تفاصيل طلبات فتح االعتمادات املستندية التي تم تنفيذها خالل الفترة من  2022/06/16حتى .2022/07/15

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 طرابلس لصناعة مواد العازلة
شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها
شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها
شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها
شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها
شركة السويدي اليكتريك انتر ناشيونال بيزنس االمارتية
شركة بيتا للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ومشتقاتها
شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء
شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية
شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية
شركة العاملية للمبانى الجاهزة
شركة العاملية للمبانى الجاهزة
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز
شركة السرايا العاملية للصناعات الخشبية
شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية
شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية

القيمة

العملة

السلعة

اسم املمثل القانوني

املصرف والفرع

1,800,000.000
1,528,036.000
1,291,727.000
2,138,013.000
1,501,043.000
200,000.000
3,111,700.000
50,300.000
1,552,520.000
1,658,805.000
126,000.000
126,000.000
2,605,000.000
2,120,010.000
2,405,000.000
3,175,002.000
3,170,000.000
438,250.000
201,528.000
411,625.000
548,180.000
303,996.000
59,781.960

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

اسفلت خام 70/60
االالت زراعية
االت الحصاد
االت الحصاد
االت حصاد
اجهوة إنارة
مصنع لالعالف
( PVCكلوريد البلين)
االالت حصد زراعي
االالت حصد
الواح عازلة
ألواح عازلة
زجاجات عصير بالستيك
مصبعات بالستيكية
زجاجات بالستيكية
مصبعات بالستيكية
زجاجات عصير فارغة
أخشاب
تونة
شاشات(تلفزيون)
مكيفات
زيت نباتي مكرر
حديد

عبد السالم احمد فرحات التير
عمران جمعه سالم البعيلي
عمران جمعه سالم البعيلي
عمران جمعه سالم البعيلي
عمران جمعه سالم البعيلي
هاني محمد السعيد حسن طلية
نجيب فتحي علي يونس
سليمان مخزوم أحمد ابومريقة
محمد عمادالدين حسن دراه
محمد عمادالدين حسن دراه
كمال ابوعجيلة على الغنودى
كمال ابوعجيلة على الغنودى
عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو
عبداملنعم محمد على بعيو
فرج امبيه فرج االجهر
محمد احمد خليفة عمارة
اسامة محمد عبد هللا خليفة
اسامة محمد عبد هللا خليفة
عماد عبدالسالم عمر عريبي
محمد عمر امحمد كرير

مصرف الصحاري  -وكالة قوز زناته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف التضامن  -قرقارش
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
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شركة بالحاج الدوليه وشركاؤه الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع
شركة الجزيرة العقارية للمقاوالت العامة و االستثمار العقارية
شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية
شركة االنظمة الكهربائية املتقدمة لالتصاالت وتقنية املعلومات ونظم االمن والسالمة
شركة الواحة لصناعة الدهانات
شركة فرح الستيراد املواد الغذائية و املالبس و املنسوجات و مواد التنظيف و الزينة و
شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبيئة الزيوت
شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة ام الربيع لصناعة العصائر واملشروبات
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية
شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث
شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام
شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية
مصنع الرفيع للصناعات الخشبية
مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه
شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية
شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد

124,124.120
18,697.510
64,000.000
178,304.010
138,020.000
46,750.000
4,842,778.000
275,000.000
1,021,240.000
120,960.000
663,949.750
1,084,160.000
459,200.000
185,744.100
3,270,000.000
3,270,000.000
3,310,362.000
490,760.700
652,320.000
150,150.000
1,988,800.000
330,000.000
234,051.000
374,732.700
143,275.000
167,826.180
306,600.000
50,030.000
412,037.740

EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
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قطع غيار
طالء
الة حصاد قش
معدات مركز بيانات
كربونات الكالسيوم
جبن
ثالجات فريزات غساالت
زيوت سيارات
مواد خام
تن معلب
ثالجات وغساالت
مواد خام
مواد خام
روالت تغليف
زيت عباد الشمس
زيت عباد الشمس
دجاج مجمد
أدوية
دجاج مجمد
غرف نوم
مواد خام
اسمنت ابيض
خشب صناعي
مصبعات بالستيكية
أدوية بشرية
أدوية
ادوية
مكمالت أعالف
إطارات

طاهر احمد عبدهللا بالحاج
ايمن خليفة السيفاو املهرى
عمر علي سالم املقوز
الصادق نوري محمد بن جمعة
صالح الدين ابراهيم محمد ابوصبع
انوجى محمد انويجى مصطفى
نجيب عبدالعزيز عياد الغالي
سالم محمد سالم ابراهيم
جمعة فرج احمد املصراتي
خليل رمضان خليل قليصة
اكرم سالم الصادق عمار
عبدالغني عمر عبدالغني جبر
عبدالغني عمر عبدالغني جبر
نورالدين علي صالح امحمد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
محمد البهلول امحمد طروم
ربيع مولود محمد النائلي
خالد عبد هللا علي الفيتوري
اشرف سالم عمر حويل
محمد ابراهيم عبدالسالم بن صليل
مروان محمد رمضان املجيديب
امحمد حسن محمد ابودبوس
حاتم محمد الهادي املغيربي
حاتم محمد الهادي املغيربي
حاتم محمد الهادي املغيربي
عبدالحفيظ ضوء حفيظ
ربيع بشير محمد املليح

مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -صرمان
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -البطنان
مصرف األمان  -زواره
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -فرع زاوية الدهماني
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -فرع الظهرة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها
شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها
شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها
شركة الساللم الذكية لصناعة البالط
شركة التواصل االول للصناعات الورقية
شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة الربيع االولى الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم
شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق
شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املد العالي الستيراد مواد الخام
شركة املد العالي الستيراد مواد الخام
شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب
شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
مصنع املربي لصناعة االعالف
شركة املختار للتأمين املساهمة
شركة ألفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغذائية
شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة قوة االتحاد الستيراد السيارات وقطع غيرها
شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات

2,958,000.000
681,708.000
678,119.000
265,200.000
1,523,600.000
2,118,606.000
1,239,097.500
69,230.600
287,131.770
627,984.000
155,000.000
194,053.310
275,218.640
83,068.010
44,953.800
1,204,273.320
1,183,956.480
8,080,000.000
8,092,000.000
2,240,000.000
281,957.500
167,940.000
211,902.800
880,000.000
24,733.490
4,350,000.000
570,160.000
1,615,617.550
183,348.650

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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أالت ثقيلة (كواشيك)
قطع غيار آالت
قطع غيار آالت
اسمنت
ورق خام لصناعة الورق
مكونات مكيفات
مكونات أجهزة اكتروني
حفاظات عجزة
جبنة ابراج ايدام
حليب نيدو مجفف
أكياس
اطارات
اطارات
اطارات
اطارات
مواد خام للطالء
مواد خام
ذرة
صويا
صويا
ثالجات
غساالت
تحاليل طبية
حبوب ذرة
سداد مستحقات
صويا
دجاج مجمد
سيارات نقل خفيف
اسالك لف مضخات

البشير محمد محمد الشباح
البشير محمد محمد الشباح
البشير محمد محمد الشباح
عبداملؤمن فتحى على الريتمى
عبدهللا احمد محمد األحول
علي محمد سالم الفزاني
علي محمد سالم الفزاني
عيس ي عمر جبران جبران
محمد الطيب العمورى الصغير
محمد مفتاح الزروق التير
املولدي ابو القاسم عمار العالقي
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج
يحى ميالد صالح الزير
يحى ميالد صالح الزير
فاطمة سالم مفتاح عامر
فاطمة سالم مفتاح عامر
فاطمة سالم مفتاح عامر
محمد بشير مصطفى الغدامس ي
محمد بشير مصطفى الغدامس ي
فوزي احمد محمد عدالة
محمد مصطفى محمد قرقوره
خالد مفتاح علي التومي
حسن غيث محمد ميالد
محمد البشير محمد الشباح
محمد عبداملجيد سالم
فيصل العربي محمد زعميط

املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع صرمان
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الصحاري  -جنزور
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 التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس

شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات
شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغدائيةاملواش ي واللحوم
شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية
مصنع بالدي لصناعة الطالء
شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية
شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية
شركة نجمة الخير للصناعات الورقية
شركة نجمة الخير للصناعات الورقية
شركة الشاملة الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز
شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز
شركة االمير الليبية للصناعات الغذائية
شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون
شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة أوال الجديدة إلستيراد املعدات الطبية
شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية
شركة السلسة املثيلة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية
مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها

183,101.940
6,781,500.000
296,928.000
229,948.500
333,082.000
3,982,500.000
3,956,250.000
2,003,500.000
1,488,050.000
670,500.000
2,372,930.000
7,300,000.000
1,081,347.730
140,000.000
173,307.000
397,750.000
486,000.000
272,300.000
1,292,500.000
1,222,500.000
2,087,750.000
2,216,750.000
101,875.000
2,302,210.000
1,842,254.000
408,000.000
2,132,982.000
3,000,000.000
685,090.000
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مستلزمات زراعية
أعالف حيوانات
لحم دجاج مجمد
تن
مستلزمات تشغيل
علب الكرتون نايلوا
غطاء البالستيك
مواد خام لصناعة الور
ورق خام لصناعة الورق
مستلزمات طبية
مكونات أجهزة اكتروني
قمح
قمح
بندق
االالت تصوير وطابعات
اجهزة حاسوب وطابعات
موز اخضر
حديد صناعي
مواد خام لصناعة الكر
مواد خام لصناعة الكر
مواد خام لصناعة الكر
ورق خام
ابل حية لغرض الذبح
منتجات طبية
منتجات طبية
اسمنت
منتجات طبية
الواح رخام
هواتف واجهزة لوحية

فيصل العربي محمد زعميط
أنس فهيم عطيه أدم
عادل فوزي محمد ابوسديرة
طارق محمد علي الورفلي
الحسين سليمان ابراهيم شاكة
زينب الكيالني الطاهر كعبص
زينب الكيالني الطاهر كعبص
عالء الدين على احمد الغضبان
عالء الدين على احمد الغضبان
حمزة محمد ياسين الطاهر عريبي
مهرة املهدى احمد الهمالى
صفاء حسين ابراهيم بن صليل
صفاء حسين ابراهيم بن صليل
املهدي منصور احمد ابوسنينة
ابراهيم عبدهللا يونس ابوفارس
ابراهيم عبدهللا يونس ابوفارس
أنور بشير سليمان قداد
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكه
ربيع محمد العربى الزويك
ربيع محمد العربى الزويك
ربيع محمد العربى الزويك
ربيع محمد العربى الزويك
فاطمة عبد السالم محمد ابوغالية
نادر يوسف الهادي خلف
سليم سالم جمعة البعبلي
عبداملنعم حمد رافع حمزة
علي خالد علي حمودة
محمد بشير الطيب الطيب
سراج مفتاح املهدى أبوهادى

مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
الوحدة خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي

شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها
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
مصنع الرونق للصناعات الخشبية
مصنع الرونق للصناعات الخشبية
شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية
شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية
شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة
شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة
شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة
شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة
شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة
شركة البديل الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية
شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية
شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها
شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها
شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها
شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها
شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي
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
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة

705,705.000
690,885.000
981,443.000
192,324.000
1,000,000.000
500,000.000
500,000.000
2,000,000.400
4,400,000.000
80,000.000
80,000.000
80,000.000
103,000.000
80,000.000
1,340,760.000
1,953,291.000
45,586.400
15,746.760
11,897.280
64,488.000
230,427.000
230,026.000
255,167.360
300,736.420
219,414.900
150,004.000
207,163.000
196,929.000
116,146.860
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هواتف واجهزة لوحية
هواتف واجهزة لوحية
هواتف واجهزة لوحية
نقاالت
مالبس
مواد خام خشب
مواد خام ( خشب)
كرتون
مواد خام للصناعة
إستهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
هواتف
منتجات طبية
اطارات بوالر
عدسات طبية
عدسات طبية
اطارات طبية
مواد الصقة
خدمات أرضية
الخدمات األرضية
الخدمات األرضية
الخدمات األرضية
مصاريف استهالك
خدمات األرضية
خدمات األرضية
صيانة

سراج مفتاح املهدى أبوهادى
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
سراج مفتاح املهدى أبوهادى
محمد عمر محمد مطاوع
محمد علي سلطان
طاهر احمد عبدهللا بالحاج
طاهر احمد عبدهللا بالحاج
عبدالعظيم سعد هاشم سليمان
عبدالعظيم سعد هاشم سليمان
محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد
محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد
محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد
محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد
محمد ابوزيد ابراهيم بن عياد
ابراهيم فرج ابراهيم بوفطيرة
علي خالد علي حمودة
مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس
مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس
مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس
مصطفي عبداللطيف مصطفي بن موس
علي مصطفى عبدهللا السركس ي
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر

ى
ى
ى
ى

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
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 النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
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
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
مصنع الوطنية للصناعات الحديدية
شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية
شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية
شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية
شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية
شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية
شركة سماء املتوسط للطيران
فرع شركة الخطوط التونسية السريعة  /تونسية
فرع شركة الخطوط التونسية السريعة  /تونسية
شركة روثانة الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية
شركة هاتف ليبيا
شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة

121,923.300
174,125.370
28,847.380
66,552.740
29,009.040
585,000.000
232,603.660
260,916.870
74,571.090
1,460,748.000
940,444.070
1,874,476.000
2,320,379.000
1,887,921.000
2,535,828.000
1,954,543.000
253,200.000
153,644.530
273,649.650
75,500.000
411,750.000
883,500.000
181,937.230
824,171.820
602,726.400
1,998,800.000
740,880.000
536,000.000
1,777,570.590
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صيانة
صيانة
إيجار واستهالك
استهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
استهالك وايجار
الواح جبس بورد و معج
مواد تعبئة وتغليف وم
اجبان متنوعة
منتجات طبية
منتجات طبية
منتجات طبية
منتجات طبية
منتجات طبية
حواالت طياران
تحويل فائض مبيعات
تحويل فائض مبيعات
سجاد واقمشة متنوعة
دجاج مجمد
تن بزيت عباد الشمس
ويفر مشكل
توريد كوابل الياف
مكرونة
حديد
مواد خام
مواد خام
سداد التزمات

عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
عبدالقادر محمد أحمد عبدالقادر
محمد يوسف محمد ابوتركية
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العنيزي
محمد عبدالعزيز عبدهللا العنيزي
عزالدين عبدهللا محمد البكاي
عزالدين عبدهللا محمد البكاي
معتز عبدهللا محمد البكاي
معتز عبدهللا محمد البكاي
محمد عادل محمد الدويهش
حسين محمد الطاهر عيس ى
املنتصر بن عبدالحميد الجليلي
املنتصر بن عبدالحميد الجليلي
الطاهر عبدالسالم الطاهر الكشيك
اشرف خليفة محمد نصر
اشرف خليفة محمد نصر
أزم صالح خميس أيوب
محمد على على بالرأس على
رياض مصطفي عبدالصمد سالم
علي سعيد علي شقلوف أبوبريدعه
ناصر عثمان مصطفى الضراط
ناصر عثمان مصطفى الضراط
ناصر عثمان مصطفى الضراط

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران  -االدارة العامة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -بن عاشور
مصرف الصحاري  -بن عاشور

شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة
شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب
شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية
شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية
شركة تميز لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة واملنظومة
شركة محاصيل ليبيا الدولية للصناعات الغذائية
شركة جودة االصناف الستراد املواد الغدائية
شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف
شركة الركيزة االولى لصناعة مواد البناء
شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي
شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية
شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية
شركة سردليس للصناعات الغذائية
شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م
شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ
شركة الثبة الشاهقة الستيراد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الهضاب الفسيحة الستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة الطرابلس ي الستيراد املالبس واملفروشات واالقمشة واملنسوجات
شركة بزوغ الستيراد املواد الغدائية
شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية
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 الصلصال لصناعة مواد البناء

1,868,145.300
1,000,670.000
575,348.000
29,484.000
58,716.000
3,713,991.000
1,029,000.000
216,983.800
221,940.000
2,915,437.480
2,463,924.000
565,235.500
1,275,000.000
43,533.210
6,709,500.000
6,958,000.000
1,263,920.000
1,864,800.000
124,438.600
23,600.000
257,422.380
52,224.000
136,884.000
247,200.000
48,921.280
272,226.000
792,816.000
200,486.950
221,355.000

USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
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بوليصة شحن
مواد خام
مواد خام
بطاطا مجمدة
بطاطا مجمدة
تاب وملحقاته
زيت نباتي
زيت عباد الشمس
مواد خام
مواد خام
مواد خام للمطابخ
حديد صناعي
حديد
مواد خام
قمح
قمح
سجائر
سجائر
زيت دوار الشمس
مناديل
مالبس
بن وقهوة
زيت نخيل
تونة
تراخيص
تراخيص
حليب
تراخيص ودعم فني
موالدات كهربائية

ناصر عثمان مصطفى الضراط
علي امحمد علي أبوزبيدة
علي امحمد علي أبوزبيدة
وجدان ابوبكر حمدان بن سعود
وجدان ابوبكر حمدان بن سعود
سمير صالح مفتاح الزاندي
عبد العزيز محمود ابو بكر الغول
عبد املجيد محمد إبراهيم مللوم
امجد احفيظ محمد الشبشوبي
ابوبكر علي رمضان ابراهيم
علي عبد السالم ابراهيم الفرجاني
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
عبدالرحمن سليمان ابراهيم شاكة
محمد املبروك على املشرقى
حمزة أحمد محمد اوهيبة
حمزة أحمد محمد اوهيبة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عبد العزيز فتحي علي بو علي
انس مسعود على الرجباني
محفوظ محمد محفوظ بريش
يونس سلطان امبارك الوهج
أبوبكر مصباح أبوبكر عفط
عبد الرؤوف منصور احمد ابوسنينه
عبد الباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
عبد الباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
مؤيد عامر محمد فرفر
مصدق عبدالعظيم احمد النطاح
فرج علي دخيل الالفي

