تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2021/11/18حتى .2021/12/01

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

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو افذ
مصنع العصامي لصناعة الطالء
شركة سلطان الخيرإلستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية
شركة املجموعة املتكاملة الستيراد املواد الغدائية
شركة ليبيا الحرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
منصع ابناء بالحاج لصناعة االبواب والنو افد واالشكال الهندسية من االملونيوم والبي في
شركة الكافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النيازك الذهبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكة الطازجة
شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

69,593.000
748,000.000
37,379.000
357,500.000
1,848,744.000
1,519,200.000
2,590,315.500
706,903.400
712,549.300
93,444.000
1,512,166.000
157,300.000
164,060.200
71,592.000
1,101,180.500
829,500.000
568,750.000
247,306.000
787,381.590
112,994.600
226,800.000
147,069.760
170,561.430

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

طحينة
أخشاب
مستلزمات طالء
تونة معلبة
زيت
طماطم
تونة
حفاظات
بسكويت
حلوي
تونة
مولدات
افران وغاز طبخ
غساالت
مستلزمات تشغيل
زيت ذرة
سردينة
وحدات وصمامات
بطاريات
اطارات
بطاطا مجمدة
اطارات
اطارات

رمضان سالم علي أبوسنينة
عماد عبدهللا علي االجهر
عصام بشيرمحمد الكالوش
محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
ناصريحى عمرعسكر
سيد على عبدالغني علي
سيد على عبدالغني علي
طارق الجالى عمرابوزخار
موس ى علي يونس موس ى
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
جمعة احمد عبدهللا بالحاج
خيرية محمد خليفة الشريف
احمد محمد احمد ابو حالله
خالد القمودي القنطري الحافي
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة
خليل محمد الصديق الرايس
خليل محمد الصديق الرايس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
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شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية
شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية
شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية
شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية
شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية
شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل

663,304.660
386,532.000
469,248.000
206,751.860
219,396.360
300,313.000
52,400.000
9,602,030.000
17,902.000
25,288.000
100,000.000
18,000.000
53,534.240
136,525.100
468,750.000
19,440.340
19,950.750
55,814.620
46,623.650
24,906.520
314,933.370
657,622.000
126,720.000
45,238.900
136,510.000
296,035.000
3,150,000.000
1,738,650.000
485,958.000

USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SAR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
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نضائد
مكيفات
مواد خام
ادوية بشرية
جبنة
اجهزة طبية
اكياس للتعبئة
قمح طري
صيانة قطع غيار
قطع غيار
اصالح هيكل طائرة
صيانة قطع غيار
قطع غيار
رسوم عقد التبادلي
رسوم كفالة وكيل
قطع غيار
مقابل االشتراك
منظومة الحجز
شحن قطع غيار
صيانة قطع غيار
قطاعات PVC
مضخات
دهون نباتية خام
كورنفلكس
مواد خام
نقاالت
دهن حليب
شكالطة
اغذية اطفال

خليل محمد الصديق الرايس
جمال حسين سالم الكشر
صالح عميرمحمد طيطش
محمد مسعود عمرو الزرقي
سامي رمضان محمد بن سعد
حسان عبدالقادر محمد بودقه
الزناتي ضو منصورضو
صالح جماعة بهيج احمد
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبالعاطى بلعيد احمد املشيخى
الهادي محمد خليفة جحا
عبدهللا عمرعبدهللا املجري
هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني
محمد الصغيرعلي وهيبه
محمد ابورويلة غيث ابورويلة
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد الطيب محمد الزواوي
معاذ ادم ابراهيم البصير

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوحدة  -فرع الجادة
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة الغزالة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة شمال ليبيا الستيراد املعدات النفطية
شركة مرجان البحرالستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم
شركة مرجان البحرالستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم
شركة الشط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الشط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة
مصنع املربي لصناعة األعالف
شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية
شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي
شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي
شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف
شركة املشرقة الستيراد الحيوانات والطيور
شركة القلعة السنيراد االلومونيوم
شركة السلطان للصناعات البالستكية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النجع لتعبئة املياه واملشروبات
مجموعة الخيمة لصناعة الخيام وأغطية السيارات
شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية

115,718.400
102,710.370
515,920.000
1,756,872.820
239,528.560
52,000.000
214,800.000
70,518.190
607,980.000
42,373.000
168,680.000
61,100.000
249,220.150
29,074.930
3,300,000.000
3,250,000.000
727,750.000
1,415,375.000
598,300.000
40,750.520
6,600,000.000
89,760.000
617,408.610
213,900.000
198,000.000
42,577.920
70,750.750
270,442.000
44,160.000

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
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مواد بناء
نضائد
اغدية اطفال
حفاظات +مناديل
مضخه وقود
كلب بحر
جمبري أحمرمجمد
أدوات ورش عمل
سخانات مياة
مراجعه حسابات
مكمالت لصتاعة
شاهي
انابيب بي بي ار
بهارات
سكر
سكر
تونة
معجون طماطم
إطارات
كريمة حلويات
فول الصويا
عجول حية
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
قماش مشمع
قرطاسية
كورنفلكس

محمد محمد العياش خضورة
علي محمد علي الزويبك
احمد السويح عبد السالم السويح
احمد السويح عبد السالم السويح
الصديق محمود إمحمد عراب
خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة
خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة
فرج محمد احمد الجطالوي
فرج محمد احمد الجطالوي
جالل ابراهيم حسني
محمد مصطفى محمد قرقوره
الفيتوري على الفيتوري النعمي
الصادق نصيرفرج البوعيش ي
أشرف علي مصطفى شرف الدين
صالح ميالد علي العماري
صالح ميالد علي العماري
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
مصطفي احمد املجراب
حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل
امحمد أبوبكرفرج السالمي
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
محمد عبدالجليل إبراهيم سلطان
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبد الناصرالهمالي بشيرالرنتوتي
عبدالسالم محمد سليمان الكاوان
خليفه محمد علي ابوطوبه
حسام محمد ابو زريبه طرنيش

