تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2020/06/02حتى.2022/06/08

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 الفجرالستيراد املواد الغدائية املساهمة
شركة السويدي اليكتريك انترناشيونال بيزنس االمارتية
شركة بتة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام
شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة سما املراعي لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة القصرامللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و
شركة سواني للصناعات الغدائية
شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف
شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة منارة االمراء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة عطرالحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة مجموعة بيوت العزالستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية
شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

703,110.000
1,136,587.610
1,634,635.000
3,149,000.000
552,960.000
354,662.000
715,000.000
48,707.500
87,450.000
323,500.000
614,400.000
3,181,000.000
367,071.000
186,720.000
372,600.000
960,000.000
1,830,000.000
2,205,000.000
310,000.000
64,323.930
369,187.400
405,339.360
250,009.200

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

موز طازج
كوابل
شاشات
كربونات الكالسيوم
بيض مخصب
زيت نباتي مكرر
سماد فوسفات
بكرات ومحركات
ادوية بشرية
أعمال تركيب
مواد خام
كربونات الكالسوم
مكيفات
فريزات ميكرويف
جبنة شرائح
حليب معقم
سكر
سكر
اسمنت بورتالندي
معدات كهربائية
اسالك كهربائيه
إطارات
زيتون

رجب محمد علي صالح الشاطر
هاني محمد السعيد حسن طلية
أشرف محمد سالم مصطفى حداقة
سوسن ابوبكرصالح مسعود
مصطفي عثمان حسين البيباص
عماد عبدالسالم عمرعريبي
اشرف البشيرعمركنيدل
محمد عمرامحمد كرير
محمد ابوبكرالطاهرعريبي
محمد منصور على بوخضير
عبدالغني عمرعبدالغني جبر
سناء ابوبكرصالح مسعود
اكرم سالم الصادق عمار
اكرم سالم الصادق عمار
خالد أدريس علي بك عبدالهادي
عبدالرزاق امحمد مفتاح
بشيرسليمان أبوعجيلةقداد
بشيرسليمان أبوعجيلةقداد
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
أحمد الطاهرأحمد عيس ى
أحمد الطاهرأحمد عيس ى
ربيع بشيرمحمد املليح
منجي الصادق السوري الوحيش ي

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الوفاء  -وكالة دات العماد
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
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شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت
شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونضم االتصاالت
مصنع املربي لصناعة االعالف
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم
شركة أرياف بالدي الستيراد املواد الغذائية
شركة القلعة للصناعات الخشبية
مصنع بالدي لصناعة الطالء
شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية
شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

1,091,880.000
919,980.000
684,432.000
1,290,000.000
573,750.000
138,931.660
9,965,525.000
289,090.110
3,547,500.000
67,040.000
223,168.000
700,000.000
700,000.000
268,876.800
459,475.200
317,710.000
248,000.000
2,772,750.000
3,240,925.000
729,000.000
11,674.000
1,297,938.000
64,470.000
250,003.000
143,651.540
178,637.800
163,169.920
117,616.880
585,000.000

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
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بيض مخصب
بيض مخصب
حليب نيدو
زيت ذرة
زيت ذرة
اطارات
اطارات
نضائد
ذرة وشعير
تطويرمنظومات
مضافات اعالف
لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
جبنة شرائح
ألواح خشبية
مخفف طالء
اسمنت بورتالندي
مكونات أجهزة
قطع غيار
موز اخضرطازج
دقيق جاهز
هواتف واجهزة
اجهزة اكترونية
مالبس
رسوم تشغيل
رسوم خدمات
خدمات مطار
رسوم خدمات مطار
إيجار

طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
محمد مفتاح الزروق التير
مؤيد عامرمحمد فرفر
مؤيد عامرمحمد فرفر
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
فاطمة سالم مفتاح عامر
خليفة عبدالعاطي خليفة الجرم
محمد مصطفى محمد قرقوره
عادل فوزي محمد ابوسديرة
عادل فوزي محمد ابوسديرة
عبدالوهاب بشيرمصطفى الكبير
مفتاح أحمد مفتاح سبس ي
الحسين سليمان ابراهيم شاكة
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
مهرة املهدى احمد الهمالى
فتحى عبدالحميد على النيهوم
أنور بشيرسليمان قداد
فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
محمد عمرمحمد مطاوع
محمد علي سلطان
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر

مصرف الصحاري  -املاية
مصرف الصحاري  -املاية
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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 االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
شركة داري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها واألجهزة
شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية
شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة تميزلتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة واملنظومة
شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي
شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف
شركة مجموعة املتحدة للمطاحن و االعالف
شركة الحزام االخضرالستيراد األعالف
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية
شركة عالم االثقان لصناعة الحديد
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد والصحية وملحقاتها
شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة قصراملنارة الستيراد األثاث
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية
شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة املتميزلصناعة االجهزة االلكترونية
شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية

585,000.000
136,885.680
149,731.750
239,431.130
101,989.000
226,160.000
73,112.460
602,726.400
2,913,773.000
1,413,363.500
6,709,500.000
6,958,000.000
1,800,000.000
64,385.280
86,930.720
3,000,000.000
95,450.000
72,090.000
485,435.970
78,045.000
78,577.240
126,885.000
264,075.000
154,400.000
1,665,425.000
217,800.000
169,089.900
11,403.000
84,555.630

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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إيجار
إيجار
إيجار
إيجار
جبس بورد
مولدات كهرباء
بسكويت ويفر
مكرونة
أجهزة هاتف محمو
مواد خام للصناعة
قمح طري سائب
قمح طري سائب
مواد خام
جبنة
اجهزه كهربائيه
معدات مصنع
مربي
اسالك حديد
مناظيرجراحية
اثاث
مستلزمات تشغيل
الواح عازلة
معجون طماطم
سيارات تويوتا
قطع غيار
تن معلب
هواتف واجهزة
سداد مصاريف
سداد الفاتير

عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادرمحمد أحمد عبدالقادر
محمد يوسف محمد ابوتركية
مصطفى صالح عبدهللا بالحاج
أزم صالح خميس أيوب
رياض مصطفي عبدالصمد سالم
سميرصالح مفتاح الزاندي
خيرية علي قائد
أيمن مصباح أحمد وهيبه
أيمن مصباح أحمد وهيبه
عبد هللا ابراهيم فرج ابراهيم
مؤيد عامرمحمد فرفر
جسن عمار محمد صولة
عزمي مولود الهادي الحاج
طارق محمد فرج حسين
عثمان امعمرمحمد الصداعي
نجم الدين ابرهيم احمد عمار
محمد أحمد رمضان الرمالي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
حسام الهادي جبران ابوزهو
طارق صالح مسعود محمد
محمد احمد علي ابوتركية
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى
حسام علي عبدهللا الفرجاني
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق

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 النوران فرع مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف األمان  -الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي

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 اليرموك الستيراد املواد الغذائية
شركة اروى املميزة للصناعات الغذائية
شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة الليبية للمواني
شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة الزمردة الزرقاء الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات
شركة جبال االوراس العاملية صناعة املواد البناء
شركة نور لبالد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة العرجون الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة اتماراملتحدة الستيراد املواد الغذائية
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف
شركة املتحدة الباهرة للصناعات الغذائية ذات املسؤولية املحدودة
شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية

28,173.800
84,960.650
63,086.000
49,315.050
479,622.380
13,895.900
1,890,000.000
2,685,840.000
2,558,500.000
1,383,920.000
588,607.250
140,262.000
262,710.000
243,994.000
4,366,000.000
84,608.620
1,250,622.000
210,496.000
246,300.000
456,000.000
442,288.650
273,865.600
998,400.000
264,809.760
689,640.000
8,550,000.000
148,595.000
233,460.000
1,954,764.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
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قطع غيار
سداد الفواتير
مقابل صيانة
سداد فواتير
سداد فواتير
سداد فواتيرطيران
أرزصيني ابيض
خميرة فورية
مواد خام للصناعة
كوابل كهربائية
كوابل
غر افات مع قطع غ
شاي
إطارات
صويا
مواد تنظيف
قضبان االملونيوم
خبربيتزا
زيت عباد الشمس
تطويرشبكة
دعم فني
حليب مجفف
ياغورت دليس
معدات طبية
مواد خام
قمح
حليب مجفف
كاتشب  /مايونيز
حليب مركز

مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
بالقاسم العبد يونس عويان
عبداملجيد املبروك عاشور ابوسعيد
عارف علي الطاهرالترهوني
عادل عمرابو بكرابوحنك
عادل عمرابو بكرابوحنك
محمد على محمد حميدان
عفاف خليفة عبدهللا زوبي
امحمد الهادي امحمد أبورويص
أية عبدالناصراملهدي قداد
أحمد محمد علي بادي
حمزة محمود محمد االسطى
جنان محمد عيس ى القبالوي
محمد احمد محمد ابو حاللة
اعمار محمد اعمار البوزيدى
اعمار محمد اعمار البوزيدى
لطفية ابراهيم مصطفى الحامي
بشيرحاجي بشيرالعكاري
حمزة محمدياسين الطاهرعريبي
محمد فضيل امغرغرحسين
نجم الدين محمد الهادي كرازة
ايمن حسين ابراهيم بالحاج
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي

ي
ي
ي
ي
ي
ي

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

شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة أويا العاملية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها
شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها
شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة تماس ي الستيراد مستلزمات االم والطفل ذات املسؤولية املحدودة
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيركهربائية وقطع غيارها
شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة زين للصناعات الغذائية
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية
شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية
مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النو افذ من االملنيوم و البي في س ي
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة االمة املتحدة للطباعة والنشرواالعالم والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

67,900.000
274,537.340
460,908.480
160,150.000
469,100.000
400,140.000
393,120.000
214,500.000
561,500.000
670,915.000
81,500.000
300,000.000
2,444,400.000
83,600.000
85,140.000
187,000.000
222,500.000
1,334,858.000
3,705,000.000
761,343.000
48,125.000
165,700.000
144,300.000
231,748.540
216,667.230
463,513.840
517,261.640
114,248.000
129,106.680

USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
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شاهي
جبن
حليب أوميال
مجمعات حقن
دجاج مجمد
جبنة شيدر
جبنة موزريال
أرزهندي
محاليل طبية
مناديل مبللة
أفران
عجول حية
حليب
جبنة
جبنة شيدر
جبنة
تونه 160غ
لفات حديد
زيت خام
حفارات هونداي
سجاد
تونة
تونه سردينه
مالبس رياضية
املونيوم بروفايل
اطارات
مستلزمات زراعية
رول بالستيك
قطع غيار آالت

مفتاح سالم على ابوسنينة
سعيد عبدهللا املنصوري
سعيد عبدهللا املنصوري
املكي سليم أحمد الدوفاني
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
محمد رياض محمد شلتات
محمد رياض محمد شلتات
يوسف بلعيد الصادق صوان
هائل محمود علي الهتكي
عبد الباسط حركات علي سعيد
هاني محمد علي العاتي
نجالء محمد سليمان زاوية
محمد عبد الكريم محمد الرعيض
عبد السالم محمد ميالد الجورني
عبد السالم محمد ميالد الجورني
عبد السالم محمد ميالد الجورني
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني
معاد رمضان مصطفى شكالوون
مجدى عادل محمد الزليطنى
ميالد محمد علي الصفراني
علي العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد
عاطف العماري احميدة الحداد
احمد محمد احمد زغبية
عبدالحميد جمعه محمد موس ى
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
الحسين عمرعبدهللا املجرى
فاطمة ساس ي علي الفقيه
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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 النوران فرع مصراتة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة سلطان للتعهدات و التموين
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ليبيا للتامين
شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم
شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية
شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات
شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف
شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم
شركة مجموعة الجورى الستيراد املواد الغذائية
شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية
شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية
شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية
شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد
شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية
شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة ابوشنب إلستيراد املواد الغذائية
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونو افد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها
شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها

115,000.000
533,195.500
140,550.000
848,194.920
601,920.000
57,294.800
203,384.700
316,875.000
107,040.000
43,520.400
5,900,000.000
608,180.000
292,471.200
113,076.250
300,000.000
1,556,875.000
54,948.960
377,961.300
49,500.000
348,096.000
105,566.740
324,237.000
125,233.440
140,727.900
97,853.600
83,435.520
373,247.240
118,927.520
161,060.540

USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
TND
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
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حبل تربيط حديد
موادخام للصناعة
كشافات اناره
اسالك كهربائية
معجون طماطم
إطارات
خدمي
دجاج مجمد
جبنة مطبوخة
قفازات طبية
صويا
زيوت
شوكالتة
أحواض مطابخ
أقمشة
زيت عباد الشمس
تونة عباد الشمس
اطارات
تن معلب 140ق
تن معلب
معدات الري
مضخات
ألواح عازلة
جبنة
مسطحات ام دي
ارز
كوابل كهربائيه
بروفيل بي في س ي
سلك لحام

عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبداملولى ابوبكرمحمد زيتون
عادل عمرابوبكرابوحنك
عادل عمرابوبكرابوحنك
مصطفى عبد الجليل ابراهيم سلطان
هدى محمود علي الكالوش
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عادل صالح حسين العلوص
رضا رمضان سالم قربادى
محمد سالم الفيتوري املاوي
عزالدين عمرو موس ى الدبسكي
ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم
حسونه عياد حسونه بن يونس
خالد محمد عبدهللا الزوبي
وليد أحمد احميد بادي
عبدهللا يوسف عوض الدرويش
سراج يوسف محمد ابوخشيم
صالح يونس صالح عبد هللا
اسماء محمد احمد ميالد
علي محمد عبدالعظيم شتوان
الحسين عمرعبدهللا املجري
الحسين عمرعبدهللا املجري
ابوبكرعلي الطاهرباش اغا االدغم
محمود عبد املولى محمود زغبيه
صالح علي عبد السالم الفاس ي
محمد عبدالفتاح سالم ابوشنب التركى
محمد مختارعلى العاتى
محمد املهدي الهادي ابوشاقور
الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف التجاري الوطني  -الهوارى
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف الجمهورية  -املقريف
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

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
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة العمران الباهرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية
شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة ابورحاب لصناعة غرف التبريد وحافظات النقل املبرد
شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة زهرة االكليل الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية
شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة
شركة السد لصناعة االعالف
شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية

178,415.000
580,260.000
13,730.470
2,966.430
82,323.270
24,601.790
110,000.000
200,851.000
93,561.550
325,789.180
31,722.490
200,014.500
155,676.120
69,517.500
1,963,500.000
405,354.490
673,464.150
274,650.000
290,105.000
329,568.570
107,352.000
2,444,400.000
61,020.000
34,995.000
387,200.000
92,800.000
6,176,201.250
2,359,350.000
2,455,200.000

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
TND
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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مواد خام
مواد خام
استشارات قانونية
ايجار سعات
تجوال وربط
تجوال وربط
دعم فني ملشروع
مواد عناية بالجسم
سيراميك
قطاعات ألومنيوم
صلصة طماطم
تونة
أقفال أبواب
الواح عازله
عجول حية
اسالك كهربائية
شكالطه
كيك
ادوية بشرية
حليب و زبادي
بطاطا مجمدة
بودرة حليب
افران كهربائية
شرائح كرتون ورق
اضافات عالفية
معدات زراعية
تطويرالشبكة
علب و صناديق
حليب بودرة

محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
صالح مصطفى محمد فريوان
عبدالهادي مصطفى علي خريف
حسين رمضان محمد املجيديب
اكرم مصطفي محمد بن نعمة
عبداملنعم محمد املبروك البوزيدي
عبدالعاطي أحمد علي الضراط
مجدي عبدالهادي مختار ابورحاب
سالم مفتاح فرج جبران
عمرعبدالناصرعمراملجري
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
اسامة نور الدين الطيب الخطابي
امل عبدالسالم رمضان محمد
امل عبد السالم رمضان محمد
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
اكرم سالم الصادق عمار
لطفي الهادي عمار السهيلي
بيشيراملبروك محمد ابوقيلة
عبد الرحمن أنبيه مسعود مليطان
علي محمد عمران الغزيوي
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد الطاهرأحمد عيس ى

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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع ابوسليم
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الوحدة  -فرع حديقة الشعب
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف

شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف
شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه
شركة الخصوبة الستيراد االسمدة
شركة الوعد املتميزالستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة اإلهتمام الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة مطلع الفجرالستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية
شركة التعميرالستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املعمورة للصناعات الغذائية واملطاحن واألعالف
شركة النخبة الستيراد االدوات واملعدات الرياضية والترفيهية

2,059,200.000
180,136.000
335,000.000
614,592.000
71,193.600
105,600.000
52,850.000
245,370.000
207,900.000
141,633.130
131,723.340
594,005.000
159,000.000
3,500,000.000
2,385,000.000
2,160,000.000
335,000.000
244,890.000
28,500.000
180,600.000
66,720.000
115,382.100
208,310.400
72,254.320
3,926,016.000
1,713,862.660
122,750.000
995,000.000
112,676.000

EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
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حليب بودرة
بسكويت وشكالطه
بطاقات اشتراك
بطاقات تعبئة
مضافات علفية
تونة معلبة
مستلزمات زراعية
كهرومنزلية
أدوية بشرية
اجهزةااللكترونية
خدمات
معدات و خدمات
خدمات
قمح
أرز
أرز
منظومة طاقة
ادوية بشرية
ادوية
ادوية بشرية
ادوية
قطع غيار
مكرونة
مواد تنظيف
طماطم خام
علب فارغة
عوازل
نظام تشغيل مصنع
عشب وارضيات