مصرف الصحاري  -بن عاشور
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف النوران  -فرع زاوية الدهماني
مصرف النوران  -فرع زاوية الدهماني
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف املتحد  -فرع الجميل
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة عالم االثقان لصناعة الحديد
شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي
شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة البيضان الستيراد وسائل النقل واالطارات
شركة العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية
شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة قصر املنارة الستيراد األثاث
شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة
شركة املحاصيل الغذائية الستيراد املواد الغذائية
شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية
شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل
شركة تالية الستيراد املواد الغذائية
شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع
شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية
شركة الغيداء 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

2,495,579.760
1,060,000.000
207,000.000
107,000.000
186,000.000
285,577.300
701,910.000
190,800.000
113,043.000
15,385.000
1,374,000.000
58,900.000
244,800.000
96,880.000
68,895.000
114,400.000
164,640.000
335,789.760
362,300.000
84,000.000
557,980.000
1,220,000.000
1,122,250.000
616,725.000
575,050.540
93,820.000
92,037.300
214,500.000
2,552,610.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
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حليب أطفال
حديد وقواعد حديدية
اواني منزلية
قطاعات الومنيوم
سمن
إطارات
أجهزة املوبايل
تن معلب
فالتر زيت نافطة
اثاث
كوابل كهربائية
عسل
كسكس ي
زيت خام
قهوة
جبنة مطبوخة
جبنة مطبوخة
حليب أطفال
أدوية بشرية
سردين معلب
آالت ثقيلة (كواشيك)
دجاج مجمد
تن معلب
دجاج مجمد
مواد خام للحلويات
محركات قوارب الصيد
االملونيوم
شاحنات
منتجات طبية

ايمن مصباح احمد وهيبه
عزمي مولود الهادي الحاج
احمد عبد الهادي المين االحرش
صالح الدين عمران ابوالقاسم كشادة
طارق محمد فرج حسين
محمد عبدهللا على عبدهللا
سليمان عبدالحفيظ ونيس قادير
حنين عبدالسالم سليمان سليمان
عبدهللا عبدالسالم علي عطيه
محمد أحمد رمضان الرمالي
عبد املنعم عاشور محمد املقري
مد هللا حماد نصير ادريس
أحمد فتحي علي الرتيمي
عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركى
محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا
محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا
محمد عبدالرزاق الطيب عبدهللا
علي إمحمد علي شبل
علي إمحمد علي شبل
اسماعيل محمد محمد الغاوي
علي محمد علي االجهر
امحمد سالم امحمد اعنيبة
امحمد سالم امحمد اعنيبة
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

املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الجمهورية  -وكالة فندق اوزو
مصرف الجمهورية-املختار للصرافة االسالمية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران  -وكالة املــدار
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
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

شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية
شركة جبل الكوف الستيراد السيارات و قطع الغيار
شركة جبل الكوف الستيراد السيارات و قطع الغيار
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم
شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة معامالت للخدمات العامة
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير
شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية
شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات
شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات
شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية
شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء واالثاث
شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

1,884,259.000
416,000.000
704,000.000
194,700.000
81,600.000
110,500.000
66,998.900
630,000.000
77,143.000
12,850.000
5,583.360
5,000.000
2,526,800.000
975,400.000
67,915.200
2,679,600.000
1,990,800.000
675,000.000
1,980,399.690
802,950.000
1,225,192.500
729,040.000
752,501.000
1,428,407.500
90,253.100
177,436.300
1,188,000.000
330,000.000
109,200.000

USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TND
USD
TND
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
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منتجات طبية
سيارات
سيارات
اسماك وفواكه مجمدة
اسماك وفواكه بحر
أسماك مجمدة
الواح عازلة مواد خام
نقاط بيع
رسوم سنوية
توريد بطاقات
رسوم سنوية
بطاقات
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
زيوت سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
حديد تسليح
زبدة مرغرين
تونة
زبدة
خدمات تقنية
تقنية معلومات
قطع غيار
مواد بناء
مضخات
اخشاب
اخشاب
تن بزيت دوار الشمس

ياسمين عبد الوهاب احمد بور اوي
خالد علي محمد الجارد
خالد علي محمد الجارد
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
مفتاح محمد مسعود بن عبد هللا
حسام الهادي جبران ابوزهو
حسام الدين امحمد اهبال
حسام الدين امحمد اهبال
حسام الدين امحمد اهبال
حسام الدين امحمد اهبال
حسام الدين امحمد اهبال
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
محمد احمد علي ابوتركية
توفيق محمود فرج الجرو
حسين علي حماد مفتاح
حسين علي حماد مفتاح
حسين علي حماد مفتاح
خيرية مبارك مسعود شليبط
خيرية مبارك مسعود شليبط
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخى
عبد الحكيم مصطفي العربي الشريف
خالد املهدي إبراهيم صولة
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
محمد بلعيد اشتيوي االجهر
حسام علي عبدهللا الفرجاني

مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف 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 اليقين  -فرع مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة الخطوط الجوية االفريقية
شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية
شركة املنتصر الطبية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان
شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان
شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات
شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
الشركة املتحدة للتأمين املساهمة
الشركة املتحدة للتأمين املساهمة
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية
شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية
شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
شركة الليبية للمواني

72,174.460
305,035.000
255,448.000
388,014.000
133,867.270
89,508.900
434,383.970
256,201.850
1,574,365.000
200,801.500
265,394.400
57,600.000
57,600.000
159,600.000
131,551.000
220,020.100
140,502.000
161,044.000
193,455.640
339,974.160
261,244.000
74,260.000
517,860.000
217,796.500
1,817,500.000
4,995,000.000
141,611.400
1,435,066.160
12,698.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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بطاطا
هواتف واجهزة لوحية
هواتف واجهزة لوحية
هواتف واجهزة لوحية
سداد خدمات مناولة
سداد فواتير
خدمات طيران
مصاريف وقود طيران
زيت درة
ادوية بشرية
مواد صحية
جبنة موزاريال
اجبان
شاشات عرض
زيت تشحيم
تالجات
اجهزة منزلية
أجهزة منزلية
سداد اقساط تأمين
سداد اقساط اعادة تأم
غساالت
غساالت صحون
بنطلون طبي
شاهي اخضر
منظومة تركيب وبرمجة
معدات تفريخ
مواد كهربائية
كوابل
قطع غيار

محمد حسن سالم حمر بطان
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
محمد عبدهللا عبدالسالم الحداد
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
مصطفي محمد معتوق معتوق
بالقاسم العبد يونس عويان
محمد فرج ابراهيم ابوفطيرة
علي عبد السالم علي بنور
علي محمد ابراهيم بن طاهر
علي محمد ابراهيم بن طاهر
وفدي سيد عبدالعزيز حمزة
سالم محمد سالم ابراهيم
حسين سليمان عطية هويدي
حسين سليمان عطية هويدي
حسين سليمان عطية هويدي
جالل بالناصر بشير الصادى
جالل بالناصر بشير الصادى
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة
اسامة محمدعبد هللا بن خليفة
حمزة صالح محمد جحا
عبدهللا امحمد عبدهللا االبيض
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
صالح الدين عيس ي صالح الخزخاز
عادل عمر ابو بكر ابوحنك
عادل عمر ابو بكر ابوحنك
محمد على محمد حميدان

مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف الجمهورية-املدنية بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف املتحد  -االدارة العامة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الليبية للمواني
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية
شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة الربيع األول النتاج الدقيق و األرز والصناعات الغذائية
شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز
شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز
شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل
شركة الدانوك الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الدانوك الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الدانوك الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية
شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة جبال االوراس العاملية صناعة املواد البناء
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية
شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع
شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم

97,296.600
155,400.000
156,255.000
170,430.000
78,250.000
29,567.010
236,630.000
2,050,000.000
1,196,000.000
2,370,000.000
262,680.380
51,550.300
1,650,000.000
3,321,000.000
1,824,965.640
2,270,986.200
1,275,855.000
304,940.000
544,256.000
300,200.000
67,179.370
1,215,597.000
1,505,123.000
748,150.000
976,000.000
40,460.000
159,880.000
211,680.000
1,634,130.000

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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قطع غيار
شاهي
تونة
حليب
وحدات تكييف
مكيفات
غاز+كوشة
قمح
صويا
ذرة
إطارات
ساعات
صيانة مصنع
قمح صلب
حليب أطفال
حليب أطفال
أدوية بشرية
شاهي أخضر
تونة
قطع غيار غاز منزلي
فوط صحية
حفاضات اطفال
االمونيوم مواد خام
هواتف نقال وتابلت
هواتف نقالة واجهزة ل
لفائف حديد مجلفن
لفائف مجلفنة مطلية
شاهي
تونة معلب