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -الرشيد
مصرف الصحاري  -الرشيد
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع العزيزية
املصرف التجاري الوطني  -املدينة
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف الخليج االول الليبي

شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
الشركة العامة للكهرباء
شركة الفضيل الستيراد االطارات
شركة السبق التقني الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية
شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية
شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية
شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل املختلفة
شركة سماء الوطن الستيراد األدوية واملعدات الطبية ذات مسئولية محدودة
شركة نور طرابلس لصناعة االبواب والنو افد االملونيوم والبى فى س ى
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة التوازن الستيراد التبغ والسجائرومستلزماتها
شركة فرداس الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء
مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة شيماء للصناعات الغذائية
شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة البراق للنقل الجوي
شركة البراق للنقل الجوي
شركة البراق للنقل الجوي
شركة البراق للنقل الجوي
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة املوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائية

92,189.400
40,170.000
500,000.000
107,794.680
96,130.000
79,994.880
210,240.000
130,320.000
111,264.800
50,175.000
243,782.840
605,239.300
311,250.000
1,547,280.000
53,058.240
146,732.800
236,250.000
367,432.270
426,854.000
110,700.000
854,625.000
2,550,000.000
3,126.870
11,763.700
2,655.420
1,716.710
210,134.420
278,737.600
83,345.360

EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
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جبنة
زيت زيتون
رسوم تراخيص
إطارات
اجهزة حاسب الي
أرز
ارز
بيض مخصب
اطارات
حفاظات ومناديل
مواد خام بي في س ي
بسكويت
مواد خام
سجائر
جبنة كريمة
سيراميك
مواد خام طالء
اطارات
اطارات
مواد خام
جبنة شرائح شيدر
أرز
قيمة مالحة الجوية
تكاليف طريق جوي
عبور اجواء املصرية
مالحة الجوية مصر
قطع غيارمضخات
دجاج مجمد
ارز

حسام محمد ابو زريبه طرنيش
حسام محمد ابو زريبه طرنيش
عبداملجيد محمد الصادق حمزه
سالم رمضان عبد الحفيظ قدح
عبدالسالم مصطفى محمد األشهب
محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي
محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي
طارق املهدي ابراهيم قداد
هدى محمود علي الكالوش
عبدالكريم بشيرالنفاتي
محمد املهدى الهادى ابوشاقور
عزالدين الهادي سالم العماري
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
مفتاح ضو علي انقاجي
عالء عزالدين سالم كرناف
رضا املبروك خليفة عبد هللا
الحسن علي أحمد شبش
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
جبريل محمد جبريل الكوت
محمد الطيب العمورى الصغير
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
فيصل العربى محمد زعميط
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
تاج الدين محمد عيس ى الرزاقي

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الواحة  -وكاله سوق الجمعه
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف املتحد  -وكالة صرمان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
الواحة  -فرع الخدمات االسالميه مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة تعزيزلصناعة مواد البناء
شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية
الشركة االهلية لالسمنت
شركة منافع الستيراد املواد الغذائية
شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم
شركة طيبة الخيرالستيراد االالت و املعدات الزراعية و البذورواالسمدة
شركة طيبة الخيرالستيراد االالت و املعدات الزراعية و البذورواالسمدة
شركة العربان الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة السديد الستيراد املواد الغدائية
شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه
شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه

451,650.000
1,238,892.510
1,773,221.230
113,632.000
447,048.000
241,200.000
2,305,089.200
113,125.000
630,846.000
480,877.700
923,437.080
8,495,653.000
108,346.000
39,720.000
75,889.250
90,400.000
116,694.000
100,256.000
1,100,400.000
61,367.940
89,215.390
82,526.110
14,962.500
432,062.930
439,824.430
34,089.600
1,150,000.000
461,100.000
227,250.000

USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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أجهزة حاسوب
حركة مكاملات
حركة مكاملات
لفات حديد
لفات حديد
لفات حديد
زيوت سيارات
شيدر
نسكافه
علكة وحلوي
جبنة
مواد خام
ادوية
اآلت ومعدات
أغدية حساسية
جبنة مثلثات
اسمدة
أسمدة
حفاظات
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
حليب أربوريا معقم
قمح
زيت ذرة وزيت عباد
تونة معلبة

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
محمد عمران خليفة بن عون
محمد عبدالحكيم الطاهرعريبى
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
حسين محمد الطاهرعيس ى
أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى
عبد البارئ على الهادى العروس ى
محمد عياد املبروك غرسة
خيرية الحاج عبدالحفيظ اعطيه
محمد نجيب التوهامي علي الراحي
محمد نجيب التوهامي علي الراحي
صالح مسعود محمد مسعود
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
مندرعبدالرحمن محمد الغرياني
صالح ميالد علي العماري
عبد الهادي احمد الصيد بيوك
عبد الهادي احمد الصيد بيوك

مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
مصرف الجمهورية  -عين زاره
مصرف الجمهورية  -عين زاره
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة اسيل الخيرالستيراد املواد الغذائية
شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل
شركة املستقبل الواضح إلستيراد مستلزمات االم و الطفل
شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف
شركة اللؤلؤة الستيراد العطور ومواد الزينة
شركة الزيتونة العريقة للصناعات الغدائية
شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة عبيراملراعي الستيراد املواد الغذائية
شركة عبيراملراعي الستيراد املواد الغذائية
شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية
شركة أويا الدولية للطيران ذات املسئولية املحدودة
شركة التنارة لصيد وتعليب االسماك
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه
شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية
شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية

49,550.000
332,100.000
343,740.000
3,300,000.000
411,300.000
87,000.000
642,600.000
57,500.000
7,000.000
2,700.000
7,200.000
82,547.500
145,649.940
275,000.000
60,400.000
662.400
28,000.000
2,975,000.000
2,945,000.000
332,800.000
71,884.000
483,605.300
597,000.000
115,240.000
220,800.000
1,050,000.000
200,050.000
265,000.000
3,000,000.000

USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
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شاهي سيالن
حليب اطفال
حليب أطفال
صويا
عطور ومواد زينة
االالت تغليف
زيت نباتي
دعم فني
دعم فني للتجوال
بطافات تفعيل
تجديد اتفاق دعم
خدمات دعم فني
خدمات دعم فني
بطاقات اشتراك
حركة التجوال
تراخيص
اشارة وانترنت
أرز
أرز
مستلزمات تشغيل
ازياء طاقم الطائرة
زيت زيتون لتعليب
شاى
بسكويت كيك
جبنة مثلثات
حفاظات
انارات خشبية
اسمدة
طماطم

سعاد مفتاح سعيد الصابرى
خالد السايح بشيرعمر
خالد السايح بشيرعمر
أنور فرج محمد امسلم
عبدالناصرمحمد فرج الغرياني
مفتاح أبو بكرعمرفكرون
مندر الفاهم عيس ى الجربى
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
محمد عبدالسالم هاشم محمد
محمد عبدالسالم هاشم محمد
محمد عمرالفيتوري السويحلي
فرج سالم ميالد االطيوش
احمد فتحى محمد محمد سميو
عادل عبد السالم علي الدوادي
عادل عبد السالم علي الدوادي
فيصل مولود ابوالقاسم الذوادى
اسماعيل صالح مسعود مسعود
علي محمد محمد ساس ي
محمد مفتاح موس ى العابد
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

مصرف الصحاري  -صرمان
مصرف الجمهورية  -املغاربه
مصرف الجمهورية  -املغاربه
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية
مصرف الجمهورية  -الشاحنات
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
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف اللليبي الخارجي
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  -حى األندلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد

شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية

66,978.650
2,275,000.000
1,362,220.000
130,120.000

EUR
USD
USD
USD

عوازل تبريد
ذرة علف صب
اجهزه الكترونية
مواد خام

فوزي محمد الصغيرابوسديرة
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
طارق محمد محمد املقصبي
محمد رمضان مصباح الراجحى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية
شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية
شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية
شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة أطلس الستيراد االجهزة االكترونية والكهربائية واملنزلية
شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء
شركة املهري السريع لنقل البضائع املحدودة
شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية
شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الهازل املتميزلصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة
شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية
شركة نات ليبيا الستيراد املواش ي واللحوم
شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

81,005.000
380,025.000
72,557.100
92,736.000
713,710.900
145,100.000
200,000.000
3,999,743.000
119,826.000
313,326.000
288,552.500
60,791.100
610,000.000
279,720.000
359,000.000
151,560.000
87,273.600
133,510.000
2,983,000.000
2,375,000.000
1,687,500.000
3,000,000.000
979,651.000
59,130.000

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

كريمة فستق
تن
أرز
شاشات منزلية
مواد كهربائية
أخشاب
خدمات بريد
معدات طبية
زيتون
شكالطة
شكالطة وكيك
بسكويت
مواد خام
بطاطا مجمده
مواش ى
غساالت ثياب
مضخات مياه
قطع غيار سخنات
سكر
تن
مكرونة
شاهي
مستلزمات تشغيل
جبنة

احمد محمد عوض التاجورى
احمد محمد عوض التاجورى
احمد محمد عوض التاجورى
يوسف محمد الهادي كشاد
جمال على محمد الشبو
اسامة خليفة الهاشمي املقلة
أحمد محمد ابراهيم البشاري
محمد عبد السالم ابراهيم على
وليد رمضان على منصور
عبدالناصرعبدالسالم حسين
عبدالناصرعبدالسالم حسين
عبدالناصرعبدالسالم حسين
محمد عبد السالم محمد الهازل
خيري محمد رجب الديب
أنـوربشيرسليمان أبوعـجيلة قـداد
حسام نصرالدين سالم الشاملي
محمد رمضان عبدهللا برأس على
محمد رمضان عبدهللا برأس على
مالك محمد حمد حسين
مالك محمد حمد حسين
مالك محمد حمد حسين
مالك محمد حمد حسين
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
امل عبد السالم رمضان محمد

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
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شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة وادي بي الكبيرإلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية
شركة الدقة األمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة شموس الخيرالستيراد املواد الغذائية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النو افد و ملحقاتها
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم املجمدة
شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة الرؤية االلكترونية لتقنية املعلومات
مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع
شركة وادي النماء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
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
مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية

279,679.600
2,352,985.000
479,625.000
960,000.000
121,501.000
45,356.520
343,478.000
123,119.100
184,144.200
130,560.000
87,510.790
511,358.200
944,451.330
1,690,875.000
300,000.000
970,600.000
1,814,000.000
768,690.000
120,000.000
946,437.930
244,260.000
2,009.070
66,660.000
132,633.000
26,050.970
130,000.000
411,984.500
148,614.000
501,830.000

EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
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زيتون
سيارات
سيارت نوع كيا
سماد
اطارات شاحنات
زيتون ومخلالت
مركزاناناس
غراء
مواد خام الغراض
بالستيك تغليف
مستلزمات تشغيل
حليب مجفف
حليب مجفف
مواد خام
منظومة تبريد
أدوية بشرية
عجول حية
مكيفات
قطع غيار
شكالطة
حديد مجلفن
استخدام سحابة
استشارات خدمية
حديد صناعي
أسمدة
شاشات
قطاعات ألومنيوم
مواد صحية
لفات حديد مدرفلة

امين محمد علي ابوالقاسم
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره
ناصرمحمد ابراهيم الشربف
املحبوب محمد أبومنجل أبوزيدة
مفتاح على محمود الغه
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
بشيرعبدهللا بشيرالقندوز
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
عبد الرحمن مصدق عبد هللا
فهمي بشيرعمرامليطوني
فهمي بشيرعمرامليطوني
عمرمحمد عمرالطبال
لطفى املبروك سليمان بركش
اكرم سالم الصادق عمار
ميالد مفتاح محمد الفرجانى
محمد علي محمد ابراهيم
محمد يوسف محمد أبوتركية
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
مراد مسعود بركة تنتوش
محمد مفتاح محمد هديه
مجدي حسين امحمد عنيبه
أسامة محمد عبدهللا بن خليفة
حسين رمضان محمد املجيديب
عبدهللا محمد عبدهللا زوبي
سالم أحمد علي أبوفارس

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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 األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
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 الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات
شركة الغزل الستيراد املالبس و املنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية
شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة الرضوان الستراد االدوية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة نسيم البحرمصراتة للصناعات الغذائية
شركة نسيم البحرمصراتة للصناعات الغذائية
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركه قصراملناره ألستيراد االثاث

914,652.590
12,096.000
3,604.040
226,488.100
125,720.000
134,524.990
68,855.000
68,380.280
15,000.000
54,440.000
285,895.400
245,000.000
710,951.000
143,614.000
315,000.000
133,056.000
155,311.600
116,330.200
155,585.320
453,051.000
32,524.800
150,090.000
465,440.000
2,240,127.600
2,240,127.600
1,544,402.120
88,563.100
254,560.800
29,250.000

USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
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مستلزمات زراعية
استحقاق خدمة
استحقاق خدمة
تسوية حركة
ايجار سعات
تسوية حركة
ايجار سعات
ايجار سعات
استشارات فنية
تطويرمشروع
مستلزمات أطفال
أحذية
مواد أولية لأللبان
خط انتاج
آلة تعبئة وتغليف
سلك لحام
قرطاسية مدرسية
شامية
ادوية
لفات حديد
مواد تغليف
محول كهربائي
سخانات مياه
مكيفات
مكيفات
أخشاب
معكرونة فورية
مسطحات
أثاث

عبدهللا عمرعبدهللا املجري
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
أميرة عبدالقادرعبدالسالم العماري
خالد عمرمحمد النيحوى
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني
عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف
جمعة سليمان سالم الفقى
طارق رضوان الطاهر الطاهر
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
مفتاح بشيرإبراهيم شاهين الزوبي
مفتاح بشيرإبراهيم شاهين الزوبي
طارق محمد عبدهللا الزوبي
محمد مختارعلى العاتى
محمد مختارعلى العاتى
الطاهرأحمد الطاهرخضر
علي أحمد حسين حسين املطردى
صالح علي عبد السالم الفاس ي
محمد احمد رمضان الرمالي

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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الفالح
املصرف اللليبي الخارجي
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 ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية
شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف
شركة سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النو افذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث
شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية
شركة امليرا الذهبية الستيراد أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها
شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف
شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة
شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية
شركة منارة الساحل 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 املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة ا
شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات
شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات
شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الساطع إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مطالع االنوار الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها
شركة املجد الستيراد معدات االسنان

385,137.600
221,594.300
46,035.840
93,712.100
188,605.000
211,071.280
93,690.400
65,392.000
44,000.000
61,198.150
1,200,035.000
1,093,125.000
93,598.880
173,323.100
805,070.000
3,380,000.000
202,400.000
497,700.000
179,284.000
42,972.000
81,000.000
55,745.200
69,098.800
144,000.000
39,243.400
32,700.000
268,128.000
2,783,830.000
74,079.200
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EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
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EUR
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احمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
حليب
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتى
ثالجات
سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى
مواد تنظيف
سيف االسالم عثمان محمد اابوحنك
إطارات
محمود عبد املولى محمود زغبيه
حليب
محمد صالح عبدهللا بالحاج
PVC PROFILE
فتحي مفتاح حسين اشناق
أقفال
فتحى سالم فيتور بن فيتور
مواد خام
فتحى سالم فيتور بن فيتور
مواد خام
علي محمد عبدالعظيم شتوان
أسماك وفواكه بحر
هيثم عبدالسالم محمد الذويبي
اجهزة هاتف
عبدهللا يوسف عوض الدرويش
زيت طهي
زيت زيتون
رمضان أحمد على النعيري
رمضان أحمد على النعيري
تن معلب
قيس أمطيرجمعة الطريفى
مواد خام
عصام الدين عبد هللا ابراهيم الحشاني
ذرة
حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري
جبنة
حسن عامرالرتيمي طالب
زيت الذرة
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
مواد خام
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
مواد خام
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
مواد خام
هشام الحسين املهدي اشميله
زيوت سيارات
هشام الحسين املهدي اشميله
زيوت سيارات
رضا رمضان سالم قربادى
جبنة
يوسف صالح سالم موس ى
قطع غيار شاحنات
بشرى مصطفى عبدهللا عبد النبى
جبنة مثلتات
نور محمد الطاهرالشائبى
زيت
طالل رضوان الطاهرالطاهر
سيارات نقل
العارف املولدي ابوالقاسم منصور
معدات طبية

