تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/10/15حتى .2021/10/27

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 تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة
شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة
شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة جنزور لصناعة ابواب و نو افد االستيل
شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ندى ليبيا الستيراد املواش ى واللحوم
شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية
شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية
شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افذ من االلومنيوم والبي في س ي
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

100,299.790
481,449.790
79,848.000
2,639,980.000
432,510.490
373,508.000
2,586,151.000
644,072.600
37,788.000
43,000.000
117,889.000
316,001.000
1,367,287.500
953,580.000
429,277.500
62,927.650
85,476.700
364,332.490
176,508.500
207,790.000
207,098.000
174,000.000
146,500.000

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

تطويربرامج
تطويربرامج
عوامة كهربائية
مواد خام
مواد خام
ادوية
تونة
زيوت وماء تبريد
رماد الصودا
صابون
مواد تنظيف
اطارات
زيت
طماطم
شاهي
مواد تنظيف
الواح كوبست
اطارات
اطارات
شاشات
افران
مواد خام للطالء
أدوية

نعمان محمد نعيم البوري
نعمان محمد نعيم البوري
عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي
أندريو كيرياكوس
عمرمحمد على شعبان
عثمان حسن عبدالحفيظ حسن
محمد الطاهراحمد عيس ى
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
الصيد بشيرالكبيرعجاج
الصيد بشيرالكبيرعجاج
صدقي املهدى االمين االحرش
صالح عامرضو دعباج
فوزي محمد الصغيرأبوسديرة
عمرسالم عليلش
عمرسالم عليلش
عبدهللا عبدالسالم عمر
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
خليل محمد الصديق الرايس
خليل محمد الصديق الرايس
جمال حسين سالم الكشر
جمال حسين سالم الكشر
صالح عميرمحمد طيطش
علي امحمد على شبل

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -وكالة البريد
مصرف الجمهورية  -وكالة البريد
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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 الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
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شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية
شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية
شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية
شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية
مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم
مصنع التعاون لصناعة االعالف
مصنع التعاون لصناعة االعالف
شركة الفوارس الستيراد السيارات و قطع غيارها
شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم
مجمع الدواجن واالبقار -غوط السلطان
مجمع الدواجن واالبقار -غوط السلطان
مجمع الدواجن واالبقار -غوط السلطان
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
مصنع االهرام لصناعة البالط االرض ي
شركة هدف ليبيا إلستيراد املواد الغذائية
شركة املتحدة لصناعة االملونيوم والبي في س ي
الشركة الليبية للحديد والصلب

45,263.150
648,870.000
165,144.480
350,728.000
560,000.000
31,084.410
180,576.000
112,590.000
144,045.000
1,857,306.000
39,349.640
166,609.740
79,280.000
528,753.600
201,766.690
2,345,000.000
938,000.000
71,583.000
329,192.770
180,138.360
787,216.670
135,600.000
22,378.100
68,970.200
22,216.000
188,000.000
308,000.000
204,375.000
37,002,442.500

USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
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جبنة
زيت
حليب اطفال
حليب مبخرومكثف
اجولة منسوجة
قطع غيار االت
تونة
نقاالت
نقاالت
صيانة محرك
حليب
جبنة
مواد خام
حليب اطفال
فالتر
ذرة
ذرة
نضائد
الواح ساندويش
مواد خام
مواد خام
بيض مخصب
شرابات وغطاء الدواجن

مراوح تهوية حضائر
دقيق
مواد خام للبالط
تونه
قطاعات االملونيوم
مكورات خام الحديد

بشيرحاجي بشيرالعكاري
بشيرحاجي بشيرالعكاري
محمد مسعود عمرو الزرقي
سامي رمضان محمد بن سعد
الزناتي ضو منصورضو
صالح جماعة بهيج احمد
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عمرمحمد املطاوع
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
منصور المين بن حليم
أشرف علي مصطفى شرف الدين
على سالم امحمد اعنيبه
فوزي احمد محمد عدالة
عمررمضان محمد رحيم
عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل
عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل
عمارعامرنصرالفيرس
عائشه محمد امحمد اسويري
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
طيب يونس محمد يونس
طيب يونس محمد يونس
طيب يونس محمد يونس
طارق محمد علي الورفلي
سالم عبدالسالم احمد الباوندى
حمزة فرج مصباح هالب
موس ى أمحمد رمضان املرغني
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوحدة  -فرع الجادة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -مصراتة
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -بن غشير
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف الوحدة  -فرع دريانة
مصرف الوحدة  -فرع دريانة
مصرف الوحدة  -فرع دريانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف الجمهورية  -ميناء الخمس
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الصحاري  -قصراحمد

الشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة الرسالة إلستيراد املواد الغذائية
شركة قطاع الذهبي العمال وصناعة االملونيوم واللدائن والزجاج
شركة الجيره الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة القلعة السنيراد االلومونيوم
شركة القلعة السنيراد االلومونيوم
شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات
شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات
شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية
محطة املراعي للدواجن واالمهات
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
شركة االندلس لصناعة االعالف ومشتقاتها
شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم

37,002,442.500
13,780,000.000
145,200.000
75,555.740
1,062,000.000
429,897.380
117,000.000
131,974.800
268,700.790
3,712,000.000
1,425,000.000
850,000.000
50,180.000
247,406.400
275,402.720
237,767.950
2,470,000.000
855,162.000
114,155.000
94,500.000
44,460.000
493,924.000
2,016,000.000
1,291,475.000
2,016,000.000
200,805.000
1,325,000.000
1,008,000.000
1,331,028.310

USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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مكورات مواد خام
عروق
تونة
اكسسوارت املنيوم
عجول حية
مواد خام
مواد خام
اطارات
اطارات
آالت ومعدات مصنع
مسحوق حليب منزوع
معدات الصناعات
محسن خبزة
بيض مخصب
مواد تنظيف
مواد تنظيف
معجون طماطم
قمح
تونة
عصير
بازيال
شاي
لحم بقرمجمد
افخاذ دجاج مجمد
لحم بقرمجمدة
دواجن مجمدة
دجاج مجمد
لحوم مجمدة
دواجن مجمدة

محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
عبداملنعم بشيرالكبيرعجاج
وليد محمد أمحمد صالح
سالم مختارفرج جبران
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة
عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة
عبد الكريم ناجي احمد وهيبة
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
اسامة سالم املبروك بن مصباح
خالد مفتاح ميالداملجدوب
علي أحمد سالم سليمان
علي أحمد سالم سليمان
عياد ناجى احمد وهيبه
حافظ شعبان عطية سعد
مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم

مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف الجمهورية  -وكالة البريد
املصرف التجاري العربي  -حي األنلس
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -املدينة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الوحدة  -فرع طبرق
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
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
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل املختلفة
شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازه
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الصاري الدولية إلستيراد األدوية واملعدات الطبية املحدودة
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين
شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية
شركة البشرى الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات الطبية
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة جنان الخيرالستيراد املواد الغذائية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
الشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم
شركة عيون جبل نفوسة الستيراد املواد الغذائية

2,128,000.000
823,200.000
162,197.770
140,225.000
1,059,541.280
423,974.400
19,375.000
380,730.000
205,036.000
370,969.750
69,158.450
206,732.000
134,020.000
586,860.590
1,025,550.000
84,193.820
42,602.000
484,761.600
224,000.000
662,820.980
49,258,462.500
2,115,582.700
795,000.000
710,000.000
42,551,578.000
242,000.000
869,400.000
172,618.000
18,740.000

USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
اطارات
جبن
ادوية
ادوية
معدات تجفيف
زيت ذرة
مواد خام طالء
ادوية
معدات طبية
زيت
زيوت محركات
اطارات
جبنة شيدر مطبوخة
سيور نقل الحركة
متبتات مضخات
جبنة شرائح
لفات حديد
حديد
مكورات
مكورات
ثن
تونة
سيارات
تن معلب
شاهي
شامية
عصيرنكتار

مراد خليل محمد العالم
مراد خليل محمد العالم
هدى محمود علي الكالوش
أبوبكرمحمد منصور الفيتوري
طارق الجالى عمرابوزخار
نها الهاشمي الهاشمي املصري
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عماد عبدالسالم عمرعريبي
الحسن علي أحمد شبش
محمد مسعود عمرو الزرقى
محمود علي عبدالسالم بيت املال
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
محمد الطيب العمورى الصغير
فيصل العربى محمد زعميط
فيصل العربى محمد زعميط
احمد على محمد القزيري
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
مصطفى فتحى محمد الجعيبي
أمعمررمضان املهدى خليفة
أمعمررمضان املهدى خليفة
خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه املقرعن
توفيق سعيد الطاهراحمد البكوش

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي

شركة طيبة الخيرالستيراد االالت و املعدات الزراعية و البذورواالسمدة
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الوفيرلصناعة املواد الغذائية
شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن ذات
شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيزاملواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن ذات
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة عبيراملراعي الستيراد املواد الغذائية
شركة امالك الدولية الستيراد املواد الغدائيةواملواش ي واللحوم
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة املسك الدولية إلستيراد مواد التنظيف والزينة
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية
شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية
شركة بئرلياس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة
شركة التنمية الستيراد مواد البناء
شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم
شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية
شركة املض ي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

30,000.000
115,979.190
189,999.350
400,000.000
112,464.000
362,405.780
300,000.000
197,500.000
141,450.000
13,994.630
11,766.300
3,736.800
693,000.000
11,340.000
922,880.000
302,612.000
129,267.500
1,473,172.990
923,240.000
1,386,000.000
28,185.600
56,725.000
398,984.680
219,850.000
595,931.450
187,198.490
402,250.000
87,500.000
324,580.000

