تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2022/03/24حتى .2022/04/06

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 الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة
شركة ألفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة فراسين الستيراد املواد الغذائية
شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغدائية
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية
شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
مصنع صحة لتعبئة املياه
شركة األميرالليبية للصناعات الغذائية
شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي
شركة لبيكا لصناعات الغذائية
شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

540,000.000
93,686.000
67,160.000
881,145.580
143,976.200
2,461,982.000
1,139,775.000
345,000.000
2,159,021.000
1,880,056.000
2,398,740.000
944,687.110
86,234.880
77,684.000
124,528.000
326,569.010
2,401,200.000
101,437.000
409,860.000
229,676.000
67,200.000
1,009,540.000
88,033.650

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

بذور
إطارات
اطارات شاحنات
معدات طبية
خميرة
منتجات طبية
سيارات
تونه معلبه
منتجات طبية
منتجات طبية
منتجات طبية
كابالت كهربائية
مشروب ريد بول
مصبعات
كاجو
مستلزمات انتاج
قمح
مواد صحية
ادوية
مولدات كهربائية
اسمدة
هواتف واجهزة
اجبان متنوعة

طه التومي محمد بن رمضان
املحبوب محمد ابو منجل ابو زويدة
فتحي عمريوسف حمد
موفق احمد محمد املغربي
سالم ابراهيم سالم الرعيض
ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره
أشرف عبدالجليل ابراهيم سلطان
معتزعبدهللا محمد البكاي
سليم سالم جمعة البعبلي
علي خالد علي حمودة
عادل عمرابوبكرابوحنك
خالد خليل خليفة القزاز
هشام املهدى النعاس العربى
املهدى منصور احمد ابو سنينه
عبد الرزاق محمد خليفه جحا
عبد الرؤوف حسين ابراهيم
عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد
علي امحمد على شبل
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
االميرانبيه مسعود مليطان
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
امل عبد السالم رمضان محمد

مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
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
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
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شركة ركيزة البناء املتميزالستيراد مواد البناء
شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية
شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة النسرالستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة امللبس العصري الستيراد مواد الزينة
شركة االصيل للصناعات الغذائية
مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنو افذ من االملنيوم والبي في س ي
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي
شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب

2,509,056.000
140,000.000
113,242.500
319,962.500
24,824.340
445,452.000
1,069,500.000
99,977.480
991,995.000
209,540.000
737,430.000
2,980,000.000
3,478,300.000
137,407.990
475,650.000
346,500.000
346,500.000
980,254.760
86,113.440
55,983.330
249,850.460
291,707.690
368,611.600
155,320.500
7,600,000.000
195,285.060
173,043.860
290,000.000
267,850.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TND
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
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سيراميك
قرطاسية
مضخات مياه
بسكويت وشيكوال
ناشرات مكيفات
بسكويت وشيكوال
تن
اطارات
هواتف واجهزة
خميرة حلويات
أدوية بشرية
لحوم دجاج مجمد
سيارات تويوتا
الواح عازلة
شاهي
تن معلب
تن معلب
نسكافية
ارز
هيدرو كسيد صوديوم

قطع غيار وزيوت
مستحضرات تجمي
مركزات عصائر
مستلزمات انتاج
قمح طري
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام

اسامة فرج املختارالدنقاوي
بشيرمحمد محمد القماطي
عبد الناصرالعربى املبروك بلعيد
عبدالناصرعبدالسالم حسين
محمد عبد الغني جمعة مريخيص
عبدالناصرعبدالسالم حسين
عبدالناصرعبدالسالم حسين
صالح عامرضو دعباج
أحمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
حسين علي حماد مفتاح
أبو عجيلة عمرمحمد فرعون
حمزه احمد محمد وهيبه
محمد احمد علي ابوتركية
عائشه محمد امحمد اسويرى
أمعمررمضان املهدى خليفة
أمعمررمضان املهدى خليفة
أمعمررمضان املهدى خليفة
رجب محمد علي الشاطر
محمد عبدالفتاح سالم أبوشنب التركي
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
محمد احمد علي ابوتركية
نبيل ابراهيم على املنفى
رضاء سالم عبد السالم الحراري
جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
حمزه احمد محمد وهيبه
منصور عمرجبران جبران
منصور عمرجبران جبران
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة أفاق التطويرلصناعة األلومنيوم و بي في س ي
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة قطاف املاسية للصناعات الحديدية
شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم
شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف
شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة نقطة تواصل رقمية للمعلوماتية والتقنية
شركة إكليل الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية
شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة تقنيات املعمار الستيراد مستلزمات التشغيل
شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة اسالك الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واملنزلية وقطع غيارها
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

115,440.000
111,000.000
664,980.000
149,500.000
140,778.000
600,480.000
110,700.000
546,842.860
2,547,612.060
72,639.260
1,227,600.000
46,500.000
182,525.050
46,072.440
66,670.050
1,122,000.000
277,200.000
1,080,000.000
709,525.800
499,485.900
562,795.200
55,355.000
744,950.000
128,253.000
552,975.000
235,118.680
2,109,390.000
71,990.000
338,800.000

EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
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مواد خام مكملة
مواد تعبئة وتغليف
اخشاب
مواد خام
الواح عازلة خام
اسمدة زراعية
شاهي
قهوة نسكافيه
دواجن مجمدة
مالبس
مواد تعبئة وتغليف
اضافات عالفيه
حصائراملونيوم
غراء الصق
جبنة
تونة
موزطازج
خدمات دعم فنى
ادوية
زيتون
بسكويت ويفر
معدات صناعية
ادوية بشرية
زيوت محركات
زيت ذرة
شكالطة
اجهزة تكييف
كوابل كهربائية
تونة