مصرف الجمهورية  -وكالة بوعطني
مصرف الجمهورية  -وكالة البريد
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
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
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املتحدة الليبية إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وغيرالكهربائية وقطع
شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية
شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت
شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية
شركة املجال الزاخرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه
شركة أكوا النقية للصناعات الغذائية وتغليفها وتعبئة املياه
شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة الطارق للصناعات الحديدية
شركة ورد الغرب الستيراد مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املختص الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة مسك املدينة للسفرو السياحة
شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ
شركة انسياب الستيراد منظومات الطاقة الشمسية
شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة
شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة
شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة
شركة املؤسس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها ذات املسئولية املحدودة

142,309.000
366,070.000
69,432.000
604,500.000
186,300.000
210,250.000
64,936.000
259,875.000
290,000.000
161,586.000
488,250.000
542,378.000
298,527.450
348,480.000
465,300.000
950,000.000
102,960.000
3,785,000.000
116,577.000
76,000.000
76,000.000
76,000.000
245,000.000
490,752.000
114,670.000
117,262.080
1,970,118.000
505,500.000
2,327,350.000
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سخانات مياه
شاشات عرض
جبنة شرائح
الجرانيت
فستق
منزلية متنوعة
أسالك كهربائية
حمص
ارز
خميرة جافة
تونة معلبة
ثالجات غساالت
قطع غيارجرارات
مواد خام
مواد خام
افران
جبنة شيدر
لفات حديد
مواد تنظيف
اسمنت
اسمنت
اسمنت
تعبئة رصيد
بيض مخصب
منظومات طاقة
جبنة شرائح
أفران
شاشات
مكيفات

عبدهللا محمود فرج الجهيمي
عبدالسالم سليمان عبدالسالم الكشر
محمد بشيرمصطفى الكبير
ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشني
الهادي منصور احمد ابوسنينه
عبدالناصراملهدي الطيار
عبدالحميد فسيخة بهجات العائش
سامله عمارعبدالسالم سويلم
سامله عمارعبدالسالم سويلم
سامله عمارعبدالسالم سويلم
سامله عمارعبدالسالم سويلم
عصام عمرو عياد الغالى
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى
عبد السالم حمدنه فرج الشقعابى
عمرمحمد مفتاح الشريف
ماهرمحمد الصويعي ناجي
ادريس امحمد محمد القويري
عبداللطيف عبدهللا محمد الطويل
عبد الحميد محمد حمدان سوالم
عبد الحميد محمد حمدان سوالم
عبد الحميد محمد حمدان سوالم
محمد عبد السالم الطاهرالشيبانى
محمد خليفة عبود ابراهيم
عبدالرزاق عبداملجيد عبداملجيد عاشور
محمد مصطفى محمد العيساوي
حاتم الصادق محمد بن ساس ى
حاتم الصادق محمد بن ساس ى
حاتم الصادق محمد بن ساس ى

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف النوران  -االدارة العامة
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة فندق اوزو
مصرف الجمهورية  -وكالة فندق اوزو
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس

شركة املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة الوان السماء لصناعة االثاث
شركة عابرة البحار إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة النسرالستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية
شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة القيصرالستيراد املواد الغدائية
شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية
شركة الليبية للحديد والصلب
شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف
شركة مراعي املتوسط الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة املصدر االكيد الستيراد املواد الغذائية
شركة الوداد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنو افذ ومستلزمات الديكور
شركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة مصرف األندلس

784,580.000
85,200.000
1,058,200.000
98,865.000
885,500.000
599,700.000
1,014,650.000
108,737.710
1,334,858.000
631,985.000
120,000.000
83,038.250
153,034.920
82,794.590
2,465,000.000
153,600.000
163,134.000
2,750,000.000
195,000.000
105,241.000
784,580.000
699,600.000
361,492.000
186,000.000
85,114.000
842,776.200
112,000.000
378,590.000
68,902.200
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تن معلب
اقمشة
TUNA
كابل كهربائي
مواد خام
مواد خام
مواد خام
نايلون لف
لفات حديد
لفات حديد
ادوية بشرية
معدات تحاليل طبية

زيت عباد الشمس
ورق تغليف
شاى
قرفة
قطع غيار
مواد تنظيف
معجون طماطم
كروت اختبارات
تن معلب
ارز
شاشات مسطحة
قطع غيار
خميرة
حليب مجفف نيدو
شرائح الومنيوم
زيت ذرة
تجديد تراخيص

ايمن امحمد مسعود املبروك
ابوذر الشارف خليفة سالمة
إسماعيل املهدي رمضان كريرة
عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد
محمد بشيرعلي القائد
حسين فضيل امغرغرحسين
حسين فضيل امغرغرحسين
نجيب مفتاح خليفة البسكيني
معاد رمضان مصطفى شكالوون
معاد رمضان مصطفى شكالوون
أبو عجيلة عمرمحمد فرعون
علي محمد علي ضو
محمد سالم حسين املدهون
محمد عبد الكريم محمد الرعيض
خالد عاشور محمد ابوفردة
دانيه على مفتاح العجيل
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
رفيق الصيد محمد سالم
نعيم محمد محمد عبدهللا
هائل محمود علي الهتكي
كمال الهادي عبدالحميد الشيباني
عبد العزيزبشيرسليمان قداد
مخلوف محمد عبدهللا املشتال
اسامه محمد الهادي أبوكرازة
سعيد عبدهللا املنصوري
مفتاح سالم على ابوسنينة
بدر صالح عبدهللا بالحاج
حميد حامد ابراهيم العجيلي
خالد محمد رجب فيتور

