تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من 2021/07/29حتى 2021/08/11

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 باملنشور املذكور والقاضية بمو افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشرتفاصيل تلك االعتمادات.

الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
شركة منافع الستيراد املواد الغذائية
شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية
شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية
شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة السماحة لصناعة الحقائب الجلدية والبالستيكية بمختلف انواعها ومكمالتها
شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية
شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي
شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن
شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة مرجان البحرالستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم
شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية
شركة االندلس لالستيراد االدوية واملعدات الطبيه
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة الرواد العاملية وسائل النقل

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

98,782.880
368,120.550
556,200.000
60,052.500
573,453.000
391,500.000
220,362.800
63,028.000
348,480.000
513,000.000
28,036.800
187,820.000
329,113.800
1,005,000.000
91,567.000
809,516.400
888,300.000
746,534.080
99,600.000
219,900.000
381,200.000
365,400.000
411,400.000

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD

مياه شعير
وحدة تكثيف تبريد
معجون طماطم
مواد تنظيف
اطارات
مواد خام
ادوية بشرية
مستلزمات وحقائب
معجون طماطم
مواد خام
مستلزمات إنتاج
نقاالت
مواد خام
ذرة
نضائد
سيريالك
دجاج مجمد
مستلزمات انتاج
حليب االطفال
اطارات
اطارات
إطارات
اطارات

محمد عياد املبروك غرسة
خالد القمودي القنطري الحافي
عمرسالم عليلش
عبدهللا عبدالسالم عمر
خليل محمد الصديق الرايس
صالح عميرمحمد طيطش
علي امحمد على شبل
اسماعيل محمد احمد الضراط
وليد عبدالسالم سالم ابوزريق
الزناتي ضو منصورضو
هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني
محمد عمرمحمد املطاوع
جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي
علي محمد علي الزويبك
احمد السويح عبد السالم السويح
خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة
رشيد محمد فرج الصواني
عبد الرزاق حسين عمرالعوزي
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
اسامة علي عبدالسالم باشاغة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف الصحاري  -الرشيد
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه
شركة مطلع الفجرالستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وجميع
شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الالمعة الستيراد االدوية و املعدات الطبية و مستلزمات االسنان
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة مجموعة البريق الالمع لصناعة موادالتنظيف
شركة ايان الستيراد املالبس واالحدية الرياضية
مصنع شاطئ النخيل لصناعة االثات املعدني
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها
شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها
شركة زينور لصناعة الصاج املضلع املعزول
شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم
شركة الر أفة الطبية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية

348,525.000
114,086.260
628,004.000
2,851,200.000
8,030,000.000
333,818.400
105,792.480
274,820.760
88,014.100
1,435,072.000
150,057.600
150,057.600
463,540.000
632,015.550
39,900.000
99,785.000
160,051.000
425,250.000
2,856,000.000
139,964.390
980,706.000
1,026,320.400
154,800.000
380,144.000
3,209,600.000
1,890,400.000
113,436.000
319,995.000
423,445.930

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
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عصائر
ادوية جلدية
اطارات
ذرة
توريد حديد
أحذية
مواد تنظيف
مواد تنظيف
إطارات
ورق مقوي
مربي جو افه
مربي جو افة
مربي جو افة
ادوية
بسكويت
اجهزة تعقيم
زيت
دجاج مجمد
زيت العود
مالبس
مواد خام
حليب مجفف
حليب
شاي سيالن االحمر
ذرة
ذرة
مواد خام
زيت ذرة
أدوية

