تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/05/27حتى 2021/06/02

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
ً
وإيماء 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 التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقروغرف التبريد

92,989.40

USD

الواح عازلة

ابراهيم عبدالسالم ابوضهير

مصرف الصحاري  -تاجوراء

شركة كونكورد لخدمات النفط والغاز

161,000.00

USD

حفارابار مياه

الصادق عبدالقادرعبد الكبيرالحمزاوي

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الفالجة الكبرى للصناعات البالستيكية

1,308,695.00

USD

مواد خام

علي رمضان علي الكريبي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة اروقة املتوسط الستيراد مستلزمات االم والطفل

982,400.00

USD

حفاظات

شركة سبأ الستيراد املواد الغدائية

142,450.00

EUR

مايونيز

عبدهللا يوسف عبد هللا الرطب
سعيد يحيى سالم الغزاوى

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية

1,646,988.00

USD

مواد خام لصناعة الحد

أحمد عبدهللا أمحمد منصور

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية

475,102.00

USD

لفة ستان ستيل

أحمد عبدهللا أمحمد منصور

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل

409,248.00

EUR

سيريالك

احمد السويح عبد السالم السويح

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور

مصنع الخبرة العاملية للصناعات البالستيكية

138,000.00

EUR

كربونات كالسيوم

أشرف محمد ميالد املزوغي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

مصنع الخبرة العاملية للصناعات البالستيكية

535,000.00

EUR

كربونات كالسيوم

أشرف محمد ميالد املزوغي

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة ارم الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطه غيارها ومعدات

165,000.00

EUR

خالط خرسانة

احمد مفتاح احمد خليل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة سولين الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

109,284.20

EUR

مستلزمات للجسم

محمد حسين محمد مادي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

118,332.00

USD

مواد خام

سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة تعميراملباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

125,000.00

EUR

بالط سيراميك

محمد الصغيرمحمد جليل

مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي

شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية

1,917,761.28

EUR

حليب اطفال

ايمن مصباح احمد وهيبة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

77,605.44

USD

مايونيز

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتين الستيراد املواد الغدائية

36,267.28

USD

مايونيز

خالد خليل خليفة القزاز

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة لوران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي و اللحوم
شركة زاجل للصناعات الورقية و الكرتون

3,379,105.00

USD

السكر

عياده محمد احمد ابوحالله

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

1,708,529.23

USD

ورق خام

عارف علي الطاهرالترهوني

مصرف املتوسط  -مصراته

مطحن فتحي علي محمد للبن والتوابل

159,744.00

USD

قهوة

فتحي علي محمد القربازي

مصرف الصحاري  -مسالته

شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها

31,641.00

USD

زيت هيدروليك

ميالد محمد علي الصفراني

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
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شركة اللؤلؤة الستيراد العطور ومواد الزينة

420,400.00

USD

مواد عناية بالجسم

عبدالناصرمحمد فرج الغرياني

مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية

شركة ارياف املتوسط الستيراد قطع غيار السيارات

127,489.00

USD

قطع غيار السيارات

عيس ى مصباح محمد عبيد

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

104,000.00

EUR

مثبت غذائى

عمرمصدق عبدهللا املنصوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع اليرموك الحديث لصناعة األملونيوم

64,267.14

EUR

حصيرة ألومنيوم

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الريماس الفض ي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

29,013.60

EUR

عصائر

خالد ابراهيم محمود الصيد

مصرف الصحاري  -بن عاشور

شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية

750,000.00

USD

مالبس /اكسسوارات

مراد ابراهيم علي دومة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة ريفال ألستخراج و صناعة امللح

563,000.00

USD

االت تعبئة

عبدالسالم اعمار مسعود الذيب

مصرف املتوسط  -مصراته

مصنع سما التقدم لصناعة االبواب والنو افد ودرابزين من االملونيوم
شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية

83,930.86

EUR

ارضيات خشبية

214,771.20

USD

كراتين

مصطفي سليمان مصطفي االخرش
رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي

مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة داري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

170,416.00

USD

محرك  Y4كامل

مصطفى صالح عبدهللا بالحاج

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة بالدي الخيرللصناعات الغذائية

68,397.12

EUR

مصبعات بالستيكية

عبدهللا محمود فرج جبران

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة أويا العادة تدويراملعادن

60,000.00

EUR

معدات ألية

الحسين محمد امحمد الجويلي

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها

1,004,014.00

USD

اجهزة نقال

هيثم عبدالسالم محمد الذويبي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

262,672.50

USD

مكيفات هواء

مخلوف محمد عبدهللا املشتال

مصرف اليقين  -فرع زليتن

مصنع االخوة لصناعة االبواب والنو افد من االملنيوم

193,853.00

USD

اكسسوارات PVC

شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية

175,000.00

USD

جبنة فيتا مثلثلت

بدر صالح عبدهللا بالحاج
هنداوي عبدهللا ابراهيم محمد

مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الجمهورية -بنغازي املدينة

شركة أوكسجين ليبيا الطبية الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية

1,514,500.00

EUR

معدات طبية

محمد ميالد محمد الصل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

98,000.00

USD

مولدات

معاذ اسماعيل الصغيرالدوكالى

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

2,896,258.00

EUR

مستلزمات تشغيل

وليد الهادي محمد الورفلي

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

98,351.33

EUR

شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

571,000.00

EUR

معدات طبية
عجول

نجم الدين ابرهيم احمد عمار

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

محمد علي أحمد شابه ساطي

مصرف املتوسط  -مصراته

شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

190,125.00

USD

معدات طبية

نجم الدين ابرهيم احمد عمار

مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

100,000.00

USD

خدمة شحن سفن

محمد على محمد الهيبلو

مصرف الجمهورية  -با لخير

شركة لطافة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

80,000.00

USD

مشروب غازي

محمد مصطفى احمد التومي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية

44,530.94

USD

أجهزة مناظير

جمال عبدهللا عبدالجليل القالل

شركة وهيبة وشركائه الستيراد املواد الغذائية

37,760.00

USD

بسكويت

محمد الصغيرعلي وهيبه.

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الشاملة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واالجهزة
شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
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شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية

623,146.56

EUR

حليب

عالء عزالدين سالم كرناف

شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم

345,600.00

USD

دجاج مجمد

مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

30,945.78

EUR

مواد بناء

عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي

61,500.00

USD

أبواب داخلية وخارجية

صالح الدين عمران ابوالقاسم كشادة

مصرف اليقين  -فرع صرمان

شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف

65,520.00

USD

مواد تنظيف

عبدهللا عبدالسالم عمر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة االعمار الوطنية الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية

70,200.00

EUR

مولدات كهربائية

ابراهيم محمد امحمد حسين

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة دار الكرم الستيراد االدوية واملستحضرات االدوية ومستلزمات االم والطفل

55,900.00

USD

مستلزمات طبية

مصباح محمد حركات أحمد

مصرف املتحد  -وكالة صرمان

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

353,369.00

USD

غساالت مالبس وصحون

اكرم سالم الصادق عمار

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية

537,955.20

EUR

كيكة  +ويفر

عزالدين الهادي سالم العماري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل

1,205,023.00

USD

حفاظات

صالح مسعود محمد مسعود

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,254,400.00

USD

بورسلين

احمد الجيالني محمد هبال

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

1,155,000.00

USD

قمح

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

24,889.89

USD

اطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة اسيل الستيراد مواد التنظيف

297,521.46

USD

مواد تنظيف

مصباح يوسف حمد يوسف

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

120,150.00

USD

لحم بقرمجمد

نزيه ناصرقريرة بالنيران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الرحالة الدولية الستيراد املعدات الطبية
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

1,098,000.00

USD

مستلزمات طبية

احمد محمد السنى الاللى

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

250,020.89

EUR

ملحقات صحية

علي عبد السالم علي بنور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة استدامة الستيراد مستلزمات االم والطفل

22,590.00

USD

حفاظات ومناديل

عالء صالح علي ابوالسعود

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم

614,847.00

USD

مواد خام

عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم

مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية

398,930.00

USD

اجهزة موبايل

سليمان عبدالحفيظ ونيس قادير

مصرف الجمهورية-املختار للصر افة االسالمية

شركة الدفة الليبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع الغيار

378,400.00

EUR

مولدات كهربائية

عبداملجيد الصيد الصادق بن رمضان

املصرف اللليبي الخارجي

شركة حدائق الجبل لتصنيع االعالف و طحن الحبوب ومشتقاتها

1,625,000.00

USD

قمح

عطيه مراجع حمد محمد

مصرف الجمهورية-املختار للصر افة االسالمية

شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

1,901,527.00

USD

مكمالت اعالف

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق

550,000.00

USD

قمح

يوسف ميالد على العمارى

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

1,015,922.00

USD

مضافات اعالف

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

1,925,412.00

USD

مضافات اعالف

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
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شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

687,738.23

USD

نضائد وقطع غيار

هيثم سليمان حسين حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

289,609.55

USD

قطع غيار

هيثم سليمان حسين حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد الستيراد املواد الغذائية

3,677,837.50

USD

تونة

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب

660,000.00

USD

ذرة

وليد علي عطيه الصداعي

مصرف الجمهورية  -الشاحنات

شركة التكافؤ الستيراد وتوزيع مواد البناء

82,039.12

EUR

مواد بناء

بشيرالعربي محمد عرعاره

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني

385,137.60

EUR

حليب مبخر

احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

4,427,500.00

EUR

اعالف حيوانية

صالح الدين عيس ى صالح الخزخاز

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

3,096,700.00

EUR

مركزات

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة النسيم للصناعات الغذائية

284,250.00

EUR

مواد خام

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة

546,990.00

USD

شاشات

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي

املصرف التجاري العربي  -قرقارش

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

3,062,100.00

EUR

مركزات

أندريو كيرياكوس

شركة االحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب

163,166.00

USD

شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية
شركة السيول الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