عبد الحفيظ املهدي سعيد فتروش
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
خالد الهادي جبران ابوزهو
علي أحمد مصطفى وفاء
عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض
محمد مفتاح الزروق التير
ربيع خليل محمد العالم
سفيان محمد الهادي ابوزودة
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
ناجي علي صالح االبيض
محمد املهدي الهادي ابوشاقور
صدقي املهدي االمين االحرش
عادل عبد السالم علي الدوادي
حسام علي عبدهللا الفرجاني
أنور بشيرسليمان قداد
محمد احمد محمد الزيتوني
عثمان حسن عبدالحفيظ حسن
خيري محمد رجب الديب
عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
املنيراملبروك محمد ابوقيلة
عبد املجيد محمد على الكراتي
ابرهيم امبية عبدالصمد املنتصر
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
محمد علي محمد ابراهيم
محمد مختارعلى العاتى
محمد عمرامحمد كرير
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني

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 فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة نجوم بالحاج الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة دار الدواء الدولية الستيراد األدوية واألمصال البيطرية
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركه قصراملناره ألستيراد االثاث
شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة ميسك الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افد من االلومنيوم والبي في س ي
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو افذ
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة الدعم الدولي للمقاوالت واالستثمار العقاري
شركة البراري للصناعات الهندسية
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
مصنع الخليجية لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه
شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي

1,020,330.000
78,530.000
1,780,000.000
395,760.640
171,161.000
32,075.000
48,995.000
61,948.820
75,887.000
393,930.000
66,035.000
60,000.000
58,200.000
120,052.160
68,679.120
369,250.000
59,985.360
137,689.000
467,167.780
471,750.000
151,875.000
1,862,990.200
251,124.000
875,075.000
115,380.000
1,763,096.630
353,976.400
932,662.500
1,009,695.410
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هواتف نقال
مولدات الكهربائيه
ارز صيني ابيض
إطارات
مولدات كهربائية
بطاطا شبس ي
مكمالت غذائية
قطع غيار آالت
صابون
سخانات مياه
قطع غيار آالت
أثاث
سماد
مبيدات حشرية
سيراميك
أدوية
عصائر
مقابض أبواب
قطاعات PVC
مواد خام
أخشاب
أخشاب
مضخات & لوحات
أناببيب ومصافي
اكسسوارات
مستلزمات تشغيل
مصبعات
مواد خام
قطاعات PVC

هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
عثمان الشارف خليفة سالمة
اكرم محمد رجب الذيب
امحمد الهادي امحمد أبورويص
عبدهللا محمد عبدهللا بالحاج
علي فرج صالح موس ى
عبدالعاطي محمود مفتاح الطويلب
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
علي فتحي محمود العائب
طارق محمد عبدهللا الزوبي
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
محمد احمد رمضان الرمالي
عبدالحميد علي منصور زريع
صالح مصطفى محمد فريوان
عبدالهادي مصطفى علي خريف
عمرمحمد عمرالطبال
صالح الدين محمد علي الساحلي
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عماد عبدهللا علي االجهر
الطاهرأحمد الطاهرخضر
خالد محمود ابراهيم ابوراوي
يحى رجب محمد رحومة
حسين رمضان محمد املجيديب
فهمي بشيرعمرامليطوني
محمد امحمد حسن ابودبوس
سالم امحمد علي عنيبه
حسين رمضان محمد املجيديب

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -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
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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن
شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف
شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة البشائرالستيراد املواد الكهربائية
شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة
شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش
شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية
شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة بئرليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة التقنية لالتصاالت و البيانات
شركة الهوية االلكترونية لتقنية املعلومات واالتصاالت
شركة مجموعة الوطنية املتحدة الستيراد املواد الكهربائية
شركة حطين العاملية الستيراد املواد الخام
شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نبض الكتاب الستيراد القرطاسية والكتب
شركة نبض الكتاب الستيراد القرطاسية والكتب
شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائرواملشروبات الغازية

54,000.000
383,000.000
400,000.000
418,320.000
345,255.000
200,000.000
103,732.990
148,428.000
165,000.000
94,478.000
71,944.000
131,250.000
89,506.400
73,852.500
66,463.740
284,333.890
209,000.000
129,000.000
171,470.460
1,390,000.000
278,880.000
64,860.000
36,940.000
2,279,439.000
2,306,047.000
253,400.000
172,000.000
79,250.000
2,640,000.000
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اضافات أعالف
مواد خام
آالت & قطع غيار
مسحوق مصل لبن
اسالك كهربائية
شاهي
أالت أملونيوم PVC
اطارات
تونة
رو افع
أجبان
تونة
بطاطا مجمدة
كويكر
شكالطة
مضخات
A-RES-40
نظام برمجيات
معدات تكيف
مواد خام
شاهي
معدات طبية
معدات طبية
قرطاسية
قرطاسية
شاهي
مضخات مياه
مضخة مياه
رول نايلو تغليف

فرج محمد امحمد البهلول
محمد الهادي محمد ونيس
حمزةه مصطفى محمد قرقوره
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
كريمة الطاهرمحمد سعيد
محمد مصطفى محمد العيساوي
ابراهيم محمد محمد بنيس
احمد محمد حسن الجابري
عبد املنعم بشيرعجاج
ميالد محمد على الصفراني
زكريا محمد سالم البنغازي
عبد املنعم بشيرعجاج
زكريا محمد سالم البنغازي
سعيد عبدهللا املنصوري
سعيد عبدهللا املنصوري
خالد املهدي إبراهيم صولة
الطاهرعبدهللا عبدهللا برقان
ابوالقاسم اسماعيل بوالقاسم الشماخي
مالك أحمد الطاهرالعقوري
منصور رمضان منصور العاتي
ابتسام امحمد رمضان اغنيوة
حسين بلعيد مفتاح حسونة
حسين بلعيد مفتاح حسونة
ياسمين عبدالوهاب احمد بوراوي
ياسمين عبدالوهاب احمد بوراوي
ابتسام امحمد رمضان اغنيوة
علي عبد السالم علي بنور
عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف
يوسف ابراهيم املبروك عنان