USD
USD
USD
USD
EUR
USD
TND
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
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USD
USD
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أسمدة زراعية
خدمي
خدمي
خدمي
خميرة
نضائد
قطع غيار
فستق بالقشر
بندق
توريد معدات محطة
تجديد تراخيص
تجديد تراخيص
أرز
خل قصب طبيعي
معجون طماطم
مستلزمات جسم
بسكويت
شكالطة
علب عصائر
حليب مجفف
حليب معقم
سكر
مضخات
تطويرشبكة ليبيانا
اسالك كهربائية
طالء
زيت عباد الشمس
بندق
غساالت

محمد نجيب التوهامي علي الدويبي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبدالرحيم فرج عبدالرحيم زيو
هيثم سليمان حسين حسين
على عبدالنبى على سويد
مصطفى علي ابوبكرحمرانه
مصطفى علي ابوبكرحمرانه
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
محمد عبدالسالم هاشم محمد
نوري سالم عمرميلود
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
مصباح أحمد عامراملبروك
عادل عبد السالم علي الدوادي
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
رمضان سالم عبد هللا عليلش
رمضان سالم عبد هللا عليلش
خالد املهدى ابراهيم صوله
علي محمد عمران الغزيوي
الصغيرعبدهللا الصغيرالشقمانى
طارق مولود ابوالقاسم الذوادي
صالح الدين الهادي امراجع دخيل
عبدهللا املصرى رمضان ماطوس
محمد املبروك علي مدهين

مصرف الجمهورية  -عين زاره
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الوحدة  -فرع حديقة الشعب
مصرف الجمهورية  -الصريم
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -املرقب

شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية
شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر
شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة وتقنية االعالف
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها
شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة
شركة خزفية الستراد مواد البناء واملواد الصحية املحدودة
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 الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

3,000,000.000
220,246.240
313,192.000
3,270,000.000
2,997,426.000
3,848,508.000
180,284.000
340,200.000
137,195.940
1,450,000.000
275,000.000
2,779,500.000
111,510.000
373,750.000
321,925.600
166,759.730
116,331.000
343,478.000
207,885.300
235,956.000
380,000.000
481,206.250
837,900.000
718,200.000
1,052,480.000
2,631,200.000
2,394,000.000
1,147,500.000
26,255.000

USD
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USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
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EUR
USD
EUR
EUR
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USD
USD
USD
EUR
USD
USD
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شاهي
أدوية
االطارات وقطع غيار ا
ذرة علفى
معدات طبية
منتجات طبية
غساالت
مواد خام
زيت زيتون
ارز
اسمنت
ذرة
حليب
عجول حية
مواد خام
سراميك
سراميك
مركزاناناس
مصاصات
مركزكمثرى
اسمدة
حليب مكثف
حليب بودرة
حليب بودرة
حليب مكثف
حليب مكثف
حليب بودرة
عجول حيه
REFRIGERATORS

أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
عبدالناصرعنترعامردربال
امحمد الهادى امحمد أبورويص
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
اكرم سالم الصادق عمار
محمد عبد السالم محمد الهازل
اكرم محمد رجب الذيب
اكرم محمد رجب الذيب
الزبيرعبد السالم ابراهم صليل
النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير
امل عبد السالم رمضان محمد
عبدالرؤوف علي محمد تنتوش
صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع
هشام خليفة سالم بن خليفة
هشام خليفة سالم بن خليفة
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
محمد علي قاسم اغا الحامي
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبدالحميد عمران عبدهللا قميع
اكرم سالم الصادق عمار

املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الجمهورية  -وكالة قرجى
مصرف الوحدة  -مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات و املصنوعات الجلدية

75,960.000
208,489.920
154,646.900
129,337.000

EUR
USD
USD
USD

مكيفات وغازات
جبنة مطبوخة
قطع غيار سيارات
ثوب رجال ليبي و سروا

اكرم سالم الصادق عمار
امحمد سالم امحمد عنيبه
ميالد مفتاح محمد الفرجانى
سالم محمد ضو بن غيث

مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الصحاري  -الرشيد

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة بحرالغداء الستيراد املواد الغدائية
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم
مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنو افد و درابزين من األملونيوم
شركة امليسم الستيراد السيارات وصيانتها
مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,540.000
170,701.250
66,943.800
189,246.400
51,816.000
206,100.000
998,762.230
310,047.100
328,102.500
143,485.790
230,584.950
554,977.500
223,500.000
3,300.000
20,201.140
6,000.000
81,496.600
31,609.970
97,056.660
151,172.010
125,720.000
730,154.990
225,773.930
273,750.000

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

تجديد اشتراك +غرامة
لفات حديد
لفات حديد متنوعة
أقفال أبواب
بطاطا شيبس
شاشات
UPVC PROFILES
قطع غيار سخانات
سخانات مياه
خشب أرضيات
قطاعات PVC
سيارات
لفات حديد
استحقاق خدمة
خدمة وقطع غيار
استحقاق خدمة
استحقاق خدمة
تسوية حركة
تسوية حركة
تسوية حركة
ايجار سعات
ايجار سعات
استحقاق خدمة
مواد خام

