تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2022/01/27حتى .2022/02/02

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 االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا الحره الستيراد املوالدات و االالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة املتحدة البر اقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة القويري للصناعات الحديدية
شركة ارض الخيرالستيرد االالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة الغذاء االفضل الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة
شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتها
شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

136,400.000
1,710,000.000
202,500.000
107,302.000
777,000.000
92,050.000
921,375.880
958,608.000
87,500.000
54,000.000
266,117.120
147,420.000
85,578.000
193,457.000
577,500.000
346,500.000
346,500.000
88,220.520
140,697.720
257,088.000
91,000.000
56,159.000
117,839.000

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

مواد صحية
زيت عباد الشمس
مولدات كهربائية
معدات طبية
لفات حديد
مبيدات حشرية
نضائد
زيت عباد الشمس
سيارات إسعاف
مواد خام لصناعة
صابون
عبوات كرتونية
االرز
مستلزمات اتتاج
2022/11
حليب اطفال
حليب اطفال
أدوية بشرية
ادوية
شاشات
معجون طماطم
حالوة طحينية
حلوة وشوكوالت

عبدهللا محمد عبدهللا الزوبي
بشيرسليمان أبوعجيلةقداد
سعيد ابراهيم سعيد كرناص
صالح الدين محمد قاسم السنوس ي
مصطفى امحمد محمد القويري
خوجه مفتاح خوجه اليسير
هيثم سليمان حسين حسين
محمد الطاهراحمد عيس ى
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
صدقي املهدى االمين االحرش
صدقي املهدى األمين األحرش
ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم
خالد احمد مسعود مسعود
سالم امحمد علي اعنيبة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
احمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض
احمد عبد الوكيل عبد الكريم الرعيض
جمال حسين سالم الكشر
وليد عبدالسالم سالم ابوزريق
حنان مخزوم عمرالرطب
حنان مخزوم عمرالرطب

مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف الوحدة  -فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
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شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة
شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغيركهربائية و قطع غيارها
مصنع املربي لصناعة االعالف
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية
شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة السرايا الر اقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة النقاء االبيض لصناعة املناديل الورقية
شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
الشركة العامة للكهرباء
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية

364,000.000
1,173,120.000
446,521.000
1,834,000.000
694,184.550
413,375.000
43,600.000
975,000.000
129,725.000
31,142.770
417,800.000
139,100.000
2,470,000.000
137,200.000
52,150.000
825,000.000
44,840.000
230,040.000
364,401.600
105,999.440
181,730.000
571,760.000
304,722.000
681,596.000
302,040.000
530,786.880
604,164.480
199,456.000
181,440.000

USD
USD
USD
USD
USD
TND
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
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نقاالت
أجهزة هواتف
نقاالت
حليب كامل الدسم
مواد تعبية وتغليف
ورق خام
غرف خبز
حبوب
ادوية طبية
مكرونة
تونة معلبة
مستهلكات وقطع غ
طماطم خام
مواد خام
مواد خام
زيت نباتي
سليلور روول
أسماك مجمدة
الروبيان مجمد
جبنة مطبوخة
توريد برنامج
طماطم علب
شاهي
مواد خام
علب و صناديق
مواد خام
أدوية بشرية
زيوت محركات
جبنة

محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمود محمد عبدالنبي الناقوزي
احمد امحمد حسن حسين
محمد مصطفى محمد قرقوره
فوزي احمد محمد عدالة
طارق محمد علي الورفلي
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
علي عبدالكريم محمد الرعيض
عياد ناجي احمد محمد
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
خليل مصباح أحمد وهيبة
مختار امحمد مختار دريبيكه
مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا
مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا
حسام محمد ابو زريبه طرنيش
عبداملجيد محمد الصادق حمزه
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد مسعود عمرو الزرقى
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
يحي مصطفى محمد حودة

