمد الغاوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة يشفين الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

107,351.51

EUR

أدوية بشرية

سامية رجب الهادي ضياف

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركه الوتد للمطاحن واالعالف

859,200.00

USD

صويا حب

عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركه الوتد للمطاحن واالعالف

751,800.00

USD

حب صويا

عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركه الوتد للمطاحن واالعالف

805,500.00

USD

حب صويا

عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة املعمارالجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

410,000.00

EUR

أخشاب

حسين سالم حسين الوليد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجوهرة الفضية لصناعة الحلويات والشكالطة

166,717.98

EUR

مواد خام

مصدق علي الفيتوري النعمي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املاسة العربية لقص وقطع الرخام والجرانيت

62,241.83

EUR

قطع غياروأمواس قص

على محمود فرج الجهيمي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة النورس الجارح لصناعة الذهب واملعادن الثمينة

1,415,000.00

USD

ذهب خام

فاطمة الفرجاني امحمد عجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة مراعي الغداء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

2,759,700.00

USD

اضافات علفية

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف الواحة  -رع تاجوراء

شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته االلكترونية

1,204,350.00

USD

هواتف محمولة

رضا لطفى ميلود الحامى

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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