محمود شعبان مفتاح الجبيو
صالح احمد سالم سليمان
عبدهللا محمد عبدهللا ميالد
حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
رضا بشيرمصطفي الكبير
علي أحمد سالم سليمان
علي أحمد سالم سليمان
محمد صالح بشيرالقاض ي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
طارق الجالى عمرابوزخار
عزالدين الهادي سالم العماري
ميالد عبدهللا عمرخالد
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مالك رجب محمد صوان
عزالدين ابريدان عبدهللا الفرجاني
رمضان الطاهرالطيب ابو تركية
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
خالد محمد محمد التوهامي
سالم خليفه بالقاسم املبروك
سالم خليفه بالقاسم املبروك
عبداملنعم محمد رمضان حمودة
مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي
فاطمة محمد على حامد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
(بنغازي
)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف النوران ـ فرع برج طر ابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الصحاري  -الزاوية
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة مزايا املنازل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية
شركة املجموعة العاملية الستيراد املعدات الطبية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة سما ليبيا لصناعة األعالف
شركة القصرالدولية الستيراد املعدات الزراعية
شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة النهضة املتحدة الستيراد املواد الغدائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة االندلس لتكريروتعبيئة الزيوت النباتية
شركة اكاكوس ليبيا لصناعة وتغليف املواد الغذائية
شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة ليبيا املجد الستيراد مواد التنظيف
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة وادي بي الكبيرإلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية
شركة شموس الخيرالستيراد املواد الغذائية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

50,297.280
94,500.000
275,000.000
697,500.000
510,430.000
892,564.080
177,820.320
1,350,000.000
173,638.500
188,012.340
100,630.000
108,000.000
362,470.080
1,174,500.000
2,250,000.000
43,350.000
965,812.000
783,666.000
388,196.980
225,000.000
497,280.000
760,000.000
30,069.600
3,124,176.000
749,172.000
275,600.000
93,750.000
168,399.000
120,471.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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مكرونة
افران
قطع غيار معدات
شاهي
بسكويت و كيك
شكوالت
مكرونة
شعيرسائب
كوابل مضخات
ادوات مطبخ
منزلية
حليب
زيتون
دجاج مجمد
زيت طهي
حليب
حبوب صويا
مستلزمات انتاج
شامبو و صبغة
زيت
زيت ذرة
سماد
عصير
مركزمانجا
مركزكمثرى
مركزموز
نكهة مانجو
غراء
بالستيك تغليف

عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم
فاضل مفتاح امحمد انفيص
جمال عبدهللا عبدالجليل القالل
عادل عبد السالم علي الدوادي
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
رضاء عبدهللا محمد عبدهللا
صالح محمد على شقلوف ابوبريدعه
عزالدين املبروك الصغيرالبرغوت
محمد رمضان مصباح الراجحى
محمد رمضان مصباح الراجحى
علي احمد محمد وهيبة
علي رمضان علي منصور
اكرم محمد رجب الذيب
خالد محمد حسين ابريك اوحيده
عمرمفتاح عمرالبوعيش ي
محمود عبدهللا موس ى اقويدر
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
أحمد سالم سليمان جمعة
امل عبد السالم رمضان محمد
عبدهللا محمد على الذوادي
ناصرمحمد ابراهيم الشربف
مفتاح على محمود الغه
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف التجاري الوطني  -املدينة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -املقريف
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و
شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
شركة مرسين الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز
شركة القويري للصناعات الحديدية
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة ابواب املستقبل الستيراد مواد البناء
شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية
شركه دوكس ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة اتحاد ليبيا الستيراد وتوزيع االثاث
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية

101,081.600
323,400.000
323,400.000
215,600.000
674,050.000
85,410.000
172,250.000
390,150.000
50,202.000
890,165.940
17,689.900
64,400.000
220,000.000
403,200.000
1,890,000.000
1,769,625.000
397,344.000
159,002.000
158,082.500
712,172.310
127,750.090
681,254.400
471,235.000
34,320.000
49,140.000
440,703.000
68,842.300
294,250.000
225,000.000
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USD
USD
EUR
USD
USD
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USD
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مستلزمات طبية
حليب اطفال
حليب اطفال
حليب اطفال
اخشاب
جبنة شيدر
عجول حية
لفات حديد
لفات حديد
مكيفات
مضخات +امقاص
مسحوق بروتين
مواد تعبئة وتغليف
مواد تعبئة وتغليف
شعير
لفات حديد
أجهزة كهرومنزلية
أخشاب
سيراميك
إطارات
قطع غيار
اطارات
اطارات
حليب محلىّ
كماليات سيارات
جبنة
اثاث
مواد خام
أقمشة

