تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2022/06/09حتى .2022/06/22

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
مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة مؤيد الليبي الستيراد مواد البناء
شركة اسالك الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية واملنزلية وقطع غيارها
شركة سواني للصناعات الغدائية
شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين
شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف
شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة عطرالحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة
شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام
مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد
شركه فناس لطباعه مواد التغليف والتعبئه
شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة السهم األبيض للمطاحن واألعالف
شركة السهم األبيض للمطاحن واألعالف
شركة املختار للتأمين املساهمة

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

743,960.000
539,000.000
57,205.150
81,730.000
88,000.000
296,250.000
321,198.920
174,840.000
160,820.000
998,800.000
332,200.100
1,610,000.000
282,533.700
143,418.170
550,236.410
1,447,805.000
450,000.000
885,000.000
7,189,000.000
163,625.000
397,000.000
397,000.000
1,766.680

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

مواد خام طالء
زيت ذرة مكرر
طالء
كوابل كهربائية
ضاغط هواء
مواد خام
مواد تنظيف
تن معلب+سردينه
عصيرفواكه
مواد خام
مصبعات بالستيك
فول صويا
إطارات
نضائد
مخفف حبر& رول
جبنة شرائح شيدر
مضافات اعالف
صويا
ذرة
شكالطة
ذرة
ذرة
حوالة التأمين

الحسن علي أحمد شبش
عماد عبدالسالم عمرعريبي
مؤيد عبدالرحمن بورويص
محمد عمرامحمد كرير
محمد منصور على بوخضير
هيثم معمرعميرطيطش
أميمة محمد الهادي املغيربي
خليل رمضان خليل قليصة
عبدالرزاق امحمد مفتاح
محمد فضيل امغرغرحسين
امحمد حسن محمد ابودبوس
عبدالحفيظ ضوء حفيظ
ربيع بشيرمحمد املليح
ربيع بشيرمحمد املليح
محسن محمد محمد ابوفناس
محمد الطيب العمورى الصغير
فاطمة سالم مفتاح عامر
فاطمة سالم مفتاح عامر
فاطمة سالم مفتاح عامر
رحاب فضل هللا عمرساس ي
صالح الدين الهادى على التومى
صالح الدين الهادى على التومى
خالد مفتاح علي التومي

مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -فرع زاوية الدهماني
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف الواحة  -الواحة الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
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شركة املختار للتأمين املساهمة
شركة املختار للتأمين املساهمة
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم
شركة حدائق النسيم للصناعات الغذائية
شركة السند املتين الستيراد املواد الخام
شركة اليسرالساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية
شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث
شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث
شركة مرمرليبيا األولى الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها
شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام
مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب
شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها
شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة البنيان لصهرودرفلة املعادن
مصنع االصدقاء للصناعات البالستيكية
شركة التاج املميزللصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة التاج املميزللصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة التاج املميزللصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة التاج املميزللصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة زين الجواهرالستيراد املواد الغذائية
شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث
شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث
شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية
شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ

1,766.680
5,300.030
700,000.000
232,250.000
3,106,728.000
3,991,000.000
1,861,408.000
2,064,757.500
98,190.000
122,500.000
2,515,500.000
137,744.800
2,510,295.000
426,889.280
31,893.750
83,462.400
1,280,622.000
1,850,600.000
3,095,419.000
1,000,563.170
1,000,825.000
500,814.000
1,000,889.000
51,660.000
2,624,690.500
1,846,812.500
1,900,000.000
2,105,685.000
947,940.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
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حواالت التأمين
حواالت تأمين
لحوم مجمدة
قطع غيار
مواد خام كربونات
عبوات بالستيك
مكونات أثاث
مكونات أثاث
مواد بناء
دقيق
الواح رخام
مستلزمات تشغيل
منتجات طبية
خشب مضعوط
عدسات طبية
جبنة شرايح
مركزعنب احمر
حديد
مواد خام
أكياس تعبئة
أكياس بالستيك
مواد خام
مواد خام
حليب
مواد خام للصناعة
مستلزمات صناعة
لفات حديد
مستلزمات اثاث
سجائر

