
 ركة البريقة لتسويق النفطش          
 اإلدارة العامة للمناطق الغربية والجنوبية
 إدارة منطقة طرابلس. مستودع طرابلس

              
 
 

 . الكمية ) لتر ( م 60/11/9612 الموافق االربعاء(: ليوم شركة الراحلةمسحوبات محطات الوقود التابعة )     

 مالحظات كريوسني ديزل 59بنزين  مكان احملطة اسم احملطة رقم احملطة ت
    301111 قرقارش  31  .1

    301111 شارع الجمهورية  01  .2

    01111 شارع النصر  11  .3

    301111 زاوية الدهماني  04  .4

    01111 قرجي  79  .5

    301111 طريق السواني  319  .6

    01111 غابة النصر  311  .7

   11111 41111 السدرة  010  .8

   31111 11111 النشيع  040  .9

    01111 نجوم ليبيا  080  .11

    81111 القربولي  111  .11

    01111 الهضبة الخضراء  101  .12

    01111 عين زارة أبناء فرحات 100  .13

    01111 الجليدة  180  .14

   31111 11111 غريان  177  .15

    01111 القربولي  030  .16

   31111 11111 الكميشات  007  .17

   31111 11111 ككلة  043  .18

   31111 11111 قباع  041  .19

    01111 تاجوراء / التركي  090  .21

    01111 القاسي  409  .21

22.  008 
ابناء 
 الخبولي

    301111 البيفي

    01111 الحشان ابناء عقل 013  .23

   01111 01111 جنزور الوطنية 010  .24

    301111 ط السوانيالتضامن / القاضي 001  .25

    81111 المشتل  004  .26

    01111 راس الغزال  001  .27

    01111 القويعة  800  .28

    01111 النشيعالماسة /   711  .29



   31111 11111 النشيع  730  .31

   31111 11111 غريان  771  .31

   31111 1 مصرف الجمهورية    .32

   0111 1 شركة لونا    .33

   7111 1 شركة يشفين الدولية    .34

35.    
الحكم المحلي بلدية وزارة 

 عين زارة
1 11111   

   0111 1 صندوق الضمان    .36

   4111 1 شركة ادران    .37

   0111 1 شركة الراية الحمراء    .38

   0111 1 شركة النبع     .39

41.    
شركة مندرة للصناعات 

 الغذائية
1 4111   

   4111 1 شركة التاج االبيض    .41

   4111 1 شركة نبع السالطين    .42

43.    
الشركة العامة للمياه والصرف 

 الصحي
1 31111   

   4111 1 شركة تيجي الجديدة    .44

45.    
شركة أي تي اس ليبيا 

 لالتصاالت
1 4111   

   31111 1 لالتصاالت ليبياشركة     .46

47.    
شركة الوفاء الدارة المرافق 

 الصحية
1 4111   

   4111 1 شركة الفوارس الجديدة    .48

   0111 1 ابز ـــــــــمخ    .49
 