موفق أحمد محمد املغربي
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
أحمد الطاهرأحمد خضر
امحمد سالم امحمد عنيبه
سالم مفتاح فرج جبران
محمد مفتاح محمد هديه
محمد مفتاح محمد هديه
عبداملجيد عبدالسالم بلقاسم العرادي
عوض مفتاح عوض بوبطينة
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبدهللا سالم مفتاح عامر
مصطفي امحمد محمد القويري
محمد مختارعلى العاتى
الطاهرأحمد الطاهرخضر
عبدالرحمن عامرصالح
حسين سالم عبدهللا عليلش
أحمد عمرالفيتوري السويحلي
أحمد عمرالفيتوري السويحلي
أحمد عمرالفيتوري السويحلي
محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
محمود بشيرعمرامليطوني
محمود عبد املولى محمود زغبيه
جالل عبد هللا محمد املنقوش
فتحى سالم فيتور بن فيتور
وليد أحمد احميد بادي

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية
شركة السلوى للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية
شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية
شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة االيقونة الستيراد االجهزة االكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة وادي ليبيا الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة نبراس البناء الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة البشائرالستيراد املواد الكهربائية
شركة املسار الراسخ إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد
شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغيركهربائية
شركة نجمة الساحل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية
شركة الجودة الر ائدة الستيراد املواد الغدائية
شركة أدوية ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية
شركة النسيم للصناعات الغذائية

249,937.500
168,750.000
81,345.700
95,422.530
85,534.580
515,870.000
1,000,529.000
144,995.990
246,840.000
54,802.500
447,019.000
67,200.200
666,875.000
939,746.000
579,104.100
452,400.000
58,848.000
125,000.000
541,500.000
289,800.000
341,000.000
51,475.000
2,356,380.000
135,907.920
135,907.920
651,360.000
292,368.000
121,554.600
504,333.000

USD
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EUR
USD
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USD
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USD
USD
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نايلون تغليف
غطاء قنينة
أجهزة كهربائية
شكالطة
مواد صحية
حفاظات اطفال
هواتف محمولة
مواد بناء
قهوة نسكافي
انواع مختلفة
سخانات مياه
مواد صحية
لفات حديد مطلية
اطارات
اسالك كهربائية
إسمنت
مصاعد
قطع غيار االالت
هواتف محمولة
شاهي أسود
TUNA
مستلزمات تشغيل
مواد خام
اجبان
اجبان
حليب
ادوية
منتجات مختبرية
مستلزمات انتاج

رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي
رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي
محمد علي محمد املدني
أزم صالح خميس ايوب
عبدهللا محمد عبدهللا زوبي
حسن محمد الصادق أبو فناس
سراج الدين عادل رمضان الكورغلى
الزروق مفتاح الزروق التير
محمد مفتاح الزروق التير
ابراهيم محمد خليفة عالق
طارق محمد عبدهللا الزوبي
مجدى مفتاح علي اسويس ى
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
كريمة الطاهرمحمد سعيد
حسن علي محمد سالم اطنيش
فرج ابراهيم على دومة
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
مختارعثمان مختار فرج
إسماعيل املهدي رمضان كريرة
إسماعيل املهدي رمضان كريرة
محمد بشيرعلي القائد
حسين فضيل امغرغرحسين
عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عماد عبدهللا سعيد املنصورى
علي محمد علي ضو
محمد عبد الكريم محمد الرعيض

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة عطاء الفالح املتميزالستيراد االالت واملستلزمات الزراعية
شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية
شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية
شركة الهضاب للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري
شركة الهضاب للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري
شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية
شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة
شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
مصنع االزدهارصناعة االبواب والنو افذ من االملونيوم والبي في س ي
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة ديوان الحبوب لطحن الحبوب ومضارب األرز
شركة السند االمن الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة االهلية لالسمنت املساهمة
شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير
شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية
شركة بالدي الخيرللصناعات الغذائية