خالد مفتاح علي التومي
خالد مفتاح علي التومي
عادل فوزي محمد ابوسديرة
علي عبدالكريم محمد الرعيض
عبدالرؤوف ابوبكرصالح مسعود
زينب الكيالني الطاهركعبص
عالء الدين على احمد الغضبان
عالء الدين على احمد الغضبان
عبدالهادي ابراهيم احمد حيده املطردي
فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية
محمد بشيرالطيب الطيب
خالد مراجع ميالد بريك
علي خالد علي حمودة
محمد عمران احمد الغويل
مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس ى
خالد مصباح علي القذافي
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزي
علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه
عبد الفتاح محمد على الشركس ي
علي امحمد علي أبوزبيدة
علي امحمد علي أبوزبيدة
علي امحمد علي أبوزبيدة
علي امحمد علي أبوزبيدة
وجدان ابوبكرحمدان بن سعود
علي محمد سالم الفزاني
جمال محمد ميالد الساحلى
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
فتحى عبدالحميد على النيهوم
عزالدين صالح الفيتوري جويدة

مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -فرع جنزور
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف النوران  -فرع زاوية الدهماني
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الوحدة  -فرع جامع الصقع
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف األمان  -الرئيس ي

شركة تبرليبيا للصناعات البالستيكية
شركة درب الشعلة الستيراد االجهزة الكهربائية والغيرالكهربائية وااللكترونية وملحقاتها
شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية
شركة جبال اكاكوس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث
شركة تالية الستيراد املواد الغذائية
مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب
شركة العاملية الجديدة الستيراد مواد البناء
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
مصنع سما التقدم لصناعة االبواب والنو افد ودرابزين من االملونيوم
مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة التقدم الدولية الستراد االجهزة واملواد الكهربائية والغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية
شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية و االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات
شركة الفجرالستيراد املواد الغذائية
شركة أضواء القربولي ملطاحن الدقيق
مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف

742,500.000
20,000.000
690,300.000
71,138.200
153,561.500
99,960.000
152,950.000
218,400.000
305,568.560
780,000.000
405,000.000
400,556.100
4,170,000.000
93,979.680
259,350.000
2,340,534.340
1,404,677.320
188,240.000
476,930.000
689,380.000
556,115.000
239,500.000
293,454.000
98,099.120
401,470.000
1,205,409.480
717,000.000
2,638,885.000
1,399,800.000

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
TND
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
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مواد خام بالستكية
هاتف نوكيا
قضبان أسالك
قطع غيار
عصائر و مشروبات
حليب
اثاث
تونة
اخشاب
اخشاب
اسماك
قطع غيار و زيوت
سيارات تويوتا
ارضيات خشبية
حديد مجلفن
مستلزمات خبز
أسالك كهربائية
PVC K65
زيت للتشحيم
زيوت تشحيم
زيوت سيارات
مواد منزليةوكهربائ
جبنة
مالبس وأحدية
إطارات
حليب اطفال
موز طازج
مواد خام
مواد خام

فوزي مفتاح حسين الساعدي
محمد صالح محمد انفيص
عبدهللا مفتاح عبدهللا الصداعي
خليل حسين محمد قلوص
طارق محمد فرج حسين
طارق محمد فرج حسين
محمد أحمد رمضان الرمالي
اسماعيل محمد محمد الغاوي
عبدهللا مصطفي عبدهللا السركس ي
عمرسليمان مختار سليمان
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
مصطفي سليمان مصطفي االخرش
محمد يوسف محمد ابوتركية
حسين علي حماد مفتاح
عصام عمرأبوبكرالزبتة ابوحنك
أحمد علي أبو فارس األحرش
سالم محمد سالم ابراهيم
سالم محمد سالم ابراهيم
سالم محمد سالم ابراهيم
حسين سليمان عطية هويدي
هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد
سفيان محمد الهادي أبوزودة
امحمد الهادي امحمد أبورويص
ايمن مصباح احمد وهيبة
رجب محمد علي الشاطر
يوسف ميالد علي العماري
محمد فضيل امغرغرحسين

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الواحة  -بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -مصراته امليدان
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة نمارق الخيرالستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني
شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية
شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة الجبل الفض ي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية
شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة
شركة الريحانة للصناعات الغذائية
شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة الشرق الليبي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
شركة قمة االزدهارالستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املائدة الر اقية إلستيراد املواد الغذائية
شركة بيت الدواء إلستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات

1,496,320.000
1,370,165.000
1,398,120.000
80,461.690
451,668.000
391,380.000
552,960.000
222,500.000
108,175.000
365,729.600
637,280.000
1,147,100.000
319,852.580
212,114.760
41,832.000
223,108.000
38,472.600
54,056.000
195,390.000
245,000.000
116,110.000
1,530,000.000
6,888,000.000
6,642,000.000
81,648.000
150,009.600
87,579.000
142,000.000
23,500.000
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USD
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USD
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EUR
USD
USD
EUR
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مواد خام
هواتف
سكرابيض
شامبو
زيوت نباتية
جبن شيدر
بيض مخصب
تن بزيت دوار
تن بزيت دوارشمس
مولدات كهربائية
حديد صناعي
حديد صناعي
عبوات عصائر
مركزات عصائر
نكهات عصائر
حفارات هونداي
محطات اكسجين
سجاد
فتات بسكويت
مواد خام عبوات
مولدات كهربائية
شاحنات افيكو
قمح طري
قمح طري
مشروبات غازيه
حليب أطفال
إطارات
بندق
أدوية ومكمالت غذا

