تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2022/04/14حتى .2022/04/27

استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على املصارف والنقد بمصرف ليبيا املركزي رقم (ّ )2020/9
املؤرخ في  2020/12/31بشأن الضوابط املنطمة إلجراءات فتح اإلعتمادات املستندية.
و ً
إيماء إلى الفقرة رقم()5من الضوابط العامة باملنشور املذكور والقاضية بمو افقة الجهات الطالبة فتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا املركزي بنشرتفاصيل تلك االعتمادات.

الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
شركة االطوار الستيراد املنظومات الكهربائية
شركة السويدي اليكتريك انترناشيونال بيزنس االمارتية
شركة املحصول االخضرملضارب االرزوالصناعات الغدائية وطحن الدقيق
شركة املحصول االخضرملضارب االرزوالصناعات الغدائية وطحن الدقيق
شركة املعمورة لتفريخ الدواجن
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام
شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام
شركة الزورد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة حطين العاملية الستيراد املواد الخام
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة املجال الواسع لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي
شركة القصرامللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية
شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين
شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

283,430.000
295,122.450
2,132,500.000
9,955,200.000
681,035.000
1,577,000.000
3,743,172.000
3,167,100.000
95,040.000
1,267,200.000
31,530.000
3,013,200.000
231,770.000
231,770.000
269,500.000
269,500.000
2,131,775.000
1,861,608.000
133,920.600
306,000.000
235,080.000
3,340,515.000
78,522.900

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

مولدات كهربائية
كوابل كهربائية
ارز
سكر
معدات
مواد للتشغيل
زيت العود
عودتيسوري
مواد بناء
مواد خام
ثالجات
بورسلين
زيت نباتي
زيت نباتي
زيت ذرة
زيت ذرة مكرر
مكونات تلفزيون
اتات مطبخي
حليب اطفال
أدوية بشرية
مواد خام
أجهزة كهربائية
مواد تنظيف

عادل محمد عمرالجروش ي
هاني محمد السعيد حسن طلية
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
عبداملنعم محمد على بعيو
سوسن ابوبكرصالح مسعود
سوسن ابوبكرصالح مسعود
محمد علي مصطفي همان
منصور رمضان منصور العاتي
اسامة محمد عبد هللا خليفة
محمد الحبيب صالح مسعود
عماد عبدالسالم عمرعريبي
عماد عبدالسالم عمرعريبي
عماد عبدالسالم عمرعريبي
عماد عبدالسالم عمرعريبي
محمد مختار الفيثوري ابو عوبه
محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني
محمد ابوبكرالطاهرعريبي
حاتم محمد الهادي املغيربي
هيثم معمرعميرطيطش
نجيب عبدالعزيزعياد الغالي
أميمة محمد الهادي املغيربي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
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 املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف األمان  -زواره
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة سيما الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة العمران لصناعة الحديد بجميع انواعة واشكالة
شركة الكفاءة الفائقة لتركيب وصيانة االجهزة الكهربائية وامليكانيكية دات املسئؤلية
شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية
شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية
شركة التفوق الزاهرإلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
مصنع الرفيع للصناعات الخشبية
شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة
شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الدعم الدولي للمقاوالت واالستثمار العقاري
شركة مرجان البحرالستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم
شركة ركيزة البناء املتميزالستيراد مواد البناء
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة السند املتين الستيراد املواد الخام
مصنع بالدي لصناعة الطالء
شركة نجمة الخيرللصناعات الورقية
شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي
شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم

320,112.000
1,027,934.100
48,900.000
394,720.000
298,850.000
150,509.800
165,000.000
165,000.000
174,900.000
52,000.000
2,020,680.000
185,042.200
329,412.100
184,366.560
262,340.700
378,335.000
570,360.000
20,446,609.000
178,779.340
92,581.180
909,601.400
127,116.000
3,015,342.000
158,269.450
2,048,760.000
240,975.000
890,000.000
3,280,252.500
660,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
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تن معلب
ادوية
مستلزمات طبية
حديد صنعة
قطع غيار مصاعد
اطارات
اسمنت بورتالندي
اسمنت بورتالندي
قطع غيار
غراء الصق
مكيفات
مقبس كهرباء
اسالك و كوابل
علب فارغة
اطارات
قطع غيار آالت
حليب نيدو مجفف
اطارات
اطارات
اطارات
كوابل كهربائية
برغل و كسكس ي
بورسلين
مستلزمات طبية
كربونات الكالسيوم
مستلزمات تشغيل
االت ومعادات
مواد خام للصناعة
موز طازج