76,402.400
472,106.250
244,238.530
792,576.000
428,125.000
389,000.000
252,720.000
142,650.000
47,050.000
124,170.000
98,517.380
39,487.500
59,032.500
287,650.000
1,970,400.000
636,441.360
193,905.000
1,150,728.490
382,097.520
349,155.360
592,543.000
145,981.440
145,981.440
2,700,000.000
1,538,126.800
149,816.400
259,995.000
300,000.000
23,508.140
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USD
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مستلزمات انتاج
حليب مجفف
زيوت نخيل
سيراميك
بذور
هال
بقوليات
مواد بناء
مواد بناء
أجزاء مبردات
قطع غيار معدات
خميرة
مواد خام
مواد خام
مضافات علفية
حفاظات
شاي
قطاعات P.V.C
حليب أطفال
أخشاب
مكيفات
علب فارغه
علب فارغة
شعيرعلف
معدات طبية
مضخات
غاز
رصيد اشتراك
مصبعات

محمد عبد الكريم محمد الرعيض
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
احمد محمد خليفة العجيل
مصباح عبدالقادر مصباح ابراهيم
دانيه على مفتاح العجيل
يوسف بلعيد الصادق صوان
فوزي علي عبدالرحمن محمود
فوزي علي عبدالرحمن محمود
ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج
ميالد محمد على الصفراني
املهدى منصور احمد ابو سنينه
منصور عمرجبران جبران
فتحي سالم فيتور
علي محمد علي زوبي
محمد علي محمد عديله
عفاف خليفة عبدهللا زوبي
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
ايمن مصباح احمد وهيبة
عبد هللا احمد عبد هللا بالحاج
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال
عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال
حسين محمد أحمد عامر
ميالد مفتاح املهدي الحويج
عبدالباري علي الهادي العروس ي
محمد مختارعلي العاتي
عبدالسالم علي فرحات النفاتي
عبدهللا محمود فرج جبران

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع سبها
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع خدمات والشركات
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة

شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة اجواد املراعي لصناعة وتعبئة وتغليف املواد الغدائية
شركة املتميزلصناعة االجهزة االلكترونية
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير

2,235,000.000
1,957,943.000
2,224,600.000
43,800.000

USD
USD
EUR
USD

حديد
مواد خام
قطع غيارغسالت
سيارة

محمد بلعيد اشتيوي االجهر
عبد الهادي يوسف الهادي محمد
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى
محمد احمد علي ابوتركية

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الليوث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ساسو الذهبية لصناعة مواد البناء
شركة أعمدة الطاقة الستيراد ألجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها
شركة االطوار االستيراد املنظومات الكهربائية
شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
مصنع الرحمة لصناعة االبواب والنو افذ من االملنيوم
شركة نفوذ الكرم الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة صلب املتوسط للصناعات الحديدية
شركة البصمة الذهبية لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة وادي السنابل لصناعة االعالف وطحن الحبوب
مصنع شاطئ النخيل لصناعة األثات املعدني
شركة فيومي لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة نجمة املتوسط الستيراد الذهب والحلي واملجوهرات واملعادن الثمينة
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف

58,971.000
115,290.750
556,416.000
2,656,000.000
119,210.000
2,220,400.000
3,770,550.000
56,745.000
77,135.160
80,210.000
2,040,723.000
145,477.000
2,291,732.000
71,850.000
1,602,300.000
78,750.000
547,200.000
701,600.000
2,000,988.000
2,903,710.000
1,020,766.000
45,815.000
1,806,466.000
45,978.400

USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR

أرز سيال
فواكه بحرمجمدة
بيض مخصب
دجاج مجمد
سمك مجمد
لحم بقرمجمد
دواجن مجمدة
مياه شعير
مشروبات
جبن كريمي
أسالك حديد
أسالك كهربائية
اضافات اعالف
مولدات كهرباءية
هواتف
مستلزمات تشغيل
زيوت السيارات
لفات حديد
PVC PLASTIC
مستلزمات تصنيع
مواد خام
مضافات اعالف
قالئد واساور
مستلزمات عناية

زكريا محمد سالم البنغازي
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
صالح الدين عيس ى صالح الخزخاز
سالم على بدر
سالم على بدر
سالم على بدر
سالم على بدر
عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين
عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين
عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين
عبداملعزمصطفي سالم التومي
أحمد بشيرمحمد مصلي
عزالدين عبدهللا محمد
عادل محمد عمرالجروش ي
ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى
ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج
سفيان محمد مسعود ابونوارة
علي عمرعلي السوالم
نبيل املهدي منصور االحول
محمد عمران ميالد الجحش
املعتزرمضان الطاهرابوتركية
احمد محمد احمد معيتيق
احسان عمرمحمد الديب
ابراهيم عبدهللا علي محمد

