تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/12/16حتى .2021/12/22

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 تلمسان املتميزة الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة املتحدة لصناعة االكواب الورقية
شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
الخطوط الجوية الليبية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي
مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة شمال ليبيا الستيراد املعدات النفطية

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

2,620,523.000
1,605,015.440
1,311,340.000
357,188.000
220,704.000
159,942.530
182,403.000
297,500.000
449,585.990
198,792.700
432,284.680
199,258.770
123,010.560
232,464.240
255,139.390
100,000.000
428,640.000
62,460.600
1,979,250.000
155,498.000
148,017.110
1,085,021.740
261,324.560

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

معدات طبية
عصائر
مواد خام
مواد خام ورق
تن معلب
قطع غيار
مواد تنظيف
افران
اطارات
اطارات
نضائد
اطارات
مستلزمات عناية
حليب اطفال
بسكويت
اعارة معدات
جبنة
بطاطا مجمدة
نقاالت
مستلزمات تشغيل
مستلزمات تشغيل
حفاظات اطفال
مضخة وقود

هدى رمضان محمد علي
حمزه احمد محمد وهيبه
أندريو كيرياكوس
طارق العربي هالل هالل
خليل رمضان خليل قليصة
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
صدقي املهدى االمين االحرش
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
خليل محمد الصديق الرايس
خليل محمد الصديق الرايس
محمد مسعود عمرو الزرقي
محمد مسعود عمرو الزرقي
سامي رمضان محمد بن سعد
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
محمد عمرمحمد املطاوع
جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
احمد السويح عبد السالم السويح
الصديق محمود إمحمد عراب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
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
املصرف اللليبي الخارجي -
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة ألفا املساهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها
شركة العماد الصحية الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة شمال افريقيا الستيراد املواد الغدائية
شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية
شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف
شركة الدقة االمنة ال ستيراد وسائل النقل وملحقاتها
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة االطار االمن إلستراد اإلطارات والنظائد ومكمالت السيارات
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة االمل املتالق للصناعات البالستيكية وااللومنيوم
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
شركة أرامكس ليبيا للخدمات البريد السريع
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول

999,000.000
396,111.240
106,400.000
591,578.400
62,358.240
77,528.400
3,296,703.000
1,090,000.000
100,050.000
35,785.000
40,354.000
814,607.190
460,000.000
67,383.000
19,860,000.000
56,935.820
397,800.000
74,000.000
224,000.000
510,000.000
1,845,000.000
330,460.000
125,584.060
166,200.000
1,071,400.000
1,500,982.430
3,423,459.560
1,852,702.260
3,597,293.310

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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أجهزة طبية
ادوية
ماكينة قولبة للخبز
ادوية
حليب
مكرونة
أرز
قهوة
شاهي
قهوة
بطاطا
بسكويت وكيكات
مواد خام
اطارات
 30طن متري عروق
اطارات
مواد تعبئة وتغليف
مواد خام للصناعة
معدات واالالت
شاهي
زيت ذرة
عجول
ألومنيوم+بي في س ي
سمن
شحن ارامكس
مشروع تطوير
مشروع تطوير
مشروع تطوير
مشروع تطوير

موفق احمد محمد املغربي
موفق احمد محمد املغربي
احمد امحمد حسن حسين
فيصل الهاشمي عثمان قمبرية
طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي
صالح ميالد علي العماري
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
محمد عبد اللطيف محمد املنتصر
عبدالباسط عبدهللا العروص ي سالم
مصطفي احمد املجراب
عبدالفتاح صالح عبدالسالم الهجين
حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل
املحبوب محمد ابو منجل ابوزويدة
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
عبدالسالم محمد ابراهيم ارحومة
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
خليل مصباح أحمد وهيبة
خليل مصباح أحمد وهيبة
يوسف علي إمحمد الفقي
أسامه عياد عمار اليونس ى
حسام محمد ابو زريبه طرنيش
محمد الفيتوري عصام السويحلي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي

مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -املدينة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -مسالته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الصحاري  -قصراحمد
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -وكالة طريق السواني
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا

شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغذائية واللحوم
شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغذائية واللحوم
مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات
مصنع العصامي لصناعة الطالء
شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية
شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
الشركة العربية للتخزين واالستثمار الزراعى
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الطارق للصناعات الحديدية
شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية
شركة منافع الستيراد املواد الغذائية
شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية
شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم
شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة ليبيا للتامين
شركة املزن الوطنية الستيراد املواد الغذائية
شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية
شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية
شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف
شركة املبدعون لصناعة السجاد واملوكيت
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية

2,716,397.420
3,227,034.550
18,748.000
46,200.000
332,886.400
121,730.400
787,500.000
134,000.000
370,000.000
1,413,879.930
57,138.400
945,528.000
838,628.000
1,292,400.000
70,200.000
853,782.920
2,655,000.000
126,267.250
50,546.880
193,992.000
351,197.900
1,250,004.000
956,232.380
41,250.000
75,386.400
83,527.000
1,440,000.000
250,450.000
35,673.500

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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مشروع تطوير
مشروع تطوير
شكالطة
شكالطة
زيت ذره
زيت عباد الشمس
عجول حية
مواد خام طالء
دجاج مجمد
أدوية بشرية
طالء ومستلزماته
اجهزة محمول
هواتف محمول
لفات حديد
أكياس تعبئة
حليب
لفات حديد
ادوية بيطرية
حليب
أدوية بيطرية
زيت درة
حفاظات
خدمي
زيت ذرة مكرر
معدات زراعية
مستلزمات زراعية
BARLEY
سجاد بانواعه
شكالطة

عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عزالدين الهادي سالم العماري
عزالدين الهادي سالم العماري
عماد عبدالسالم عمرعريبي
أحمد عبدالسالم على الفرجانى
أحمد عبدالسالم على الفرجانى
الحسن علي أحمد شبش
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير
عصام بشيرمحمد الكالوش
على املهدى على املحبرش
على املهدى على املحبرش
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
باسم يوسف عبدالسالم البشتي
مفتاح سالم على ابوسنينة
ادريس امحمد محمد القويري
أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى
محمد عياد املبروك غرسة
عصام عبدهللا الطيب الشارف
مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي
صالح مسعود محمد مسعود
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
صالح ميالد على ابوالقاسم
عبدالرحيم محمد أمام الغزالى
عبدالرحيم محمد أمام الغزالى
عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني
خليل ميالد عبدهللا
عادل عبد السالم علي الدوادي

مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية بالخير
مصرف الجمهورية بالخير
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف األمان  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة دانوب الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الغيداء إلستيراد املالبس واملواد الغذائية واالثاث والكتب والقرطاسية
شركة بدرة الصنوبرالستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء
شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة
شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية
شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية والطباعة
شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر
شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها

552,080.000
1,692,000.000
841,579.200
2,063,880.000
1,160,000.000
232,000.000
867,441.390
2,520,000.000
464,400.000
42,334.000
37,324.800
1,250,000.000
600,000.000
205,299.300
50,478.000
73,530.000
22,912.000
281,696.250
515,168.000
939,600.000
97,000.000
224,000.000
440,000.000
37,800.000
247,983.360
540,800.000
280,553.600
343,478.000
955,694.360
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معجون طماطم
زبدة
عصير
زبدة
زبدة
سليلوز روول
وحدات تبريد
ذرة
ريسيفر
أدوية بشرية
حليب
دجاج مجمد
سكرابيض
مسطحات خشبية
شرائح كرتون
سخانات
ميكروويف
كيك وشكوالته
مواد خام
دجاج مجمد
غساالت ثياب
رول ورق مواد خام
اسمنت
سكربنى
حليب
عجول حيه
مواد خام
مركزاناناس
حليب بودرة

فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
خالد عبد الحفيظ خليفة العاشوري
فوزي محمد الصغيرابوسديرة
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
طارق محمد محمد املقصبي
خالد الصادق الالفي لحول
خميس حلمي ابراهيم املغربي
امحمد سالم امحمد عنيبه
عزالدين ميالد احمد ابو ظهير
اسامة خليفة الهاشمي املقلة
لطفي الهادي عمار السهيلي
اكرم سالم الصادق عمار
اكرم سالم الصادق عمار
عبدالناصرعبدالسالم حسين
محمد عبد السالم محمد الهازل
اكرم محمد رجب الذيب
حسام نصرالدين سالم الشاملي
محمود محمد عبدالنبى النافوزى
الزبيرعبد السالم ابراهم صليل
عبدالفتاح محمد جبريل بن عروس
امل عبد السالم رمضان محمد
عبدالرؤوف علي محمد تنتوش
صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
الواحة  -فرع الخدمات االسالميه مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الجزيرة الكبرى لصناعة االلومنيوم والشبابيك الالستيكية
شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النو افد و ملحقاتها
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 كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
شركة الجوهرة الليبية الالمعة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و
شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة الرؤية االلكترونية لتقنية املعلومات
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف
شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف
شركة رياض العوافي الستيراد املواد الغذائية
شركة امليس الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومسنلزمات االم والطفل
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
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 امليسم الستيراد السيارات وصيانتها
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز
شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية
شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية

85,894.420
147,935.000
3,121,077.600
1,398,000.000
996,512.000
842,803.200
224,550.140
55,000.000
4,735,308.400
1,155,000.000
656,130.000
189,207.500
99,990.000
80,580.000
47,040.000
179,660.000
175,000.000
73,200.000
728,700.000
122,500.000
106,093.000
90,608.040
103,851.000
8,831.990
175,000.000
989,400.000
168,350.000
220,000.000
135,082.000
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مستلزمات تشغيل
مستلزمات تشغيل
حليب مكثف
حليب بودرة
حليب مكثف
جبنة إدام
مصبعات
اسمنت بورتالندي
مستلزمات طبية
حليب أطفال
تن
شكالطة
استشارات خدمية
لفات حديد
حديد صناعي
مواد خام
مواد خام
جبنة
ادوية بشرية
اكسسوارات PVC
ألواح كوبست
اكسسوارات PVC
قطع غيار
استحقاق خدمة
مضافات اعالف
تونةخام
حلوه شاميه
معجون طماطم
معدات

عبدالحميد مسعود ونيس محمد
بشيرعبدهللا بشيرالقندوز
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
فهمي بشيرعمرامليطوني
منصور فرج سليمان هويدي
موفق أحمد محمد املغربي
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
مدهللا حماد نصيرادريس
محمد علي محمد ابراهيم
مراد مسعود بركة تنتوش
محمد مفتاح محمد هديه
محمد مفتاح محمد هديه
محمد الهادي محمد ونيس
محمد الهادي محمد ونيس
نفيسه عبد اللطيف ابو عزه
عمرمحمد عمرالطبال
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
مروان خليفة محمد املنتصر
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عبدهللا سالم مفتاح عامر
محمد سالم على االطرش
جمعة سليمان سالم الفقى
علي أحمد حسين حسين املطردى
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -املقريف
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 ـ أبو مليانة
الواحة  -فرع الخدمات االسالميه مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي

شركه التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها
شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية
شركة صح لألعمال األملونيوم والديكور
شركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية
شركة ناصية الخيرالستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الصراحة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقروغرف التبريد
شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املتحدة الليبية إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وغيرالكهربائية وقطع
شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة نهضة ليبيا لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات
شركة قرطاج للصناعات الغذائية
شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات

81,945.750
433,650.000
41,952.560
24,085.000
42,449.200
251,656.000
108,456.750
117,236.640
600,958.000
96,831.650
11,619.760
335,100.000
180,968.680
1,174,500.000
138,000.000
215,379.000
79,440.000
86,880.000
53,000.000
224,662.000
359,200.000
108,690.000
4,339,760.000
190,900.000
129,375.000
188,400.000
91,234.080
447,300.000
447,092.540
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مضخات مياه
تن
مستلزمات انتاج
مواد عازلة للرطوبة
مواد عازلة للرطوبة
نضائد السيارات
صابون
مستلزمات زراعية
مضخات
مستلزمات زراعية
سماد زراعى
زيتون
أدوية بيطرية
قطع غيار االت
مواد خام
الواح عازلة
جبنة
جبنة
قطع غيار تدفئة
غاز طهي
أدوية بشرية
أدوية بشرية
اعالف حيوانات
فستق
نواة بندق
نبات الحمص
شفرات حالقة
مستلزمات تشغيل
معدات وخدمات

محمد احمد سعد غريبه
فتحي عبد الحميد علي النيهوم
صالح الهادي مصطفي املحيش ي
مخلوف إسماعيل عثمان مخلوف
مخلوف إسماعيل عثمان مخلوف
مصطفي إبراهيم محمد الكشر
علي فتحي محمود العائب
الحسين عمرعبدهللا املجري
الحسين عمرعبدهللا املجري
الحسين عمرعبدهللا املجري
أسماء صالح مسعود النقراط
منجي الصادق السوري الوحيش ي
عزالدين محمد على االطرش
محمد املهدي الصادق بغدادي الضراط
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
ابراهيم عبدالسالم ابوضهير
رضا رمضان سالم قربادى
الطاهرمحمد عيس ى القبالوي
عبدهللا محمود فرج الجهيمي
عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر
احمد فرج على جمعة
احمد فرج على جمعة
فتحى املشاط خليفة اوحيدة
الهادي منصور احمد ابوسنينه
الهادي منصور احمد ابوسنينه
الهادي منصور احمد ابوسنينه
عبدالرحيم عبدالفتاح سالم بوشنب
أمال املهدي ابراهيم قداد
يوسف عمرمحمد حدود

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف الصحاري  -بنغازى
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

144,995.990
373,124.000
26,250.000
72,739.000

EUR
USD
USD
EUR

مواد بناء
قهوة نسكافيه
مواد صحية
مواد صحية

الزروق مفتاح الزروق التير
محمد مفتاح الزروق التير
عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة الريادة فارما الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة غصن الزيتون الستيراد املواد الغذائية
شركة البشائرالستيراد املواد الكهربائية
شركة الريان املثالية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ
شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات
شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة مترالعالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة مترالعالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها

62,402.340
122,385.000
500,100.000
116,000.000
117,408.000
86,680.450
63,931.270
967,500.000
104,730.390
236,450.000
161,540.000
315,000.000
88,378.440
46,936.750
221,910.000
69,020.000
159,930.000
483,840.000
492,817.180
430,000.000
395,000.000
275,000.000
19,166.000
60,432.000

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

قطع غيار آالت
آالت زراعية
آالت زراعية
حبل تربيط حديد
سخانات مياه
ادوية بشرية
جبنة
سكر
كرون فلكس
حديد صناعي
حديد صناعي
لفات حديد
لفات حديد
برنجلزبطاطا
أسالك كهربائية
تفاح
مواد تنظيف
بيض مخصب
ادوية ومعدات طبي
مستلزمات طبية
اسمدة
بذور
خاليات تبريد
قطع غياركهربائية

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
طارق محمد عبدهللا الزوبي
سعد ضو سعد ابوستة
ماهرمحمد الصويعي ناجي
ماهرمحمد الصويعي ناجي
ماهرمحمد الصويعي ناجي
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
عبد الرزاق الطاهرمحمد الكشيك
كريمة الطاهرمحمد سعيد
محمود عبدهللا علي الهمالي
عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل
محمد خليفة عبود ابراهيم
حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير
حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير
طه التومي محمد بن رمضان
طه التومي محمد بن رمضان
رمضان فرج محمد الصقع
رمضان فرج محمد الصقع