محمد على محمد حميدان
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
ميالد احمد مخلوف بوفطيرة
هنداوي عبد هللا ابراهيم محمد
جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك
جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك
جبريل مفتاح ابوبكر ابوحنك
حمزة صالح عيس ي العماري
صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة
صالح محمد علي شقلوف ابوبريدعة
امحمد الهادي امحمد أبورويص
محمد حسن الصالحين بن سعود
أية عبدالناصر املهدي قداد
أية عبدالناصر املهدي قداد
نورالدين عبدالرزاق سالم الزواوي
نورالدين عبدالرزاق سالم الزواوي
نورالدين عبدالرزاق سالم الزواوي
عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش
عبدالوهاب عبدالحميد سعد املهشهش
عطاء الدين عبد الفتاح رمضان عبيدة
عصام محمد على رزاقة
عصام محمد على رزاقة
حمزة محمود محمد االسطى
عماد علي رمضان البصابص ي
عماد علي رمضان البصابص ي
محمد علي محمد الشيخي
محمد علي محمد الشيخي
أحمد عبد الحميد حمد املغيربي
علي فرج صالح موس ى

مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -وكاله القره بوللي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
املصرف التجاري الوطني ـ امليدان البلدية
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -فرع مصراته

شركة الجيل الجديد للتقنية
شركة الجيل الجديد للتقنية
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 الوقاية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم
شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية
شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية
شركة العلمية الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل
شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء
شركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية
شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها
شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة مصرف األندلس
شركة مصرف األندلس
شركة مصرف األندلس
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية
شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم

877,259.700
369,368.000
114,017.990
121,031.040
1,114,430.430
1,057,080.000
642,448.800
672,840.900
207,910.000
846,627.350
176,827.000
330,132.000
531,900.000
233,219.500
2,219,468.170
1,155,000.000
30,000.000
11,826.210
5,000.000
504,256.350
142,800.000
1,300,050.000
427,296.000
301,689.600
483,600.000
389,500.000
331,709.100
1,033,890.000
937,500.000

EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
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معدات اتصالت
دعم فني
مستلزمات اطفال
مستلزمات اطفال
مستلزمات اطفال
مكيفات
حليب أطفال
جبنة كيري
ماء شعير
ادوية بشرية
أسالك كهربائية
أجهزة كهربائية ومنزل
بذور زراعية برسيم
ثالجات
قطع غيار
تن
حوالة خارجية
تجديد خدمات دعم فني
تقييم و مراجعة سويفت
شاي
شاي
هواتف
حليب اوميال
جبنة
مكيفات
تونه
بزالء خضراء
ماء شعير
زيت ذره

اعمار محمد اعمار البوزيدى
اعمار محمد اعمار البوزيدى
اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري
اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري
اميرة عبدالقادر عبدالسالم العماري
عبدالباسط سعد محمد ابوجناح
خالد عبدهللا سعيد املنصوري
بشير حاجي بشير العكاري
بشير حاجي بشير العكاري
علي امحمد علي شبل
مصطفى محمد علي فرحات بن سعود
املهدى سعد محمد ابوجناح
محمد احمد مصطفى وفى
مصطفى مفتاح محمد العاتي
سميه علي محمد رجب
عبدالوهاب محمد الهادي الشحومي
سالم محمد علي الترهوني
سالم محمد علي الترهوني
سالم محمد علي الترهوني
رمضان سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
هيثم عبدالسالم محمد الدويبي
سعيد عبدهللا املنصوري
سعيد عبدهللا املنصوري
مخلوف محمد عبدهللا املشتال
عادل مفتاح احمد بالشيخ
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
عبدالعزيز بشير سليمان قداد

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف اليقين  -فرع مصراته
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي واللحوم
شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية
شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية
شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية
شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم
شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها
شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة السنبلة للصناعات الغذائية
شركة املائدة الراقية الستيراد املواد الغذائية
شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل
شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة العاملية الحديثة إلستيراد األدوية واملعدات الطبية
شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة االصيل للصناعات الغذائية
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية
شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية

192,528.000
873,473.760
940,232.500
403,488.000
199,116.800
281,600.000
541,200.000
349,250.000
396,660.000
900,000.000
750,000.000
825,000.000
945,000.000
855,000.000
458,529.650
347,139.200
140,000.000
1,300,012.000
440,240.000
495,000.000
2,444,400.000
220,190.500
48,680.000
1,464,760.000
191,664.000
107,730.000
885,500.000
885,500.000
217,296.000

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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دجاج مجمد
لحوم مجمدة
دجاج مجمد
بن
محاليل طبية
تن معلب
تونة
تونة
مكيفات
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
سجائر
ورق تغليف
ضاغط هواء وقطع غيار
حليب مجفف
حفاضات أطفال
مواد تنظيف
جبنة
حليب مجفف
خالطات وحنفيات
مستلزمات طبية جراحة
حديد صناعي
كرتون تغليف
مركزات عصائر
مواد خام
مواد خام
مواد خام

عبدالعزيز بشير سليمان قداد
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
يوسف بلعيد الصادق صوان
هائل محمود علي الهتكي
محمد نوري مصطفى عزيز
ميسون املولدى الهادى على
ميسون املولدى الهادى على
هاني محمد علي العاتي
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
عزالدين صالح الفيتوري جويدة
صالح املصري علي عويطي
صالح املصري علي عويطي
عيس ى بلعيد الصادق صوان
صالح مسعود محمد مسعود
عبدالعاطي صالح مسعود مسعود
محمد عبد الكريم محمد الرعيض
محمد عبد الكريم محمد الرعيض
ابراهيم مسعود ابراهيم دواس
سليمان احمد ابوبكر البوزيدي
معاد رمضان مصطفى شكالوون
رضاء سالم عبد السالم الحراري
رضاء سالم عبد السالم الحراري
محمد بشير علي القائد
محمد بشير علي القائد
محمد بشير علي القائد

مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف اليقين  -فرع زليتن
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
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 املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة

شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء
شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها
شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي
شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية
شركة الريحانة للصناعات الغذائية
شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية
شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد
شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية
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 نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية 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 املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية
شركة املائدة الراقية إلستيراد املواد الغذائية

101,214.820
400,009.000
129,315.000
728,094.000
352,050.000
91,318.800
454,000.000
315,530.000
70,135.000
71,120.000
154,730.000
175,000.000
925,000.000
721,539.000
75,330.000
482,925.500
462,395.840
195,321.800
33,255.840
45,490.400
102,980.000
51,250.000
67,250.000
141,611.400
64,557.600
45,843.600
57,536.480
128,482.200
132,000.000

USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
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مستلزمات مواد صحية
قطع غيار آالت ثقيلة
مستلزمات تشغيل
مفروشات وبطاطين
مسحوق حليب
زيوت محرك
لفات وصفائح حديد
لفات فوالذ حديد
حديد صناعي
حديد صناعي
حديد صناعي
لفات حديد
لفات حديد
لفات وشرائح حديد
احذية
اطارات سيارات
إطارات
إطارات سيارات
مكرونه
مواد صحية
آالت زراعية(جرارات)
آالت زراعية
آالت زراعية
مواد كهربائية
مواد بناء
مواد صحية
أالت أملونبوم PVC
لوز
لوز

عبد الناصر العربى املبروك بلعيد
ميالد محمد علي الصفراني
صدقي املهدي االمين االحرش
علي العماري احميدة الحداد
أكرم سعيد محمد أبو غمجة
عبدالحميد علي عبدهللا منصور
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
اسامه ابراهيم سليمان شاكه
الهادي بشير محمد سويب
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
صالح عبدهللا صالح عبدهللا
ماهر محمد الصويعي ناجي
طارق محمد عبدهللا الزوبي
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عبدالعاطي محمد عبدالسالم ابوحبيل
عادل عمرابوبكر ابوحنك
الزروق مفتاح الزروق التير
عبدهللا محمد عبدالسالم ابوحبيل
ابراهيم محمد محمد بنيس
عيس ى بلعيد الصادق صوان
عيس ى بلعيد الصادق صوان

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف اليقين  -فرع برج طرابلس
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته

شركة الراية لالنتاج الزراعي
شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون
شركة بيادرالنعمة للصناعات الغذائية
شركة بيادرالنعمة للصناعات الغذائية
شركة الواحة العصرية الستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة
شركة ليبيا للتامين
شركة ليبيا للتامين
ي
شركة مجموعة املهار الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية
شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل
شركة االرتباط الدائم لصناعات البالستيكية
شركة أزاريا لصناعة األثاث والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة
الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات
شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف
شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف
شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد
شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النوافذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث والديكور
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة
شركة الثوابت املتحدة لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت
شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة نسيم الدوليه إلستيراد املواد الغدائية
شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد
شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد

232,342.090
3,151,550.000
44,375.000
28,880.000
451,060.000
93,965.790
203,384.700
100,250.000
755,972.500
554,750.000
400,200.000
73,303.980
27,269.800
210,496.000
2,061,000.000
263,457.440
161,700.000
490,000.000
151,811.350
113,169.700
184,800.000
701,215.560
178,939.650
53,332.000
90,130.000
146,108.110
1,237,250.000
135,943.300
159,973.020