خليل رمضان خليل قليصة
محمد البهلول امحمد طروم
احمد مصباح على الدقداق
محمد مفتاح علي حنقة
عبدالجليل الصديق عبدهللا القالل
املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
الصديق علي امحمد الناري
مروان محمد رمضان املجيديب
ارحومه فرج ارحومه سليمان
أحمد الطاهرأحمد عيس ى
أحمد الطاهرأحمد عيس ى
حميدة سعد احمد الجفال
ربيع بشيرمحمد املليح
البشيرمحمد محمد الشباح
محمد مفتاح الزروق التير
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
خالد محمود ابراهيم ابوراوي
خالد عبد الكريم عبد السالم ابو نوارة
اسامة فرج املختارالدنقاوي
فوزي احمد محمد عدالة
عبدالرؤوف ابوبكرصالح مسعود
الحسين سليمان ابراهيم شاكة
عالء الدين على احمد الغضبان
مهره املهدى احمد الهمالى
أنور بشيرسليمان قداد

مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرشيد
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة أوال الجديدة إلستيراد املعدات الطبية
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة البسمة الطبية الستيراد املعدات الطبية واالدوية
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
مصنع ارمكو لصناعة الطالء
شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
مصنع جاما لصناعة البالستيك
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة قلعة املختارالستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها
شركة قلعة املختارالستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة فضاء السرورالستيراد املعدات الطبية
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية
شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الريان قروب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية
شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية
شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة البراق للنقل الجوي املساهمة

2,764,800.000
1,909,500.000
2,306,905.000
775,510.000
60,001.000
961,440.000
246,000.000
197,693.000
1,000,000.000
2,473,223.000
1,479,400.000
78,824.400
1,996,680.000
29,009.040
216,350.000
220,025.000
998,282.000
2,533,782.000
2,366,290.000
1,849,807.000
367,200.000
19,350.000
113,011.200
59,359.000
70,410.900
1,804,505.890
32,869.740
9,262.530
28,915.730

USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
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مواد خام للصناعة
مواد خام للصناعة
منتجات طبية
هواتف واجهزة
ادوية بشرية
هواتف واجهزة
قطاعات أملونيوم
شاهي أخضر
مالبس
منتجات طبية
مواد خام
كيك
مواد خام
استهالك و صيانة
اجهزة حاسوب
اجهزة حاسوب
مواد تعبئة وتغليف
منتجات طبية
منتجات طبية
منتجات طبية
كريم كاكاو
خراطيم مياه
بيض مخصب
حو افظ اغذية
حو افظ أغذية
خدمات مالحية
رسوم عبور اجواء
رسوم عبور
رسوم عبور

ربيع محمد العربى الزويك
ربيع محمد العربى الزويك
نادر يوسف الهادي خلف
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
ابراهيم ابوبكرابراهيم ميالد
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
خالد مراجع ميالد بريك
رجب مفتاح محمد الجاندي
محمد علي سلطان
علي خالد علي حمودة
حسين فضيل امغرغرحسين
خالد مصباح علي القذافي
محمد فضيل امغرغرحسين
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
محمد احمد املختاراحمد الحضيري
محمد احمد املختاراحمد الحضيري
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
عزالدين عبدهللا محمد البكاي
معتزعبدهللا محمد البكاي
محمد عادل محمد الدويهش
اشرف خليفة محمد نصر
محمد رمضان يوسف عوين
عاطف علي سالم بدر
سعيد خليل حسن املروكى
سعيد خليل حسن املروكى
ناصرعثمان مصطفى الضراط
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف

الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة

شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة البراق للنقل الجوي املساهمة
شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي
شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة مروة النقاء الستيراد مستلزمات التشغيل واملواد الخام
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ربيانة املتحدة الستيراد مستلزمات العناية الشخصية
شركة ربيانة املتحدة الستيراد مستلزمات العناية الشخصية
شركة لبيكا لصناعات الغذائية
شركة لبيكا لصناعات الغذائية
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة البيضان الستيراد وسائل النقل واالطارات
شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة قصراملنارة الستيراد األثاث
شركة قصرالحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة قصرالحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية
شركة تالية الستيراد املواد الغذائية
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة التنمية الهندسية لصناعة املقطورات

123,132.600
51,980.000
1,991,762.000
2,501,936.000
563,229.300
33,187.200
1,550,000.000
1,937,500.000
1,860,000.000
198,500.000
64,326.960
130,086.400
499,120.400
9,000,000.000
2,160,000.000
457,616.060
253,971.000
77,324.500
155,520.000
546,750.000
172,000.000
41,925.000
261,000.000
270,000.000
77,112.180
208,800.000
210,000.000
149,646.400
260,971.260

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
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خدمات ارضية
شراء زيوت
مواد خام
مواد خام
أخشاب
علب فارغة
CIGARETTES
CIGARETTES
CIGARETTES
استشارات خدمية
جبنة
شامبو
شامبو
قمح
قمح
لفات حديد
شاهي
عسل طبيعي
تن معلب
اطارات
تونة
اثاث
مكرونة
معجون طماطم
معدات طبية
تونة
دجاج مجمد
عصائر
مستلزمات انتاج