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
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شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة
شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة نور الشرق الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة ثمار الجبل الستراد املواد الغذائية
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغدائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة
شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز
شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية
شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية
شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية
شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية
شركة جبل النور الستيراد املواد الغذائية
شركة روان الستيراد املواد الغذائية
شركة الغذاء املختارالستيراد املواد الغذائية
شركة الصقور الواعدة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم
شركة الصقور الواعدة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم
شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف

187,200.000
528,047.270
288,500.000
190,750.000
104,375.000
261,700.000
217,192.000
282,150.000
690,000.000
530,000.000
1,683,500.000
363,000.000
1,659,000.000
51,010.000
159,360.000
54,550.000
50,000.000
4,710,000.000
36,000.000
349,977.600
220,016.400
140,000.000
105,008.000
17,715.120
4,975,000.000
1,926,400.000
1,871,360.000
154,747.720
145,152.000

USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
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شكالته
كوابل الكترونية
مايكروويف
تونة
تونة
BLACK TEA
رو افع هونداي
شاهى اخضر
مواد صحية
لفات حديد
لفات حديد
تونه
زيت ذرة
امالح غذائية
عبوات
امالح غذائية
صفيح مطبوع
شعيراعالف
حبيبات لدائن
فواكه ( كمثرى)
تفاح
زيت زيتون
خميرة
زيتون معلب
لحوم مجممدة
دجاج مجمد
دجاج مجمد
خالطات+مكمالت
مواد عناية بالجسم

عاطف العماري احميدة الحداد
حاتم الصادق محمد بن ساس ى
هيفاء محمد عبد السالم شيلة
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني
إسماعيل املهدي رمضان كريرة
ميالد محمد علي الصفراني
سعيد محمد سعيد كردي
عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد
معاد رمضان مصطفى شكالوون
معاد رمضان مصطفى شكالوون
سراج سعيد ميلود الغبار
عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
علي امحمد محمد ابودينة
عبدالكريم ناجى احمد وهيبه
محمد عالء نصرالدين بن صوفية
رياض احمد سلطان املنصوري
رياض احمد سلطان املنصوري
رياض احمد سلطان املنصوري
محمد عبدالسالم الطاهرالشيبانى
سالم احمد سالم زكرى
ايمن مصباح احمد وهيبه
جمعه عبدالسالم عمرإنتيفه
جمعه عبدالسالم عمرإنتيفه
سالم محمد محجوب ابوعزوم
اكرم احمد اكرم رشاد

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 األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
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
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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 الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -ذات العماد
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة دار الوفاء الستيراد املواد الغذائية
شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي
شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية
شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة
شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة الربيع األبيض الستيراد االثاث ومكمالته
شركة التو افق الدولية الستيراد مواد التنظيف املحدودة
شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات
شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة النور الطيب للصناعات الغذائية
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة رند للصناعات الغذائية
شركة رند للصناعات الغذائية
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

133,675.000
1,838,700.000
42,187.500
35,872.000
330,048.000
1,000,040.000
109,996.480
253,576.250
129,172.000
35,500.000
288,482.500
78,534.720
150,000.000
3,202,776.000
409,790.000
578,130.000
2,288,100.000
422,280.000
470,893.400
89,800.000
4,875,000.000
1,145,664.000
691,000.000
1,462,500.000
444,384.000
110,880.000
541,263.870
102,500.000
237,816.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
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دجاج مجمد
تونة
علكة
حلوه
خميرة
اجهزة هاتف
أرز
قطاعات املنيوم
مكسرات
ادوية
مواد خام
مواد خام
أثاث
مواد تنظيف
لفائف مجلفن
زيت عباد الشمس
تونة معلبة
موز اخضر
أدوية بشرية
حليب اطفال
ذرة
موز
ارز
حليب اطفال
حليب اطفال
إطارات معدنية
مواد خام
طبالت بالستيك
افران

عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
عادل مفتاح احمد بالشيخ
سعيد عبدهللا املنصوري
سعيد عبدهللا املنصوري
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
ميالد سالم ابو سنينة
عبد الرزاق محمد خليفه جحا
املهدى منصور احمد ابو سنينه
حمزة محمدياسين الطاهرعريبي
منصور عمرجبران جبران
فتحي سالم فيتور بن فيتور
منصور عمرجبران جبران
امحمد محمد امحمد شادي
فتحي سالم فيتور بن فيتور
بشيرحاجي بشيرالعكاري
علي فرج صالح موس ى
امال املهدى ابراهيم قداد
محمد الصديق احمد القويري
أيوب سعيد جمعة الصكيك
أية عبدالناصراملهدي قداد
رجب محمد علي الشاطر
ناجى فرج ابراهيم خالد
ايمن مصباح احمد وهيبة
ايمن مصباح احمد وهيبة
امحمد الهادي امحمد أبورويص
مفتاح احمد مفتاح سبس ي
مفتاح احمد مفتاح سبس ي
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك

مصرف الجمهورية  -ميزران
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة

شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الليبية للمواني
شركة الليبية للمواني
شركة الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
مصنع الرفيع للصناعات الخشبية
مصنع الرفيع للصناعات الخشبية
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة زار لصناعة بي في س ي واالملونيوم
شركة الخيمة االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية
شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة العاصمة الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات
شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة الدرب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية
شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية
شركة اساس العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف

1,044,951.680
346,382.000
24,000.000
4,080.000
234,900.000
863,604.000
281,872.500
222,277.500
43,600.000
200,000.000
428,870.000
402,376.220
259,808.220
901,175.000
2,489,990.500
63,800.000
227,200.000
2,111,042.800
1,332,746.100
2,103,411.200
120,841.120
1,078,475.000
2,346,100.000
90,000.000
72,770.640
72,838.280
91,260.000
433,789.200
44,399.100

USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
TND
EUR
TND
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
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مكيفات
افران
حبال
قطع غيار
معدات طبية
غساالت
مواد خام طالء
ملحقات صحية
دورات تدريبي
مقابل خدمات
خشب صناعي
خشب صناعي
اخشاب
بي في س ي
معدات طبية
تونة
شاهي
زبدة
جبنة
مستلزمات خبز
صبغة
مكونات اجهزة
سيارات تويوتا
تونة
جبنة مزوريال
سيراميك
زيت ذرة صافي
زيت زيتون
مواد تنظيف

جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
محمد على محمد حميدان
محمد على محمد حميدان
حمزة صالح محمد جحا
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة
هيثم معمرعميرطيطش
علي عبد السالم علي بنور
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مروان محمد رمضان املجيديب
مروان محمد رمضان املجيديب
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
انبيه رمضان انبيه فليفل
ميسون املولدي الهادي علي
ابتسام امحمد رمضان اغنيوة
ابتسام امحمد رمضان اغنيوة
حسين علي حماد مفتاح
حسين علي حماد مفتاح
حسين علي حماد مفتاح
مفتاح جمعة سالم الرقيق
وليد الهادي محمد الورفلي
محمد احمد علي ابوتركية
زكريا محمد سالم البنغازي
زكريا محمد سالم البنغازي
عبدالخالق مسعود إبراهيم تيكة
طارق صالح مسعود محمد
طارق صالح مسعود محمد
اسماعيل أحمد محمد العاتي

مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
الواحة  -فرع الخدمات االسالميه مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
مصنع راشد لطحن بن وتوابل
شركة تالية الستيراد املواد الغذائية
شركه الوتد للمطاحن واالعالف
شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية
شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث
شركة قصراملنارة الستيراد األثاث
شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها
شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة
شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو افذ
شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها
شركة مجموعة الخليج الزاهرالستيراد املواد الغذائية
شركة مجموعة الخليج الزاهرالستيراد املواد الغذائية
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة جبل الجليد إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيركهربائية وقطع غيارها و
شركة القمة الذهبية لصناعة الطوب االسمني
شركة دوام الرقي الستيراد االثات
شركة عطاء الساحل الستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة نجوم الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية
شركة دار الخيرات األول الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