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس

شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية
شركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية
شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غيرالكهربائية و قطع غيارها
شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف
شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت
شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة الجودة املطلقة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه و املواش ي و اللحوم
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها
شركة مجموعة الغد الستيراد املواد الغذائية
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم
شركة أنوار املدينة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة االمل املتالق للصناعات البالستيكية وااللومنيوم
شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة زاد االصيل الستيراد املواد الغذائية

135,768.000
52,464.400
113,675.000
174,150.000
460,000.000
172,000.000
78,789.000
1,084,380.000
106,950.000
871,000.000
1,445,310.000
1,375,300.000
56,851.480
83,308.160
211,824.000
285,880.000
227,950.000
1,635,081.000
105,872.400
251,864.000
435,740.000
2,138,400.000
103,000.000
44,300.000
352,036.440
1,056,824.460
110,698.870
142,700.000
102,000.000
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مشروب طاقة
معدات طبية
شاشات
تونة
قضبان أسالك
تونة
رزات مطابخ
مواد خام صناعية
مستلزمات تشغيل
حديد صناعي
تونة معلبة
تونة معلبة
معدات مطاعم
مواد تنظيف
بيض مخصب
معجون طماطم
بطاطا مجمدة
تونه
قطع غيار
رخام
االت ومعدات
حليب بودرة
غالية بخارية
البان
مواد خام
كوابل
مواد خام
مضخات مياه
تونة

عاطف العماري احميدة الحداد
صالح الدين خالد عمرو
هاني محمد علي العاتي
حميد حامد ابراهيم العجيلي
عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي
حميد حامد ابراهيم العجيلي
خالد مراجع ميالد بريك
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد مفتاح على حنقة
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
نورالدين محمد على احمد
عمرسالم محمد احجيبة
حسن محمد احمد الجطالوي
ابراهيم عبدهللا علي محمد
طارق املهدي ابراهيم قداد
مدهللا حماد نصيرادريس
فراس خليفة محمد العجيلي
محمد الطاهراحمد عيس ى
ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم
الصديق ابراهيم محمد الكرشيني
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى
ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم
انيس محمود احمد عبدالهادي امخاطرة
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
عادل عمرابوبكرالزبته ابو حنك
أسامه عياد عمار اليونس ى
الحسين عمرعبدهللا املجرى
محمد محمد عبدهللا ابورويص

مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الجمهورية  -الفالح

شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة
شركة الزهرال ستيراد االدوية و املعدات الطبية املساهمة
شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف
شركة فضاء ليبيا لخدمات السياحة

43,135.600
90,397.550
142,507.360
50,000.000

USD
EUR
USD
EUR

مواد زراعية
أدوية
مواد تنظيف
رسوم خدمات

محمد مسعود محمد الخنفاس
زينب محمد خليفة الهنشيرى
صدقي املهدى األمين األحرش
وسام أحمد محمد املصرى

مصرف الجمهورية  -وكالة القصر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر

شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف
شركة الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل
شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات
شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغذائية واللحوم
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية
شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية
شركة قورينا التجارية الستيراد مواد البناء
شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها
شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها
شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
شركة طلميثة الجديدة الستيراد املواد املنزلية
مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة

292,212.020
150,000.000
133,912.690
320,700.000
595,955.250
187,246.000
587,415.000
3,285,000.000
5,202,000.000
1,415,520.000
5,440,000.000
4,972,800.000
4,980,200.000
4,995,000.000
82,300.000
425,700.000
72,724.000
6,565,000.000
6,660,000.000
2,790,245.000
188,395.200
189,000.000
2,150,000.000
52,000.000

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

كرتون
كرتون
أدوية
برامج حماية
دجاج مجمد
دجاج مجمد
عجول
قمح صلب
مستلزمات تشغيل
بيض مخصب
مستلزمات تشغيل
سكر
سكر
سكر
مضخات
مضخات
مضخات
قمح
قمح
ثالجات
شاهي
شاهي
مكيفات
قطب لحام

صدقي املهدى االمين االحرش
صدقي املهدى االمين االحرش
احمد محمد بالحسن عبدالقادر
خديجة علي محمد درميش
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
أحمد عبدالسالم على الفرجانى
أية عبدالناصراملهدي قداد
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
التبروري عثمان محمد التبروري
التبروري عثمان محمد التبروري
عاطف جمعه محمد الجطالوي
سالم خليفة بالقاسم املبروك
سالم خليفة بالقاسم املبروك
فتحى عبدالحميد على النيهوم
طارق محمد علي الورفلي
طارق محمد علي الورفلي
عادل مفتاح بالقاسم الشيخي
عمران محمود عمران الجرو

مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -وكالة الوحدة العربية
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية بالخير
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز
املصرف التجاري الوطني  -الفرع املميز
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
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شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة تندميرة للصناعات الحديدية
شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة نجمة الخيرللصناعات الورقية
شركة نجمة الخيرللصناعات الورقية
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة اليسراالفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائرو مسلتزماتها
شركة اليسراالفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة اليسراالفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة االصيل لصناعة حفاظات األطفال واملنديل الورقية
شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املختار وشركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية
شركة تاكنس الدولية الستيراد املعدات الطبية
شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة
شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية والفواكه
شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة
شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية

2,579,900.000
681,400.000
1,692,170.000
1,809,140.000
1,498,750.000
280,454.100
1,477,500.000
238,802.140
148,574.780
2,800,000.000
273,790.000
4,884,000.000
4,943,200.000
4,972,800.000
4,958,000.000
145,440.000
2,870,000.000
2,999,820.000
369,424.000
328,104.000
2,542,768.000
2,054,245.000
2,508,175.000
336,000.000
560,000.000
66,600.000
133,980.000
1,658,985.000
346,546.960

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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معدات و االت
أميرة مجلفنة
معدات مكيفات
مواد خام للصناعة
مواد خام للصناعة
معدات طبية
مشروب
سيراميك
سيراميك
تبغ
شاهي
سكر
سكر ابيض
سكرابيض
سكر
تونة
مواد اولية
فوسفات
سيارات
زيت ذرة
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مسحوق غسيل
معجون طماطم
مواد تنظيف
مستلزمات طبية
قطع غيار هاتف
مالبس

وائل عبدهللا احمد عبدالنبي
أحمد محمد أحمدعامر
علي محمد سالم الفزاني
عالء الدين على احمد الغضبان
عالء الدين على احمد الغضبان
فوزي احمد محمد عدالة
محمد احمد خليفه عماره
صالح الدين على رحومة الهوش
صالح الدين على رحومة الهوش
حمزة عمرعبدهللا عثمان
محمد احمد خليفه عماره
سالم علي سالم بدر
سالم علي سالم بدر
سالم علي سالم بدر
سالم علي سالم بدر
محمد احمد خليفه عماره
كريمة محمد منصور الشتيوى
عاطف علي سالم بدر
عمرسليمان مختار سليمان
طارق صالح مسعود محمد
معتزعزالدين عبدهللا البكاى
نادر يوسف الهادي
عبدالوهاب الصديق احمد البرناز
عبدالعاطي صالح مسعود مسعود
طالل رمضان على املصرى
عبدالعاطي صالح مسعود مسعود
محمد البهلول امحمد طروم
عمراملبروك إبراهيم مسعود
سفيان محمد الهادي أبوزودة

الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -بنغازي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم
شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة كوندور ليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الخليجية للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
شركة الهاشمي الحديثة الستيراد قطع غيار السيارات
شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة مطلع الفجرالستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و
شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و
شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركة برج املرجان الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذ.م.م
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة تاج الحياة الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة
شركة شروق مصراتة لصناعة الهياكل املعدينة والبيوت الجاهزة املتنقلة
شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت
شركة اللحالحية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

155,910.000
85,303.000
2,142,000.000
2,484,000.000
55,950.000
34,493.000
61,800.000
317,589.410
1,514,500.000
392,060.000
41,677.900
166,680.000
1,309,295.000
349,666.000
187,906.820
135,400.000
1,090,587.720
1,050,261.450
927,483.350
232,200.000
402,679.740
211,200.000
62,060.000
154,000.000
174,128.000
2,313,476.520
114,000.000
484,272.000
1,076,730.500

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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مشروبات متنوعة
NUTELLA
قمح طري
قمح طري
شوكوالتة
بسكويت
شكالطة .
ثالجات
صناديق
شاشات تلفزيون
قطع غيار
خميرة
نقاالت
اطارات
مستلزمات عناية
ادوية
حليب أطفال
ادوية
مالبس و احدية
تن
اطارات
تن
حلوة شامية
تونة
اجهزة منزلية
مالبس و احدية
ألواح عازلة
بيض مخصب
دجاج مجمد

رحاب فضل هللا عمرساس ى
رحاب فضل هللا عمرساس ى
عبدالحفيظ ضوء حفيظ
عبدالحفيظ ضوء حفيظ
نور محمد الطاهرالشائبي
نور محمد الطاهرالشائبي
نور محمد الطاهرالشائبي
حسام مصطفى على قلية
عبداملنعم محمد على بعيو
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
حمزة عبدالقادر علي خليل
سامله عمارعبدالسالم سويلم
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد ابراهيم محمد احميدة
علي أحمد سالم سليمان
صالح احمد سالم سليمان
موفق أحمد محمد املغربي
موفق أحمد محمد املغربي
احمد محمد احمد زغبية
محمود عبد املولى محمود زغبيه
ربيع بشيرمحمد املليح
غيث عصام مصطفى الرايس
رمضان سالم علي أبوسنينة
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
عطية سليمان عطية
وليد ادم عمرالشاعري
سالم احمد ابراهيم ابوشيبه
طارق املهدي ابراهيم قداد
عصام علي سالم بدر

مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -املنشيه
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
املصرف التجاري العربي  -قرقارش
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
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 املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -ميناء مصراتة
مصرف الصحاري  -املاية
مصرف الصحاري  -وكالة السكة

شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة مرمرليبيا الستيراد املواد الغذائية
شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة أفضل اختيارالستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة الطيور املميزة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن
شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املغاربية فارما الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة معامالت للخدمات العامة
الشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة االهلية لالسمنت
شركة النسيم للصناعات الغذائية
الشركة العامة للكهرباء
مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين
شركة املدار الجديد
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة األبار الدولية للخدمات النفطية تابعة لشركة مجموعة ناتكو لتجارة واألستثمارات
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االضواء الالمعة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة النسيم للصناعات الغذائية

1,568,280.000
236,899.380
80,625.000
55,697.250
213,500.000
66,460.000
399,118.000
1,488,504.000
108,825.000
314,184.000
124,875.000
285,900.000
1,943,500.000
730,072.180
20,832.000
50,000.000
787,500.000
8,030,000.000
39,000.000
232,000.000
611,055.000
50,295.000
300,000.000
16,383.130
287,335.050
649,000.000
168,025.410
36,293.260
309,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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مواد خام
انابيب بي بي ار
تونة
معجون طماطم
دجاج مجمد
مواد خام صبغة
شاشة
حفاظات
اكترونية
مواد خام
مضافات ومكمالت
جبنة شيدر
سردين
ادوية بشرية
احذية امن و سالمة
مصاريف تزويد وقود