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة الصفاء الكامل لصناعة االملنيوم والبي في س ي وملحقاتها
شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم
شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,025,550.000
197,409.000
344,260.000
1,566,000.000
580,500.000
580,500.000
3,500,000.000
2,470,849.000
4,798,000.000
954,940.000
75,760.050
38,432.710
140,664.340
76,496.940
57,079.650
35,632.550
14,552.400
1,132.000
38,312.590
95,125.330
33,838.920
1,640,000.000
1,815,000.000
93,950.490
65,586.200
2,580,000.000
97,920.000
650,314.600
439,814.960

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
TND
TND
TND
TND
TND
TND
TND
TND
TND
TND
TND
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
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جبنة شيدر شرائح
خدمات ترخيص
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دعم فني للشبكة
توليف للشبكة
توسعة بنيه تحتيه
هاتف محمول
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
زيت
زيت طهي
مواد خام
فيتامينات بيطرية
ارز ابيض
جبنة شيدر
قطع غيار
قطع غيار

محمد الطيب العمورى الصغير
صفاء الهادي حسن بن كحيل
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
على املهدى على املحبرش
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي احمد محمد وهيبة
علي احمد محمد وهيبة
محمد مصباح محمد الغويل
أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى
بشيرسليمان ابو عجيلة قداد
مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي
سمية محمد بشيرابودبوس
سمية محمد بشيرابودبوس

مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة االمان الجديد الستيراد املواد الغدائية
شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية
شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء
شركة درصاف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف
شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة السرايا الر اقية إلستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكهة الطازجة
شركة السرايا الر اقية إلستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكهة الطازجة
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية
شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية
شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية
شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة البركة الصافية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية

841,632.000
2,138,400.000
841,579.200
176,410.000
186,750.000
2,983,000.000
2,998,700.000
8,564,525.000
21,600.000
1,100,000.000
113,490.000
246,960.000
2,986,925.000
2,990,850.000
73,042.560
2,975,000.000
469,500.000
121,246.000
273,154.080
892,220.000
389,500.000
478,500.000
492,998.400
793,740.000
485,000.000
259,664.000
301,070.000
346,500.000
49,046.000

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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عصيربرتقال
حليب
مواد خام
زيت نباتي
مستلزمات طبية
سكر
سكر
شعير
اخشاب
لوح برسلين
جبنة
بطاطا مجمدة
سكر
سكر
منتجات اجبان
صويا
عجول حية
مولدات كهربائية
األرز
مربي+بهارات
هريسة
شاى
زيت عباد الشمس
تونة
اسمدة
أدوية
زيوت سيارات
حليب اطفال
اجهزة كهربائية

محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
امل ابو عجيلة سالم ابودبوس
مروه على عبد الرسول ارنين
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
اسامة خليفة الهاشمي املقلة
ابراهيم فخرالدين ابراهيم الكرشيني
اكرم محمد رجب الذيب
اكرم محمد رجب الذيب
مالك محمد حمد حسين
مالك محمد حمد حسين
امل عبد السالم رمضان محمد
النفاتي مفتاح عبد السالم أبوظهير
عبدالرؤوف علي محمد تنتوش
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
خليل مصباح احمد وهيبه
خليل مصباح احمد وهيبه
عبدهللا محمد على الذوادي
عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين
عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين
عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين
محمد علي قاسم اغا الحامي
عمرمحمد عمرالطبال
سفيان محمد مسعود ابونوارة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
ميلود صالح عبدالهادي الديب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -بنغازى
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
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 املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية
شركة مسارات لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية
شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم
مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه
شركة رفال الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية
شركة سوائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة

40,340.530
364,927.000
552,080.000
51,536.000
710,307.000
126,020.640
280,063.680
243,066.000
206,948.000
79,900.000
250,000.000
385,560.000
429,600.000
210,600.000
664,186.000
519,400.000
82,313.620
781,005.000
759,900.000
198,920.000
36,000.000
1,600,000.000
290,000.000
118,450.000
290,000.000
285,699.000
245,000.000
46,920.000
57,196.800

USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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نضائد
شكالطة
طماطم
أقفال نو افد
تالجات
مستلزمات زراعية
مواد عناية بالجسم
عطور
مستلزمات انتاج
أعواد خشبية
قطع غيار آالت
مستلزمات انتاج
مواد خام مشروبات
شاهي
الكترونات
سخانات مياه
إطارات داخلية
شاشات
تن
زيوت سيارات
مواد خام
معدات طبية
مواد خام
مواد خام
مواد خام
أخشاب
أقمشة
سكوترز وقطع غيار
مواد خام

ميالد مفتاح محمد الفرجانى
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
أسامة محمد عبدهللا بن خليفة
الحسين عمرعبدهللا املجري
صالح مصطفى محمد فريوان
صالح مصطفى محمد فريوان
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
طارق الحاجي العكاري
عبدالروؤف عاشور عبدهللا البيباص
طارق محمد عبدهللا الزوبي
أسامة علي عبدالسالم باشاغة
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتى
فتحي عبد الحميد علي النيهوم
ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم
محمد امحمد حسن ابودبوس
مصطفى سليمان مصطفى رمضان
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
الطاهرأحمد الطاهرخضر
وليد أحمد احميد بادي
محمد عبدهللا محمد الزملاطى
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة البريد
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف
شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها
شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها
شركة كونا الستيراد املواد الغذائية
شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف
شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة املائدة الر اقية إلستيراد املواد الغذائية
شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية
شركة قرطاج للصناعات الغذائية
شركة قرطاج للصناعات الغذائية
شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية
شركة الساللم الذكية لصناعة البالط
شركة الساللم الذكية لصناعة البالط
شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
مصنع ابوبكرسالم ملوق لصناعة الورق
شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة
شركة الواحات الليبية إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

6,750,000.000
4,500,000.000
34,493.000
51,150.000
184,833.000
53,340.000
2,053,822.000
1,014,346.000
75,850.000
322,262.020
450,825.000
286,860.000
198,450.000
280,778.750
3,010,000.000
646,400.000
246,000.000
180,000.000
1,742,605.000
73,735.200
684,432.000
195,000.000
220,635.000
95,375.000
496,422.000
104,766.390
166,600.000
175,230.000
300,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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قمح طري
قمح طري
بسكويت
كيكات
زيت زيتون
كريمة بندق
سيارات
سيارات
سردينة
مواد تنظيف
حفاظات اطفال
نشأ ذرة
تونة معلبة
اكياس
ارز
مكيفات
مواد بناء
اسمنت
فريزات وتالجات
حليب
حليب نيدو
كريم شكالطة
زيتون
تونة
زيت طهي
مواد صحية
ورق خام
مواد خام
ابل

عبد الحليم إبراهيم مفتاح الهمالي
عبد الحليم إبراهيم مفتاح الهمالي
نور محمد الطاهرالشائبى
نور محمد الطاهرالشائبى
نور محمد الطاهرالشائبى
نور محمد الطاهرالشائبى
طالل رضوان الطاهرالطاهر
طالل رضوان الطاهرالطاهر
فتحي عبد الحميد النيهوم
ناصريحى عمرعسكر
حسن محمد الصادق أبو فناس
عيس ى بلعيد الصادق صوان
أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان
أمال املهدي ابراهيم قداد
أمال املهدي ابراهيم قداد
هيفاء محمد عبدالسالم شيلة
عبداملؤمن فتحى على الريتمى
عبداملؤمن فتحى على الريتمى
عصام عمرو عياد الغالى
محمد مفتاح الزروق التير
محمد مفتاح الزروق التير
عاطف العماري احميدة الحداد
عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
االء نجيب ابوديب ابوالشواش ي
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني
عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد
ابوبكرسالم خليفة ملوق
علي امحمد محمد ابودينة
محمد عبدالسالم صالح عمر

املصرف التجاري الوطني  -الهوارى
املصرف التجاري الوطني  -الهوارى
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع سبها

شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة دار الوفاء الستيراد املواد الغذائية

204,000.000
1,737,456.000
492,998.400
354,888.000

USD
EUR
USD
EUR

أفران
حليب
زيت
طماطم

هاني محمد علي العاتي
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
ميالد سالم ابو سنينة

مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب
شركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن
شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة دلتا الخيرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائرو مسلتزماتها
شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائرو مسلتزماتها
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الليبية للمواني
ل
شركة التحدي الصامد االو للصناعات الغدائية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية

290,000.000
104,804.000
1,408,810.000
231,400.000
550,800.000
800,537.800
223,661.000
375,778.000
40,460.000
1,389,920.000
300,000.000
696,013.500
3,207,456.000
2,088,996.480
2,088,996.480
488,285.000
2,800,000.000
452,865.000
404,827.730
182,224.800
1,180.000
50,000.000
180,000.000
91,000.000

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

مواد خام
مكانس كهربائية
زيت طهي
دقيق
موز اخضرطازج
معدات مطاعم
دعم فني
دعم فني
لفائف حديد
مستلزمات تشغيل
قطع غيارغاز منزلي
عصير
بورسلين
حليب اطفال
حليب اطفال
تبغ M&L
تبغ مارلبورو
افران
اخشاب
اخشاب
قطع غيار
اكياس بالستيك
خدمات ارضية
خدمات ارضية

فتحي سالم فيتور بن فيتور
املهدى سعد محمد ابوجناح
بشيرحاجي بشيرالعكاري
ادم سعيد صالح كعبر
امال املهدى ابراهيم قداد
حسن محمد احمد الجطالوي
اعمار محمد اعمار البوزيدى
اعمار محمد اعمار البوزيدى
محمد علي محمد الشيخي
فتحي املشاط خليفة أوحيدة
عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة
عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش
احمد الجيالني محمد هبال
ايمن مصباح احمد وهيبة
ايمن مصباح احمد وهيبة
حمزة عمرعبدهللا عثمان
حمزة عمرعبدهللا عثمان
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
الطاهراحمد الطاهرخضر
الطاهراحمد الطاهرخضر
محمد على محمد حميدان
حميدة سعد أحمد الجفال
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري
شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب
شركة صرواح الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة تالية الستيراد املواد الغذائية
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف
شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية
شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها واملعدات
شركة الحكمة الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية
شركة الحكمة الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة االصدقاء الجدد الستيراد املستلزمات الزراعبة وقطع غيارها
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة القمة الذهبية لصناعة الطوب االسمني
شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الحصاد الدائم الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

98,735.000
1,250,000.000
100,000.000
2,319,500.000
268,998.400
1,540,000.000
172,170.000
40,000.500
187,023.200
95,375.000
70,202.080
90,179.510
56,988.930
118,752.480
167,700.000
352,729.000
1,880,075.000
3,680,000.000
129,800.000
120,416.000
290,000.000
2,000,000.000
61,674.880
1,368,515.000
219,850.560
74,175.000
416,760.000
2,910,325.500
1,748,500.000

USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
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مقابل إطارات
أعمال فحص
تزويد وقود
سيارات
مسطحات خشبية
لحم بقرمجمد
محركات قوارب
مضافات أعالف
حليب
تونة
مواد تنظيف
مواد تنظيف
مواد التنظيف
كمثري
تن
مولدات كهربائية
معدات طبية
معدات طبية
مربي
مواد خام
اسمنت
فوسفات
مستلزمات للجسم
مواد خام
تن
جبنة مثلثات
حليب مركز +جبنة
عيدان خيزران للزراعة

لحم بقرمجمد

مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
محمد احمد علي ابوتركية
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
سالم على بدر
محمود حسن محمد محمود
مفتاح سالم مفتاح عامر
رمضان سالم عبدهللا عليلش
اسماعيل محمد محمد الغاوي
أميمة محمد الهادي املغيربي
أميمة محمد الهادي املغيربي
أميمة محمد الهادي املغيربي
حسين البشيرمحمد الضراط
مصباح بوعجيلة سالم املودي
عبدالعظيم عطية املهدي الغول
محمد رمضان عبد الرحيم تليمات
محمد رمضان عبد الرحيم تليمات
مؤيد عامرمحمد فرفر
مسعود أحمد مسعود تاللة
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
سالم علي سالم بدر
ابراهيم عبدهللا علي محمد
امنة الهادي مولود الغرابلي
محمد بهجات بشيرحسين
محمد بهجات بشيرحسين
محمد بهجات بشيرحسين
عبدهللا أحمد محمد األحول
امال املهدى ابراهيم قداد