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
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مضخات زراعية
ورق مقوي
زيت نخيل
علب بالستيكية
اجهزت حاسب
خدمي
خدمي
مواد منزلية مختلفة
حفاظات اطفال
حفاظات اطفال
مواد خام
اتات مكتبي
دعم فني
عجين بيتزا
عطر مركز
زيوت سيارات
زيت ذرة
تحديث وصيانة منظومة
الواح عازلة
مستلزمات تشغيل
مواد خام
انظمة اتصاالت
تن
انفيرتر
مولدات
أخشاب
زيت ذرة
إطارات
بطاريات

خالد الطاهر خليفة املشرقي
عبدالسالم حسن عبدالسالم الشيخي
عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركي
عبدالرحيم عبدالفتاح ابوشنب التركي
أحمد فوزي محمد أبوسديرة
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبد الحكيم عبد السالم الزقلعي
عبدالناصر املهدي الطيار
حسن محمد الصادق أبو فناس
حسن محمد الصادق أبو فناس
عبدهللا البشير سعد لبح
عبد الباسط عاشور عبد هللا البيباص
فيصل احمد يحي قرقاب
الطاهر محمد عيس ى القبالوي
عالء الدين نوري عبدالسالم شعبان
هشام الحسين املهدي اشميله
نور محمد الطاهر الشائبى
عزالدين عمرو موس ى الدبسكي
ابراهيم عبدالسالم ابوضهير
محمد صالح عبدهللا بالحاج
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
نبيل املهدي منصور االحول
رمضان أحمد على النعيري
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج
الطاهر أحمد الطاهر خضر
عبدهللا يوسف عوض الدرويش
صالح يونس صالح عبد هللا
صالح يونس صالح عبد هللا

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الوحدة  -فرع سوق مواد البناء
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
مصرف النوران  -الفرع الرئيس ي طرابلس
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف النوران  -االدارة العامة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران فرع مصراتة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوفاء ـ الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
املصرف التجاري الوطني  -الهوارى
مصرف الصحاري  -تاجوراء
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف اليقين  -فرع مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف املتحد  -فرع بنغازي

شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف
شركه الراوي لصناعه االلبان ومشتقاتها
شركة هتون الستيراد املواد الغذائية
شركة أكيدة الستيراد املواد الكهربائية
شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية
شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف
شركة النخبة لالستثمار الصناعي ذات املسؤولية املحدودة
شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق
شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ
شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية
شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها
شركة السواعد للصناعات الخشبية
شركة أضواء النيزك الستيراد األجهزة األلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها
شركة األبريق الذهبي ألستيراد املواد املنزلية
شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها
شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية
شركة الرضوان الستراد االدوية
شركة الرضوان الستراد االدوية
شركة ليبيانا الدولية للتوكيالت املالحية
شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية
شركة االتصاالت الدولية الليبية

100,199.280
34,120.000
46,862.000
39,252.000
301,571.360
154,646.290
122,500.000
75,400.000
759,900.000
116,818.210
330,480.000
1,100,000.000
285,334.500
128,640.000
256,941.040
1,357,100.000
1,805,472.000
49,350.000
56,017.940
57,400.000
254,177.650
262,926.140
500,175.000
746,550.000
44,824.000
10,692.000
7,521.500
17,063.100
131,570.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
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مستلزمات زراعية
صابون
صابون
عبوات كرتونية
جبنة
مواد منزلية
ادوية بشرية
غسالة ثياب
تن
مستلزمات عناية بالجس
مواد خام
قمح
اكسسوارات مطابخ
مكرونة
مواد بناء
أخشاب
مكيفات
أدوات تقديم املائدة
اكسسوارات صناعت
مواد تغليف
أدوية
أدوية
مصاريف شحن سيارات
أدوية بشرية
قطاعات حديدية
خدمات الرابط البيني
خدمات استشارية
تسوية حركة هاتفية
ايجار سعات مايو 2022

الحسين عمر عبدهللا املجري
علي فتحي محمود العائب
علي فتحي محمود العائب
ابوبكر علي الطاهر باش اغا االدغم
محمود عبد املولى محمود زغبيه
رحومة محمد الفرجى الفرجي
محمد تامر خليفة تامر
حسام نصر الدين سالم الشاملي
فتحي عبد الحميد علي النيهوم
سمير عبدالستار محمد عارف الشويهدى
خالد املهدي إبراهيم قداد
يوسف ميالد على العمارى
صالح علي عبد السالم الفاس ي
ابراهيم ميالد ابراهيم حريبش
إبراهيم لطفي عبدهللا الزريدي
الطاهر أحمد الطاهر خضر
محمد مختار على العاتى
يحي عبد الناصر سليم النعاس
محمد املهدي الهادي ابوشاقور
مفتاح بشير إبراهيم شاهين الزوبي
طارق رضوان الطاهر الطاهر
طارق رضوان الطاهر الطاهر
أيمن أحمد محمد املغربى
عبد املجيد محمد على الكراتي
الصديق ابراهيم مصطفي الحشاني
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس

مصرف املتحد  -وكالة الكريمية
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد  -فرع بنغازي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف اللليبي الخارجي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
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 نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف
مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع
شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي
شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية
شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها
شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة املحيط الرائدة الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و قطع غيارها
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة ليبيانا للهاتف املحمول
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة
شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها
شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة
مصنع النخيل للصناعات الغدائية
مصنع النخيل للصناعات الغدائية
شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل
شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت
شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية

30,000.000
1,100.000
81,620.000
1,500.000
108,465.740
298,768.840
326,010.110
240,000.000
180,750.000
395,095.000
136,223.210
133,641.240
254,607.130
55,220.000
68,253.000
34,089.120
683,474.400
286,500.000
46,000.000
53,528.290
675,609.000
727,500.000
207,315.800
53,920.000
89,028.720
67,486.190
898,100.000
809,600.000
98,278.500

EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
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دعم فني
تسديد التزامات
سداد التزامات
تدريب
دعم فني
ايجار سعات
مبيد حشري & شامبو
لفات حديد
سلك تربيط من حديد
مولدات كهربائية
سيراميك
اطارات
اطارات
ألواح كوبست
تالجات
مواسير ري زراعية
لحم دجاج مجمد
سخانات مياه كهربائية
ستثشارات
رسوم اشتراك
شوكوالطة
شاهي
قطع غيار
مواد خام للطالء
مواد خام
مواد خام
أدوية
مستلزمات تشغيل
مصاريف شحن

عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
عادل بشير محمد ابوفارس
صالح مصطفى محمد فريوان
عبداملنعم محمد رمضان حمودة
الحسين عمر عبدهللا املجري
عبدهللا عطية املهدي الغول
عبدالهادي مصطفى علي خريف
أكرم محمد حسين العرضاوى
أكرم محمد حسين العرضاوى
حسين رمضان محمد املجيديب
أسامة محمد عبدهللا بن خليفة
مجدي حسين امحمد عنيبه
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
حسن محمد أحمد الجطالوي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
عبد املنعم خليفة احمد الحجاجي
محمد علي محمد ابراهيم
محمد علي محمد ابراهيم
ميالد مفتاح محمد الفرجانى
سليمان عبدهللا سليمان بن نصر
عمار بلعيد عمار الثابت
عمار بلعيد عمار الثابت
عمر محمد عمر الطبال
فهمي بشير عمر امليطوني
هاني عبدالقادر على عبدالقادر

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
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الجمهورية  -وكالة ليبيانا
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة

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 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 النبق الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
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 غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة ليبيا العاملية لصناعة االبواب والنوافد من االملنيوم والبي في س ي
شركة اجود املحركات الستيراد السيارات
شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها
شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية
شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
شركة ممتاز الغذائية الستيراد املواد الغدائية
مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف
شركة متين الستيراد مواد التنظيف
شركة النسيم للصناعات الغذائية

98,591.990
158,120.000
13,897.000
50,152.700
135,840.000
135,840.000
126,750.000
879,120.000
105,984.000
287,400.000
303,990.000
1,512,654.000
585,627.120
346,277.600
107,116.000
117,476.000
160,996.000
111,407.000
801,055.000
1,561,710.000
236,100.000
48,600.000
336,744.800
121,223.100
83,750.000
81,900.000
65,716.000
238,953.600
1,331,520.000

USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
TND
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
TND
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
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مصاريف شحن
غراء
حبر طباعة
هيدروجين بروكسايد
نايلون
نايلون
حمض الستريك
كرتون فارغ
حليب اطفال
مكرونه
مضخات مياه
حفاظات
زيوت و كريم
صابون ومطهرات
مولدات كهربائية
مولدات كهربائية
مولدات
مولدات كهربائية
مواد خام
سيارت نوع كيا
صفيح وعلب مطبوعة
جبنه موزاريال
حليب و زبادي
زيتون معلب
معجون طماطم وهروس
جبنة شرائح
مواد خام
مزيل عرق
دهن حليب