201,600.00

USD

مستلزمات انتاج مراتب
زيتون

ناصرعثمان مصطفي الضراط

مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الخليج االول الليبي

منجي الصادق السوري الوحيش ي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

136,139.00

EUR

معدات مصنع ألبان

عزالدين محمد على الدوش ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

318,427.20

EUR

حليب كامل الدسم

عادل فوزي محمد ابوسديرة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

36,620.00

USD

شكالطة

نور محمد الطاهرالشائبي

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه

669,500.00

EUR

طماطم معجون

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة امليس للصناعات الغدائية

1,376,980.00

USD

زيت خام

أحمد بالقاسم محمد النائلي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات

255,240.00

TND

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

172,200.00

USD

أدوية
فول سوداني

نوارة علي محمد اقزيط
املهدى منصور احمد ابو سنينه

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية

103,600.00

USD

أرز

محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب

467,484.00

USD

مواد خام

فتحي سالم فيتور

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

416,520.00

EUR

جبنة موزريال

امال املهدى ابراهيم قداد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها
شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة

50,483.45

USD

ساعات

محمد حسن الصالحين بن سعود

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

760,000.00

USD

االت نقاط بيع

جالل ابراهيم حسني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الصافية لتعبئة املياه

75,000.00

USD

مكينة تحلية املياة

نوري سالم امحمد املرغني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية

225,000.00

USD

زيت

امل عبدالسالم رمضان محمد

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

726,595.00

USD

نقاالت

شركة زهور الخيرالستيراد املواد الغدائية
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف

179,155.39

EUR

محمد عمرمحمد املطاوع
املنجد البهلول احمد كريم

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

56,290.08

EUR

زبدة
كرتون

صدقي املهدى االمين االحرش

شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

1,570,105.00

USD

هواتف محمولة

ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي

شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

152,816.26

EUR

قطع غيار

عبد اللطيف محمد محمد املحجوب

مصرف الخليج االول الليبي

شركة الكواكب الحديثة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

93,600.00

USD

موز

عبد الروؤف الطاهرخليفة املشرقى

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

315,000.00

USD

مواد خام

صالح عميرمحمد طيطش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

83,772.00

EUR

جبنة موزريال

يحي مصطفى محمد حودة

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

23,608,446.00

JPY

اطارات

مالك أحمد عمرأبوشعالة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة صرح للكيماويات وحلول البناء

403,059.00

USD

اطارات

خليل محمد الصديق الرايس

32,315.00

EUR

مواد بناء

شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

570,360.00

USD

حليب مجفف

محمد التواتي املزوغي التواتي
محمد مفتاح الزروق التير

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها

1,362,500.00

USD

صويا

حمزة مصطفى محمد قرقورة

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة نبراس السالم لصناعة الزيت

998,217.00

USD

زيت خام

عبدالهادي يوسف الهادي خلف

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية

697,500.00

USD

شاي

عادل عبد السالم علي الدوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير

488,050.00

EUR

اجهزة الكترونية

محمد مختارعلي العاتي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة

476,236.78

USD

كورن فلكس

رمضان سالم علي أبوسنينة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

672,057.30

EUR

أغدية اطفال

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها

3,315,000.00

USD

سيارات

هيثم سليمان حسين حسين

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة زلوزا الستيراد املواد الغدائية

182,500.00

USD

شاهي

مالك علي عمارعمار

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة الليبية للحديد والصلب

53,248.54

EUR

قطع غيار

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف النواران فرع مصراتة

1,601,600.00

USD

مواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الليبية للحديد والصلب

39,340.00

EUR

حراريات افران مسطحة

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

156,600.00

USD

خميرة

سعيد عبدهللا املنصوري

شركة لبيكا لصناعات الغذائية

79,056.71

USD

مستلزمات انتاج

عبد الرؤوف حسين ابراهيم

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة
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مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوبومشتقاتها

1,102,613.00

USD

مواد خام

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

3,225,825.00

USD

موز

فوزي محمد الصغيرابوسديرة

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية

1,276,320.00

EUR

معجون طماطم

محمد الطاهراحمد عيس ى

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

139,480.40

USD

ادوية بشرية

فوزي على عبداملولى بدر

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

110,160.00

EUR

بطاطا

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة االفضل لصناعة االعالف

31,000.00

USD

مضافات علفية

محمد سعيد على القطوس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة طليطلة للصناعات الغذائية

7,800,000.00

USD

سكر

طارق سليمان خليفة املغوف

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,725,000.00

EUR

مستلزمات انتاج

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الخليج االول الليبي

9,603.00

USD

ماء زهر،عطر،ورد،خل

عبد املنعم بشيرعجاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية
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