محمد فضيل امغرغرحسين
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
حامد ضو ارحومة املحمودي
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
مصطفى عثمان حسين البيباص
بدر الدين علي عبدالسالم الفرجاني
االء نجيب ابوديب ابوالشواش ي
طاهرأحمد عبدهللا بالحاج
معاد رمضان مصطفى شكالوون
معاد رمضان مصطفى شكالوون
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
ميالد محمد علي الصفراني
جمال الهاشمي عبد هللا عياد
علي العماري احميدة الحداد
محمد مصطفى محمد العيساوي
أكرم سعيد محمد أبو غمجة
عبدالحميد علي عبدهللا منصور
ابراهيم مصباح احمد وهيبه
حمزه احمد محمد وهيبه
حمزه احمد محمد وهيبه
ماهرمحمد الصويعي ناجي
محمود مفتاح علي التومي
هدى محمود علي الكالوش
عيس ى بلعيد الصادق صوان
خالد ابوبكرمحمد عامر

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية
شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة
شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة
شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم
شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الزهرة الليبية للصناعات الغدائية
شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة
شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركة سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنو افذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة جسرالخليج الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة االهتمام الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة

184,500.000
95,100.000
84,638.580
200,000.000
102,299.400
167,448.000
17,840.000
483,105.000
1,586,920.000
325,000.000
82,800.000
62,536.000
47,934.610
121,526.000
204,614.900
412,900.000
407,900.000
271,200.000
1,978,351.000
2,821,214.000
2,718,989.000
412,807.400
177,620.000
1,687,500.000
327,259.460
900,250.000
347,615.900
114,000.000
185215
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زيت دوارشمس
افران
مواد تنظيف
مواد خام
مضافات ومكمالت
زيوت
حليب معقم بنكهة
مولدات كهربائية
خط انتاج تصنيع
لفائف صاج
مواد خام
صابون
نضائد
غراء الصق
اسالك
إطارات
إطارات
إطارات
مواد أولية للمطابخ
خشب للصناعة
إكسسوارات مطابخ
أدوية بشرية
عطور
زيت عباد شمس
قطاعات ألومنيوم
دجاج مجمد
أدوية
أدوية بشرية
جبن مثلثات

محمد الصغيرعلي وهيبه
رواد فرج محمد رزق
احمد احمد مصطفى الشحومي
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
عصام الدين عبد هللا ابراهيم الحشاني
ابراهيم سعد عبدالعزيزأبراهيم
البهلول عبدالسالم سالم البهلول
صالح عامرضو دعباج
عبدالفتاح سالم عبدهللا عليلش
فتحى سالم فيتور بن فيتور
فتحى سالم فيتور بن فيتور
علي فتحي محمود العائب
سيف االسالم عثمان الزبتة ابوحنك
الطاهرأحمد الطاهرخضر
محمد مختارعلى العاتى
أسامة علي عبدالسالم باشاغة
أسامة علي عبدالسالم باشاغة
أسامة علي عبدالسالم باشاغة
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
وفاء عمار عبدالسالم الدقداق
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
حسن أحمد حسن ابريرة
صالح مصطفى محمد فريوان
عادل فوزي محمد الصغيرأبوسديرة
حسين رمضان محمد املجيديب
عبدالعزيزبشيرسليمان قداد
محمد الصديق احمد القويري
محمد الصديق احمد القويري
محمد علي محمد ابراهيم

مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة السرايا الر اقية إلستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكهة الطازجة
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة متين الستيراد مواد التنظيف
شركة الهضبة لصناعة االعالف
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية
شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية
شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة التقنية املتقدمة إلستيراد األالت واملعدات الزراعية
شركة الجوهرة لصناعة االعالف
شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف
شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف
شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو افذ

1087488
580629.5
610723
688896
70632
126960
315000
1215648.75
408330.6
591570
102765
2600000
184464
568750
154103.04
154103.04
8500000
2000000
304200
496661
444170.86
117893
186219.19
2150280
4021710
1340500
104346
3700000
708825.35
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جبنة ايدام
سمن
حليب بودرة
مركزالكمثرى
مركزالبرتقال
مركزكمثرى
كرتون
زيت خليط
مكسرات
سيارات
مواد تنظيف
ذرة
بطاطس
سردينه
معجون طماطم
معجون طماطم
مصنع
دجاج مجمد
محوالت كهربائيه
السالك كهربائيه
مالبس
كيك
جرارا
قمح طري
صويا
ذرة
أحدية تركية
دجاج مجمد
أخشاب

عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري
عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري
عبد الرحمن مصدق عبد هللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عبدهللا محمد على الذوادي
خليل مصباح احمد وهيبه
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره
خالد خليل خليفة القزار
لطفى حسين محمد سالمة
اكرم محمد رجب الذيب
اكرم محمد رجب الذيب
وليد رمضان على منصور
وليد رمضان على منصور
عبدالسالم علي عبدالسالم البيره
عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة
علي محمد محمد ساس ي
علي محمد محمد ساس ي
عبدالفتاح محمد محمد ناصف
عادل عبد السالم علي الدوادي
ساس ي إمحمد عمرالقصبي
قاسم سالم عبدالرحمن عبدالكريم
احمد النفاتي مفتاح ابوظهير
احمد النفاتي مفتاح ابوظهير
الهادى بشيرمحمد سويب
حمزه احمد محمد وهيبه
عماد عبدهللا علي االجهر

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
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -البطنان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة الشاحنات والحافالت
شركة املشرقة الستيراد الحيوانات والطيور
شركة مطلع الفجرالستيراد االدوية واملعدات الطبية
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االلومنيوم
شركة الجسورالستيراد املواد الغذائية
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم
شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية
شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن
شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل
شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية

660690
328860
3250000
3250000
3373500
2340000
2115000
630000
1456680
132090
1745424
364125
567772.92
222000
203500
88025.4
122500
348355.85
300000
45504
180249.51
78504.5
455893.52
189200
429058.4
328400
1940300
119535
282750

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
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دجاج مجمد
دجاج مجمد
لحم بقرمجمد
لحم بقرمجمد
لحم بقرمجمد
أرز
أرز
بطاطا مجمدة
سكر
زيت
ورق تعئبة وتغليف
أسماك مجمدة
مواد تعبئة وتغليف
مواد تعبئة وتغليف
مواد تعبئة وتغليف
نوابض شفرية
ابقار حية
ادوية جلدية
مواد خام
ارز
مواد خام PVC
اكسسوارات أبواب
قنينات زجاجية
مضافات اعالف
حليب اطفال
زيتون
بسكويت و كيكة
ادوات جراحية
طماطم معلب

مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
بشيرسليمان أبوعجيلةقداد
أحمد عمرالفيتوري السويحلى
عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا العنيزى
مفتاح محمد مسعود بن عبدهللا
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
هشام الهادى جمعة ابوقليلة
امحمد أبوبكرفرج السالمي
صالح احمد سالم سليمان
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
عياد علي حسين سعيد
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
عبدالناصريوسف رمضان عبدالدائم
رشيد محمد فرج الصواني
إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي
معاذ ادم ابراهيم البصير
انس علي رمضان منصور
محمد الطيب محمد الزواوي
حسان عبدالقادر محمد بودقه
وليد عبدالسالم سالم ابوزريق

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -الفرع الرئيس ي (بنغازي)
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -الشاحنات
مصرف املتوسط  -وكالة شارع الوادي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي

شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة سنابل الزهراء إلستيراد معدات الحظائرو املستلزمات الزراعية
شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية
شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة األيقونة لصناعة املطابخ
شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها
شركة العمق للخدمات النفطية
شركة املعمورة إلستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية
شركة املتقن لصناعة االملونيوم
شركة املتمكن لصناعة البي في س ي
شركة سيارات املتوسط إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها املساهمة
شركة السويدي اليكتريك انترناشيونال بيزنس االمارتية
شركة بيتا للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ومشتقاتها
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز

325517.21
88260
81500
563888.67
369603.6
360011.22
1336464
1295256.96
380470
1003041.96
2557359
2730000
2473791
183288
381480
125166.96
1321600
2500800
2485017
1981547
1170144
200,000.000
3,111,700.000
2,605,000.000
2,120,010.000

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

شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز

2,405,000.000
3,175,002.000

USD
USD
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اطارات
إطارات
ابواب
مستحضرات عناية
زيوت وماء تبريد
عصائر
مكرونة
جبن
ادوية بشرية
ادوية بشرية
مواد خام لآلثاث
لحم بقرمجمد
مستلزمات اثاث
تن
مواد خام لطالء
احزمة نقل
لحوم ابقار مجمدة
مادة خام
مواد انتاج االملنيوم
مواد االنتاج
سيارات و قطع غيار
اجهوة إنارة
مصنع لالعالف
زجاجات عصير
مصبعات
بالستيكية
زجاجات بالستيكية
مصبعات
بالستيكية