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
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شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة امليرا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة بريق الحياة لصناعة مواد التنظيف
شركة دار لؤلؤة الستيراد الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة
شركة العطرالفواح الستيراد مواد الزينة والخردوات
شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي
شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث
شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة منافع الستيراد املواد الغذائية
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
مصنع بيتا بوليمرلصناعة املواد الخام للصناعات الكيماوية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة النيازك الذهبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكة الطازجة
شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية
شركه الجدارإلستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش
شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية
شركة دانة البحرللخبيزومشتقاته
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة

198,786.400
899,868.000
2,193,100.000
652,082.700
80,611.240
291,600.000
1,844,486.500
107,404.700
221,841.000
2,406,747.500
964,622.500
1,469,416.500
3,268,005.000
556,416.000
98,782.880
2,470,440.000
2,570,780.000
2,048,640.000
2,755,998.000
610,933.730
503,750.000
365,000.000
547,625.000
185,000.000
1,342,318.000
212,184.750
678,072.160
50,310.000
243,504.000

USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
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أحذية
مواد تنظيف
مواد تنظيف
ذهب وحلي
مواد تنظيف
حليب مجفف
اثاث
خشب
مواد خام
قطع غيار
مستلزمات انتاج
أثات
مستلزمات تشغيل
بيض مخصب
مياه شعير
مواد خام
مواد خام
معجون طماطم
زيت
عصائر
مواد خام
شاحنات
سردينة
معجون طماطم
اطارات
اطارات
جبنة مطبوخة
مواد خام
نقاالت

رضاء بشيرمصطفى الكبير
عماد احمد سالم الفلفال
محمد عمران ميالد الجحش
اكرم محمد مفتاح شلتات
محمد علي محمد عوين
محمد عبد السالم مفتاح البحباح
سامى محمد طاهرمحمد بوقعيقيص
الطاهراحمد الطاهرخضر
ناصرعثمان مصطفى الضراط
خيرية علي القائد
خيرية علي قائد
جمال محمد ميالد الساحلى
عاطف علي سالم بدر
عاطف علي سالم بدر
محمد عياد املبروك غرسة
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
الحسن علي احمد شبش
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
احمد محمد احمد ابو حالله
عمرسالم عليلش
مالك أحمد عمرأبوشعالة
محمد ابراهيم محمد احميدة
بشيرحاجي بشيرالعكاري
امينة محمد خليفة الزوبية
محمد عمرمحمد املطاوع

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الوحدة  -فرع الشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع الشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع جامع الصقع
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس

شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية
شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها
الشركة الليبية العصرية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
مجمع البيباص للصناعات البالستيكية
شركة الفضيل الستيراد االطارات
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها
شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة
شركة فراسين الستيراد املواد الغذائية
شركة البركة الدائمة للصناعات الغذائية
شركة البديل الطبي إلستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة املدار الجديد
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة دار الخبرة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك
مصنع العاملية الجديدة لصناعة البالستيك

201,082.000
104,453.000
680,952.000
137,891.270
28,164.110
264,608.950
44,013.200
265,377.690
553,800.000
104,400.000
384,000.000
385,110.000
166,628.200
745,200.000
1,124,484.000
819,468.000
49,258,462.500
3,990,000.000
2,800,000.000
105,133.700
194,400.000
356,612.610
70,946.680
1,050.000
697,500.000
265,356.000
60,285.150
825,200.000
773,000.000

USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
TND
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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زبدة
اشتراكات منظومة
هبوط وعبور
استهالك وصيانة
استهالك وصيانة
مصاريف تشغيل
نظائد
أجبان
سلفرالومونيوم
ادوية
مواد خام
مواد خام تشغيلية
اطارات
مربي
ورق مقوي
دجاج مجمد
مكورات
صويا
شعير
خميرة
لحوم ودواجن
ادوية
شاهي بملعقة
تدريب
شاهي
مواد خام
مصابيح كهربائية
مواد خام
كربونات