حسن عبداللطيف على سعد الشريف
حسن عبداللطيف على سعد الشريف
علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني
علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
طارق عمار املبروك رحومه
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عبداملنعم مفتاح سالم الفليليج
مؤيد عامرمحمد فرفر
زياد املهدي محمد الدريبي
زياد املهدي محمد الدريبي
عبد الرؤوف حسين ابراهيم
عبد الرؤوف حسين ابراهيم
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي
محمد عبدهللا على عبدهللا
مصباح بوعجيلة سالم املودي
محمد أحمد رمضان الرمالي
أحمد فتحي علي الرتيمي
أحمد فتحي علي الرتيمي
صالح الدين خالد عمرو
اسماعيل محمد محمد الغاوي
امحمد سالم امحمد اعنيبة
امحمد سالم امحمد اعنيبة
علي عمرعلي اوهيبه

مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
مصرف شمال افريقيا  -وكالة امعتيقة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الجمهورية  -وكالة فندق اوزو
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة أعمدة الطاقة الستيراد ألجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية
شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة
شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات
شركة املتميزلصناعة االجهزة االلكترونية
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية

99,066.900
399,681.170
1,984,458.000
209,250.000
72,563.000
506,250.000
56,250.000
42,100.000
21,600.000
99,400.000
70,120.000
79,172.400
1,560,843.000
2,758,790.000
2,357,215.900
245,001.000
55,800.000
40,830.740
114,500.000
13,341.380
156,148.020
120,525.080
28,382.950
409,969.080
652,453.840
48,156.000
20,010.000
10,275.000
281,902.500
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
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USD
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ر افعة يدوية
أسالك كهربائية
منتجات طبية
فواكه بحر
الواح عازلة
TOMATO PASTE
تراخيص
تكاليف بطاقات
رسوم
سيارات تويوتا
كريم فريش
اكسسوار تكييف
برمجيات
مكونات مكيفات ه
اخشاب
هواتف واجهزة
توريد األطارات
تزويد بخرائط
توريد قطع غيار
اشتراك منظومة
تزويد الوقود بمطار
تزويد بالوقود
سداد فواتير
سداد فواتير
سداد فواتير
سداد فواتير
سداد فواتير
سداد فواتير
مواد خام

كمال محمد املجاهد رمضان الباروني
أحمد بشيرمحمد مصلي
ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
حسام الهادي جبران ابوزهو
طارق صالح مسعود محمد
سليمان عيس ي سالم العزابي
سليمان عيس ي سالم العزابي
سليمان عيس ي سالم العزابي
محمد احمد علي ابوتركية
حسين علي حماد مفتاح
ابراهيم محمد ونيس بريدان
خيرية مبارك مسعود شليبط
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
يونس رمضان رجب الصفراني

املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
الشركة املتحدة للتأمين املساهمة
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش
شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز
شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة اتماراملتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها
شركة نور الصباح لصناعة مواد التنظيف
شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة
شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية

143,380.000
339,974.160
1,134,000.000
170,339.770
4,930,000.000
4,964,000.000
4,998,000.000
86,800.000
536,682.610
272,424.000
696,431.170
451,639.500
384,900.000
2,550,000.000
177,373.610
7,050,000.000
181,730.000
1,854,400.000
927,200.000
723,800.000
74,938.850
235,061.150
94,390.800
539,660.290
36,928.000
386,064.270
217,828.000
94,178.710
936,000.000
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EUR
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م منزليةوكهربائية
سداد اقساط
شاحنات
نضائد سيرات
اعالف حيوانية
اعالف حيوانية
اعالف حيوانية
هواتف
اخشاب
اخشاب
اخشاب
غساالت مالبس
اطارات
ذرة
أجزاء مبردات
قمح طري
مواد خام للتنظيف
موز
مزز طازج
هواتف نقاله
دعم فني
معدات اتصاالت
حليب مجفف
ثالجات عرض
مواد للصناعة
انابيب
بن خام
قهوة خام
ياغرت دليس

حسين سليمان عطية هويدي
جالل بالناصربشيرالصادى
عبداللطيف محمد محمد املحجوب
اسامة امحمد محمد املهمل
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
محمد عمرمحمد املطاوع
الطاهراحمد الطاهرخضر
الطاهراحمد الطاهرخضر
الطاهراحمد الطاهرخضر
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
محمد ابراهيم محمد احميدة
صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة
إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج
أية عبدالناصراملهدي قداد
صدقي املهدي االمين االحرش
رجب محمد علي الشاطر
رجب محمد علي الشاطر
عماد علي رمضان البصابص ي
اعمار محمد اعمار البوزيدى
اعمار محمد اعمار البوزيدى
لطفية ابراهيم مصطفى الحامي
حسن محمد احمد الجطالوي
احمد عبدهللا عبدالرزاق سعيد
وائل رضاء املصري عويطي
يوسف عمار العربي شاقان
يوسف عمار العربي شاقان
بشيرحاجي بشيرالعكاري

مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
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 الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة رامسا الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات الطبية
شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها
شركة االقية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة مصرف األندلس
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة بريق العصرالدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها
شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية
شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب
شركة نجوم بالحاج الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل
شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة

277,489.190
108,883.760
488,500.000
159,546.680
407,760.000
8,800.000
122,970.000
171,200.000
16,307.970
1,040,040.000
1,050,016.000
69,266.400
130,222.300
15,033.360
94,350.000
175,962.500
213,200.000
166,050.000
165,100.000
73,000.000
69,174.000
70,160.000
514,000.000
4,109,375.000
277,970.960
75,390.000
114,000.000
1,010,931.000
204,892.000
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EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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جبنة كيري
ادوية
مستلزمات طبية
مستلزمات ومعدات
قطع غيار
دقيق
مطارق هيدرولكية
مواد خام
Alliance Interfaces
اجهزه محموله
اجهزة هاتف
معجون طماطم
خالطات ومكمالت
معدات طبية
CACAO CREAM
أخشاب
شاهي اخضر
دجاج مجمد
سردين معلب
أفران غاز
الواح عازلة
مستلزمات تشغيل
معدات تصنيع
سكر
مشروبات طاقه
مواد خام
مولدات كهربائية
حفاظات أطفال
مواد تنظيف

بشيرحاجي بشيرالعكاري
زكية صالح محمد الزوي
حمزة محمدياسين الطاهرعريبي
عبد املجيد عبد العزيزفطيس
سميه علي محمد رجب
عبدالرحمن ضو علي الفرهودي
ميالد محمد على الصفراني
محمد الطاهرأحمد عيس ى
خالد محمد رجب فيتور
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
خالد مصباح علي القذافي
سالم محمد محجوب ابوعزوم
هيثم الهادى على عاشور
ميسون املولدى الهادى على
مصطفى سعد محمد جويلى
راتب الهادي محمد ابودرباله
محمد أحمد ميلود ابوحاللة
محمد أحمد ميلود ابوحاللة
هاني محمد علي العاتي
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
علي احمد محمد وهيبة
مفتاح عطية مفتاح عمران
مصطفى صالح عبدهللا بالحاج
عبدهللا محمد عبدهللا بالحاج
صالح مسعود محمد مسعود
عبدالعاطي صالح مسعود مسعود

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -الفالح
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
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 ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة وادي الكوف للمطاحن و االعالف ومضارب االرز
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة تقنيات املعمار الستيراد مستلزمات التشغيل
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين
شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية
شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ
شركة العطاء الزاهرلصناعة االكواب الورقية والبالستيكية
شركة العطاء الزاهرلصناعة االكواب الورقية والبالستيكية
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة التموين الوطني لصناعة املواد الغذائية
شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة صاللة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الباقة إلستيراد املالبس واملنسوجات

42,030.000
496,650.000
1,458,000.000
173,951.070
55,355.000
467,000.000
82,264.960
161,700.000
194,000.000
156,108.420
130,873.810
483,840.000
3,110,000.000
3,189,999.380
1,866,000.000
3,610,000.000
384,138.300
143,808.000
454,722.420
260,889.490
321,000.000
122,215.000
135,384.760
281,400.000
588,000.000
112,879.840
142,600.000
1,198,980.000
576,557.200

USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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معدات طبية
علب حليب فارغه
اكياس
عبوات عصائر
معدات صناعية
مواد خام
مصابيح
كريمة شوكوالته
مواد لصناعةطال
بذور
مالبس واحدية
بيض مخصب
مالعق بالستيكية
ورق ونايلو لف
صويا
مضافات علفية
روالت تغليف
جبنة
اطارات
اسالك كهربائيه
أخشاب
آالت حصاد قش
مواد بناء
تونة
زيت ذرة
إطارات
مولدات كهربائية
قطع غيار هاتف
بطاطين

حسن علي الشريف سلطان
محمد عبد الكريم محمد الرعيض
عبدالكريم ناجى احمد وهيبه
رضاء سالم عبد السالم الحراري
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
صدقي املهدي االمين االحرش
عمارعامرنصرالفيرس
عاطف العماري احميدة الحداد
الطاهراحمد جبريل شبش
طه التومي محمد بن رمضان
احمد محمد احمد زغبية
محمد خليفة عبود ابراهيم
محمد بلعيد البشيرابو القاسم
محمد بلعيد البشيرابو القاسم
حمزه احمد محمد وهيبه
حمزه احمد محمد وهيبه
حسين البشيرمحمد الضراط
نوري عبدهللا ابوالقاسم قويدر
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
عبدالحكيم البشيرمصطفى البكوش
الصديق يوسف مفتاح الشناق
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
الزروق مفتاح الزروق التير
أشرف عبدالجليل إبراهيم سلطان
سامله عمارعبدالسالم سويلم
هدى محمود علي الكالوش
هدى محمود علي الكالوش
عمراملبروك إبراهيم مسعود
سالم أدريس سالم بورويص

املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الراية لالنتاج الزراعي
شركة املتميزالحديث لصناعة الورق والكرتون
شركة الخليج الزاهرلصناعة املواد الغذائية
شركة هديرالوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم
شركة التعميرإلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات
شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغيرالكهربائية
شركة املستقبل املض ئ للطاقة الكهربائية
شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة
شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية
شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية
شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة
شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افد من االلومنيوم والبي في س ي
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افد من االلومنيوم والبي في س ي
شركة طليطلة للصناعات الغدائية ذات املسؤولية املحدودة
شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها
شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات
شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات
شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات
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 الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

303,375.000
2,789,650.000
179,400.000
455,400.000
32,105.420
120,563.200
268,640.000
157,777.000
1,221,300.000
3,000,000.000
129,600.000
2,640,000.000
338,392.200
142,578.500
731,536.200
4,420,000.000
146,347.460
64,300.000
375,750.000
334,100.000
1,300,000.000
60,079.500
121,000.000
120,000.000
330,000.000
102,600.000
105,600.000
104,160.000
330,000.000
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USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
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USD
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كوابل
مستلزمات لصناعة
فستق
تن عباد الشمس
مواد صحية
زيوت سيارات
شاشات
كوابل كهربائيه
SUNFLOWER OIL

تكلفة شحن بحري
خميرة فورية
فول صويا
زيوت
كسسوارات PVC
ألواح خشبية
أرز ابيض
معدات ورش
زيتون
مواد خام
أخشاب
صويا سائب
مواد خام
آلة تغليف
مستلزمات تشغيل
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام

خالد الطاهرخليفة املشرقي
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي
الهادي منصور احمد ابوسنينه
مصدق ابراهيم مفتاح الهمالي
عبدهللا محمود فرج الجهيمي
هشام الحسين املهدي اشميله
حسين سالم حسين الوليد
مجدولين محمد محمد السريتى
ساسية بشيرصالح ارتيمة
ساره البشيرمحمد الشباح
حمزه مبروك عبدالحفيظ العاشوري
على محمد على الحشاني
ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
طارق سليمان خليفة املغوف
ابراهيم محمد حسن قليصة
رمضان أحمد على النعيري
محمد امحمد حسن ابودبوس
الطاهرأحمد الطاهرخضر
حمزةه مصطفى محمد قرقوره
محمد عبداللة اشتيوي السعداوي
محمد عبداللة اشتيوي السعداوي
محمد عبداللة اشتيوي السعداوي
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف الصحاري  -جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية
شركة املنارة الدوائية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركه قصراملناره ألستيراد االثاث
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية
شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية
شركة النجمة الدولية الستيراد مواد صناعة واملواد الخام
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب
مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب
مصنع اللمسة األخيرة لصناعة األثاث من الخشب
شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية
شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة راما األصلية الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية

330,000.000
485,000.000
175,160.000
43,075.000
92,779.840
300,712.800
54,864.000
147,635.680
1,355,000.000
46,250.000
295,110.000
197,248.000
89,392.630
190,446.000
90,293.800
289,520.600
483,140.000
118,427.750
85,978.180
250,000.000
237,500.000
2,444,400.000
553,110.000
130,095.000
5,720.000
74,460.700
22,958.440
4,550.000
1,287,250.000

USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
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مواد خام
تن
أدوية بشرية
أثاث
مواد خام
مسطحات
أرز
أرز
مواذ خام
غراء الصق
إطارات
سخانات مياه
PVC
مستلزمات انتاج
إكسسوارات أثاث
خزائن حديدية
أدوية بشرية
سخانات مياه
مستلزمات طبية
قطع غيار آالت
مسحوق حليب
مسحوق حليب
مواد خام للمشروب
مواد تعبئة وتغليف
خدمة انترنت
ايجار سعات إنترنت
تكاليف نظام كابال
دعم فني
خدمة بيانات

فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحي عبد الحميد علي النيهوم
رضوان فتح هللا سالم النعاس
محمد احمد رمضان الرمالي
صالح علي عبد السالم الفاس ي
صالح علي عبد السالم الفاس ي
محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
عبدالسالم مفتاح قاسم قاسم
الطاهرأحمد الطاهرخضر
أسامة علي عبدالسالم باشاغة
طارق محمد عبدهللا الزوبي
عبدهللا مصطفي الشركس ي
عبدهللا مصطفي الشركس ي
عبدهللا مصطفي الشركس ي
عبدالحكيم محمد محمد بن يوسف
عبد املجيد محمد على الكراتي
محمد رمضان عبدهللا بن راس على
حسن أحمد حسن ابريرة
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع
شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية
شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها
شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف
شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث
شركة دانا الدولية الستيراد األدوية الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم املجمدة
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل

63,250.000
29,039.400
83,580.000
112,641.280
100,473.920
120,486.000
176,750.000
142,500.000
37,862.000
195,988.300
162,181.960
187,900.000
175,890.000
51,162.000
224,532.500
136,651.000
196,505.000
180,832.000
321,375.000
512,024.770
710,254.300
89,400.000
200,000.000
122,152.000
53,380.000
830,400.000
701,500.000
600,890.000
825,000.000

USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
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مواد خام
تربة زراعية
بطاطس
سيراميك
اكسسوارات PVC
ألواح كوبست
اكسسوارات PVC
قطاعات ألومنيوم
قهوة
مضخات مياه
أقفال أبواب
معدات مطاعم
مواد خام
أثاث
أدوية بشرية
مضخات
مولدات
مستلزمات تشغيل
بسكويت و كيك
شكالطه
شوكوالطة
جبنت متلتات
قطع غيار
مواد منزلية
مواد خام
عجول حية
أدوية
أدوية
أدوية

عبداملنعم محمد رمضان حمودة
عبدالحميد علي منصور زريع
محمد عوض محمد عمرالشركس ى
عبدالهادي مصطفى علي خريف
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
حسين رمضان محمد املجيديب
اكرم مصطفي محمد بن نعمة
مجدي حسين امحمد عنيبه
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
حسن محمد أحمد الجطالوي
محمد الهادي محمد ونيس
محمد أحمد رمضان الرمالي
محمدصالح محمد الزباطي
عمرعبدالناصرعمراملجري
عثمان الشارف خليفة سالمة
عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
ميالد مفتاح محمد الفرجانى
ميلود صالح عبدالهادي الديب
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
لطفى املبروك سليمان بركش
عمرمحمد عمرالطبال
عمرمحمد عمرالطبال
عمرمحمد عمرالطبال

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع ابوسليم
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 املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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 لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها
شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة خزفية الستراد واملواد البناءواملواد الصحية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف
شركة متين الستيراد مواد التنظيف
شركة متين الستيراد مواد التنظيف
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية
شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة السد لصناعة االعالف
شركة الهاتف املمتاز الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها
مصلحة املطارات
مصلحة املطارات
مصلحة املطارات
مصلحة املطارات
مصلحة املطارات
مصلحة املطارات
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
مصنع السارية لصناعة اإلسفنج

847,600.000
2,474,064.000
328,762.000
1,236,100.750
58,800.000
482,703.490
77,220.000
360,518.000
102,765.000
238,953.600
3,356,000.000
716,352.000
187,845.120
147,000.000
1,293,286.400
407,334.360
636,906.670
133,065.600
596,120.000
9,999,726.000
932,750.000
325,000.000
330,000.000
325,000.000
365,000.000
280,592.770
186,532.500
1,207,800.000
107,730.800

USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
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مواد خام
مستلزمات تشغيل
طماطم
بسكويت
كايك وينكي
سيراميك
جبنة شرائح
مواد خام
مواد تنظيف
مزيل عرق
حليب مجفف
مواد خام
جبنة شرائح
ارز
زيت
عصيرراوخ
عصيرراوخ
مقاله
شاشات عرض
ذره علفي صب
هواتف محمولة
مستندات ترخيص
مستندات ترخيص
مستندات ترخيص
مستندات ترخيص
مخطط عام
اعداد مخطط عام
موز
مواد خام اسفنج

سالم امحمد علي عنيبه
فهمي بشيرعمرامليطوني
عبداملجيد صالح عبدالسالم الهجين
عبدهللا محمد على الذوادي
عبدهللا محمد على الذوادي
هشام خليفة سالم بن خليفة
امل عبد السالم رمضان محمد
محمد احفيظ محمد الشبشوبي
خالد خليل خليفة القزار
خالد خليل خليفة القزار
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
اكرم محمد رجب الذيب
خيري محمد رجب الديب
خيري محمد رجب الديب
خالد خليل خليفة القزاز
خالد خليل خليفة القزاز
محمد رمضان مصباح الراجحى
طارق محمد محمد املقصبي
بيشيراملبروك محمد ابوقيلة
مجدى مسعود التواتي املنفى
محمد عبدهللا محمد بيت املال
محمد عبدهللا محمد بيت املال
محمد عبدهللا محمد بيت املال
محمد عبدهللا محمد بيت املال
محمد عبدهللا محمد بيت املال
محمد عبدهللا محمد بيت املال
فوزي محمد الصغيرابوسديرة
عمران على محمد بالحاج