محمد الطاهرأحمد عيس ى
عادل عبد السالم علي الدوادي
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
أنور فرج محمد امسلم
عبد الهادي احمد الصيد بيوك
محمود احمد محمود الزوي
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
محمد الصديق أحمد القويري
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
يوسف ميالد على العمارى
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
عبدالعزيزسليمان احمد رحومة
طارق الجالى عمرابوزخار
طارق الجالى عمرابوزخار
طارق الجالى عمرابوزخار
طارق الجالى عمرابوزخار
محمد صالح بشيرالقاض ي
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
علي أحمد سالم سليمان
عياد ناجي احمد محمد
عياد ناجي احمد محمد
عبدهللا محمود فرج الجهيمي
طارق املهدي إبراهيم
إيهاب الهادى عبدهللا العويب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
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 الجمهورية  -ابي االشهر
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف الصحاري  -املاية
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف
مصنع التعاون لصناعة االعالف
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة
شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الصيادلة إلستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك
مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك
شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتها
شركة النسيم الستيراد املواد الكهربائية املساهمة
شركة بستان ليبيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي
شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية
شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة
شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناء
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة االمبراطور الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية
شركة حوض الكوثرلصناعة االلبان ومشتقاته

992,000.000
3,960,000.000
500,000.000
1,042,100.000
423,570.000
181,338.140
70,030.000
737,164.800
191,812.500
377,400.000
101,200.000
259,644.000
511,001.940
318,576.500
78,974.500
654,075.000
593,900.000
471,250.000
818,769.000
100,000.000
369,603.600
221,100.000
145,235.000
382,362.150
3,044,250.000
526,692.350
4,188,330.000
80,523.500
4,604,800.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
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مشروبات غازية
قمح
ذرة
بسكويت و كيكة
نقاالت
ادوية بشرية
ادوية بشرية
جبنة
مواد خام
مواد خام
زبدة
اطارات
جبنة كيري
ثالجات
حليب اطفال
مواد خام
تلفزيون
سردينة زيت نباتي
مستلزمات
مالبس و أحذية
زيوت +ماء تبريد
تن
مضخات
بطاريات
بورسلين
مياه غازية
مواد خام
أسمدة زراعية
مواد خام

اسماء محمد مفتاح ابوعليم
مبروكة علي احمد عبد الحفيظ
عبدالرؤوف حسين ابراهيم بن صليل
محمد الطيب محمد الزواوي
محمد عمرمحمد املطاوع
محمد عادل املهدى عثمان ناصف
محمد عادل املهدى عثمان ناصف
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
محمد ابورويلة غيث ابورويلة
محمد ابورويلة غيث ابورويلة
هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني
خليل محمد الصديق الرايس
بشيرحاجي بشيرالعكاري
جمال حسين سالم الكشر
نور الدين محمد مفتاح اوحيدة
سالم امحمد علي اعنيبة
عبدالرزاق بشيرمحمد النفاتي
سليمان بشيرسليمان قداد
ناصريحى عمرعسكر
نجاة ابراهيم حسني حسني بي
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
جمال رمضان علي خليل
شعبان الهادي رمضان الخنفاس
هيثم سليمان حسين حسين
الصيد هدية محمد الكموش ي
رمضان سالم علي أبوسنينة
أندريو كيرياكوس
املنجد البهلول احمد كريم
مبروكة علي احمد عبدالحفيظ

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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 الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف املتحد  -فرع العزيزية
مصرف الصحاري  -مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع صرمان

شركة فيومي لصناعة األعالف وطحن الحبوب

108,550.000

USD

مضافات اعالف

أحمد محمد أحمد معيتيق

شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذائية
شركة املنهل الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة األريج املتقدمة إلستيراد مواد البناء
شركة االبداع االولى الستراد الطالء ومستلزماتة
شركة املعمورة إلستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية

183,600.000
1,191,744.000
2,100,032.000
48,498.000
496,856.250
2,200,862.000

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD

35,314.100
53,922.000

EUR
EUR

سكربني
حليب اطفال
سيكا 25كجم عازل
صمغ
دجاج مجمد
مواد خام
بالستيكية
ابواب ونو افد
مواد خام للطالء

حسين البشيرمحمد الضراط
عدنان محمد علي الغنيمي
عادل معتوق محمد الحمري
محمد عمرفرج غولة
طارق املهدي إبراهيم قداد
مفتاح سميرمفتاح بن حليم

مصرف الجمهورية  -مسالتة للصيرفة
االسالمية
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف االتدلس  -فرع مصراته

عبدالرحمن أحمد الهادي الغنودي
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر

مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الكفاح الدولية لألستيراد االبواب والنو افد وملحقاتها والكسوارات وقطع غيارها
شركة املدينة املصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراته
القابضة
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