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الواحة  -رع تاجوراء
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت
شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية
شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية
شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية
شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة
شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي
شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة االتحاد الحرالستيراد املواش ي واللحوم
شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة طيبة التجارية للصناعات البالستيكة
شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية
شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة اتماراملتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة اتماراملتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية
شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة السريع الستيراد املواد الغذائية

928,800.000
229,725.000
555,000.000
347,320.000
80,034.400
90,090.000
92,430.000
215,978.000
225,037.500
133,000.000
146,304.000
246,456.000
368,220.000
621,000.000
921,750.000
833,263.200
95,244.200
1,981,760.000
2,302,250.000
772,500.000
473,047.350
182,200.800
187,445.000
191,300.000
671,250.000
2,784,892.500
616,148.490
65,361.670
113,400.000

USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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تن
شاهي
معدات تصليح
أرز
جبن
جبنة
جبنة
ثالجات وغساالت
قطاعات املنيوم
ادوية سكر
البان
حليب مجفف
عجول حية
مواد خام
مواد خام
حليب أطفال
اجهزة الكترونية
تونة معلبة
تونة معلبة
معجون طماطم
اغدية اطفال
جبنة
لفائف مطلية
حليب اطفال
هواتف محمولة
مستلزمات تشغيل
حفاظات اطفال
فوط صحية ومناد
حليب

عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
نوري احمد مسعود تاللة
ايمن حسين ابراهيم بالحاج
عبد املنعم بشيرعجاج
عبدالعزيزعبدهللا عبدالعزيزحسن
عبدالعزيزعبدهللا عبدالعزيزحسن
مصطفى مفتاح محمد العاتي
عبد الرزاق محمد خليفه جحا
حمزة محمدياسين الطاهرعريبي
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
عبدالرحمن مصدق عبدهللا املنصوري
اكرم رجب ابوشناف العطوي
فتحي سالم فيتور بن فيتور
حسين فضيل امغرغرحسين
خالد عبدهللا سعيد املنصوري
وائل رضاء املصري عويطي
عمرسالم محمد احجيبة
علي بشيرعلي االشهب
علي فرج صالح موس ى
لطفية ابراهيم مصطفى الحامي
لطفية ابراهيم مصطفى الحامي
محمد علي محمد الشيخي
أيوب سعيد جمعة الصكيك
عماد علي رمضان البصابص ي
فتحي املشاط خليفة أوحيدة
محمد علي محمد عديله
محمد علي محمد عديله
مصطفى محمد محمد الجويلي

مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الراية الحديثة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة جوهرة أوريكة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة جوهرة أوريكة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الليبية للمواني
شركة الليبية للمواني
شركة الليبية للمواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
الشركة املتحدة للتأمين املساهمة
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة بيت العزالستيراد االجهزة االلكترونية
شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الديار العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة بالدي الخيرللصناعات الغذائية
شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة عنابة الدولية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة املوسم الزراعي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها
شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم
مصنع راس املاجن لصناعة االبواب والنو افد واالشكال الهندسية من االملنيوم والبي في

171,587.000
268,538.840
206,734.260
100,620.000
70,650.000
150,305.000
2,900.000
14,000.000
855.520
2,264,827.500
110,052.800
339,974.160
118,605.000
461,743.000
207,905.600
547,700.000
150,480.000
210,427.500
140,885.040
77,121.780
374,930.100
195,508.590
129,330.000
137,617.400
178,200.000
700,706.600
291,200.000
2,245,320.000
302,009.000
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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ادوية بشرية
إطارات
نضائد
جبنة
حليب
اخشاب
قطع غيار
قطع غيار
قطع غيار
مستلزمات تشغيل
نضائد
مستحقات تأمين
اجهوة منزلية
مواد منزلية
زيوت محركات
اجهزة موبايل
اجهزة مرئية
مواد صحية
مواد صحية
مواد خام
اطارات
سداد فاتورة
أرز
مبيدات زراعية
تونة معلبة
اخشاب
اخشاب
لحوم مجمدة
مستلزمات تشغيل

خالد عمرو رمضان صداع
امحمد الهادي امحمد أبورويص
امحمد الهادي امحمد أبورويص
شهاب الدين فتحي منصور الفاندي
شهاب الدين فتحي منصور الفاندي
الطاهراحمد الطاهرخضر
محمد على محمد حميدان
محمد على محمد حميدان
محمد على محمد حميدان
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
اسامة امحمد محمد املهمل
جالل بالناصربشيرالصادى
حسين سليمان عطية هويدي
حسين سليمان عطية هويدي
سالم محمد سالم ابراهيم
احمد عبدالحميد مراجع حمد محمد
وفدي سيد عبدالعزيزحمزة
علي عبد السالم علي بنور
محمد حسين محمد بالي
عبدهللا محمود فرج جبران
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
مصطفي محمد معتوق معتوق
حنين جمعة ابو القاسم التويجر
كمال العارف ابوعيس ى قراف
حسام علي عبدهللا الفرجاني
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
ربيع خليل محمد العالم
خالد أحمد عبدهللا بالحاج

املصرف التجاري العربي  -قرقارش
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية املختار للصيرفة السالمية
مصرف الجمهورية-املدنية بنغازي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الجمهورية  -املعرض
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
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 صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة معامالت للخدمات العامة
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة االرتقاء املميزللصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز
شركه الوتد للمطاحن واالعالف
شركه الوتد للمطاحن واالعالف
شركه الوتد للمطاحن واالعالف
شركة سنابل البادية الستيراد املواد الغذائية
شركة ساحل الهنشيرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث
شركة قصراملنارة الستيراد األثاث
شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الطائف الستيراد املواد الغذائية
شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية
شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية
شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت

2,578,594.020
2,265,450.000
105,000.000
62,000.000
200,000.000
152,000.000
2,956,000.000
2,562,400.000
34,247.600
600,000.000
660,596.000
1,655,000.000
1,018,000.000
1,018,000.000
509,000.000
113,400.000
405,057.000
196,520.000
73,495.000
2,750,550.000
64,851.000
109,776.380
2,400,210.000
600,000.000
1,189,784.000
3,192,314.000
170,684.100
53,058.240
156,000.000
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EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
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USD
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زبدة وكريمة
غساالت وثالجا
أالت برمجة ملصنع
االت
االت طحن مصنع
أدراج مجفف
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
أسماك مجمدة
نقاط بيع
اخشاب
مسحوق كريمة
حبة صويا
حبة صويا
حب صويا
حليب
شاشات عرض
اثاث
اثاث
هواتف محمولة
اسمدة
ويفر
مواد خام
قضبان أسالك
هواتف محمول
معدات طبية
سمن
جبنة
خيوط

حسين علي حماد مفتاح
وليد الهادي محمد الورفلي
اشرف مصطفى علي سالم
اشرف مصطفى علي سالم
اشرف مصطفى علي سالم
اشرف مصطفى علي سالم
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
زكريا محمد سالم البنغازي
سليمان عيس ي سالم العزابي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
بشيرمحمد على بعيو
عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال
عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال
عبدالناصرعبدالسالم أحمد الجفال
احمد عبدالفتاح عبدهللا القماطى
عبدالسالم علي عبدالسالم الكشر
محمد أحمد رمضان الرمالي
محمد أحمد رمضان الرمالي
حمد محمد حمد عبدالسالم
االميرانبية مسعود مليطان
عزالدين الهادي سالم العماري
إبراهيم محمد حسين عبدالرحمن
عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي
فرج الضاوى بشيرمختار املعلول
معتزعزالدين عبدهللا البكاي
مؤيد عامرمحمد فرفر
مؤيد عامرمحمد فرفر
مسعود أحمد مسعود تاللة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
وكالة املــدار
وكالة املــدار
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنو افذ
شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات
شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات
شركة الدقة الهندسية للمصاعد واالعمال الكهروميكانيكية
شركة الدقة الهندسية للمصاعد واالعمال الكهروميكانيكية
شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة فيومي لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة مجموعة الخليج الزاهرالستيراد املواد الغذائية
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيركهربائية وقطع غيارها و
شركة االمل الزاهرللتعبئة والتغليف الغذائي
شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم
شركة القلم لتركيب وصيانة وتطويراملنظومات بأنواعها
شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الصنوبرالعاملية الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية ذ.م.م
شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث
شركة النجاح الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة أدم الستيراد األثاث املنزلي واملكتبي واألجهزة الكهربائية وااللكترونية
شركة أحدث املحركات الستيراد وسائل النقل املختلفة و السيارات و قطع غيارها
مصنع بالدي لصناعة الطالء
شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية

504,374.400
862,920.000
62,068.000
58,572.800
64,728.000
1,138,500.000
70,000.000
60,000.000
98,700.000
89,478.000
332,588.000
330,000.000
192,500.000
114,400.000
233,600.000
77,134.320
1,612,300.000
113,760.000
69,775.000
460,001.200
134,750.000
437,100.000
1,260,260.000
154,000.000
26,442.000
3,408,500.000
199,123.200
70,992.000
187,971.840

USD
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EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
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خيوط بي س ي ان
مواد خام
مواد خام
حصائرنسيج
مستلزمات تشغيل
أخشاب للتصنيع
والعات
والعات
مصعد وقطع غيار
مصعد ركاب
حليب بودرة
اسمنت
اسمنت
اضافات اعالف
تونة
مستلزمات للجسم
اجهزة موبايل
عيدان قرفة خام
شوكالته
برامج حماية
حليب
اسمدة
مواد خام لتغليف
حديد تسليح
اثاث
سيارات
مستلزمات تشغيل
بيض مخصب
بسكويت مشكل

مسعود أحمد مسعود تاللة
مسعود أحمد مسعود تاللة
مسعود أحمد مسعود تاللة
مسعود أحمد مسعود تاللة
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
حمزه مفتاح علي التومي
حميد منصور فرج الزياني
حميد منصور فرج الزياني
زهيرمحمد سالم ميرة
زهيرمحمد سالم ميرة
عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
احمد محمد احمد معيتيق
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
ابراهيم عبدهللا علي محمد
محمد عمرابراهيم املحبرش
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
رحاب فضل هللا عمرساس ى
محمد محمد محمد درميش
محمد عبد السالم مفتاح البحباح
بشيرعبدهللا سالم الطوير
علي محمد سالم الفزاني
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
عبد املجيد خليفة عبداملجيد الطشاني
رواد محمد عبدالنبي ماض ي
الحسين سليمان ابراهيم شاكة
عاطف علي سالم بدر
أزم صالح خميس أيوب

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 النواران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الصحاري  -باب املدينة
مصرف الصحاري  -باب املدينة
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية -بنغازي املدينة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية-املدنية بنغازي
مصرف الوحدة ـ وكالة شركة املطاحن
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة قمة االنجاز لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية والبرمجيات
شركة جواهرافريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املجد الجديد املتميزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
فرع شركة الخطوط التونسية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة تيسيرالدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية
شركة املرصد الساطع الستيراد املعدات الطبية
مصنع جاما لصناعة البالستيك
شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افد والديكورات من االملونيوم والبي في
شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنو افد والديكورات من االملونيوم والبي في
شركة دملا العاملية الستيراد االغدية