نقاط بيع
توريد حديد
مستلزمات تشغيل
اكياس ورقية
صيانة خزان
مستلزمات طالء
تجوال وربط بيانات
مواد خام
معدات تشغيل
مستلزمات االلبان
استهلالك صيانة
زيوت محركات
صوديوم

ناصرعثمان مصطفى الضراط
الصادق نصيرفرج البوعيش ي
عبد الهادي ابراهيم احمد حيده املطردي
خالد مصباح علي القذافي
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
نوري احمد مسعود تاللة
محمدبشيرمصطفي الغذامس ي
احمد السويح عبد السالم السويح
علي عبدهللا حميد طيور
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي
محمد بهجات بشيرحسين
سالم علي سالم بدر
سامية رمصان املشاط كلش
على محمد حسن بادي
مصطفي محمد معتوق معتوق
سليمان عيس ي سالم العزابي
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
عبد البارئ على الهادى العروس ى
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبداملجيد محمد الصادق حمزه
الطاهراحمد جبريل شبش
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
صدقي املهدي االمين االحرش
مصطفى عثمان مصطفى الضراط
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالباسط محمد الصغيرمعيلف
محمد عبدالكريم محمد الرعيض

مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع قصربن غشير
مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -قصراحمد
مصرف الجمهورية – املرقب
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الواحة  -ذات العماد
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي

شركة أزاريا لصناعة األثاث والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة ابورحاب لصناعة غرف التبريد وحافظات النقل املبرد
شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الريحانة للصناعات الغذائية
شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الياقوت االزرق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها
شركة نوران الدولية األولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي
شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت
شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة اإلتحاد العربي للمقاوالت املساهمة

94,634.480
144,056.600
328,063.940
852,900.000
1,335,000.000
51,414.000
47,070.000
198,050.000
504,700.000
1,070,000.000
594,000.000
214,347.000
95,362.500
638,550.000
248,214.000
113,500.000
2,403,867.000
1,846,839.000
408,841.870
1,799,740.410
3,269,452.300
335,000.000
483,220.000
47,410.000
215,952.000
82,775.000
117,600.000
306,202.800
20,000,000.000

EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
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ديكور املطابخ
استهالك و صيانة
سداد مصاريف
قطع غيار
حبوب درة
ذرة حلوة
مستلزمات انتاج
قسطار بالوني
عبوات ورقية
زيت دوار الشمس
دجاج مجمد
معدات طبية
دهانات
دجاج مجمد
شاشات
أدوية بشرية
مواد خام
مواد خام
مصاريف تزويد وقود
لحم بقرمجمد
تطويرمقسمات
مواد خام
مواد خام
مكانس كهربائية
تن معلب
افران
ميكرويف
سداد فواتير
صيانة وتشغيل

عبد الباسط عاشور عبد هللا البيباص
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
مصطفي محمد معتوق معتوق
سمية محمد بشيرابودبوس
أنور فرج محمد امسلم
رمضان سالم علي أبوسنينة
مجدي عبدالهادي مختار ابورحاب
مالك الجيالني محمد الزروق
أكرم سعيد محمد أبو غمجة
سالم علي سالم بدر
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مالك الجيالني محمد الزروق
أحمد علي أحمد شميلة
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
شرف الدين عبدالسالم محمد املودى
حاتم محمد الهادي املغيربي
محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني
محمد عبدالسالم ابراهيم الفرجاني
مصطفي محمد معتوق معتوق
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
عادل بشيرمحمد ابوفارس
نوري احمد مسعود تاللة
نوري احمد مسعود تاللة
اسامة محمد عبد هللا خليفة
خليل رمضان خليل قليصة
رواد فرج محمد رزق
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك
مصطفي محمد معتوق معتوق
عبد الرحمن عبد هللا احمد الحسينى

مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -فرع قصربن غشير
مصرف شمال افريقيا  -فرع قصربن غشير
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع االستقالل

شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيزالورش
شركة االلوان السبع لصناعة االثاث
شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم
شركة السندان لتجميع الثالجات والتكييف املركزى والصيانة امليكانيكية والخراطة
شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي
شركة مسك املدينة للسفرو السياحة
شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي
شركة وابل الستيراد املعدات الطبية
شركة دائمة الريادة الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية حسب الفئة رقم 2
شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة دائمة الريادة الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية حسب الفئة رقم 2
شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة
شركة دائمة الريادة الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية حسب الفئة رقم 2
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل
شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث
شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الليبية للمواني
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو افذ
شركة ليبيا للتامين
شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

621,064.560
135,860.000
2,334,502.000
23,654.600
1,942,378.000
182,000.000
1,863,263.000
2,322,827.000
107,206.000
2,283,549.000
172,372.490
39,600.000
1,346,000.000
70,812.500
2,982,600.000
218,093.000
485,200.000
108,600.000
96,960.000
140,000.000
45,000.000
137,724.330
3,523.000
69,342.000
169,500.000
343,756.140
2,501,635.000
280,486.260
585,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
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اطارات
اثاث
مواد خام
غرف تبريد
مواد خام
تعبئة رصيد منضوم
مواد خام
مستلزمات طبية
معدات طبية
مواد خام
مصاريف خدمات
كرتون
معجون طماطم
مستلزمات طبية
كوابل
مستلزمات طبية
بن
مصاريف فحص
أدوية بشرية
غرف نوم واطقم
مكمالت أعالف
مقابل خدمة طيران
قطع غيار
مشابك
أخشاب
خدمي
منتجات طبية
ملحقات صحية
ايجار طائرة