فادي محمد سالم الككلي
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
علي محمد علي الزويبك
أشرف علي مصطفى شرف الدين
نوري املصري علي عويطي
محمد ابراهيم علي سليم
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
نصرعبدهللا عمرالبيباص
سالم رمضان عبد الحفيظ قدح
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
سالم خليفه بالقاسم املبروك
عبدهلل سالم مفتاح عامر
سالم ابراهيم سالم الرعيض
سليمه مفتاح محمد البهلول
حسين فرج ابراهيم أبوفطيرة
عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
عبدالسالم بشيرعبدالسالم الشريف
أحمد إمحمد ميالد املزوغى
أحمد إمحمد ميالد املزوغى

مصرف الخليج االول الليبي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة تيدوا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نور لصناعة الحفاظات و املناديل الورقية و مواد التنظيف
شركة تيتل التجارية الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات األم والطفل
شركة االجماع الستيراد املواد الخام
شركة ينبوع املحيط الستيراد وسائل النقل وقطع الغيار وملحقاتها
شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة وتقنية االعالف
شركة التو افق الدائم إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة اللؤلؤة الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الخط االزرق الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة الشفق لتقنية املعلومات
شركة الضبي الدولية الستيراد االقمشة واملنسوجات والسجاد
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة املقاولون الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة افاق التطويرلصناعة االملونيوم والبي في س ي
مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

192,464.140
1,439,532.000
401,250.000
1,612,900.000
50,435.000
2,422,500.000
84,907.000
38,144.800
443,040.000
22,781.640
36,454.700
470,519.900
348,400.560
80,796.200
102,918.560
346,080.000
140,151.100
173,213.450
100,040.390
98,019.000
161,027.380
287,128.000
55,685.000
42,130.000
79,965.000
353,712.130
468,865.000
215,638.000
256,355.550

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

10

اغدية اطفال
مواد خامم
أدوية
قطبان حديد
قطع غيار
حبوب ذرة
كيك
قهوي
مركزكمثري
شكالطة
رسوم اشتراك
تراخيص
تراخيص برمجيات
سجاد و مفروشات
لفات حديد
ثوب الدفة تفصيل
أقفال أبواب
مستلزمات زراعية
مستلزمات زراعية
الواح الومنيوم
أسقف معلقة
مواد طالء
مواد صحية
مواد صحية
مواد صحية
بي في س ي
لفات حديد مدرفلة
عطور
مواد عناية بالجسم

اسامة احمد محمد القاض ي
أنور بشيرسليمان قداد
محمد احمد شتوان شتوان
فاروق بشيرخليل الشلتات
محمد علي خليفة العجيل
النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير
املعزعبد الرحمن نور الدين شميلة
محمد أحمد خليفة سالمة
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
إسماعيل نوري سالم التاغدي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
نصرالدين ابراهيم الطاهرالرائس
عبدالرزاق امحمد عبدهللا شادى
محمد مفتاح محمد هديه
محمد سالم أبوعجيلة البيوض ى
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
مجدي حسين امحمد عنيبه
مجدي حسين امحمد عنيبه
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
الصديق علي عمرباكير
عبدالهادي مصطفى علي خريف
عبدالهادي مصطفى علي خريف
عبدالهادي مصطفى علي خريف
عبدالحفيظ املهدى سعيد فتروش
سالم أحمد علي أبوفارس
صالح مصطفى محمد فريوان
صالح مصطفى محمد فريوان

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصر اته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة سهول القرضابية الستراد املواد الغدائية
شركة صحراء ليبيا الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن
شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركه القوس العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها والزيوت والشحوم
شركة لبيكا لصناعات الغذائية
شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية
شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة مجموعة األناضول السنيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة البراق االول إلستيراد مولدات الكهرباء واالجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية
شركة كونا الستيراد املواد الغذائية
شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت
شركة التقدم الدولية إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة العنفوان الستيراد الغدائية
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة طريق النورالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية

99,644.560
305,375.000
457,510.000
842,400.000
104,190.610
89,006.080
62,200.000
92,192.000
25,350.000
162,324.200
281,020.070
2,077,000.000
142,118.100
62,200.000
1,346,015.000
883,750.000
170,820.000
103,600.000
200,428.000
44,365.000
162,500.000
501,500.000
181,573.000
130,916.000
83,679.400
70,388.230
2,430,000.000
388,800.000
547,720.000

EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
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USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
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مبيد حشري
مواد خام
مواد خام
مواد خام مشروبات
جبنة مطبوخة
قطع غيار
اضافات أعالف
أدوية
غراء
ألواح أم دي اف
قطع غيار
قمح
فيش كهربائية
مواد خام
مستلزمات زراعية
زيت طهي
جبنة مودزريال
مولدات كهربائية
مواد بناء
مولدات كهرباء
سردينة
شرائح جرانيت
أسالك كهربائية
مواد بناء
ارز
عصير
قضبان و أسالك
اسمدة
بذور

صالح مصطفى محمد فريوان
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
أحمد عبدهللا أحمد عبدالجليل
علي املهدي بوعجيله املهدي
عبد املجيد مسعود نصرابواروي
الطاهرأحمد الطاهرخضر
صالح علي عبد السالم الفاس ي
عمررمضان محمد رحيم
عبد الرؤوف حسين ابراهيم
أحمد الطاهرأحمد عيس ى
فتحى سالم فيتور بن فيتور
الحسين عمرعبدهللا املجري
عبدهللا يوسف عوض الدرويش
حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
جبريل مفتاح ابوبكرالزبته ابوحنك
محمد علي محمد املدني
فتحي عبد الحميد النيهوم
ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني
عصام عمرابوبكرالزبتة ابوحنك
الزروق مفتاح الزروق التير
سليمان الصغيرعلي وهيبة
ماهرمحمد الصويعي ناجي
علي محمد علي االجهر
طه التومي محمد بن رمضان
طه التومي محمد بن رمضان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور

مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية
شركة البرق املض ئ الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة هومي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الليبية للحديد والصلب
شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة إثمار الستيرا االالت واملستلزمات الزراعية
شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة
شركة رحمة الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها
شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افذ ودرابزين واألملونيوم
شركة الليبية للمواني
شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان
شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية
شركة بابل الخيرالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية
شركة غرناطة الدولية االستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

142,000.000
169,312.500
612,000.000
1,201,590.000
1,395,680.000
291,900.000
497,235.000
797,280.000
127,330.000
51,320.000
201,450.000
250,000.000
225,400.000
333,606.000
66,000.000
328,000.000
133,838.000
373,200.000
116,445.000
80,843.630
179,450.000
358,651.880
111,944.400
114,575.000
86,580.000
645,000.000
104,417.750
2,247,500.000
287,321.760

USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
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مواد لصناعةطالء
شكالته
طماطم معلب
مواد خام
مواد خام
تونة معلبة
حفاظات وكمامات
سيراميك
شفاطات غاز
شفاطات غاز
شاشات تلفاز
فحم نفطي
تونة
اجهزة وتحاليل
منظومات تبريد
كرتون
مضخات
مواد خام
قطع غيار شاحنات
اخشاب
جبنة
إطارات
مستلزمات تشغيل
حلقات معدنية
موزريال
زيت طهي
شكالطة
معدات طبية
حليب

الطاهراحمد جبريل شبش
عاطف العماري احميدة الحداد
عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
محمد سالم حسين املدهون
محمد علي محمد عديله
احمد محمد خليفة العجيل
هاني محمد علي العاتي
هاني محمد علي العاتي
شرف الدين عبدالسالم محمد املودي
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
محمد نوري مصطفى عزيز
هائل محمود علي الهتكي
مفتاح سالم على ابوسنينة
محمد الطاهرأحمد عيس ى
املنجد البهلول احمد كريم
منصور عمرجبران جبران
ابراهيم خليفة احمد ابوشعالة
احمد الطاهراحمد خضر
محمد محمد عبدهللا رفيده
امحمد الهادي امحمد أبورويص
مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش
محمد على محمد حميدان
علي محمد ابراهيم بن طاهر
بالقاسم العبد يونس عويان
محمد حسن سالم حمربطان
محمد ميالد محمد الصل
مؤيد عامرمحمد فرفر