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -فرع الجميل
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتوسط  -مصراته

شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية
شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها
شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة الطليعة الجديدة لصناعة االعالف
شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف
شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة ندى ليبيا للمطاحن واالعالف
شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة رياض للصناعات الغذائية
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة الرواوس الحديثة لتصنيع مواد البناء
شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

171,500.000
153,606.240
2,101,600.590
119,311.200
33,400.000
75,000.000
44,000.000
12,823.000
168,228.900
6,750,000.000
528,706.800
470,322.000
361,412.000
167,184.000
72,200.000
50,500.000
61,250.000
75,242.400
284,130.000
3,740,000.000
445,295.200
709,629.200
1,235,000.000
180,174.940
57,020.350
200,000.000
405,000.000
46,720.000
177,660.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
TND
TND
USD
EUR
USD
TND
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كاشف انارة
مالبس
اطارات
كسكس ى
بسكويت
دعم فني
خدمات تمريرإشارة
تراخيص
مضافات األعالف
درة
مواد خام
شاشات
شاشات
افران
دهن قشطة البندق
شكالطة
شكالطة
ادوية بيطرية
حليب مجفف
قمح
زيت محرك سيارات
زيت محرك سيارات
مستلزمات انتاج
خدمي
خدمي
خدمي
مواد بناء
غراء الصق
ساللم

علي محمد محمد ساس ي
عبدالفتاح محمد محمد ناصف
محمد عمرالفيتوري السويحلي
أدم سعيد صالح كعبر
عادل عبد السالم علي الدوادي
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عصام الدين عبدهللا ابراهيم الحشاني
أنور فرج محمد امسلم
عبداملولى ابوبكرمحمد زيتون
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
نور محمد الطاهرالشائبي
نور محمد الطاهرالشائبي
نور محمد الطاهرالشائبي
أيمن عبدالرحمن محمد عبدالهادى
مفتاح سالم على ابوسنينة
محمد محمد الصغيرأبو سديرة
محمد عمران خليفة بن عون
محمد عمران خليفة بن عون
عبد املجيد سليمان احمد ارحومة
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
سالم اعويدات سالم اعويدات
محمد بشيرسالم خليفة
محمد بشيرسالم خليفة

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف األمان  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

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 بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية
شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة املنارة املتالقة لصناعة مواد التنظيف
شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف
شركة الفضيل الستيراد االطارات
الشركة العامة للكهرباء
شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية
شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية
شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة الرواد العاملية وسائل النقل
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية

351,000.000
683,000.000
421,200.000
666,900.000
222,750.000
51,225.000
741,400.000
325,000.000
207,980.000
84,940.000
66,867.000
2,128,254.000
872,438.000
389,600.000
1,090,959.300
1,203,360.000
1,602,180.000
524,000.000
141,000.000
495,663.000
600,000.000
1,460,000.000
346,862.450
279,130.000
602,880.000
209,471.000
233,663.000
319,800.000
611,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
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دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
سلم معدني
مشروبات غازية
نسكافيه
غاز
مكيفات
مكانس كهربائية
توسعه شبكة g4
توسعه شبكةG4
شوكوالتة
ادوية بشرية
خام خوخ
خام مربي
مواد تنظيف
مضافات اعالف
اطارات
توريد وصالت
مصاريف شحن
قرطاسية
ادوية بشرية
بن خام
شكالطة
اطارات
اطارات
شكالطة

مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
محمد بشيربو عجيلة املصري
عقيل سليمان احمد رحومة
عقيل سليمان احمد رحومة
محمدبشيرمصطفي الغذامس ي
محمدبشيرمصطفي الغذامس ي
محمدبشيرمصطفي الغذامس ي
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عزالدين الهادي سالم العماري
طارق الجالى عمرابوزخار
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
سلوى الهادى على عويلي
مصطفي سليم التير
سالم رمضان عبد الحفيظ قدح
عبداملجيد محمد الصادق حمزه
محمد على محمد الهيبلو
خليفه محمد علي ابوطوبه
محمد ابراهيم املختار صولة
سعيد امحمد يعقوب ارشادة
سيد علي عبدالغني علي
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
اسامة علي عبدالسالم باشاغة
اسماء محمد مفتاح ابوعليم

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -الرشيد
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف شمال افريقيا  -قصرالخيار
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الجمهورية  -با لخير
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت
شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية
شركة أفريقيا لتعبئة املشروبات
شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك
مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
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 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 البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية

775,000.000
280,600.000
38,740.000
6,691,640.000
249,575.120
665,003.160
1,134,000.000
235,707.500
740,900.000
466,450.000
423,564.000
326,430.710
63,756.000
92,596.800
119,812.500
207,060.000
257,726.550
319,098.120
1,443,647.860
249,776.000
616,000.000
492,800.000
492,800.000
492,800.000
616,000.000
616,000.000
369,600.000
223,875.000
404,337.500

USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
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مشروبات غازية
مواد خام
بسكويت وكيكات
مواد خام
مصبغات قنينات
حفاظات
بسكويت  -شكالتة
مستلزمات انتاج
نقاالت
نقاالت
نقاالت
جبنة مطبوخة
جبنة مطبوخة
بطاطا مجمدة
مواد خام
مواد خام
نضائد
مضخات مياه
جبنة مطبوخة
أفران
حليب اطفال
حليب أطفال
حليب أطفال
حليب أطفال
حليب اظفال
حليب أطفال
حليب اطفال
دقيق القمح
مكمالت غذائية

اسماء محمد مفتاح ابوعليم
مسعود احمد مسعود تاللة
أشرف علي مصطفى شرف الدين
اندريو كيرياكوس
رشيد محمد فرج الصواني
احمد السويح عبد السالم السويح
محمد الطيب محمد الزواوي
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عمرمحمد املطاوع
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
محمد ابورويلة غيث ابورويلة
محمد ابورويلة غيث ابورويلة
خليل محمد الصديق الرايس
اسماعيل الصديق على شلوف
سامي رمضان محمد بن سعد
جمال حسين سالم الكشر
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
محمد علي أحمد شابه ساطي
محمد جمال الدين علي التويجيري

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع قصربن غشير
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
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 النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
شركة الريماس للخدمات النفطية
شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم
شركة البديل االخرالستيراد معدات وتجهيزات املصانع والورش ومستلزماتها
شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات
شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية
شركة الفائدة الدهبية للصناعات الغدائية
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
مصنع العصامي لصناعة الطالء
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة صح للتقنية الستيرادالقرطاسية واالدوات
شركة األيقونة لصناعة املطابخ
شركة األيقونة لصناعة املطابخ
شركة األيقونة لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة رو افد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية
شركة االمبراطور الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية
شركة املكيال لصناعة و تجميع االجهزة االلكترونية و الكهربائية و الحساب االلي
شركة ربيع املتوسط للصناعات واملشغوالت املعدنية والكهربائية
شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي
شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي
شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

399,525.000
84,882.340
1,813,420.000
213,647.440
48,410.400
1,621,270.000
1,523,385.000
3,008,250.000
2,786,340.000
3,008,250.000
499,015.350
75,655.080
1,030,962.200
1,899,540.000
398,932.860
1,853,121.000
2,158,487.000
1,892,642.000
1,845,994.000
1,959,116.000
2,426,521.000
1,966,734.000
82,974.120
97,598.400
2,839,973.000
300,000.000
1,878,742.000
1,878,742.000
1,147,450.000

USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
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غساالت كهربائة
آالت لحام
مواد خام املونيوم
ضواغط هواء
اطارات
مواد خام
مواد خام
السيارات
السيارات
السيارات
بطاريات
مواد خام للصناعة
شكالطة
مواد خام
قرطاسية
مواد خام
مواد خام
مواد خام
اتات مطابخ
مواد خام
مواد خام
اثاث مطابخ
زيتون معلب
مبيدات
وحدات الكترونية
معدات تشغيل
اكسسوارت اثاث
اكسسوارات اثاث
زيت نباتي

عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
نجيب رجب علي عقيل
مليس محمد علي محمد
يوسف بشيرمحمد ذهب
خليل محمد الصديق الرايس
يحى ميالد صالح الزير
يحى ميالد صالح الزير
هيثم سليمان حسين حسين
هيثم سليمان حسين حسين
هيثم سليمان حسين حسين
هيثم سليمان حسين حسين
عصام بشيرمحمد الكالوش
رمضان سالم علي أبوسنينة
أندريو كيرياكوس
مصطفى محمد محمد بن يوسف
سهام محمد مسعود الديب
سهام محمد مسعود الديب
سهام محمد مسعود الديب
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
محمد محمد حسين طابون
املنجد البهلول احمد كريم
نوال فتحي عبد املجيد بن حسين
على املصري علي عويطى
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
عالء صالح علي ايوالسعود

املصرف التجاري العربي  -قرقارش
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -رع تاجوراء
مصرف الواحة  -رع تاجوراء
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -فرع سوق الجمعة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتوسط  -مصراته
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة النهراالبيض لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة النهراالبيض لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة النهراالبيض لصناعة االلبان ومشتقاتها

3,110,000.000
3,109,800.000
3,159,600.000

USD
USD
USD
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صناديق كرتون
جبنة موزريال
زبدة

طالل محمد خليفة الزائدي
طالل محمد خليفة الزائدي
طالل محمد خليفة الزائدي

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