محمد ابراهيم محمد احميدة
ابراهيم محمد عبدهللا عمرحديد
مليس محمد علي محمد
محمد عبدالحميد السائح الخرباش
علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني
محمد عبد السالم الطاهرالشيبانى
علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني
خالد عبدالرزاق محمد خالد
نجم الدين السنى ضو الاللى
مليس محمد علي محمد
مصطفي محمد معتوق معتوق
عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
نجم الدين السنى ضو الاللى
عبد املنعم عاشور محمد املقري
نجم الدين السنى ضو الاللى
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
مصطفي محمد معتوق معتوق
هيبة احمد حسين التومي
خالد عبد هللا علي الفيتوري
مفتاح سالم مفتاح عامر
مصطفي محمد معتوق معتوق
محمد على محمد حميدان
صالح علي عبد السالم الفاس ي
عماد عبدهللا علي االجهر
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
علي خالد علي حمودة
علي عبد السالم علي بنور
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر

مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتوسط  -وكالة الشريف
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف اللليبي الخارجي

شركة ليبيا للتامين
شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة ليبيا للتامين
شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة ليبيا للتامين
شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية
شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة الهوجار إلستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية
شركة املجال الزاخرالستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة القسطاس الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة جود بنغازي الستيراد املواد الغذائية
شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة

291,893.960
487,474.000
585,000.000
28,842.310
66,120.000
28,842.300
86,240.000
42,439.500
109,542.070
532,547.440
2,480,000.000
351,800.000
829,418.000
191,630.030
11,156.690
13,409.100
202,601.600
293,454.000
327,282.000
124,994.770
457,500.000
501,700.000
200,000.000
60,537.890
295,000.000
548,340.920
29,009.040
185,370.000
1,660,000.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TND
USD
USD
EUR
EUR
TND
TND
TND
EUR
USD
EUR
TND
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD

13

خدمي
اطارات
ايجار طائرة
خدمي
أسياخ حديدية
خدمي
اغطية بالستيكي
مواد خام
خدمي
مواد بناء
دجاج مجمد
معدات تفريخ
معدات تتبيل لحم
خدمي
خدمي
خدمي
قطع غيار السيارات
جبنة
كوابل كهربائية
خدمي
إيجار طائرة
معدات تغليف
عصائر
استهالك وصيانة
معدات تغليف
بسكويت
استهالك وصيانة
حليب
بيتومين

عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
خليل محمد الصديق الرايس
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
محمد عالء الدين نصرالدين بن صوفية
منصور عمرجبران جبران
علي عمار بلعيد عمار
ابراهيم لطفي عبدهللا الزريدي
حمزة أحمد محمد وهيبة
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
عبدهللا عبدالسالم علي عطيه
هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد
عبدالحميد فسيخة بهجات العائش
علي عمار بلعيد عمار
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
محمد عبالباسط منصور بن كريم
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
سيد علي عبدالغني علي
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
عبداملنعم سعيد ابراهيم عبدالسالم
عبد السالم احمد فرحات التير

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الجمهورية  -وكالة الوحدة العربية
مصرف الصحاري  -وكالة قوز زناته

شركة املحصول االخضرلالستثمار الزراعي والحيواني
شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات
شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه
شركة جبل الجليد إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة الكرم إلستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة بيادرالنعمة للصناعات الغذائية
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف
شركة اسدام الستيراد املعدات الطبية
شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية
شركة االثيراالول الستيراد املعدات الطبية
شركة القلعة لصناعة االبواب والنو افد من االلومنيوم والبي في س ي
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املدار الجديد
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة الخطوط الجوية الليبية

114,000.000
65,000.000
145,702.490
295,238.320
119,589.680
145,397.300
375,003.600
139,521.760
169,920.000
327,360.000
41,209.000
299,350.000
106,409.980
396,321.000
262,410.160
191,530.000
64,236.480
259,180.000
122,022.260
176,400.000
2,319,972.000
1,950,016.000
1,867,908.000
773,840.600
1,134,000.000
4,491,874.820
1,834,560.000
423,899.000
162,572.330

EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
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معدات غرفة تبريد
ادوية بشرية
قطع غيار مبردات
اطارات
مستحضرات عناية
مواد صحية
زيوت تبريد
مشغالت مختبرات
خميرة
معجون طماطم
انابيب مكيفات
زيت سيارات
اطارات
مواد خام
اطارات
استهالك و صيانة
علب
هواتف واجهزة
معدات
مضافات اعالف
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
قطاعات PVC
شاحنات
ابراج هوائية
حليب مجفف
مستحقات املقاصة
ضرائب مستحقة

صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
امعمرالزروق علي اغنية
إبراهيم صالح عبدهللا بالحاج
أكرم محمد حسين العرضاوى
علي أحمد سالم سليمان
إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي
عبداللطيف محمد محمد املحجوب
محمد ابراهيم املختار صولة
طارق محمد فرج حسين
محمود شعبان مفتاح الجبيو
عبدالرؤوف محمد بشيرعطيه
سفيان محمد مسعود ابونوارة
ربيع البشيرمحمد املليح
محمد الهادي محمد ونيس
صالح عامرضو دعباج
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركي
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
مصطفي سليم التير
شعبان الهادى محمد شلوف
هيثم عادل محمد الدويهش
حسام الدين عادل محمد
الصديق مفتاح سليمان سبس ي
عبداللطيف محمد محمد املحجوب
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى

املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الواحة  -رع تاجوراء
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف
شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيركهربائية وقطع غيارها
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة بريما الستيراد املواد الغذائية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واالجهزة
شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة اروقة التميزالستيراد املواد الغذائية