160,720.000
60,325.000
46,000.000
136,000.000
2,268,000.000
97,650.000
488,276.110
75,303.000
29,734.000
277,960.000
3,756,788.000
2,960,000.000
3,480,750.000
1,078,479.720
734,640.000
221,200.000
288,230.000
102,000.000
42,380.000
349,332.000
722,500.000
1,328,250.000
76,700.000
91,340.420
177,016.960
417,490.000
2,830,481.070
86,880.000
414,000.000

EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
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مسطحات خشبية
مستلزمات تشغيل
محمصة بن وتوابل
سردين
دره حب
بطاطا مجمدة
نضائد سيارات
اثاث
اثاث
شاشات
معدات طبية
االت تشغيل
زيت ذرة
مسطحات بالستيك
هواتف
تونة
تونة
شامبو
قطع غيار تكيف
أحدية
هواتف نقالة
اكياس اسمنت
ابواب جاهزة
مستلزمات زراعية
باركيه وملحقاته
قضبان أسالك
سداد التزامات
جبنة
سكر

عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
الهادى عمرمصطفى راشد
اسماعيل محمد محمد الغاوي
عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال
حسين البشيرمحمد الضراط
محمد صالح بشيرالقاض ي
محمد أحمد رمضان الرمالي
محمد أحمد رمضان الرمالي
شرف الدين عبدالسالم محمد املودى
محمد يوسف الهادي خلف
نوري احمد مسعود تالله
مؤيد عامرمحمد فرفر
حمزه مفتاح علي التومي
حسين فرج ابراهيم ابوفطيرة
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
ابراهيم عبدهللا علي محمد
عبدالرؤوف محمد بشيرعطيه
رضاء بشيرمصطفى الكبير
محمد عمرابراهيم املحبرش
امنة الهادي مولود الغرابلي
عبداملنعم أبوالقاسم عبدهللا الحرم
نور الدين فرج رمضان الهوش
خالد مراجع ميالد بريك
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
ناصرعثمان مصطفى الضراط
عمارعبد القادر سالم عبد القادر
الهادي خالد عبدالسالم مفتاح ارحومة

مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
الواحة  -فرع الخدمات االسالميه مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الواحة  -رع تاجوراء
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة املوجة للصناعات االلكترونية
شركة املوجة للصناعات االلكترونية
شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة هاتف ليبيا
شركة هاتف ليبيا
شركة هاتف ليبيا
شركة هاتف ليبيا
شركة جواهرافريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة جواهرافريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة سماء الالمع الستيراد املعدات الطبية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة السلوي للصناعات الغذائية وتقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية
شركة املهندس للصناعات البالستيكية و االشغال املعدنية
شركة املرصد الساطع الستيراد املعدات الطبية
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة البركة الدائمة للصناعات الغذائية
شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة
شركةرو افد املستقبل الستيراد املواد الغذائية
شركةرو افد املستقبل الستيراد املواد الغذائية

1,234,425.000
1,392,975.000
1,755,000.000
151,193.960
595,539.500
686,000.000
335,000.000
1,764,750.000
2,975,000.000
3,952,890.000
836,180.000
1,600,200.000
158,507.110
200,031.390
293,433.480
234,000.000
3,274,700.000
2,900,000.000
765,000.000
848,100.000
144,976.000
140,240.000
802,046.000
687,468.000
3,967,526.000
202,500.000
1,095,000.000
120,437.840
393,956.640

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
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مكونات أجهزة
مكونات أجهزة
لحم بقرمجمد
خدمات فنية
صيانة للمنظومة
دعم فني
خدمات فنية
عجول حية
لحم بقرمجمد
مستلزمات طيبة
مواد تعبئة وتغليف
معدات طبية
خدمات ارضية
خدمات أرضية
مصاريف عبور
مستلزمات انتاج
مواد خام
معدات طبية
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مستلزمات طبية
لحم دجاج مجمد
عجول حية
كيك
بسكويت ويفر