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
محمد مفتاح محمد هديه
محمد مفتاح محمد هديه
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
عبدالكريم محمد علي الطويل
أسامة محمد عبدهللا بن خليفة
حسين رمضان محمد املجيديب
عبدهللا محمد عبدهللا زوبي
عبدهللا محمد عبدهللا زوبي
مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش
مصطفى سليمان مصطفى انبيق األخرش
مروان خليفة محمد املنتصر
عبداملنعم محمد رمضان حمودة
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
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
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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شركة هاي تك لبيع وصيانة األجهزة الكهربائية و االلكترونية
شركة السند األمن الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة السند األمن الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة فضاء السرورالستيراد املعدات الطبية
شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة ادران الستيراد املواد الغذائية
شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
شركة دار الوفاء إلستيراد املواد الغذائية
شركة دار الوفاء إلستيراد املواد الغذائية
شركة الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية
مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكية واملواد املنزلية
شركة جيالن للصناعات البالستيكية
شركة جيالن للصناعات البالستيكية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية

280,670.000
1,474,680.000
1,521,110.800
967,661.500
37,306.000
420,060.000
45,811.200
827,798.500
310,418.080
3,617,112.000
250,430.000
77,000.000
93,840.000
70,284.000
117,571.180
122,864.000
124,666.000
377,880.000
996,991.650
97,488.880
44,466.970
314,048.000
212,400.000
1,950,025.000
337,002.900
2,161,826.000
998,733.000
278,603.150
293,250.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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أجهزة موبايل
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
ادوية
مواد صحية
سخانات مياه كهربائية
مواد صحية
شاشات
أخشاب
معدات طبية
بهارات ومنكهات
كيك
بريوش
شكالطة
قطع غيار
منظومات انفرتر
مولدات
اجهزة كهربائية
اسالك كهربائية
كرون فليكس
مشروبات
معجون طماطم
حليب
اسفلت
مصبعات بالستيكية
مواد خام
مواد خام
جبنة
ارز

منيرنجيب محمد درميش
ميالد مفتاح املهدي الحويج
ميالد مفتاح املهدي الحويج
عبد املجيد محمد على الكراتي
طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي
محمد مختارعلى العاتى
الطاهرأحمد الطاهرخضر
عزالدين عبد هللا محمد البكاي
علي أحمد حسين حسين املطردى
ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش
ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش
ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش
أحمد عمرالفيتوري السويحلي
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك
عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك
سعيد عبد هللا املنصورى
احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
ميالد سالم علي أبوسنينة
ميالد سالم علي أبوسنينة
حسين بشيرعلى القائد
امحمد حسن محمد أبودبوس
محمد مصطفى صالح الجربى
محمد مصطفى صالح الجربى
محمود عبد املولى محمود زغبيه
محمود عبد املولى محمود زغبيه

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة نجمة الغرب الستيراد املواد الخام
شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها
شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة االنجاز املشرق الستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية
شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجسور الفضية إلستيراد مواد البناء
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افد من االلومنيوم والبي في س ي
شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها
شركة الشقيق الدولية إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف
شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت
شركة فخامة الجبال لصناعة مواد البناء
شركة الراية لالنتاج الزراعي
شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية

3,132,000.000
95,879.070
498,198.000
1,299,245.600
168,520.000
32,831.250
324,500.000
319,000.000
18,870.000
458,000.000
139,200.000
252,480.000
312,000.000
1,466,400.000
500,216.310
177,840.000
120,000.000
39,750.000
55,649.600
73,125.000
476,786.000
140,902.500
186,415.780
1,156,590.000
238,534.910
490,000.000
191,100.000
424,875.000
192,150.000

USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
TND
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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زيت عنبر .نسيج غيرم
نضائد السيارات
حليب
حليب كوست
جبنة
مواد خام
مواد خام
مواد خام
اضافات أعالف
تن معلب&سردينة
أقمشة
جبنة شرائح
18092021
حديد
أرضيات خشبية
جبنة
مواد خام
مواد خام
إطارات
الكاكاو
سيارات
تن معلب
مواد صحية
حفاظات
مبيدات و مطهرات
رخام جرانيت
رخام
سماد زراعي
تونة معلبة

عبدالرؤوف أبوبكرصالح
مصطفي إبراهيم محمد الكشر
محمد رحومة عمار كويديري
عبدالو هاب محمد الهادي الشحومي
عبدالباسط مخزوم محمد املجدوب
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
علي عبدالسالم محمد درز
علي محمد عبدالعظيم شتوان
وليد أحمد احميد بادي
رمضان أحمد على النعيري
منجي الصادق السوري الوحيش ي
احمد مصطفى سالم التومي
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
هدى محمود علي الكالوش
نور محمد الطاهرالشائبى
طالل رضوان الطاهرالطاهر
مختار الصديق مصطفى ابوفناس
عبدهللا محمود فرج الجهيمي
احمد الهادي يوسف الطويل
ناصريحى عمرعسكر
ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني
فهيم عمران محمد الرطب
خالد الطاهرخليفة املشرقي
أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان

مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية
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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة مدينتي الذهبية لصناعة األملونيوم وال بي في س ي
شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة بتة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو افذ
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية
شركة القمرالستيراد البذورو املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة القمرالستيراد البذورو املستلزمات الزراعية وقطع غيارها

2,630,942.000
1,106,656.000
1,742,605.000
125,000.000
173,207.500
168,720.000
45,600.000
21,400.000
25,300.000
54,636.340
161,540.000
832,900.000
370,503.000
41,280.000
156,357.650
416,000.000
544,774.000
95,550.000
95,550.000
745,500.000
49,117.500
78,032.400
62,750.000
378,368.000
411,980.800
85,140.000
195,829.920
560,000.000
223,560.000

EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
TND
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
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فريزات
ثالجات
فريزات وتالجات
قطع االملومنيوم
مواد صحية
حليب أطفال
حليب اطفال
قطع غيار زراعية
االالت زراعية(بذارة)
صوصات
حديد صناعي
لفات حديد
إطارات
مستلزمات طبية
ادوية بشرية
اسمدة
شاشات
شوكوالته
شوكالطة نوتيال
اخشاب
علب كرتون
كيك
لفات حديد
لفات حديد
عبوات تعبية العصير
جبنة شيدر
زيت عباد الشمس
بذور زراعية
بذور

عصام عمرو عياد الغالى
عصام عمرو عياد الغالى
عصام عمرو عياد الغالى
خولة الصادق محمد السويحلي
عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل
محمود مفتاح علي التومي
محمود مفتاح علي التومي
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
ماهرمحمد الصويعي ناجي
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
رضاءالطاهرمحمد بن يونس
حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير
طه التومي محمد بن رمضان
اشرف محمد سالم مصطفى حداقة
عاطف العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد
الصديق مفتاح علي التومي
صدقي املهدي االمين االحرش
عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
معاد رمضان مصطفى شكالوون
معاد رمضان مصطفى شكالوون
رضاء سالم عبد السالم الحراري
عبد السالم محمد ميالد الجورني
محمد سالم حسين املدهون
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
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
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية
شركةاالمواج العاتية لصناعة املواد الغذائية ومكمالتها
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة الليبية للحديد والصلب
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة بشائرالفتح الستيراد السلع واملواد الغدائية والفواكه
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجوهرة البيضاء للصناعات الغدائية
شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها
شركة عرفة لتربية الدواجن و تفريخ البيض
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة
شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة
شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة
شركة الكوف لصناعة االثاث بجميع انواعه
شركة ضياء الدولية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة أصول لصناعة األبواب والنو افذ
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية

40,000.000
276,588.000
45,500.600
153,821.610
79,000.000
266,442.400
120,421.000
74,250.000
700,094.000
704,000.000
324,704.000
101,335.000
51,720.000
829,440.000
238,000.000
131,560.000
53,280.000
359,100.000
399,000.000
256,200.000
1,305,096.000
571,090.000
993,096.000
136,850.000
164,736.000
44,643.520
135,200.000
1,183,478.000
281,740.000

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
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معدات طبية
موزاريال
أفران
أفران
قطع غيار
اجهزة تحليل وكروت اخ
مانيليات +اقفال
حليب
اجهزة نقال
تن
كرتون
معداات افران
قطع غيار
بيض مخصب
حليب مبخر
حليب مبخر
لبن
حليب باودر
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
أخشاب صناعية
قهوة
حصائرنو افد املونيوم
مواد خام
هواتف محمولة
هاتف محمول

حسن علي الشريف سلطان
محمد رياض محمد شلتات
هاني محمد علي العاتي
هاني محمد علي العاتي
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
هائل محمود علي الهتكي
سالم محمد محجوب ابوعزوم
ابراهيم علي سالم عمر
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
محمد الطاهرأحمد عيس ى
رضا موس ي يوسف شاكير
سميه علي محمد رجب
عرفة ابراهيم محمد فرج
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
فتحي سالم فيتور
فتحي سالم فيتور
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
محمد رجب عبدالرحمن قصيل
محمد مسعود سالم الهادى أبوسته
رمضان ابراهيم علي الهجني
صدقي املهدي االمين االحرش
عماد علي رمضان البصابص ي
عماد علي رمضان البصابص ي

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -الفالح
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
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 االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة األداء العالي الستيراد مواد البناء
شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة الرواد الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة القلعة لصناعة االبواب و النو افذ من االلومنيوم و البي في س ي
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية
شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون
شركة إثمار للصناعات الغذائية
شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية
شركة مجموعة الجوري الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات
شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة طليطلة للصناعات الغذائية
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة أجواد املساهمة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
مصنع الرفيع للصناعات الخشبية
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية
شركة ليبيا ميدكالس الستيراد املعدات الطبية
شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم

229,878.000
2,689,125.000
117,500.000
240,000.000
180,025.460
559,355.060
250,932.500
837,900.000
35,000.000
161,712.940
72,000.000
2,237,340.000
1,321,050.000
33,513.600
439,303.200
183,175.440
123,180.000
926,640.000
206,504.130
147,890.000
61,188.800
61,300.000
223,405.080
137,864.800
153,300.000
814,050.000
2,686,761.000
2,420,290.000
949,992.400

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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رخام
زيت ذره
سجاد
قطاعات االملونيوم
إطارات
FOOTWEAR
افران-كوشة-شفاط
تونة علبة
كولة
إطارات داخلية
قطع غيار
مواد خام
أالت تعبئة أكياس
افران لصناعة املعجنا
صابون
قطاعات بي في س ي
مواد منزلية
سكر
مضخات
ملحقات
مواد صحية
اسماك مجمد
رسوم منظومة حجز
رسوم هبوط وانتظار
آالت (ماكينات)
مواد خام للصناعة الح
معدات صحية
معدات طبية
دواجن مجمدة

رجب مفتاح محمد الجفندي
عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش
إسماعيل محمد حسن بلتو
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
امحمد الهادي امحمد أبورويص
سفيان محمد الهادي أبوزودة
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض
الطاهراحمد الطاهرخضر
عابد علي السنوس ي علي التومي
حميدة سعد أحمد الجفال
عارف علي الطاهرالترهوني
محمد حسن محمد لبيدي
رواد فرج محمد رزق
عياد حسونه مبروك بن يونس
الهادي محمد خليفة جحا
حسين سليمان عطية هويدي
طارق سليمان خليفة املغوف
علي عبد السالم علي بنور
علي عبد السالم علي بنور
علي عبد السالم علي بنور
عاقوب سعيد عقوب سعيد
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مروان محمد رمضان املجيديب
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
نادر يوسف الهادي خلف
محمد ميالد محمد الصل
ربيع خليل محمد العالم

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الوحدة  -خدمات والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة

شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الرحاب الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة أوكسجين ليبيا الطبية الستيراد املعدات الطبية و املستحضرات الطبية
شركة الجسور األفريقية للصناعات الغذائية
مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك
شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك
شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة مجموعة مطلع الفجرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع
شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة أوريكس العاملية الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واألجهزة
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة املعمورة األولى الستيراداملواد الغذائية
شركة التصميم العصري الستيراد األثاث املنزلي واملكتبي
مصنع ربيانة لصناعة العربات الزراعية
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف
شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية
شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية
شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية

1,311,000.000
132,000.000
34,564.290
221,580.000
995,500.000
2,046,000.000
112,163.000
500,000.000
87,500.000
83,700.000
3,459,000.000
65,005.920
132,827.920
304,910.000
262,680.000
455,735.220
69,094.700
55,497.750
4,361,500.000
38,750.000
1,100,648.000
263,669.700
718,344.860
372,040.000
305,649.000
102,548.890
401,369.120
51,767.100
48,000.000

USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
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لحوم ابقار مجمدة
قطع غيار
مسحوق غراء
سخان مياه
معدات طبية
قمح طري
اسقف جبس بورد
معدات مصنع أجر
عربات مصنع أجر
هيكل عربة ملصنع أجر
سيارات تويوتا
المبات
مجدات  -فريزات
هاتف محمول
أسماك مجمدة
اخشاب
PVC
مستلزمات تشغيل
سكر
اثاث متنوع
مواد خام
أدوية بشرية
أدوية بشرية
أدوية بشرية
أدوية بشرية
مواد التظيف
معدات طبية
معدات طبية
معدات طبية

ربيع خليل محمد العالم
محمد نور الدين عبدالسالم املبروك
عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف
عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف
محمد ميالد محمد الصل
وئام خالد احمد أبوراوى
محمد يوسف محمد ابوتركية
اشرف مصطفى علي سالم
اشرف مصطفى علي سالم
اشرف مصطفى علي سالم
محمد احمد علي ابوتركية
عادل احمد سالم سليمان
مفتاح أحمد محمد العاتي
بدر الدين احمد محمد الجمل
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
طارق املهدي ابراهيم قداد
عبدالحميد املهدى احمد املدنى
الطاهررمضان الطاهرابوتركية
علي إمحمد علي شبل
علي إمحمد علي شبل
علي إمحمد علي شبل
علي إمحمد علي شبل
أميمة محمد الهادي املغيربي
صالح الدين خالد عمرو
صالح الدين خالد عمرو
صالح الدين خالد عمرو

مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف الجمهورية  -أكاديمية الدراسات العليا
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املوجة العالية الستيراد اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته االلكترونية
مصنع الخليج لصناعة وسحب األسالك املساميروأسالك الشبكة
شركة الخيرات الطيبة الستيراد املالبس و االقمشة
شركة النقاء الصافي لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة الفا الستيراد املواد و املعدات و الكهربائية ومستلزماتها
شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة أجود املحركات الستيراد السيارات
شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية
شركة السراج العالي املحدودة للصناعات الحديدية وتصنيع املواسيروالخزانات
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة السكراالبيض للصناعات الغذائية
شركة اسالك الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و املنزلية وقطع غيارها
شركة األرض الباهرة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة السالمة الستيراد األقمشة واملنسوجات
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة املاهرالدولي للمطاحن واالعالف
شركة املاهرالدولي للمطاحن واالعالف
شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيركهربائية وقطع غيارها و
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه
شركة االمل الزاهرللتعبئة والتغليف الغذائي
شركة االمل الزاهرللتعبئة والتغليف الغذائي
شركة االمل الزاهرللتعبئة والتغليف الغذائي

82,380.000
1,204,450.000
396,011.200
216,454.000
968,000.000
1,206,800.000
129,987.200
97,300.000
135,801.170
600,000.000
1,701,933.000
249,408.000
496,020.000
3,051,200.000
62,425.500
834,395.000
2,520,532.000
165,000.000
330,000.000
180,495.000
116,616.500
4,013,040.000
4,539,600.000
1,522,458.000
4,800,000.000
1,985,000.720
280,000.000
420,000.000
420,000.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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فالترزيت ونافطة
هاتف محمول
أسالك حديد
مالبس
اسمدة زراعية
اجهزة كهربائية
مستلزمات زراعية
اسمدة زراعية
قطع غيار
قضبان أسالك
مواد خام
ثن
هريسة
مصبعات
اسالك وكوابل
مضخات
معدات طبية
اسمنت
اسمنت
اقمشة ومنسوجات
مستلزم عناية بالجسم
مضافات علفية
مضافات علفية
هواتف نقالة
سجائر
كرتون
ارز
ارز
ارز

عبدهللا عبدالسالم علي عطيه
رضا لطفى ميلود الحامى
خليفه مصطفى خليفه أبوهادي
هبة مسعود محمد الدردوري
محمود سالم ابراهيم ابوظهير
احمد محمد حسين بالقاسم
االميرانبية مسعود مليطان
االميرانبية مسعود مليطان
محمد أبوبكرصالح الغاوي كاره
عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي
محمد عامرمحمد سالم
مؤيد عامرمحمد فرفر
مؤيد عامرمحمد فرفر
خيري يونس ساس ي ابوزخار
محمد عمرامحمد كرير
محمد عبد الجليل مصباح عبد الجليل
خالد عبد الرزاق محمد خالد
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
حسن محمد حسن سالمة
ابراهيم عبدهللا علي محمد
اشرف البشيرعمركنديل
اشرف البشيرعمركنديل
محمد عمرابراهيم املحبرش
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عادل معتوق محمد الحمري
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الصحاري  -األندلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -بنغازي الطبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة دار الخيرات األول الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الضياء املميزالستراد مواد البناء واملواد الصحية
مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة
شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي
شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث
شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث
شركة املنارة األولي للصناعات الحديدية
شركة جسور النهضة السيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة أنوار القنديل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية و االجهزة
شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية
شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية
شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية
شركة البيارق الذهبية للصناعات الحديدية
شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية
شركة طيبة لصناعة الطالء واملعاجين ومواد البناء والبالستيك
شركة قمة االنجاز لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية والبرمجيات
شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املجد الجديد املتميزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة بلقيس الستيراد مواد الخام
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة فضاء السرورالستيراد املعدات الطبية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية والفواكه
شركة هاتف ليبيا
شركة هاتف ليبيا

3,966.000
82,917.680
435,572.600
2,860,055.000
50,180.000
2,970,618.000
1,881,450.000
1,324,483.500
1,923,984.500
1,230,300.000
60,060.000
146,176.000
2,164,318.000
1,340,261.000
2,480,113.000
1,002,731.000
95,972.530
2,719,310.000
2,347,191.000
1,037,610.000
2,965,200.000
1,495,568.000
3,508,932.000
3,789,596.000
203,869.800
1,108,860.000
321,300.000
7,258,178.120
23,503,538.710

EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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مقابل الفاتورة PPS
مقابل خدمات
زيت ذرة
سيراميك ارضية
أقطاب لحام كهربائي
مكونات غساالت
مواد خام
مواد خام لصناعة االث
مواد خام لصناعة األث
مواد خام
ارز
رو افع كهربائية
حديد
لفات حديد
لفات حديد
اسالك حديد صناعي
شكالطة
مواد خام للتصنيع
برامج معلومات
موز
بالط
مستلزمات تشغيل
منتجات طبية
منتجات طبية
مواد تعيئة وتغليف
مواد تعبئة و تغليف
زيت نباتي
خدمات
معدات اتصاالت

حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
الهادي خالد عبدالسالم مفتاح ارحومة
ابو القاسم حامد خليفة خليفة
عمران محمود عمران الجرو
خيرية علي القائد
خيرية علي قائد
جمال محمد ميالد الساحلى
علي محمد سالم الفزاني
املعتزرمضان الطاهرابوتركية
طارق محمد فرج حسين
عمرمصدق عبد هللا املنصوري
ابوبكرمحمد مفتاح التلة
ابوبكرمحمد مفتاح التلة
ابوبكرمحمد مفتاح التلة
ابوبكرمحمد مفتاح التلة
أزم صالح خميس أيوب
عبد السالم محمد عبد السالم بن غريان
خالد عمرمختار علي
فوزي محمد الصغيرابو سديرة
محمد جمال محمد كونه
عادل خيفة امحمد الشائبي
معتزعبدهللا محمد البكاي
عزالدين عبدهللا محمد البكاي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
طالل رمضان على املصرى
محمد علي علي بالراس علي
محمد علي علي بالراس علي

مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع جامع الصقع
مصرف الوحدة  -خدمات الشركات مصراتة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس

شركة االفق املميزالستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة طليطلة للصناعات الغدائية
شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة املرونة الستيراد مواد الخام
شركة الوتد االكبرلصناعة الطالء
شركة البناء الفاخراالول لصناعة مواد البناء
شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة نسيم البحرالستيراد املعدات واملالبس الرياضية واأللعاب
مصنع الرونق للصناعات الخشبية
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة املميزللصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة الحصاد العاملي الستيراد املواد الغذائية
شركة الحصاد العاملي الستيراد املواد الغذائية
شركة اتجاه القمة الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية
شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية
شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة الجبال السوداء الستيراد املواد الخام
شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية
شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية
شركة أوال الجديدة إلستيراد املعدات الطبية
شركة طليطلة للصناعات الغذائية

208,714.000
3,491,519.000
3,049,622.000
1,599,455.000
1,050,560.000
3,052,000.000
1,003,520.000
3,101,400.000
1,000,851.000
1,007,600.000
1,154,500.000
264,000.000
341,850.000
124,482.000
192,414.000
471,250.000
771,270.000
682,320.000
109,275.000
119,870.560
2,073,500.000
2,428,569.000
1,148,325.000
660,000.000
1,012,381.000
3,435,086.000
3,891,172.000
2,929,134.000
3,149,212.500

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
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معدات مصنع
معدات طبية
معدات طبية
سكر
لفائف بالستك
اكياس اعالف
رول بالستيك
زيوت
موادخام
مواد خام
مكونات ومواد خام
كرة قدم
أخشاب
اكسسوارات الومنيوم
نقاالت
ارز
هواتف نقالة
هواتف نقالة
شوكوالتة
شكالطة
معجون طماطم
معدات طبية
مواد خام للصناعات
اخشاب بناء
بي في س ي
معدات طبية
منتجات طبية
معدات طبية
زيت ذرة مكرر

فاطمة ميلود شعبان أبو زيد
علي خالد علي حمودة
علي خالد علي حمودة
طارق سليمان خليفة املغوف
عبد املنعم محمد علي بعيو
عبد املنعم محمد علي بعيو
عبد املنعم محمد علي بعيو
ايمان حسين الشارف سالم
نبيل املهدى منصور االحول
عبد الرحمن محمد سالم سركز
مهره املهدى احمد الهمالي
الطيب علي الطيب العاشق
طاهراحمد عبدهللا بالحاج
خالد مراجع ميالد بريك
محمد عمرمحمد مطاوع
محمد على أحمد ساطي
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
محمد مسعود عمرو الزرقى
محمد مسعود عمرو الزرقى
نوري محمد امحمد شادي
علي خالد علي حمودة
عالء الدين على احمد الغضبان
فرج امبيه فرج االجهر
صابرهيبلو محمد املصري
سليم سالم جمعة البعبلي
سليم سالم جمعة البعبلي
نادر يوسف الهادي خلف
طارق سليمان خليفة املغوف

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -بنغازى
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 األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع برج طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس

شركة ظالل الخليج الستيراد الحاسب االلي
شركة الجبل االخضرلصناعة وتعبئة الزيوت النباتية والصناعات الغدائية
شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم

169,070.000
2,035,452.000
2,822,850.000

USD
USD
EUR

حاسوب مكتبي
زيت زيتون
معدات طبية

حامد فرج احمد السيلينى
سعده عثمان على الفارس
عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى

شركة السند املتين الستراد مواد الخام
شركة أشاهرالستيراد املعدات الطبية

3,212,640.000
3,985,600.000

USD
USD

زيت العود
أجهزة ومعدات طبية

عبدالرؤوف أبوبكرصالح مسعود
ياسمين عبدالوهاب احمد
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املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف الوحدة  -فرع خدمات املؤسسات
والشركات مصراتة
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف األمان  -الرئيس ي