هاني عبدالقادر على عبدالقادر
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
عمر مصدق عبدهللا املنصوري
مروه احمد عصام القاض ي
عبدهللا محمد على الذوادي
الحسين عمر عبدهللا املجرى
ناصر يحي عمر عسكر
صدقى املهدى االمين االحرش
صدقى املهدى االمين االحرش
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
عبد الرحمن رمضان علي الغندوري
محمد صالح عبدهللا بالحاج
محمد ابوبكر صالح الغاوي كاره
صالح الدين ابراهيم محمد ابو صبع
امل عبدالسالم رمضان محمد
امل عبدالسالم رمضان محمد
امين محمد علي ابوالقاسم
امل عبد السالم رمضان محمد
امل عبد السالم رمضان محمد
محمد احفيظ محمد الشبشوبي
خالد خليل خليفة القزار
محمد عبدالكريم محمد الرعيض

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف 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 املتحد  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -قوز التيك
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -فرع الجميل
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف
شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
شركة املتين الستيراد املواد الغدائية
جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية
جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية
شركة اروقة التميز الستيراد املواد الغذائية
شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية
شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية
شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية
شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة البسمة الطبية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة السد الحديثة لصناعة االعالف
شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم

1,562,000.000
555,300.000
549,000.000
220,000.000
317,310.000
1,360,232.500
724,618.960
1,500,000.000
1,704,375.000
2,961,422.040
754,059.480
407,334.360
622,365.380
155,401.000
6,077,556.920
9,983,445.500
49,270.000
112,888.000
89,370.000
4,438,750.000
4,438,750.000
99,456.000
249,047.500
136,000.000
616,080.000
36,062.000
2,865,000.000
580,800.000
700,000.000

EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
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حليب مجفف
جبنة شيدر
جبنة شيدر
مواد خام
اضافات علف
دجاج مجمد
لحم مجمد
جبنة شرائح
زيت ذره
حليب أطفال
شكوالتة
عصير برتقال
عصائر
تن
مشروع صيانة -149
مشروع صيانة -166
جبنة
أدوية بيطرية
أدوية بيطرية
السكر
السكر
اجهزة الالكترونية
اجهزة كهربائية
سخان كهربائى
أجهزة االلكترونية
ادوية
صويا علف
اضافات اعالف
لحم بقر مجمد

محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
النفاتي مفتاح عبد السالم ابو ظهير
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
عبدالعزيز بشير سليمان قداد
اكرم محمد رجب الذيب
اكرم محمد رجب الذيب
ايمن مصباح احمد وهيبه
خالد خليل خليفة القزاز
خالد خليل خليفة القزاز
خالد خليل خليفة القزاز
خالد خليل خليفة القزاز
إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته
إبراهيم سالم ابوعجيله تاكيته
اكرم عمار املهدى العبانى
مولود منصور علي منصور
مولود منصور علي منصور
علي احمد محمد وهيبة
علي احمد محمد وهيبة
محمد رمضان مصباح الراجحى
محمد رمضان مصباح الراجحى
محمد رمضان مصباح الراجحى
طارق محمد محمد املقصبي
احمد عبد العظيم زين الدين النفاتى
املنير املبروك محمد ابوقيلة
املنير املبروك محمد ابوقيلة
عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الوحدة  -فرع تيبستي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية  -ميزران
مصرف الجمهورية بالخير
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الجمهورية  -سوق النور
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 ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
الشركة وطنية التفائل لتفريخ وتربية الدواجن
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم
شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية والخظروات والفواكه الطازجة واملواش ي واللحوم
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
مصنع الجوهرة صناعة املواسير البالستيكية
شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية
شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية
شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات
شركة الطرابلس ى الستيراد املالبس واالقمشة واملنسوجات
شركة التنمية الستيراد مواد البناء
شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم
شركة هالل الغدائية الستيراد املواش ي واللحوم
شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل
شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة الجيد للصناعات الغذائية
شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية
شركة الحقول الخضراء الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد

2,000,000.000
932,300.000
4,505,000.000
4,505,000.000
3,862,000.000
3,002,000.000
2,981,635.000
75,810.000
2,806,000.000
2,760,000.000
2,852,000.000
2,668,000.000
2,714,000.000
299,480.720
352,610.350
524,970.400
253,686.800
224,910.000
1,406,500.000
660,000.000
1,929,625.000
1,089,942.000
461,445.600
727,500.000
118,447.500
33,018.720
142,848.000
122,725.000
18,604.520

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TND
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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لحم مجمد
اشراف وتركيب منظوم
سكر
سكر
دواجن
موز اخضر
مواد خام
ادوية
طماطم
معجون طماطم
معجون طماطم
طماطم
طماطم
مالبس
مالبس
طالء
منتجات دجاج مجمد
دجاج مجمد
حفاظات أطفال
كسكس ي
خط انتاج
مواد خام
روالت تغليف
شاهي
شكالطة
سماد زراعي
بطاقات تعبيه
دعم فني
قطع غيار

عادل فوزي محمد الصغير ابوسديرة
احمد الصديق محمد الحداد
حمزة أحمد محمد وهيبة
حمزة أحمد محمد وهيبة
حمزة أحمد محمد وهيبة
فوزي محمد الصغير ابوسديرة
بلقاسم فرج أبوالقاسم الربيعي
عبدالناصر عنتر عامر دربال
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
أبوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
محفوظ محمد محفوظ بريش
محفوظ محمد محفوظ بريش
طارق مولود ابوالقاسم الذوادي
عبد الباري علي محمد تنتوش
عبد الباري علي محمد تنتوش
اسماعيل صالح مسعود مسعود
رضاء عبدهللا محمد عبدهللا
محمد الطاهر أحمد عيس ى
محمد الطاهر أحمد عيس ى
حسين البشير محمد الضراط
عادل عبد السالم علي الدوادي
عادل عبد السالم علي الدوادي
محمد مسعود محمد الخنفاس
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور

املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -املاية
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف الجمهورية  -وكالة قرجى
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف التجاري الوطني  -الجهاد
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -حى األندلس
مصرف الوفاء  -فرع شارع الجمهوريه
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي

شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة املدار الجديد
شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية
شركة املدار الجديد
شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف
شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية
شركة اإلهتمام الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم
شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة الواحة إلستيراد املواد العذائية املساهمه
شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية
شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية
شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف
شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة
شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة زاد االصيل الستيراد املواد الغذائية
شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية املساهمة
شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية
شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة رياض للصناعات الغذائية

57,500.000
209,040.000
748,995.380
362,910.000
1,464,000.000
2,045,250.000
16,878.000
4,480,000.000
1,635,000.000
139,545.000
177,580.000
733,728.000
239,038.200
1,533,000.000
1,719,984.000
291,060.000
377,300.000
482,400.000
3,030,000.000
885,000.000
540,000.000
702,072.000
80,880.000
165,000.000
23,040.000
2,500,000.000
2,159,668.300
22,200,000.000
2,985,000.000

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
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دعم فني
تجديد تراخيص
ابراج اتصاالت
محوالت كهرباء مختلفة
سكر ابيض
زيت ذرة
تراخيص
فول صويا
سيارات
مواد كهربائيه
شفاط بتو غاز
أدوية
أدوية بيطرية
موز
موز
تن معلب
زيت درة
زيت صويا
ذرة
تن معلب
ثن
اغدية اطفال
أحذية رجالية
زيت طهي نباتي
خدمات
قمح
زيت محرك سيارات
مواد خام
خط انتاج أوتوماتيكي

عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
الصغير عبدهللا الصغير الشقمانى
بشير سليمان أبوعجيلةقداد
بشير سليمان أبوعجيلةقداد
عبد الخالق حسن محمد بن عاشور
أنور فرج محمد امسلم
هيثم سليمان حسين حسين
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
اسعد الزوام محمد عبدالسالم
محمد الصديق أحمد القويري
عصام عبدهللا الطيب الشارف
فوزي محمد الصغير ابوسديرة
فوزي محمد الصغير ابوسديرة
أمعمر رمضان املهدى خليفة
نور محمد الطاهر الشائبي
احمد النفاتي مفتاح ابوظهير
احمد النفاتي مفتاح ابوظهير
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
مفتاح سالم على ابوسنينة
الهادى بشير محمد سويب
محمد محمد عبدهللا ابورويص
عبدالباسط عبدالحفيظ السنوس ي كريم
يوسف ميالد على العمارى
محمد عمران خليفة بن عون
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
عبد املجيد سليمان احمد ارحومة

مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الصحاري  -الرئيس ى

مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
الوحدة  -خدمات املؤسسات والشركات مصراتة
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -الصيرفه االسالميه فشلوم
مصرف الجمهورية -املنطقه الحره مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة

االتحاد الليبى لشركات التامين
االتحاد الليبى لشركات التامين
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ
شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم
شركة النجوم املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية والكهربائية
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 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 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

95,215.730
65,783.600
345,000.000
374,400.000
263,925.000
239,303.160
575,100.000
490,050.000
203,175.000
63,902.040
2,249,975.000
4,935,246.750
1,582,360.000
894,348.000
323,521.200
4,934,730.220
4,680,000.000
4,931,250.000
772,214.040
4,865,500.000
3,309,817.500
2,321,116.200
1,170,000.000
4,997,000.000
4,997,000.000
4,810,000.000
2,115,000.000
2,385,000.000
1,257,525.000