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
الوحدةخدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض

شركة احدث املحركات الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها
شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب
شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف
شركة االيادي الدهبية للمطاحن وصناعة االعالف
شركة بن زاهية وشركاؤه الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة ألفا الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية
شركة السند املتين الستراد مواد الخام
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 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 املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة اليسراالول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها
شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات
شركة السند املتين الستيراد املواد الخام
شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث
شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة امليزة العاملية الستيراد مواد البناء
شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية

1,950,440.000
249,249.140
9,855,000.000
6,567,500.000
91,440.000
745,975.000
750,000.000
319,420.000
1,720,286.000
86,400.000
3,012,840.000
1,155,420.000
2,118,270.000
3,836,000.000
4,726,500.000
4,110,000.000
4,247,000.000
548,000.000
4,658,000.000
2,410,800.000
3,950,000.000
261,700.000
3,857,328.000
1,295,300.000
666,800.000
4,216,000.000
18,850.800
25,900.000
551,500.000

USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
TND
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سيارات جديدة
خشب مضغوط
شعير
شعير
مالبس رجالية
زيت درة
مالبس
نقاالت
هواتف محمولة
اجبان
زيت العود
دجاج مجمد
دجاج مجمد
سكرابيض
سكرابيض
سكرابيض
سكرابيض
سكرابيض
سكرأبيض
مكونات تكيف
كرتون
برامج سفتوير
كربونات الكالسيوم
مستلزمات االثاث
لحوم دجاج مجمدة
مستلزمات تشغبل
قطع غيار مضخات
مضالت
تن  +صردينة

رواد محمد عبدالنبي ماض ي
محمد عمران احمد الغويل
أنس فهيم عطيه أدم
مبروكة عبدالكريم عطية ضيف هللا
خالد مصباح عبدالسالم زاهية
حسين محمد أحمد عامر
محمد علي سلطان
محمد عمرمحمد مطاوع
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
خالد العارف عبد هللا الكشيك
عبدالرؤوف أبوبكرصالح مسعود
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
عيادة محمد إمحمد ابوحالله
مهرة املهدى احمد الهمالى
عائشة احمد الطاهركعبص
خديجة علي محمد درميش
عبدالرؤوف ابوبكرصالح مسعود
جالل محمد البشيرسارى
محمد البشيرمحمد الشباح
فتحي املشاط خليفة أوحيدة
فيصل العربي محمد زعميط
اسامة محمد مصباح العفشوك
علي محمد عبدالعظيم شتوان

مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف الصحاري  -عبد املنعم رياض
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف الصحاري  -بنغازى
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوحدة  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -بنغازى
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران فرع مصراتة

شركة الرمال املميزللصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف
شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية

1,891,650.000
3,547,500.000
3,012,840.000
2,162,700.000

USD
USD
USD
USD

شركة دار اليسرللصناعات الغدائية

2,635,858.400

USD

شركة التواصل االول للصناعات الورقية

2,919,782.500

EUR

مواد خام
ذرة وشعير
زيت العود
مكونات أجهزة
كترونية
سيور نقل الالت
تصنيع
ورق خام

شركة التواصل االول للصناعات الورقية

2,157,750.000

USD

شركة بلقيس إلستيراد مواد الخام
شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,491,950.000
180,361.000

EUR
USD

مواد خام لصناعة
الور
مواد خام
اطارات
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بشيرمحمد على بعيو
فاطمة سالم مفتاح عامر
سناء ابوبكرصالح مسعود
علي محمد سالم الفزاني
علي محمد سالم الفزاني
عبدهللا احمد محمد األحول
عبدهللا احمد محمد األحول
عادل خليفة امحمد الشائبي
املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة

مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الوحدة  -فرع خدمات املؤسسات
والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع خدمات املؤسسات
والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع خدمات املؤسسات
والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع خدمات املؤسسات
والشركات مصراتة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور

