تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/07/08حتى 2021/07/14

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
ً
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 افريقيا لتعبئة املشروبات

2,498,120.000

EUR

مواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة افريقيا لتعبئة املشروبات

2,570,780.000

EUR

مواد خام

أندريو كيرياكوس

مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة فزاع الخيرالستيراد املجوهرات واملعادن الثمينة
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية

1,100,146.600

USD

مجوهرات

عزالدين رجب سالمة الصغير

438,213.180

USD

زبادي+حليب

سيد على عبدالغني علي

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة

136,900.000

USD

اجهزة منزلية

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي

شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها

439,776.620

USD

نضائد

مالك أحمد عمرأبوشعالة

املصرف التجاري العربي  -قرقارش
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

444,116.140

USD

نضائد

خليل محمد الصديق الرايس

شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية

129,000.000

EUR

مواد خام طالء

صالح عميرمحمد طيطش

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

541,300.000

EUR

ادوية

علي امحمد على شبل

مصرف الخليج االول الليبي

شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

364,355.820

USD

حليب اطفال

علي امحمد على شبل

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

540,144.000

USD

زيت

بشيرحاجي بشيرالعكاري

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

116,188.000

USD

جبنة

بشيرحاجي بشيرالعكاري

شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية

53,894.150

USD

شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية

155,120.000

USD

جبنة
دهون نباتية خام

بشيرحاجي بشيرالعكاري

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني

مصرف الخليج االول الليبي

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

494,985.000

USD

نقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

47,050.260

USD

نقاالت

محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

150,940.310

USD

استهالك وصيانة طائرة

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

141,513.740

USD

استهالك وصيانة الطائ

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

457,500.000

USD

ايجار طائرة

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

585,000.000

USD

ايجار طائرة

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

585,000.000

USD

ايجار طائرة

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي
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شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

300,312.840

EUR

مصاريف مناولة

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

274,188.780

EUR

مصاريف عمليات تشغيل

رضا املهدى حسونة

املصرف اللليبي الخارجي

مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي

850,845.330

USD

مواد خام

شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية

2,101,144.000

USD

شكالطة

جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
محمد الطيب محمد الزواوي

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

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

195,600.000

USD

تن

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية

518,600.000

USD

تونة

علي رمضان علي منصور

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتطورة الستراد االجهزة الكهربائية وقطع غيارها

82,566.000

USD

غساالت

محمود سالم مصطفى حداقة

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي

شركة البريقة لتسويق النفظ

626,629.580

EUR

توريد مواد تشغيل

ابراهيم احمد صالح ابوبريدعه

املصرف اللليبي الخارجي

شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز

8,695,500.000

USD

شعير

عبد الكريم ناجي احمد وهيبة

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي

3,300,000.000

USD

سكر

صالح ميالد علي العماري

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز

3,000,000.000

USD

قمح

صالح ميالد علي العماري

68,800.000

EUR

جبنة

مصطفي احمد املجراب

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

1,412,500.000

USD

صويا

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف

3,276,000.000

USD

شعير

حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

100,100.000

USD

قطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

99,580.000

USD

قطاعات الالملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي

130,946.000

USD

قطاعات االملونيوم

موس ى أمحمد رمضان املرغني

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة بيوت العزلصناعة مواد البناء

600,000.000

EUR

حديد

عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة ليبيا الغرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

425,430.000

USD

خشب أبيض و أحمر

محمود امبيه فرج االجهر

مصرف الصحاري  -املختار

شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية

731,837.000

EUR

عصيرفوستر

اسامة سالم املبروك بن مصباح

محطة املراعي للدواجن واالمهات

54,399.000

USD

قطع غيار

خالد مفتاح ميالداملجدوب

املصرف التجاري الوطني  -املدينة
مصرف الخليج االول الليبي

محطة املراعي للدواجن واالمهات

208,656.000

EUR

بيض مخصب

خالد مفتاح ميالداملجدوب

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

139,583.040

EUR

سمن حيواني

حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية

60,000.000

USD

شحن بضائع

محمد على محمد الهيبلو

مصرف الجمهورية  -با لخير

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

463,215.000

USD

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

192,400.000

USD

مواد خام للزراعة
شريط نايلون لتغليف

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
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نصرعبدهللا عمرالبيباص

مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -جنزور

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

149,900.000

USD

مجمع البيباص للصناعات البالستيكية

215,756.000

USD

خيط كبس مزدوج اسود
شريط نايلون للتغليف

نصرعبدهللا عمرالبيباص

شركة املمتاز الستيراد الطالء ومعداته

64,898.800

USD

طالء

عبداملنعم محمد عبد العزيزصالح

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

مصنع تبارك لتعليب و تحميض البن و املكسرات والبقوليات و التوابل

253,440.000

USD

حبوب قهوة

عبداملجيد أبراهيم ابوالعيد كشالف

املصرف التجاري الوطني  -الزاوية

شركة الرخاء لصناعة الدقيق ومشتقاته

2,850,000.000

USD

قمح

خالد مفتاح سليمان محمد

املصرف التجاري الوطني  -العروبة

شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني

460,290.000

USD

فوسفات االملونيوم

عاطف علي سالم بدر

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني

1,397,088.000

EUR

بيض مخصب

عاطف علي سالم بدر

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزارعي و الحيواني

283,800.000

EUR

لوازم دواجن

عاطف علي سالم بدر

مصرف الصحاري  -جنزور

شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

466,775.360

EUR

أدوية بشرية

محمد مسعود عمرو الزرقى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها

685,917.860

USD

اطارات

أحمد عمرالفيتوري السويحلى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

146,400.000

EUR

جبنة

شركة املعمار التام الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية

310,932.000

USD

كابل املينوم

يحي مصطفى محمد حودة
عائشة احمد على السعداوى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

شركة القدرة الستيراد االدويه واالمصال البيطريه مساهمه

208,617.810

USD

مضادات حيوية

يونس احمد عبدالسالم احمادى

مصرف الجمهورية-املختار للصر افة االسالمية

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

1,912,500.000

USD

قطبان حديد

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة مجموعة الخطوط الالمعة لصناعة مواد التنظيف

2,502,452.400

USD

زيت العود

عبدالحميد على سعد الغريانى

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية

2,000,000.000

USD

سكر

يوسف ميالد على العمارى

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة

528,668.500

EUR

اغدية اطفال

مفتاح سالم على ابوسنينة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول

503,250.000

USD

لفات حديد

عبداملنعم محمد رمضان حمودة

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية

930,572.500

USD

زيت دوار الشمس

عبدهللا يوسف عوض الدرويش

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات

104,400.000

TND

أدوية بشرية

نوارة علي محمد اقزيط

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة املدار الجديد

327,579.000

EUR

ابراج و ملحقاتها

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االفضل لصناعة االعالف

1,035,000.000

USD

ذرة

محمد سعيد على القطوس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املزن الوطنية الستيراد املواد الغذائية

24,880.500

USD

زيت ذرة

صالح ميالد على ابوالقاسم

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف

118,200.000

USD

مضافات أعالف

أنور فرج محمد امسلم

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

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

1,032,864.000

USD

زيت دوار الشمس

حسن عامرالرثيمى طالب

61,440.000

USD

اجهزة تنفس اصطناعي

ايمن ابوبكرميلود الساحلى

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الخليج االول الليبي
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مصرف الخليج االول الليبي

شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها

89,918.000

EUR

شكوالته اكواب

مندر الفاهم عيس ى الجربى

202,000.000

USD

مستلزمات انتاج

ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم

شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية

697,500.000

USD

شاهي

عادل عبد السالم علي الدوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

107,016.000

EUR

مستلزمات زراعية

عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية

612,890.060

EUR

موالدات كهربائية

طارق النورى سالم مفتاح

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

428,894.000

USD

اطارات

امحمد الهادى امحمد أبورويص

مصرف الوحدة  -فرع خدمات م و ش مصراتة

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه

729,000.000

USD

موز

فوزي محمد الصغيرابوسديرة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية

60,000.000

EUR

اسماك مجمدة

طارق محمد الفيتورى مرغم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية
شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة

728,971.590

EUR

51,860.000

USD

اسالك كهرباءية
كرتون

جمال على محمد الشبو

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

لطفي الهادي عمار السهيلي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم

588,000.000

USD

لحوم ابقار مجمدة

أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية

1,302,600.000

USD

زيت نباتي

اكرم محمد رجب الذيب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف

2,992,150.000

USD

فيتامينات أعالف

ايمن مصباح احمد وهيبه

مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض

شركة العماد الباهرة الستيراد املواد الغدائية

94,856.640

EUR

اجبان

خالد ابولقاسم رمضان الدرناوي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ركن االبداع للصناعات الغذائية

48,000.000

USD

مواد خام

احمد محمد احمد الفاندي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية

1,999,965.000

USD

زيت

مالك محمد حمد حسين

شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,192,230.000

USD

مستلزمات انتاج

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية

499,445.400

EUR

مستلزمات انتاج

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

شركة النسيم للصناعات الغذائية

192,600.000

EUR

مستلزمات انتاج

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة قرطبة للمطاحن واالعالف

115,000.000

USD

أكياس تعبئة

محمد الصغيرمحمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة قرطبة للمطاحن واالعالف

396,000.000

USD

زيت صب (مواد خام )

محمد الصغيرمحمد مسعود

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الظل العربي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

313,882.700

USD

اطارات وسائل نقل

عبدالرحمن أحمد ابراهيم املقريف

شركة جاما ليبيا الستيراد املعدات الكهربائية وقطع الغيار

212,445.220

EUR

مولدات وقطع غيارها

عبد الرحمن رمضان علي الغندوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل

1,583,321.500

USD

حفاضات اطفال

ناصريحي عمرعسكر

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية

743,990.000

EUR

بسكويت

عبدهللا محمد على الذوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية

143,360.000

USD

زيت خليط

عبدهللا محمد على الذوادي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة قندي و شركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها

105,875.310

USD

قطع غيار

اسامه امحمد علي قندي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسيرالبالستيكية

404,430.000

USD

PVC K 675

امعمرميالد امعمرالرطيل

املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن

شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

135,500.000

USD

بكتين

عمرمصدق عبدهللا املنصوري

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

70,150.000

USD

اجهزة كهربائية

ميلود صالح عبدالهادي الديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها

221,399.110

USD

قطع الغيار

ميالد مفتاح محمد الفرجانى

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

274,581.000

USD

كوابل كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

275,849.860

USD

مولدات كهربائية

عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

2,750.000

GBP

تجديد تراخيص

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

شركة ليبيانا للهاتف املحمول

31,521.180

EUR

حركة اشارة ورسائل

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الشفق لتقنية املعلومات

423,040.000

USD

تهيئة وتكوين واعداد

نصرالدين ابراهيم الطاهرالرائس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة

15,997.490

EUR

االت قص االعشاب

عوض مفتاح عوض بوبطينة

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة تكنولوجيا البناء لصناعة مواد البناء

246,292.000

USD

مواد خام للخرسانة

مني محمد علي القذافي بعيو

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة تطور ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

99,503.500

EUR

مواد صحية

محمد عمراحمد عامر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

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

142,537.500

USD

الواح فورمايكا

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

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

250,000.000

USD

قطاعات الومنيوم

حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

253,640.000

USD

سراميك

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مراحل البناء الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

34,740.000

USD

بوسكات حمام

الهاشمي خليفة محمد الكايخ

شركة االتصاالت الدولية الليبية

10,634.580

EUR

أتعاب محاماة

عادل بشيرمحمد ابوفارس

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االتصاالت الدولية الليبية

125,720.000

USD

ايجار سعات

عادل بشيرمحمد ابوفارس

مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة سهول القرضابية الستراد املواد الغدائية

645,900.000

EUR

مواد تعبئة وتغليف

محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

104,190.610

USD

جبنة مطبوخة

أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

81,596.990

USD

مواد كهربائية

محمود ناصرمفتاح سبس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة البناء اليقين الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

158,995.080

USD

علب توزيع

محمود ناصرمفتاح سبس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها

217,308.600

USD

مواد خام

محمد املهدي الهادي ابوشاقور

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة األصدقاء لتجهيزوتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

220,350.000

EUR

سيارات نقل

عبد السالم علي طاهربن طاهر

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة األصدقاء لتجهيزوتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات

319,100.000

EUR

شاحنات

عبد السالم علي طاهربن طاهر

مصرف املتحد  -فرع بنغازي
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شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

593,990.000

EUR

مولدات

صالح عامرضو دعباج

مصرف الخليج االول الليبي

شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء

240,198.710

EUR

مضخات

نجيب أحمد على الضراط

شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف

143,736.560

EUR

مستلزمات عناية

سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف

290,808.840

EUR

مستلزمات عناية

سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة األمانة الدولية الستيراد معدات األمن والسالمة

458,026.950

USD

معدات امن و سالمة

ايمن عبدالكريم عموره بن عثمان

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية

709,343.420

USD

مكيفات

عبداملجيد عبد السالم محمد العرادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية و الكهربائية

1,450,292.820

USD

دفايات زيت

عبداملجيد عبد السالم محمد العرادي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الذرة الستيراد املواد الغذائية

53,000.000

EUR

جبن مطبوخ

نزار فاضل عبد الدائم الطشانى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املتميزالحديث لصناعة الورق والكرتون
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

825,925.000

EUR

مستلزمات انتاج

عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

139,130.400

USD

أرز

محمود عبد املولى محمود زغبيه

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها

200,472.330

USD

بطاريات السيارات

مصطفي إبراهيم محمد الكشر

املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن

شركة املوقع للخدمات والتجارة االلكترونية

41,243.570

USD

منصة هواتف محمولة

عارف محمود خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املوقع للخدمات والتجارة االلكترونية

53,704.530

USD

منصة تشغيل هاتف

عارف محمود خليفة القزار

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

1,705,819.200

EUR

حليب كوست

عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي

مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية

شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي

67,410.000

USD

مواد خام

منصور عمرجبران جبران

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

94,012.000

USD

مضخات

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

304,965.650

USD

االالت زراعية

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية

شركة اصيل لصناعة حفاظات األطفال و املناديل الورقية

180,500.000

EUR

مواد خام

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

125,000.000

EUR

مصرف املتحد  -فرع جنزور

202,190.400

USD

مواد خام
كرتون

كريمة محمد منصور الشتيوي
كريمة محمد منصور الشتيوي

مصرف املتحد  -فرع جنزور

رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة قصرجنزور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

279,427.000

USD

رخام

اشرف اسماعيل محمد خليل

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية

124,826.520

EUR

جبنة مطبوخة

رضا رمضان سالم قربادى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغيرك

153,000.000

USD

شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية

292,500.000

EUR

مكيفات
معجون طماطم

حسين سالم حسين الوليد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

نور محمد الطاهرالشائبى

مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم

شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة

130,314.240

EUR

بسكويت

أزم صالح خميس ايوب

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل

617,829.000

USD

حفاظات ومناديل اطفال

حسن محمد الصادق أبو فناس

مصرف النواران فرع مصراتة
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شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية

108,025.000

EUR

مولدات كهربائية

عبدالناصراملهدي الطيار

مصرف النوران  -االدارة العامة

شركة السرايا الحمراء الستيراد و قطع الرخام

72,950.000

EUR

ترابيع رخام

محمد رمضان عمرخشخوشة

شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات

91,234.080

EUR

شفرات حالقة

عبد الرحيم عبدالفتاح سالم ابوشنب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية

1,870,000.000

USD

مصاريف شحن بضايع

سارة البشيرمحمد الشباح

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الهوجار الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

497,833.440

EUR

مواد صحية

إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افذ والديكورات من االملونيوم والبي
شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها

1,155,443.920

EUR

مستلزمات تشغيل

علي مصطفى عبداللله السركس ي

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

150,786.260

EUR

مواد صحية

علي عبد السالم علي بنور

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية

185,850.000

USD

تونة معلبة

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

527,821.250

USD

مواد بناء

أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان
الزروق مفتاح الزروق التير

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

117,984.500

EUR

مضخات مياه

الزروق مفتاح الزروق التير

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل

64,326.000

EUR

حليب أطفال

محمود مفتاح علي التومي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة أنوار املدينة ألستيرد األجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها

143,185.050

EUR

أجهزه كهربائية

عادل عمرابوبكرالزبتة ابوحنك

مصرف املتوسط  -مصراته

17,390.000

USD

مواد صحية

طارق محمد عبدهللا الزوبي

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

161,250.000

USD

شاشات

عمرمحمد مفتاح الشريف

مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها

142,610.000

USD

دوائركهربائية

عبد السالم علي احمد الدويبي

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية

130,098.750

USD

كونفلكس

ماهرمحمد الصويعي ناجي

شركة البرج الفض ي الستيراد االلكترونات

587,570.000

USD

موبايل

محمد احمد على اسماعيل

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة الكواكب الحديثة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم

140,400.000

USD

موز

عبد الروؤف الطاهرخليفة املشرقى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة نجمة الساحل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

50,794.260

USD

معدات زراعية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة نجمة الساحل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

168,200.000

USD

مولدات

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة نجمة الساحل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

288,616.000

USD

مولدات

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة نجمة الساحل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

601,485.000

USD

مضخات مياه

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات

166,391.000

USD

ادوية بشرية

حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية

139,840.350

USD

مالبس و احدية

احمد محمد احمد زغبية

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة امليس للصناعات الغدائية

1,412,690.000

USD

MILK POWDER

أحمد بالقاسم محمد النائلي

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف

1,036,880.000

USD

مواد خام

حسين فضيل امغرغرحسين

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية

859,250.000

USD

لفات حديد

معاد رمضان مصطفى شكالوون

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة العاملية الحديثة إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

171,364.260

USD

معدات طبية

سليمان احمد ابوبكرالبوزيدي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة ايادي البركة الستيراد مواد التنظيف

140,000.000

EUR

مواد تنظيف

نزار هشام محمد املدير

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة أدوية ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

373,590.000

USD

مستلزمات طبية

عماد عبدهللا سعيد املنصورى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أدوية ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية

136,000.000

USD

كمامات

عماد عبدهللا سعيد املنصورى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف

2,725,000.000

USD

صويا

شركة املزايا املتحدة الستيراد مواد التنظيف

165,240.000

EUR

مواد تنظيف

عصام الدين عبدهللا إبراهيم الحشانى
الصادق عبدالقادرعبدالكبيرالحمزاوي

مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائرومستلزماتها

3,600,000.000

USD

سجائر

عزالدين صالح الفيتوري جويدة

مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة الليبية للحديد والصلب

75,900.000

EUR

مستهلكات

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة مراعي املتوسط الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

180,000.000

EUR

زيت نباتي خليط

نعيم محمد محمد عبدهللا

مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا

شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

104,527.600

USD

خالطات وسيفونيات

سالم محمد محجوب ابوعزوم

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الدويسة الستيراد معدات االمن والسالمة املهنية وتجهيزات الطرق

29,902.000

EUR

معدات اخرى

محمد احمد الصادق عامر

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف

40,856.000

EUR

ممسحة ارضيات

اكرم احمد اكرم رشاد

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم

166,320.000

EUR

بطاطس

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

مصرف الجمهورية  -ميزران

شركة مجموعة اليسرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

45,393.600

EUR

فواكه

ابراهيم احمد عمرابوحجر

املصرف التجاري العربي  -املنشيه

شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

879,860.000

USD

سكرابيض

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

220,946.830

EUR

جبن

سعيد عبدهللا املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

286,041.600

USD

خميرة

سعيد عبدهللا املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

107,393.000

USD

شكالطة

سعيد عبدهللا املنصوري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الشوفان للصناعات البالستيكية

41,493.600

USD

PBODUCTION ACCESSORI

الحسين عمرعبدهللا املجري

مصرف املتحد  -فرع جنزور

شركة دار األدوية الستراد االدوية واملعدات الطبية

17,532.060

USD

مستلزمات طبية

أحمد الفيتوري إبراهيم مريود

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات

179,554.830

USD

اجزاء مبردات

ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو افذ ومستلزمات الديكور

131,420.000

EUR

سيرمع اكسسورات

بدر صالح عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة املثمراالول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية

223,900.000

USD

مستلزمات زراعية

شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية

278,492.000

USD

االالت زراعية

عبدالعظيم عياد خليفة قداد
املنجد البهلول احمد كريم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

153,400.000

USD

ارز

املهدى منصور احمد ابو سنينه
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مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية

205,440.000

USD

قهوة

املهدى منصور احمد ابو سنينه

مصرف الخليج االول الليبي

شركة عرفة لتربية الدواجن و تفريخ البيض

1,051,200.000

EUR

بيض مخصب

عرفة ابراهيم محمد فرج

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية

شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة

120,059.830

EUR

مواد خام

منصور عمرجبران جبران

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة عبرالعالم الستيراد مواد البناء

69,100.000

EUR

أخشاب

مصطفى محمد علي فرحات بن سعود

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة عبرالعالم الستيراد مواد البناء

148,475.000

EUR

أخشاب

مصطفى محمد علي فرحات بن سعود

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة نور الصباح لصناعة مواد التنظيف

43,492.000

USD

مواد خام

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

687,101.950

USD

ثالجات عرض

احمد عبدهللا عبدالرزاق سعيد
حسن محمد احمد الجطالوي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع مصراته

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

70,050.000

USD

ثالجات عرض

حسن محمد احمد الجطالوي

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية

1,770,490.000

USD

تن معلب

نورالدين محمد على احمد

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الربيع لصناعة االسفنح واملفروشات واملراتب املساهمة

530,000.000

USD

مواد خام

فتحي سالم فيتور بن فيتور

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة االسفنح واملفروشات واملراتب املساهمة

450,000.000

USD

مواد خام

فتحي سالم فيتور بن فيتور

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل

253,950.000

EUR

حليب اطفال

أيوب سعيد جمعة الصكيك

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,968,000.000

USD

بورسلين

احمد الجيالني محمد هبال

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

2,910,600.000

USD

بورسلين

احمد الجيالني محمد هبال

مصرف الخليج االول الليبي

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

334,706.740

USD

نضائد

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

46,860.000

USD

إطارات

امحمد الهادي امحمد أبورويص

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

309,388.800

USD

غساالت صحون

جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة املنارة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

56,975.200

USD

اطارات

محمد على ابوبكرالزبتة أبوحنك

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية

367,522.800

USD

هواتف محمولة

محمد عمرمحمد املطاوع

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية

79,197.000

EUR

االت تشكيل وقص الخبز

رواد فرج محمد رزق

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة األرياف الليبية الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها

205,000.000

USD

قطع غيار سيارات

محمد حموده علي حموده

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

107,027.070

USD

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

119,007.000

EUR

نضائد سيارات
غساالت صحون

اسامة امحمد محمد املهمل
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية

119,750.000

USD

شاشات

اسامة محمدعبد هللا بن خليفة

مصرف الخليج االول الليبي

شركة املتميزلصناعة االجهزة االلكترونية

1,017,265.000

EUR

مستلزمات انتاج وتشغي

عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى

مصرف املتوسط  -وكالة الشريف

شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غ

191,682.000

USD

أفران منزلية

حسين سليمان عطية هويدي

مصرف املتحد  -االدارة العامة
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شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غ
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

506,625.000

USD

مكيفات

حسين سليمان عطية هويدي

مصرف املتحد  -االدارة العامة

166,033.100

EUR

مواد صحية

علي عبد السالم علي بنور

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة ميراس الستيراد االدوية و املعدات و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم

1,493,322.600

USD

مستلزمات طبية

محمد فرج بوعجيلة ابوسنينة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة بداية املشوار الستيراد املواد الغدائية حسب الفئة رقم ()1

43,103.800

GBP

سيريالك

ناجي البشكار حسن بشينة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بئرليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

636,218.950

EUR

مضخات

خالد املهدي إبراهيم صولة

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة بئرليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

143,356.000

USD

مضخات مياه

خالد املهدي إبراهيم صولة

شركة حجرليبيا لصناعة الرخام

175,000.000

USD

جرلنيت

محمد عمرعبدالسالم عمراالطيرش

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -سوق النور

شركة الراعي الصغيرلصناعة األعالف ومشتقاتها

2,323,718.000

USD

مكمالت اعالف

عبد الهادي يوسف الهادي محمد

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية

656,000.000

USD

قضبان اسالك

توفيق محمود فرج الجرو

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة درب الفارس لصناعة االعالف ومشتقاتها

2,109,522.000

USD

مكمالت اعالف واكياس

عبد الوهاب الصديق احمد الصديق

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير

4,408,900.000

USD

سيارات تويوتا

شركة املوجة للصناعات االكترونية

1,003,500.000

EUR

مستلزمات انتاج

محمد احمد علي ابوتركية
عبدهللا احمد محمد األحول
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مصرف املتوسط  -مصراته

شركة غذاء امللكة لتعبة وتغليف معجون الطماطم

1,972,315.000

USD

علب فارغة لتعبئة

محمد عبد السالم ابراهيم الفرجاني

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة االنماء الزراعي الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

80,406.800

USD

مستلزمات زراعية

صالح امحمد علي عنيبه

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة معامالت للخدمات العامة

237,925.000

USD

نقاط بيع

سليمان عيس ي سالم العزابي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة معامالت للخدمات العامة

287,950.000

USD

اجهزة نقاط بيع

سليمان عيس ي سالم العزابي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة معامالت للخدمات العامة

13,430.000

EUR

توريد قطع غيار

سليمان عيس ي سالم العزابي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب

59,411.710

EUR

PVC

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي

مصرف النواران فرع مصراتة

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة الكون الستيراد االجهزة الكهربائية

108,512.300

USD

مستلزمات تشغيل

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي

مصرف النواران فرع مصراتة

79,018.970

USD

اجهزة االلكترونية

حاتم لطفي ابوبكرالسوكني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء

1,902,731.000

USD

قضبان ألومنيوم

عبداملعزمصطفي سالم التومي

مصرف اليقين  -فرع زليتن

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

252,720.000

EUR

جبنة

امحمد سالم امحمد اعنيبة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية

330,436.200

USD

جبنة

امحمد سالم امحمد اعنيبة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة البارقة لصناعة بالستيك واللدائن

1,954,722.000

USD

بالستيك pvc -

مروان عزالدين عبدهللا

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

1,897,327.000

USD

مواد خام طالء

معتزعزالدين عبدهللا

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته

1,107,286.000

USD

مواد خام طالء

معتزعزالدين عبدهللا

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة املهام الستيراد املواد الغذائية

87,828.000

EUR

شكالته

محمد ابراهيم كامل الطقوق

شركة العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائية

479,863.900

EUR

مواد خام

هشام بدر الدين عبدالحفيظ فرنكه

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة بيت االلوان لصناعة مواد التنظيف

1,813,509.000

USD

مواد لصناعة منظفات

محمد عادل محمد الدويهش

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته

1,982,605.000

USD

مواد خام طالء

اكرم عادل محمد

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل

363,287.500

EUR

ادوية بشرية

علي إمحمد علي شبل

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي

شركة لياس الستيراد االقمشة واملنسوجات والستائروالسجاد
شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

157,776.730

USD

أقمشة

زيد توفيق محمود لياس

1,521,525.000

USD

هواتف نقالة

ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

971,205.000

USD

هواتف نقالة

ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى

مصرف الخليج االول الليبي

شركة البيدق الستيراد مواد التنظيف

113,636.000

EUR

مواد تنظيف

محمد سامي الصيد الرخص ى
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شركة قصراملنارة الستيراد األثاث

23,400.000

USD

اثاث

محمد أحمد رمضان الرمالي

وكالة املــدار

شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات

116,528.540

USD

قارورة تعبئة مياه

محمد عبدالغني جمعة مريخيص

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املتحدة الدولية للخدمات التموينية

18,400.000

USD

الواح بناء سندويتش

احمد غيث ابراهيم الزليطني

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة األجنحة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة

160,700.000

USD

رو افع شوكية

يوسف صالح عبدهللا بالحاج

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي

63,515.000

USD

أبواب داخلية وخارجية

صالح الدين عمران ابوالقاسم كشادة

مصرف اليقين  -فرع صرمان

شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية

417,070.080

EUR

كيكات

عزالدين الهادي سالم العماري

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها

2,395,114.000

USD

أكياس تعبئة ومكمالت

محمد عبد هللا نوري العاشق

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة مراعي أويا لصناعة االعالف ومشتقاتها