TND
TND
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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خدمي
خدمي
أخشاب
مستلزمات انتاج(خشب)
مستلزمات انتاج(خشب)
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
كوابل كهرباء
زيت ذرة
دجاج مجمد
دجاج مجمد
دجاج مجمد
زبدة
دجاج مجمد
زيت ذره
زيت عباد شمس
دجاج مجمد
زيت عباد شمس
دجاج مجمد
دجاج مجمد
سردين معلب
زيت عباد شمس
زيت عباد شمس
زيت ذره
أرز
أرز
دجاج كجمد

علي عمار بلعيد عمار
علي عمار بلعيد عمار
عماد عبدهللا علي االجهر
عماد عبدهللا علي االجهر
عماد عبدهللا علي االجهر
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
مهند اسماعيل الصديق الغيراني
عبد املنعم رمضان الصغير عبدهللا
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
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
طارق املهدي ابراهيم قداد
طارق املهدي ابراهيم قداد
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن

مصرف الصحاري  -الرئيس ى
مصرف الصحاري  -الرئيس ى
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
املصرف التجاري الوطني  -الزاوية
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  -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  -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

شركة خيرات االيادي الستيراد 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 مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة قطيس ألستيراد األجهزة األلكترونية
شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية
شركة الرخاء لصناعة الدقيق ومشتقاته
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية
شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة
شركة الفضيل الستيراد االطارات
شركة الفضيل الستيراد االطارات
شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية
شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية
شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية
شركة مطلع الفجر الستيراد مواد التنظيف و مواد الزينة
محطة املراعي للدواجن واالمهات

567,000.000
806,400.000
322,560.000
806,400.000
92,000.000
118,124.750
174,732.000
188,590.000
133,810.000
302,163.480
611,004.500
103,275.000
225,000.000
391,975.000
547,426.320
590,142.160
213,760.000
3,760,000.000
638,900.450
375,536.440
701,470.680
563,215.570
175,677.200
149,715.340
2,850,000.000
264,420.000
363,408.000
300,000.000
53,120.000

USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
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فروالة مجمدة
بطاطا مجمدة
بطاطا مجمدة
بطاطا مجمدة
مبيد زراعي
مياه تبريد
زيت
زيت
زيت
حليب اطفال
ثالجات وغساالت
أفران
سيراميك وبرسلين
شكالطة
كيكة  +ويفر
بسكويت ويفر
ويفر
قمح طري
ادوية
ادوية
أدوية
مالبس رياضية
نضائد
بطاريات سيارات
خدمة شحن السفن
جبنة مطبوخة
قرطاسية
مواد تنظيف
بيض مخصب

ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
ابوفراج مراجع ابوفراج مؤمن
سعد محمد سعد هدية
أحمد عمر الفيتوري السويحلى
أحمد عمر الفيتوري السويحلى
أحمد عمر الفيتوري السويحلى
أحمد عمر الفيتوري السويحلى
محمد مسعود عمرو الزرقى
محمدبشير مصطفي الغذامس ي
محمدبشير مصطفي الغذامس ي
رضا املبروك خليفة عبد هللا
عزالدين الهادي سالم العماري
عزالدين الهادي سالم العماري
عزالدين الهادي سالم العماري
عزالدين الهادي سالم العماري
خالد مفتاح سليمان محمد
طارق الجالى عمر ابوزخار
طارق الجالى عمر ابوزخار
طارق الجالى عمر ابوزخار
وليد ادم عمر الشاعري
سالم رمضان عبد الحفيظ قدح
سالم رمضان عبد الحفيظ قدح
محمد على محمد الهيبلو
حسام محمد ابو زريبه طرنيش
خليفه محمد علي ابوطوبه
علي أحمد سالم سليمان
خالد مفتاح ميالداملجدوب

املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس
املصرف التجاري الوطني  -البيضاء الرئيس
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
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 شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف شمال افريقيا  -فرع الزاوية
مصرف املتحد  -وكالة صرمان
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 التجاري الوطني  -العروبة
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -با لخير
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -راس حسن
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
مصرف الخليج االول الليبي
ى
ى
ى
ى

شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية
شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية
شركة بيوت العز لصناعة مواد البناء
شركة النبض الجديد الستيراد املواد الخام
الشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة الليبية للحديد والصلب
شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم
شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة
شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف
شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية
شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف
شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف
مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية
شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي
شركة ألفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة ألفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم
شركة الحارث لصناعة االعالف

95,073.000
336,960.000
123,750.000
293,370.000
250,200.000
162,482.500
4,715,000.000
419,020.000
443,988.000
1,000,000.000
3,206,000.000
2,346,970.880
346,429.000
160,504.000
45,396.000
529,980.000
163,200.000
346,000.000
2,700,000.000
2,940,000.000
417,565.000
274,389.900
310,184.500
140,639.320
126,250.000
106,722.360
67,500.000
73,280.000
818,124.000

EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
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مياه شعير
ارز
مواد تعبئة و تغليف
مواد خام
مواد خام مثبت غذائي
مواد خام للصناعات ال
مسحوق حليب منزوع
مواد خام
احذية
معدات مصنع
كربونات الكالسيوم
مواد حرارية
Spare Parts/قطع غيار
زيوت سيارات
بطاطا مجمدة
بن
صابون
بسكويت
قمح
مواد خام
ألومنيوم& اكسسوارات
أنابيب بي بي أر
أنابيب بي بي أر
مضخات مياه كهربائية
مواد خام
جبنة
ادوية
ادوية
اعالف تسمين البقر

اسامة سالم املبروك بن مصباح
اسماعيل عبدالحفيظ خليفة العاشوري
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
رضا بشير مصطفي الكبير
عبداملنعم ابراهيم عبدالسالم صليل
سوسن ابوبكر صالح مسعود
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
محمد عبدامللك مصطفى الفقيه
يوسف على عبدهللا يوسف
مصطفي احمد املجراب
سعيد امحمد يعقوب ارشادة
مفتاح رمضان علي خليل
اسماء محمد مفتاح ابوعليم
مبروكة علي احمد عبد الحفيظ
مبروكة علي احمد عبد الحفيظ
عبدالناصر يوسف رمضان عبدالدائم
الصادق نصير فرج البوعيش ي
الصادق نصير فرج البوعيش ي
الصادق نصير فرج البوعيش ي
رشيد محمد فرج الصواني
منصور المين بن حليم
موفق احمد محمد املغربي
موفق احمد محمد املغربي
حمزة عوض رسالن درمان

املصرف التجاري الوطني  -املدينة
مصرف الصحاري  -وكالة كورنثيا
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 شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
مصرف الصحاري  -قصر احمد
مصرف الصحاري  -قصر احمد
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الجمهورية  -الفالح
مصرف الجمهورية  -املقريف
مصرف شمال افريقيا  -فرع مصراتة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف الصحاري  -جنزور
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
مصرف املتحد لتجارة واالستثمار ـ فرع طرابلس
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف املتوسط الفرع الرئيس ي  -بنغازي
مصرف شمال افريقيا  -فرع طبرق

شركة أفضل اختيار الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل
شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية
مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي
شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية
شركة طريق املستقبل االولى للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري
شركة النسيم للصناعات الغذائية
شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية
شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية
شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة
شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة
شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة التسنيم الستيراد املواد الغذائية
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها
شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة انابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستكية وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها

1,194,290.600
1,040,000.000
658,000.000
1,257,000.000
495,508.500
1,382,100.000
30,200.000
332,529.750
439,900.000
771,292.000
154,879.200
307,500.000
333,600.000
275,093.210
153,038.500
282,750.000
82,164.500
230,598.040
204,632.600
495,067.320
357,000.000
142,268.400
326,515.500
103,275.000
267,567.720
1,217,700.000
374,342.820
446,446.000
180,401.570
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USD
USD
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حفاظات اطفال وعجزة
حبوب صويا
مكرونة اندومي
شكالطة
مستلزمات تشغيل
تن
سلك ربط حديد
مواد تعبية وتغليف
تكاليف صيانة
حليب مبخر غير محلي
بطاطا مجمدة
زيت دوار شمس مكرر
زيت دوار الشمس
غاليات وغرابيل
منظومة طحن املكرونه
معجون طماطم
اطارات
اطارات
اطارات
جبنة كيري
صبغات اشعة
حليب اطفال
ثالجات وغساالت
افران
جبنة مطبوخة
مواد خام
اطارات
إطارات
إطارات

احمد السويح عبد السالم السويح
إبراهيم سعيد عبد السالم الفاس ي
محمد الطيب محمد الزواوي
محمد الطيب محمد الزواوي
جمعة أحمد عبدهللا بالحاج
عمر سالم محمد احجيبة
التومي علي حسين ضو
محمد عبدالكريم محمد الرعيض
عبدالقادر محمد احمد عبدالقادر
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
نوفل الصيد معتوق البوعيش ى
حنان مخزوم عمر الرطب
هيثم مفتاح الفيتوري الزغداني
صالح جماعة بهيج احمد
صالح جماعة بهيج احمد
وليد عبدالسالم سالم ابوزريق
خليل محمد الصديق الرايس
خليل محمد الصديق الرايس
خليل محمد الصديق الرايس
بشير حاجي بشير العكاري
علي امحمد على شبل
علي امحمد على شبل
جمال حسين سالم الكشر
جمال حسين سالم الكشر
الصادق محمد عبدهللا الشيباني
سالم امحمد علي اعنيبة
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج
صالح عامر ضو دعباج

مصرف شمال افريقيا  -فرع جنزور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف شمال افريقيا  -حي االندلس االسالمي
املصرف اللليبي الخارجي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوحدة  -الرئيس ى
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف الوحدة  -فرع الجادة
مصرف الوحدة  -فرع الجادة
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
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 املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي

شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية
شركة غرب املتوسط إلستيراد مواد التنظيف
شركة ليبيا حرة الستيراد املولدات واالالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها
شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية
شركة الصافية لتعبئة املياه
شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة
شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
شركة دروب ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها
مصنع العصامي لصناعة الطالء
شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية
شركة اندره لصناعة مواد التنظيف
شركة القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناء
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة افريقيا لتعبئة املشروبات
شركة األيقونة لصناعة املطابخ
شركة العقارية الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة العقارية الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة املكيال لصناعة املطابخ
شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني

109,656.120
1,152,610.380
72,424.800
265,400.000
351,478.480
1,351,680.000
850,696.130
676,000.000
35,254.000
65,733.740
59,495.440
488,956.980
64,615.800
159,375.000
232,543.020
2,794,176.000
1,423,513.720
391,009.830
1,500,854.650
2,502,120.000
3,899,420.000
1,700,340.750
1,894,350.000
1,995,698.000
1,650,000.000
793,457.510
1,823,396.000
2,473,791.000
1,182,050.000
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USD
USD
USD
EUR
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USD
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USD
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EUR
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USD
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إطارات
مستحضرات عناية
مواد تنظيف
مولدات
اطارات
طماطم معجونه
زيت دوارة الشمس
زيت ذرة
يد وغطاء بالستيك
مضخات
اطارات داخلية
اطارات
مواد خام لصناعة طالء
مواد خام
مواد خام للمنظفات
بورسلين
شكالتة
كورنفلكس و بطاطا
مواد خام
مواد خام
مواد خام
علب فارغة
مواد خام
مواد خام الثات مطابخ
سيراميك
سيراميك
مواد خام الثاث مطابخ
مواد خام الثاث مطابخ
معدات تفريخ دواجن

صالح عامر ضو دعباج
محمد جمال الدين علي التويجيري
صدقي املهدى األمين األحرش
موس ى علي يونس موس ى
خليل محمد الصديق الرايس
محمد الطاهر احمد عيس ى
محمد الطاهر احمد عيس ى
محمد الطاهر احمد عيس ى
نوري سالم امحمد املرغني
شعبان الهادي رمضان الخنفاس
هيثم سليمان حسين حسين
هيثم سليمان حسين حسين
عصام بشير محمد الكالوش
صالح املصري علي عويطي
فتح هللا محمد محمد ابوراس
الصيد هدية محمد الكموش ي
رمضان سالم علي أبوسنينة
رمضان سالم علي أبوسنينة
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
أندريو كيرياكوس
سهام محمد مسعود الديب
عصام املهدى احمد الهوش
عصام املهدى احمد الهوش
وفاء عمار عبدالسالم الدقداق
وفاء عمار عبدالسالم الدقداق
فتحي املشاط خليفة اوحيدة

مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران ـ فرع برج طرابلس االسالمي
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف الجمهورية  -احمد الشريف
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع العزيزية
مصرف الصحاري  -مصراتة
مصرف الصحاري  -مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -مصراته
مصرف السراي  -وكالة ميزران
مصرف الجمهورية  -املرقب
مصرف الخليج االول الليبي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف األمان  -الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف التجاري الوطني  -العروبة

شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني
شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني
شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني
شركة جوبا الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية
شركة بياض الكوماء الستيراد مستلزمات املطاعم واملقاهي
شركة ينبوع دجلة لصناعة األلبان ومشتقاته
شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي
شركة ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها
شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية
شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية
شركة االستثمار الجديد السيراد املواد الخام
شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية
شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية
شركة املتقن لصناعة االملونيوم
شركة املتمكن لصناعة البي في س ي
شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة البديل الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية
شركة القمر نور الستيراد املواد الغدائية
شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية
شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية
شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية

2,363,220.000
1,924,000.000
394,940.000
2,835,000.000
28,010.000
2,676,000.000
2,196,108.000
178,365.000
33,475.000
290,320.000
375,560.330
49,844.000
630,000.000
187,600.630
840,000.000
107,100.000
5,750,000.000
3,250,000.000
2,324,457.000
1,700,461.000
2,050,884.000
1,676,958.000
2,461,031.000
1,200,128.000
924,530.000
265,020.000
1,009,500.000
1,050,000.000
1,050,000.000
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بيض مخصب
تحديث برامج تحكم
فرن ألي بيكر
مواد صحية
معدات مطاعم
مجفف مع أكواب تعبيئة
مواد خام الثاث مطابخ
أخشاب
مواد خام
مواد خام
مواد تعبئة
مواد خام
زبدة
علب فارغة
حليب مجفف
مستحضرات غدائية
قمح
قمح
مواد خام
مواد خام PVC
مواد خام بالستيكية
مواد خام
مواد انتاج للمطابخ
هواتف
اجهزة هاتف محمول
موز اخضر
خميرة جافة فورية
زيت دوار الشمس
زيت دوار شمس

فتحي املشاط خليفة اوحيدة
فتحي املشاط خليفة اوحيدة
فتحي املشاط خليفة اوحيدة
احمد محمد الحراري قشوط
حسن رضوان عبدالسالم حسن كشود
منير محمد عبد السالم العبدلي
وفاء عمار عبدالسالم الدقداق
اسامة خليفة الهاشمي املقلة
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
معاذ احمد مفتاح البشتي
صالح ميالد علي العمارى
صالح ميالد علي العمارى
البشير الضاوي عبدهللا احمودات
مفتاح سمير مفتاح بن حليم
مفتاح سمير مفتاح بن حليم
اسيا عبدالوهاب احمد بوراوي
اشراف الهادي الصادق زميت
محمد عبدالسالم محمد احمد
إبراهيم فرج إبراهيم بوفطيره
وائل رضا املصري عويطي
عبدالناصر عامر ثابت عون
عبدالناصر عامر ثابت عون
عبدالناصر عامر ثابت عون

املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
املصرف التجاري الوطني  -العروبة
مصرف اليقين  -الفرع الرئيس ى طرابلس
املصرف اإلسالمي الليبي  -زليتن
مصرف اليقين  -فرع صرمان
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتوسط  -طرابلس الرئيس ي
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -امليدان
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف الجمهورية  -ابي االشهر
مصرف االندلس-فرع الرئيس ي
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
املصرف االسالمي الليبي ـ أبو مليانة
املصرف االسالمي الليبي  -السياحية
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 املداد املتقدم الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها
شركة املداد املتقدم الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها
شركة املداد املتقدم الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها
شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية
شركة زاد البركة الستيراد املواد الغدائية
شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية
شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية
شركة افنان الجديدةالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم
شركة املجال الواسع لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية
شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه
شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه
شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن األعالف
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب املولدات
شركة اطالل بالدي الستيراد مواد البناء

1,107,240.000
435,240.000
1,559,745.000
65,360.400
54,000.000
486,990.000
98,846.500
247,380.000
2,357,400.000
1,900,786.000
1,850,868.000
2,050,000.000
188,102.000
204,334.000
186,651.000
3,252,002.000
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شاشات
شاشات تلفزيون
اجهزة االلكترونية
مواد تغليف
مكرونة باستا ريقالي
تونه
شاي اخضر
تن
معدات الكترونية
مواد خام
مواد خام بالستيكية
حبوب ذرة
مولدات وقطع غيارها
مولدات وقطع غيارها
مولدات وقطع غيارها
عازل للرطوبة،خرسانة

إبراهيم عمر امبارك عامر
إبراهيم عمر امبارك عامر
إبراهيم عمر امبارك عامر
مفتاح بشير ابراهيم شاهين الزوبي
جمال الدين ابوبكر االبيض الشريف
رجب مفتاح محمد الجقندي
رجب مفتاح محمد الجقندي
امجد املرغني امبارك شاهين
محمد مختار الفيثوري ابوعوبة
سالم منصور محمد هيالن
سالم منصور محمد هيالن
احمد فرج محمد امسلم
مصطفي صالح عبدهللا بالحاج
مصطفي صالح عبدهللا بالحاج
مصطفي صالح عبدهللا بالحاج
عبدالناصر ابراهيم مسعود

مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف شمال افريقيا  -الفرع الرئيس ي
مصرف النوران فرع مصراتة
املصرف االسالمي الليبي  -تاجوراء
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف السراي  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -فرع جنزور
مصرف الوحدة  -فرع برج طرابلس
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف االتدلس  -فرع مصراته
مصرف األمان  -زليتن
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف املتحد  -الفرع الرئيس ي
مصرف التضامن  -املنشيه "االداره الرئيسيه"