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع الشركات مصراتة
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي

شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة لطافة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته
شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته
شركة السرو العالي لصناعة الطالء ومشتقاته
شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته
شركة بيت االلوان لصناعة الطالء و مشتقاته
شركة املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
مصنع الرحمة لصناعة االبواب والنو افذ من االملنيوم
شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث
شركة األجنحة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة االلكترونية
شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية
شركة دار الجود للمقاوالت العامة
شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة مراعي الغذاء لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها
شركة االبداع القارى الستيراد املواد الغذائية
شركة املكتب الرقمي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واالجهزة
شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة عطاء الساحل الستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة السهيل لصناعة االعالف وطحن الحبوب ومشتقاتها

3,818,400.000
125,600.000
7,789.500
8,900.000
82,020.000
88,417.000
2,255,346.000
1,062,423.000
1,104,562.000
1,078,326.000
1,119,092.000
1,022,210.000
71,000.000
160,000.000
175,413.000
88,875.000
204,327.500
87,550.000
1,401,691.000
135,450.000
979,440.000
154,718.400
1,791,863.000
923,280.000
35,745.000
146,750.000
91,340.420
140,196.230
1,693,250.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
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سيارات
عصير
رسوم الدعم الفني
رسوم سنوية
توريد قطع غيار
اكسسوارات
مواد خام طالء
مواد خام طالء
مواد خام طالء
مواد خام طالء
مواد خام طالء
هواتف محمولة
مستلزمات إنتاج
اثاث
مولدات كهربائية
اسمدة
ويفر
مولدات كهربائية
مضخات
مولدات كهربائية
سيراميك
مستلزمات للجسم
مكمالت اعالف
عصير
طابعات
أرز
مستلزمات زراعية
نضائد
مكمالت اعالف

محمد احمد علي ابوتركية
محمد مصطفى احمد التومي
سليمان عيس ي سالم العزابي
سليمان عيس ي سالم العزابي
سليمان عيس ي سالم العزابي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
معتزعزالدين عبدهللا
معتزعزالدين عبدهللا
معتزعزالدين عبدهللا
اكرم عادل محمد
اكرم عادل محمد
ابراهيم عبد هللا محمد عيس ى
ابراهيم صالح عبدهللا بالحاج
محمد أحمد رمضان الرمالي
يوسف صالح عبدهللا بالحاج
االميرانبية مسعود مليطان
عزالدين الهادي سالم العماري
محمد علي خليفة ابورخيص
محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
علي صالح ضو سميه
ابراهيم عبدهللا علي محمد
محمد عادل محمد الدويهش
مروة يونس الطيب عبد السالم
هشام حسن مفتاح الحويج
محمد الصغيرعلي وهيبة
نور الدين فرج رمضان الهوش
علي محمد علي الزوبيك
عزالدين عبد هللا محمد البكاي

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
وكالة املــدار
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث
شركة االريام الستيراد املعدات الطبية واالدوية ومستلزمات االم والطفل
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة الوفاء الدائم للصناعات الغذائية
شركة الضياء املميزالستراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث
شركة بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة روثانة الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية

1,619,435.500
5,600.000
1,065,120.000
885,000.000
1,500,785.000
2,860,055.000
1,969,096.000
311,275.000
1,848,000.000
177,750.000

EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
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اثاث
معدات طبية
مواد خام
مواد خام
حليب مجفف
سيراميك
مواد خام
مولدات كهربائية
لحم بقرمجمد
سجاد

سامى محمد طاهرمحمد بوقعيقيص
عبيرمحمد حدود الستوتي
ناصرعثمان مصطفى الضراط
ناصرعثمان مصطفى الضراط
عبد السالم ناجي عبد السالم عبد هللا
ابو القاسم حامد خليفة خليفة
علي محمد سالم الفزاني
صالح عطية املهدي الغول
امال املهدى ابراهيم قداد
الطاهرعبدالسالم الطاهرالكشيك

مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف الوحدة  -فرع الشركات مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف النوران  -االدارة العامة