خليل محمد الصديق الرايس
صالح عامرضو دعباج
محمد ميلود عمرالخنفاس
محمد جمال الدين علي التويجيري
عبد اللطيف محمد محمد املحجوب
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
محمد الطاهراحمد عيس ى
عثمان حسن عبدالحفيظ حسن
عثمان حسن عبدالحفيظ حسن
سهام محمد مسعود الديب
هشام املهدي ابراهيم قداد
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق
عالء صالح علي السعود
صالح الدين ابراهيم محمد ابوصبع
فيصل العربى محمد زعميط
طارق املهدي إبراهيم قداد
مفتاح سميرمفتاح بن حليم
اسيا عبدالوهاب احمد بوراوي
اشراف الهادي الصادق زميت
عصام رجب محمد الجحش
هاني محمد السعيد حسن طلية
نجيب فتحي علي يونس
عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -وكالة برج طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
مصرف الجمهورية  -وكالة فندق املهاري
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش

عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو

مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش

شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة اليسراالفضل الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم
شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية
شركة االنظمة الكهربائية املتقدمة لالتصاالت وتقنية املعلومات ونظم االمن والسالمة
شركة الواحة لصناعة الدهانات
شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية

3,170,000.000
201,528.000
59,781.960
64,000.000
178,304.010
138,020.000
4,842,778.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية
شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث
شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدارالليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املد العالي الستيراد مواد الخام
شركة نبراس الخيرلصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة اليسرالساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية
شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية
شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية

663,949.750
652,320.000
150,150.000
1,988,800.000
627,984.000
155,000.000
194,053.310
275,218.640
83,068.010
44,953.800
1,183,956.480
8,080,000.000
211,902.800
183,348.650
3,982,500.000
173,307.000
486,000.000
2,132,982.000
685,090.000
2,000,000.400
4,400,000.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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زجاجات عصير
تونة
حديد
الة حصاد قش
معدات مركزبيانات
كربونات الكالسيوم
ثالجات فريزات
غساالت
ثالجات وغساالت
دجاج مجمد
غرف نوم
مواد خام
حليب نيدو مجفف
أكياس
اطارات
اطارات
اطارات
اطارات
مواد خام
ذرة
تحاليل طبية
اسالك لف مضخة
علب الكرتون نايلوا
االالت تصوير
موز اخضر
منتجات طبية
هواتف
كرتون
مواد خام للصناعة

عبداملنعم محمد على بعيو
محمد احمد خليفة عمارة
محمد عمرامحمد كرير
عمرعلي سالم املقوز
الصادق نوري محمد بن جمعة
صالح الدين ابراهيم محمد ابوصبع
نجيب عبدالعزيزعياد الغالي

مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -صرمان
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -زواره

اكرم سالم الصادق عمار
ربيع مولود محمد النائلي
خالد عبد هللا علي الفيتوري
ساملة ابوعجيلة القدافي النفاث
محمد مفتاح الزروق التير
املولدي ابو القاسم عمار العالقي
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
صالح عامرضو دعباج
يحى ميالد صالح الزير
فاطمة سالم مفتاح عامر
فوزي احمد محمد عدالة
فيصل العربي محمد زعميط
زينب الكيالني الطاهركعبص
ابراهيم عبدهللا يونس ابوفارس
أنور بشيرسليمان قداد
علي خالد علي حمودة
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
عبدالعظيم سعد هاشم سليمان
عبدالعظيم سعد هاشم سليمان

مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
فرع شركة الخطوط التونسية السريعة  /تونسية
شركة روثانة الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة تميزلتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة واملنظومة
شركة محاصيل ليبيا الدولية للصناعات الغذائية
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية
شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية
شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نظم التكنولوجيا الحديثة لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات
شركة عالم االثقان لصناعة الحديد
شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائية
شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري
شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي
شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات
شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات
شركة بئرليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها

74,571.090
153,644.530
75,500.000
602,726.400
740,880.000
1,777,570.590
3,713,991.000
1,029,000.000
1,263,920.000
48,921.280
272,226.000
792,816.000
200,486.950
1,060,000.000
207,000.000
186,000.000
113,043.000
68,895.000
114,400.000
1,220,000.000
575,050.540
93,820.000
92,037.300
214,500.000
2,552,610.000
81,600.000
729,040.000
752,501.000
177,436.300