775,472.500
1,992,000.000
410,950.000
411,700.000
705,500.000
530,759.140
108,000.000
99,000.000
1,155,000.000
65,010.000
1,203,350.000
174,500.000
1,692,000.000
12,750.000
770,000.000
95,737.440
84,647.600
31,434.650
57,017.600
150,000.000
2,635,000.000
103,385.000
837,961.190
426,888.000
561,998.250
987,000.000
200,120.000
1,494,000.000
49,270.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
TND
EUR
USD
EUR
USD
USD
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مكيفات
قمح
دجاج مجمد
مضافات عالفية
هواتف نقالة
اعمال صيانة لطائرة
خميرة
مقابل فرامل طايرة
شاهي
تجوال وربط البيني
مكيفات
مضافات اعالف
قشطة
خدمة تجوال
موز
مقابل رسوم عقد
شراء قطع غيار
خدمة تجوال
دورات تنشيطية
خدمة تجوال
دجاج مجمد
لوح غسيل
معدات الكترونية
تن
مواد خام
زيت الذرة
خدمات طيران
قمح
جبنة

مفتاح أحمد محمد العاتي
عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال
امحمد سالم امحمد اعنيبة
مصطفي سليم التير
محمد عمرابراهيم املحبرش
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
مؤيد عامرمحمد فرفر
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عائشة فرج احمد منهى
عادل بشيرمحمد ابوفارس
فدوى على محمد ابوخريص
مصطفي سليم التير
محمد الطاهرأحمد عيس ى
عادل بشيرمحمد ابوفارس
فوزي محمد الصغيرابوسديرة
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عادل بشيرمحمد ابوفارس
حمزة أحمد محمد وهيبة
صالح علي عبد السالم الفاس ي
محمد عمرمحمد مطاوع
علي محمد عبدالعظيم شتوان
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
حسن عامرالرتيمي طالب
مصطفي محمد معتوق معتوق
عبد الحفيظ ضو حفيظ الجفال
اكرم عمار املهدى العبانى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الجمهورية بالخير

شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير
مصنع الساراي لصناعة األبواب و النو افد من األملنيوم
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة سوق الخميس لصناعة االعالف
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة أشاهرالستيراد املعدات الطبية
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية
شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية
شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية
شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي
شركة الربيع لصناعة الحفاظات و القطن الطبي
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة مدرار الهندسية للمقاوالت العامة
شركة الخطوط الجوية الليبية
مصنع بالدي لصناعة الطالء
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة الخطوط الجوية الليبية

170,185.000
150,000.000
245,055.290
99,900.000
148,610.000
2,019,357.000
448,448.300
69,001.680
115,150.000
610,650.000
257,246.300
437,400.000
2,346,000.000
657,900.000
132,796.900
373,122.760
155,849.830
580,478.870
14,305.200
862,925.000
40,000.000
128,102.400
31,431.340
598,044.780
564,000.000
198,000.000
18,076.440
8,559.530
16,558.720

EUR
USD
EUR
USD
TND
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
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اسالك كهربائيه
حصيرة& PVC
م خدمات املناولة
مضافات اعالف
صناديق فارغه
مستلزمات طبية
اطارات
وحدات تبخير
اسماك مجمده
مواد خام للمشروب
حو افظ اغذية
مواد خام
قمح طري
بسكويت
مواد خام
مواد خام
مقابل رسوم عبور
مواد خام
اكياس تربة زراعية
أنابيب ومصافي
مصاريف تدريب
مستلزمات تشغيل
شراء قطع غيار
ادوية بشرية
مالبس
مواد تشغيلية
شحن قطع غيار
صيانه طائرة A320-
خدمات اتصال

محمد مختارعلي العاتي
عبدهللا صالح عبدهللا بالحاج
مصطفي محمد معتوق معتوق
محمد ضو ادريس البوزيدي
صدقي املهدي االمين االحرش
ياسمين عبدالوهاب احمد
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
خالد القمودي القنطري الحافي
مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
سعيد خليل حسن املروكى
صالح عميرمحمد طيطش
عبدالحفيظ ضوء حفيظ
عبدالناصرعبدالسالم حسين
منصور عمرجبران جبران
منصور عمرجبران جبران
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
أندريو كيرياكوس
أسماء صالح مسعود النقراط
على محمد محمد ارحومة
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
الحسين سليمان ابراهيم شاكة
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
علي امحمد على شبل
محمد علي سلطان
خالد مراجع ميالد بريك
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ميزران
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الصحاري  -تاجوراء
مصرف الجمهورية  -راس حسن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان

شركة الندي لصناعة االلبان و مشتقاتها
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترونية والكهربائية
شركة الخطوط الجوية الليبية
شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة سلطان للتعهدات و التموين
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور
شركة السلوى الستيراد املعدات الطبية
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية
شركة مكناس الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة أفريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنو افذ
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة

35,923.270
1,069,800.930
1,739,847.500
52,890.510
285,000.000
901,901.230
82,080.000
4,817,400.000
494,208.000
145,208.050
121,806.560
273,375.000
105,950.230
22,950.000
162,560.000
154,137.380
125,815.130
59,250.000
254,896.000
105,376.730
322,335.000
526,448.630
408,800.000
289,780.800
374,000.000
987,000.000
2,921,970.000
1,577,499.000
298,504.000

EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
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حليب طازج
جبنة مطبوخة
مكونات مكيفات
شراء قطع غيار
معدات مصنع علف
جبنة مطبوخة
أفران
CIGARETTES
معجون طماطم
كباسات قش
غدائيه متنوعه
شاهي
قطع غيار
نقاالت
حلوة شامية
قطاعات الومنيوم
معدات طبية
شريط للمراتب
مستلزمات تشغيل
مواسيرP.P.R
شاي اخضر
زيت نباتي
دقيق
اخشاب
خشب
زيت الذرة
مواد خام
حفاظات
غاز+كوشةغاطس