1,896,107.000

USD

مكمالت اعالف

محمد عبد هللا نوري العاشق

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة قصرالخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة

89,395.000

EUR

مولدات كهرباء

نزار محمد أحمد خليل

مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الريادة العالية لصناعة االثاث املنزلي واملكتبي

729,799.750

EUR

مواد خام لصناعة أثاث

خيرية علي القايد شليبك

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة سابك الدولية الجديدة للصناعات الحديدية

1,805,516.000

USD

مواد خام

أحمد عبدهللا أمحمد منصور

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

499,813.860

EUR

عصير

مؤيد عامرمحمد فرفر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

76,000.000

USD

فول معلب

مؤيد عامرمحمد فرفر

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النجمة الفاخرة الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة

1,700,188.320

USD

سالسل وأساور

عصام عبدهللا عمراذياب

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة النجمة الفاخرة الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة

1,450,638.000

USD

سالسل وأساوروقالئد

عصام عبدهللا عمراذياب

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية

349,430.000

USD

حديد صناعي

عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة

مصرف النواران فرع مصراتة

شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

262,374.750

USD

مستلزمات زراعية

محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة نبراس السالم لصناعة الزيت

1,755,319.000

USD

زيت نقي

عبدالهادي يوسف الهادي خلف

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة بزوغ الستيراد املواد الغدائية

37,632.000

USD

قهوة

يونس سلطان امبارك الوهج

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة املصباح لصناعة الذهب والفضة

2,940,000.000

USD

ذهب

امحمد مصباح امحمد الكوت
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شركة نجمة املتوسط الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة

1,811,287.400

USD

خواتم وقالئد

احسان عمرمحمد الديب

مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي

شركة االمثال الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

161,000.000

EUR

شرائح قياس سكر

عزالدين محمد عبدالسالم الكشر

املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن

شركة جادة التميزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية

457,250.000

USD

اسمنت

شعبان مراجع ميالد بريك

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الوضوح الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وقطع غيارها وملحقاتها

49,688.000

USD

قطع غيار إلكترونية

عمران ابوزيد عمران املزوغي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة الراعي الصغيرلصناعة االعالف ومشتقاتها

1,793,182.000

USD

مكمالت اعالف

عبد الهادي يوسف الهادي خلف

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها

170,976.280

EUR

مواد كهربائية

خالد محمد محمد الشباح

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة اعالي برنتش ي الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

700,600.000

USD

مستلزمات زراعية

عماد احمد سالم الفلفال

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الركيزة االولي لصناعةمواد البناء

2,848,554.000

USD

مواد خام

شركة نور البالد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

168,480.000

EUR

جبنة

أبو بكرعلي رمضان إبراهيم
جنان محمد عيس ى القبالوي

املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء

شركة القمة الذهبية لصناعة الطوب االسمني

966,327.500

EUR

أكياس تعبئة اسمنت

امنة الهادي مولود الغرابلي

شركة الهناء الحديثة الستيراد االثاث

91,530.220

EUR

اكسسوارت مطابخ

ناجي ضؤ عاشور رجب

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي

شركة عطاء الساحل الستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

100,680.000

USD

االالت زراعية

نور الدين فرج رمضان الهوش

شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث

1,589,939.500

EUR

اثاث

سامى محمد طاهرمحمد بوقعيقيص

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء

شركة بئرالتوتة الستيراد الزيوت والشحوم وكماليات ووسائل النقل

100,246.840

USD

زيوت محركات

علي الصادق علي أبوحلفاية

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث

1,834,821.000

EUR

أثات

جمال محمد ميالد الساحلى

مصرف الوحدة  -فرع جامع الصقع

شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث

993,709.750

EUR

مستلزمات األثاث

علي محمد سالم الفزاني

مصرف الوحدة  -فرع خدمات م و ش مصراتة

شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث

1,412,064.500

EUR

مواد خام

علي محمد سالم الفزاني

مصرف الوحدة  -فرع خدمات م و ش مصراتة

44,000.000

USD

مكينات طباعة لالكياس

قص ي محمد علي أبوحامد
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شركة عالم االلوان للصناعات البالستيكية
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