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

10

الواح جبس بورد
تحويل فائض مبيعا
سجاد و اقمشة
مكرونة
مواد خام
سداد التزمات
تاب وملحقاته
زيت نباتي
سجائر
تراخيص
تراخيص
حليب
تراخيص ودعم فني
حديد وقواعد
اواني منزلية
سمن
فالترزيت نافطة
قهوة
جبنة مطبوخة
دجاج مجمد
مواد خام للحلويات
محركات قوارب
االملونيوم
شاحنات
منتجات طبية
اسماك
خدمات تقنية
تقنية معلومات
مضخات

محمد يوسف محمد ابوتركية
املنتصربن عبدالحميد الجليلي
الطاهرعبدالسالم الطاهرالكشيك
رياض مصطفي عبدالصمد سالم
ناصرعثمان مصطفى الضراط
ناصرعثمان مصطفى الضراط
سميرصالح مفتاح الزاندي
عبد العزيزمحمود ابو بكرالغول
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
مؤيد عامرمحمد فرفر
مصدق عبدالعظيم احمد النطاح
عزمي مولود الهادي الحاج
احمد عبد الهادي المين االحرش
طارق محمد فرج حسين
عبدهللا عبدالسالم علي عطيه
محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا
محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا
امحمد سالم امحمد اعنيبة
هشام بدر الدين عبدالحفيظ فرنكه
محمود حسن محمد محمود
كمال محمد املجاهد رمضان الباروني
يوسف صالح سالم موس ي
ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
خيرية مبارك مسعود شليبط
خيرية مبارك مسعود شليبط
خالد املهدي إبراهيم صولة

مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران  -االدارة العامة
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي

شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
الشركة املتحدة للتأمين املساهمة
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الربيع األول النتاج الدقيق و األرزوالصناعات الغذائية
شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز
شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وااللكترونية
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم
شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم
شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل
شركة الحقل االخضرالستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي

305,035.000
220,020.100
140,502.000
193,455.640
261,244.000
74,260.000
2,050,000.000
1,196,000.000
2,370,000.000
67,179.370
748,150.000
40,460.000
159,880.000
114,017.990
121,031.040
846,627.350
531,900.000
233,219.500
504,256.350
1,300,050.000
389,500.000
199,116.800
541,200.000
349,250.000
1,300,012.000
191,664.000
107,730.000
885,500.000
129,315.000

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

11

اجهزة لوحية
تالجات
اجهزة منزلية
سداداقساط تأمين
غساالت
غساالت صحون
قمح
صويا
ذرة
فوط صحية
هواتف نقال
حديد مجلفن
لفائف مجلفنة
مستلزمات اطفال
مستلزمات اطفال
ادوية بشرية
بذور زراعية برسيم
ثالجات
شاي
هواتف
تونه
محاليل طبية
تونة
تونة
حفاضات أطفال
كرتون تغليف
مركزات عصائر
مواد خام
مستلزمات تشغيل

محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
حسين سليمان عطية هويدي
حسين سليمان عطية هويدي
جالل بالناصربشيرالصادى
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة
حمزة صالح عيس ي العماري
صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة
صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة
عصام محمد على رزاقة
عماد علي رمضان البصابص ي
محمد علي محمد الشيخي
محمد علي محمد الشيخي
اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري
اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري
علي امحمد علي شبل
محمد احمد مصطفى وفى
مصطفى مفتاح محمد العاتي
رمضان سالم على ابوسنينة
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
عادل مفتاح احمد بالشيخ
هائل محمود علي الهتكي
ميسون املولدى الهادى على
ميسون املولدى الهادى على
صالح مسعود محمد مسعود
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
محمد بشيرعلي القائد
صدقي املهدي االمين االحرش

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -وكاله القره بوللي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الريحانة للصناعات الغذائية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها
شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش
شركة الراية لالنتاج الزراعي
شركة الواحة العصرية الستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية
شركة االرتباط الدائم لصناعات البالستيكية
شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقروغرف التبريد
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
شركة الرضوان الستراد االدوية
شركة الرضوان الستراد االدوية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية

352,050.000
454,000.000
315,530.000
70,135.000
75,330.000
45,490.400
102,980.000
51,250.000
64,557.600
45,843.600
57,536.480
232,342.090
451,060.000
93,965.790
203,384.700
100,250.000
400,200.000
210,496.000
151,811.350
178,939.650
53,332.000
34,120.000
128,640.000
254,177.650
262,926.140
10,692.000
7,521.500
17,063.100
131,570.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
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مسحوق حليب
لفات وصفائح
لفات فوالذ حديد
حديد صناعي
احذية
مواد صحية
(جرارات)
آالت زراعية
مواد بناء
مواد صحية
أالت أملونبوم PVC
مضخات زراعية
اجهزت حاسب
خدمي
خدمي
مواد منزلية مختلفة
مواد خام
عجين بيتزا
الواح عازلة
تن
انفيرتر
صابون
مكرونة
أدوية
أدوية
خدمات رابط بيني
خدمات استشارية
تسوية حركة هاتفي
ايجار سعات مايو

أكرم سعيد محمد أبو غمجة
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
الهادي بشيرمحمد سويب
طارق محمد عبدهللا الزوبي
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
الزروق مفتاح الزروق التير
عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل
ابراهيم محمد محمد بنيس
خالد الطاهرخليفة املشرقي
أحمد فوزي محمد أبوسديرة
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبدالناصراملهدي الطيار
عبدهللا البشيرسعد لبح
الطاهرمحمد عيس ى القبالوي
ابراهيم عبدالسالم ابوضهير
رمضان أحمد على النعيري
صالح عامرضو دعباج
علي فتحي محمود العائب
ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش
طارق رضوان الطاهر الطاهر
طارق رضوان الطاهر الطاهر
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس

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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران  -االدارة العامة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع
شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
مصنع النخيل للصناعات الغدائية
مصنع النخيل للصناعات الغدائية
شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية
شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها
شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية
شركة الشوفان إلستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة بروفيمي البحراملتوسط لصناعة وتقنية االعالف

30,000.000
1,100.000
81,620.000
1,500.000
108,465.740
298,768.840
180,750.000
395,095.000
133,641.240
68,253.000
46,000.000
675,609.000
89,028.720
67,486.190
98,278.500
98,591.990
158,120.000
50,152.700
135,840.000
287,400.000
303,990.000
1,512,654.000
585,627.120
1,561,710.000
83,750.000
81,900.000
1,331,520.000
1,562,000.000
317,310.000

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
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دعم فني
تسديد التزامات
سداد التزامات
تدريب
دعم فني
ايجار سعات
سلك تربيط حديد
مولدات كهربائية
اطارات
تالجات
ستثشارات
شوكوالطة
مواد خام
مواد خام
مصاريف شحن
مصاريف شحن
غراء
هيدروجين بروكسايد

نايلون
مكرونه
مضخات مياه
حفاظات
زيوت و كريم
سيارت نوع كيا
معجون طماطم
جبنة شرائح
دهن حليب
حليب مجفف
اضافات علف

عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
عادل بشيرمحمد ابوفارس
الحسين عمرعبدهللا املجري
عبدهللا عطية املهدي الغول
أكرم محمد حسين العرضاوى
أسامة محمد عبدهللا بن خليفة
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
محمد علي محمد ابراهيم
عمار بلعيد عمار الثابت
عمار بلعيد عمار الثابت
هاني عبدالقادر على عبدالقادر
هاني عبدالقادر على عبدالقادر
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عمرمصدق عبدهللا املنصوري
عبدهللا محمد على الذوادي
الحسين عمرعبدهللا املجرى
ناصريحي عمرعسكر
صدقى املهدى االمين االحرش
محمد ابوبكرصالح الغاوي كاره
امل عبد السالم رمضان محمد
امل عبد السالم رمضان محمد
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
جهاز تنمية و تطويراملراكزاإلدارية
جهاز تنمية و تطويراملراكزاإلدارية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة النسرالذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة البسمة الطبية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة أجيال العطاء الو افرالستيراد املواد الغذائية
شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة اإلهتمام الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنو افذ
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم

1,500,000.000
1,704,375.000
754,059.480
407,334.360
6,077,556.920
9,983,445.500
4,438,750.000
4,438,750.000
99,456.000
36,062.000
700,000.000
2,000,000.000
4,505,000.000
4,505,000.000
2,806,000.000
1,406,500.000
1,929,625.000
33,018.720
142,848.000
122,725.000
18,604.520
57,500.000
733,728.000
377,300.000
885,000.000
345,000.000
239,303.160
575,100.000
490,050.000

EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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جبنة شرائح
زيت ذره
شكوالتة
عصيربرتقال
مشروع صيانة 149
مشروع صيانة 166
السكر
السكر
اجهزة الالكترونية
ادوية
لحم بقرمجمد
لحم مجمد
سكر
سكر
طماطم
حفاظات أطفال
خط انتاج
سماد زراعي
بطاقات تعبيه
دعم فني
قطع غيار
دعم فني
أدوية
زيت درة
تن معلب
أخشاب
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد

اكرم محمد رجب الذيب
اكرم محمد رجب الذيب
خالد خليل خليفة القزاز
خالد خليل خليفة القزاز
إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته
إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته
علي احمد محمد وهيبة
علي احمد محمد وهيبة
محمد رمضان مصباح الراجحى
احمد عبد العظيم زين الدين النفاتى
عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة
عادل فوزي محمد الصغيرابوسديرة
حمزة أحمد محمد وهيبة
حمزة أحمد محمد وهيبة
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
اسماعيل صالح مسعود مسعود
محمد الطاهرأحمد عيس ى
محمد مسعود محمد الخنفاس
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
محمد الصديق أحمد القويري
نور محمد الطاهرالشائبي
مفتاح سالم على ابوسنينة
عماد عبدهللا علي االجهر
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف املتحد لتجارة واالستثمارـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية
شركة الليبية املتخصصة الستيراد الكيماويات واملستلزمات الزراعية
شركة قصرالسديرالستيراد السيراميك ومواد البناء
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية
محطة املراعي للدواجن واالمهات
شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية
شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها

203,175.000
2,249,975.000
4,935,246.750
1,582,360.000
894,348.000
323,521.200
4,934,730.220
1,170,000.000
2,115,000.000
2,385,000.000
1,257,525.000
92,000.000
225,000.000
391,975.000
547,426.320
264,420.000
363,408.000
53,120.000
336,960.000
123,750.000
293,370.000
45,396.000
274,389.900
332,529.750
439,900.000
82,164.500
446,446.000
1,152,610.380
265,400.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
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دجاج مجمد
زيت ذرة
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
زبدة
دجاج مجمد
سردين معلب
أرز
أرز
دجاج كجمد
مبيد زراعي
سيراميك وبرسلين
شكالطة
كيكة  +ويفر
جبنة مطبوخة
قرطاسية
بيض مخصب
ارز
مواد تعبئة
مواد خام
بطاطا مجمدة
أنابيب بي بي أر
مواد تعبية وتغليف
تكاليف صيانة
اطارات
إطارات
مستحضرات عناية
مولدات

مهند اسماعيل الصديق الغيراني
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
سعد محمد سعد هدية
رضا املبروك خليفة عبد هللا
عزالدين الهادي سالم العماري
عزالدين الهادي سالم العماري
حسام محمد ابو زريبه طرنيش
خليفه محمد علي ابوطوبه
خالد مفتاح ميالداملجدوب
اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
مصطفي احمد املجراب
الصادق نصيرفرج البوعيش ي
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبدالقادرمحمد احمد عبدالقادر
خليل محمد الصديق الرايس
صالح عامرضو دعباج
محمد جمال الدين علي التويجيري
موس ى علي يونس موس ى

مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس ى
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -وكالة صرمان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة األيقونة لصناعة املطابخ

1,351,680.000
59,495.440
1,500,854.650
2,502,120.000
1,995,698.000

EUR
USD
USD
EUR
USD

شركة املكيال لصناعة املطابخ

1,823,396.000

USD

شركة املكيال لصناعة املطابخ

2,473,791.000

USD

شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني
شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي

2,363,220.000
2,196,108.000

EUR
USD

شركة االستثمار الجديد السيراد املواد الخام
شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية
شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية
شركة زاد البركة الستيراد املواد الغدائية
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب
املولدات الكهربائية
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب
املولدات الكهربائية

2,324,457.000
1,700,461.000
1,009,500.000
54,000.000
188,102.000

USD
USD
USD
USD
EUR

186,651.000

EUR
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طماطم معجونه
اطارات داخلية
مواد خام
مواد خام
مواد خام الثات
مطابخ
مواد خام الثاث
مطابخ
مواد خام الثاث
مطابخ
بيض مخصب
مواد خام الثاث
مطابخ
مواد خام
مواد خام PVC
خميرة جافة فورية
مكرونة باستا ريقالي
مولدات وقطع
غيارها
مولدات وقطع
غيارها

محمد الطاهراحمد عيس ى
هيثم سليمان حسين حسين
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
سهام محمد مسعود الديب

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -مصراتة
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

وفاء عمارعبدالسالم الدقداق

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

وفاء عمارعبدالسالم الدقداق

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

فتحي املشاط خليفة اوحيدة
وفاء عمارعبدالسالم الدقداق

املصرف التجاري الوطني  -العروبة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي

البشيرالضاوي عبدهللا احمودات
مفتاح سميرمفتاح بن حليم
عبدالناصرعامرثابت عون
جمال الدين ابوبكراالبيض الشريف
مصطفي صالح عبدهللا بالحاج

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

مصطفي صالح عبدهللا بالحاج

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