خيرى محمد ميلود املريمى
حسين علي حماد مفتاح
ناصرالصيد عياد املريض
عبدالعاطى بلعيد احمد املشيخى
عبدهللا سالم مفتاح عامر
حسين علي حماد مفتاح
هاني محمد علي العاتي
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالباسط محمد ابراهيم الجطيلي
اشرف خليفة محمد نصر
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
محمد عمرمحمد مطاوع
جمعة سليمان سالم الفقى
موس ي امحمد رمضان املرغني
الشويرف علي عبدهللا الرزاقي
فتحى سالم فيتور بن فيتور
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
مصطفي عامرالصديق االطرش
مدهللا حماد نصيرادريس
عبدهللا محمد علي الذوادي
أدم سعيد صالح كعبر
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
اسامة رمضان مفتاح اشناق
محمد عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
أندريو كيرياكوس
ناصريحى عمرعسكر
جبريل مفتاح ابوبكرابوحنك

مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف النوران فرع مصراتة

شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية
شركة السند املتين الستيراد املواد الخام
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة بيادرالنعمة للصناعات الغذائية
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف
شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة
شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب
شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق
شركة البستان االول الستيراد املواد الغذائية
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة فضاء السرورالستيراد املعدات الطبية
شركة خيرات املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الغيران الجديدة الستيراد األثاث
شركة الشاحنات والحافالت
شركة حجرليبيا لصناعة الرخام
شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الشاهين االولى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة عنابة الدولية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة غوط سان فاز للصناعات الغذائية

220,027.000
88,200.000
2,049,300.000
850,000.000
207,000.000
237,600.000
1,076,270.000
678,406.100
58,050.000
1,489,375.000
996,875.000
375,000.000
292,000.000
7,400,000.000
169,500.000
1,825,893.000
510,091.070
2,501,402.000
129,492.000
315,220.000
100,957.330
486,710.000
1,009,562.400
57,718.100
56,250.000
302,400.000
240,855.000
460,433.000
217,360.000

USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
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مواد صحية
تن
كربونات الكاليسوم
تن
شكالطة
مواد خام للتصنيع
مواد خام
كونفلكس
علب تعبئة وتغليف
مواد خام
مواد خام
مواد خام
مواد خام
قمح
معجون طماطم
منتجات طبية
مواد خام
مستلزمات طبية
زيت ذرة صافي
أثاث
قطع غيار
رخام
حليب أطفال
طالء
عصيرلوز
معجون طماطم
منظومة تحكم كهربا
زيوت تشحيم
علب معدنية فارغة

صالح الدين على رحومة الهوش
امين محمد علي ابوالقاسم
عبدالرؤوف ابوبكرصالح مسعود
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
محمد عالء الدين نصرالدين بن صوفية
مروان نوري محمد علي
رمضان سالم علي أبوسنينة
عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركي
مروان نوري محمد علي
مروان نوري محمد علي
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
يوسف ميالد على العمارى
خالد عبدهللا احمد الجهمى
علي خالد علي حمودة
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عزالدين عبدهللا محمد البكاي
نعيم محمد محمد عبدهللا
محمد أحمد رمضان الرمالي
هشام الهادى جمعة ابوقليلة
محمد عمرعبدالسالم عمراالطيرش
خالد عبدهللا سعيد املنصوري
وسيم محمد نوري الفالح
حنين جمعة ابو القاسم التويجر
وليد رمضان على منصور
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
سالم محمد سالم ابراهيم
فتحي علي سالم الصويل

مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
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 الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف الجمهورية  -سوق النور
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الواحة  -جنزور
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع صرمان

شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة العاملية للمبانى الجاهزة
شركة االستثمار الجديد الستيراد املواد الخام
شركة بشائرالفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية
شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات
شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام
شركة بلقيس الستيراد مواد الخام
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة بشائرالفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية
شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة عطرالشرق إلستيراد مواد التنظيف
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها

466,100.000
55,125.000
1,976,076.000
112,500.000
2,544,800.000
43,520.400
234,990.000
109,000.000
49,271.960
927,200.000
168,932.000
169,244.000
1,903,968.550
3,855,600.000
1,142,505.000
1,791,600.000
117,688.000
148,200.000
248,692.800
414,863.750
389,263.790
1,166,615.340
246,650.000
1,530,547.700
248,452.000

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
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تن
ألواح أسقف
كربونات الكالسيوم
تن علبه
االت ومعدات
قفازات طبية
شاهي
جبنة شرايح
اطارات
موز طازج
زيت
زيوت
حفاظات
زيت عود
مواد خام
تونة
اطارات
طماطم معجون
جبنة شرائح
معجون طماطم
مستلزمات عناية
غرف تبريد
مولدات كهربائية
معدات وخدمات
اسالك كهربائية

انس علي رمضان منصور
كمال ابوعجيلة على الغنودى
البشيرالضاوى عبدهللا احمودات
ابراهيم علي سالم عمر
وائل عبدهللا احمد عبدالنبي
محمد سالم الفيتوري املاوي
حنين عبدالسالم سليمان سليمان
رمضان سالم علي أبوسنينة
صالح عامرضو دعباج
رجب محمد علي الشاطر
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
ناصريحي عمرعسكر
سوسن ابوبكرصالح مسعود
عادل خليفة أمحمد الشائبي
اكرم محمد رجب الذيب
صالح عامرضو دعباج
ابراهيم علي سالم عمر
مصطفي احمد املجراب
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
سميرعبدالستارمحمد عارف الشويهدى
فوزي محمد الصغيرابوسديرة
موس ى علي يونس موس ى
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عمرعبدالناصرعمراملجري

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
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
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الوحدة  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -فرع جنزور