عبدهللا أحمد محمد االحول
عبدهللا أحمد محمد االحول
امال املهدى ابراهيم قداد
محمد على على بالرأس على
محمد على على بالرأس على
محمد على على بالرأس على
محمد على على بالرأس على
عاطف علي سالم بدر
عاطف علي سالم بدر
محمد عادل محمد الدويهش
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
نجية رمضان سالمة الترهوني
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
رضوان ضيف هللا الهاشمي الغزيوي
بشيرسليمان ابو عجيلة قداد
تركية ساس ي ابراهيم بشون
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
علي خالد علي حمودة
سليمة مفتاح محمد البهلول
لطفى املبروك سليمان بركش
محمد محمد حسين طابون
محمد محمد حسين طابون

الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة دار الخبرة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة ظالل الخليج الستيراد الحاسب االلي
شركة إشادة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة املهام الستيراد املواد الغدائية
شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الفدائية
شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الفدائية
شركة السند املتين الستراد مواد الخام
شركة أشاهرالستيراد املعدات الطبية
شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية
شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز
شركة علم االمان الستيراد املواد الغدائية
شركة اسدام الستيراد املعدات الطبية
شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث
شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية
شركة دروب النماء لصناعة مواد البناء والصناعات والصناعات الحديدية وسحب
شركة وابل الستيراد املعدات الطبية
شركة جلوبال لصناعة مواد البناء والطالء واملعاجين والبالستيك واملواد الخام
شركة االثيراالول الستيراد املعدات الطبية
شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية
شركة فارس املتميزة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية
شركة سما ليبيا لصناعة االعالف
شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

450,000.000
450,000.000
101,832.340
97,500.000
1,225,840.000
180,300.000
1,501,115.000
148,000.000
535,257.600
513,216.000
3,217,744.800
3,858,212.000
2,471,770.000
5,390,000.000
966,500.000
3,799,349.000
2,089,350.250
4,810,072.800
420,000.000
443,242.750
3,821,805.000
2,310,000.000
3,458,245.000
829,894.000
3,491,546.000
3,644,999.000
996,840.000
123,624.000
862,320.000

USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
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مالبس
مالبس
مواد كهربائية
شكالطة
هواتف واجهزة
اجهزة حاسوب
مكونات مواد منزلية
حليب
جبنة
حليب
مناديل مبللة قماش
مستلزمات طبية
قطع غيار
قمح
زيت ذرة
مستلزمات طبية
مواد خام للصناعة
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
معدات طبية
قضبان حديدية
مستلزمات طبية
مواد خام
معدات طبية
معدات طبية
مطهرات ومعقمات
اعالف
مشروبات

محمد علي سلطان
محمد علي سلطان
محمد عبدهللا احمد ابوفارس
رجب مفتاح محمد الجاندي
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
حامد فرج احمد السيلينى
عالء الدين علي احمد الغضبان
محمد ابراهيم كامل الطقوق
نوفل الصيد معتوق البوعيش ي
نوفل الصيد معتوق البوعيش ي
عبدالرؤوف أبوبكرصالح مسعود
ياسمين عبدالوهاب احمد
فتحى عبدالحميد على النيهوم
صفاء حسين ابراهيم بن صليل
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
شعبان الهادى محمد شلوف
عالء الدين على احمد الغضبان
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
نادر يوسف الهادي
عماد عبدهللا علي االجهر
خالد عبدالرزاق محمد خالد
حسين فضيل امغرغرحسين
حسام الدين عادل محمد
هيثم عادل محمد الدويهش
منصور رمضان منصور العاتي
صالح محمد علي شقلوف أبوبريدعة
محمد البشيرمحمد الشباح

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف األمان  -الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -مصراته
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية
شركة تلمسان املتميزة الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل

530,500.000
2,620,523.000

TND
USD
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تن+صردينة
معدات طبية

علي محمد عبدالعظيم شتوان
هدى رمضان محمد علي

مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