775,702.500
525,000.000
3,587,901.000
113,750.000
1,075,815.000
1,275,750.000
1,275,750.000
1,439,670.000
3,056,130.000
1,287,500.000
1,186,944.000
1,186,944.000
746,899.000
207,163.000
202,910.000
201,840.000
200,519.000
197,160.000
196,929.000
196,421.000
189,019.000
167,173.000
155,614.080
666,000.000
2,850,000.000
940,160.000
82,222.340
221,610.080
2,359,500.000

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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دجاج مجمد
ارز
قطع غياركمبيوتر
سردين معلب
موز طازج
موز
موز
موز
بورسلين
طماطم علبة
حليب بودرة
حليب بودرة
حواالت طيران
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم هبوط و اقالع
رسوم اقالع وهبوط\

خدمات أرضية
معقم
معدات طبية
مواد خام
قطاعات بي في س ي
قطاعات بي في س ي
سكرابيض

اشرف خليفة محمد نصر
اشرف خليفة محمد نصر
خالد عمرمختار علي
عاطف علي سالم بدر
فوزي محمد الصغيرابو سديرة
فوزي محمد الصغيرابو سديرة
فوزي محمد الصغيرابو سديرة
فوزي محمد الصغيرابو سديرة
محمد جمال محمد كونه
عبدالناصرعبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
فهمي بن رشيد بن بدر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
ابراهيم محمد الصغيرمصطفى ادريس
تركية ساس ي ابراهيم بشون
محمد فضيل امغرغرحسين
علي مصطفى عبدهللا السركس ي
علي مصطفى عبدهللا السركس ي
الصغيرعلى الصغيرعلى

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الجمهورية  -املقريف
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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 الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف النواران فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -بنغازى

شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة بشائرالخيرالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة رنا الستيراد املعدات الطيبة
شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت
شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة
مصنع الرونق للصناعات الخشبية
مصنع الرونق للصناعات الخشبية
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة وابل الستيراد املعدات الطبية
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم
شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم
شركة املعتمدون األول الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة
شركة الربيع الدائم الستيراد مواد التنظيف
شركة الضواحي االمنة الستيراد املواد الغذائية
شركة الضواحي االمنة الستيراد املواد الغذائية
شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية
شركة االميرالليبية للصناعات الغذائية
شركة اسدام الستيراد املعدات الطبية
شركة اسدام الستيراد املعدات الطبية
شركة بالتينيوم االلولى الستيراد مواد الخام
شركة فرست الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واألجهزة
شركة الوطنية التفائل لتفريغ وتعبئة الدواجن
شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

2,571,100.000
56,320.000
2,176,400.000
1,249,920.000
538,800.000
32,746.830
91,950.000
352,578.000
500,000.000
192,324.000
1,035,840.000
735,990.000
1,161,750.000
3,973,326.000
2,968,000.000
2,185,000.000
3,197,650.000
11,160.000
91,710.750
194,877.900
273,780.000
179,400.000
130,892.000
3,913,838.000
3,950,636.000
3,179,700.000
190,617.000
3,459,995.000
2,411,425.000
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USD
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USD
USD
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EUR
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USD
USD
USD
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USD
USD
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EUR
EUR
USD

18

مضاد اعالف
سجاد
معدات طبية
بيض مخصب
عصير
ضاغط هواء
مواد خام
مواد خام خشب
مالبس
نقاالت
هواتف واجهزة
هواتف واجهزة
هواتف واجهزة
مستلزمات طبية
مستلزمات إنتاج
معدات طبية
معدات طبية
وركينة
مناديل ورقية
تونة معلبة
تونة
أرز
لوز كاجو
معدات طبية
معدات طبية
مواد خام
مواد كهربائية
مضافات علفية
غسالت و ثلجات

عبد املنعم محمد علي بعيو
اسماعيل عبد السالم يوسف الفيتوري
رنوه عبد القادرمحمد الحضيري
طارق املهدي ابراهيم قداد
محمد البشيرمحمد الشباح
عبدالرحمن مصدق عبد هللا املنصوري
طاهراحمد عبدهللا بالحاج
طاهراحمد عبدهللا بالحاج
محمد علي سلطان
محمد عمرمحمد مطاوع
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
خالدعبدالرزاق محمد خالد
ربيع محمد العربى الزويك
عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى
عبدالكريم مسعود عبدهللا موس ى
يوسف مختار مختار العلوص
فيتور سالم فيتور بن فيتور
عيس ى سليمان فرج قنباشه
عيس ى سليمان فرج قنباشه
املهدي منصور احمد ابوسنينة
املهدي منصور احمد ابوسنينة
شعبان الهادى محمد شلوف
شعبان الهادى محمد شلوف
عماد صالح محمد عبد اللطيف
اسامه ناصرمفتاح سبس ي
اسراء محمد ابراهيم املوشم
مهرة املهدى احمد الهمالى

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوزران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -بن عاشور
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -بنغازى
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة

شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه
شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه
شركة االقليمية الجديدة الستيراد مواد الخام
شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستكية
شركة القلعة للصناعات الخشبية
شركة لبيكا الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة بئرالتوت الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ابواب االعمار الستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية واالجهزة االلكترونية
وملحقاتها وقطع غ

1,130,487.000
1,100,646.000
3,196,272.000
1,581,159.000
506,792.380
325,000.000
1,532,500.000
894,985.600

USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
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مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
باركيه
ارز
سكر
اسالك كهربائية

سالم منصور محمد هيالن
سالم منصور محمد هيالن
نجيب فتحي علي يونس
اسامه امحمد علي اغفير
مفتاح احمد مفتاح سبس ي
حسين ابراهيم عبد السالم بن صليل
علي رمضان علي الهليب
مختار علي محمد ابولبيدة

مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

