
القيمة

" مليون دوالر "

121,510,232شركة النسيم للصناعات الغذائية1

117,144,897شركة افريقيا لتعبئة املشروبات2

109,926,524شركة مجموعة املتحدة للمطاحن واألعالف3

101,941,725شركة الشرق الليبي للمطاحن واألعالف ومضارب األرز ذ م م4

94,241,850شركة املزرعة الدولية الستيراد املواد الغدائية5

83,859,413شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير6

82,309,278شركة املعمورة الستيراد وتوزيع املواد الغذائية7

71,564,773شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب8

64,201,335شركة الجيد الستيراد املواد الغدائية9

61,967,888شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية10

58,397,161شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها11

12
شركة غذاء النيل الستيراد املواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة واملواش ي و 

اللحوم
55,744,182

51,382,400شركة أجيال العطاء الوافر الستيراد املواد الغذائية13

48,312,659شركة السد الحديثة لصناعة االعالف14

48,153,833شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية15

46,485,783شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز16

43,653,670شركة املحصول االخضر لالستثمار الزراعي والحيواني17

39,880,223شركة املعمورة الكبرى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم18

39,736,019شركة الجيد للصناعات الغذائية19

38,211,018شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل20

35,077,672شركة الواحة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم21

33,797,647شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم22

33,612,680شركة بحيرة الشمال إلستيراد التبغ23

32,963,003شركة جوهرة االعمار لصناعة املطاحن واالعالف24

32,852,312شركة السنابل العامرة للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز25

32,364,790شركة املحصول االخضر ملضارب االرز والصناعات الغدائية وطحن الدقيق ومشتقاته26

31,065,000شركة النور الطيب للصناعات الغذائية وضرب الحبوب27

30,975,959شركة الوصال الليبية للمطاحن واالعالف28

30,530,325شركة لبيكا لصناعات الغذائية29
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29,520,792شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية30

29,261,800شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق ومضارب االرز31

27,949,114شركة املرجان الذهبي الستراد املواد الكهربائية32

27,128,054شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم33

26,952,025شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة34

26,885,336شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية35

26,643,840شركة السند املتين الستيراد املواد الخام36

26,188,308شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغدائية37

25,799,573شركة أضواء القربولي ملطاحن الدقيق38

25,287,783شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية39

25,195,991شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب وصناعة االعالف40

25,190,775شركة املزارع األفريقي لصناعة املواد الغذائية41

24,348,886شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية42

24,079,816شركة سكرة العاملية الستيراد املواد الغذائية43

24,051,702شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة44

23,551,348شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز45

23,427,072شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام46

23,350,000شركة الحصاد العاملي االول للمطاحن واالعالف47

23,219,000شركة سنابل السهول لصناعة العصائر واملشروبات48

23,045,842شركة ايقونة العاصمة لصناعة العصائر واملشروبات الغازية49

22,844,071شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف50

22,843,184شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة51

22,721,179شركة ايوان املستقبل للصناعات الورقية والكرتون52

22,487,897شركة املكيال لصناعة املطابخ53

22,405,061شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة54

22,399,346شركة الشهاب الستيراد املواد الغذائية55

22,220,625شركة جديد االمة الستيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها56

22,154,874شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف57

22,007,893شركة املستدامة الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم58

20,949,239شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية59

20,913,866شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم60

20,846,598شركة خيرات االيادي الستيراد املواد الغذائية61

20,690,482شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم62

20,619,305شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها63

20,595,619شركة فضاء السرور الستيراد املعدات الطبية64

20,283,325شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية65



20,217,869شركة أنوار املدينة إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها66

20,136,786شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل67

19,816,067شركة بدر مصراتة الستراد واملواش ي واللحوم68

19,772,500شركة الدافنية للصناعات الغذائية ومضارب األرز وتكرير و تعبئة الزيوت النباتية69

19,210,000شركة سلوق لصناعة الدقيق ومشتقاتها70

19,054,239شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث71

72
شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم 

والطفل
18,401,274

18,310,335شركة النورس لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز دات مسؤولية محدودة73

18,268,034شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة74

18,131,215شركة الفجر الستيراد املواد الغدائية املساهمة75

17,979,184شركة ثقة املربي لتربية وذبح الدواجن76

17,832,176شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونيات املساهمة77

17,715,749شركة نجمة الخير للصناعات الورقية78

17,571,589شركة السواعد للصناعات الخشبية79

17,554,520شركة رونق الحياة الستيراد املعدات الطبية80

81
شركة تميز لتجميع وصناعة االلكترونيات والكهربائية والبرمجيات املختلفة واملنظومات 

الحسابية وقطع غيارها
17,270,788

82
شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير 

كهربائية وملحقاتها
17,241,117

17,216,222شركة االتقان موبايل الستيراد االلكترونات واملواد الكهربائية وقطع غيارها83

17,010,850شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية84

16,898,067شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم85

16,871,075شركة الرمال املميز للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب االرز86

16,863,929شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية87

16,811,909شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل88

16,794,884شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية89

16,730,466شركة سما املراعى للمطاحن وصتاعة االعالف ومضارب االرز90

16,684,908شركة الدانية الكبرى الستيراد املواد املنزلية والكهربائىة91

15,843,884شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية92

15,722,316شركة ازاد الستيراد املعدات الطبية93

15,699,120شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف94

15,679,160شركة أوال الجديدة الستيراد املعدات الطبية95

15,555,378شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي96

15,468,146شركة الحكمة الناصعة االولى الستيراد املعدات الطبية97

15,244,624شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية98



15,078,651شركة أمجاد الساحل إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها99

15,006,500شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز100

14,862,555شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية101

14,751,930شركة السند األول لصناعة األثاث102

14,683,644شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية103

14,677,282شركة طليطلة للصناعات الغدائية ذات املسؤولية املحدودة104

14,535,368شركة املارستان إلستيراد املعدات الطبية105

14,508,802شركة سماء املتوسط للطيران106

14,479,984شركة الوداد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم107

14,472,216شركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناء108

14,400,001شركة دريم الحياة للصناعات الغدائية109

14,057,519شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت110

13,904,437شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق111

13,820,748شركة الفا للمطاحن واألعالف والصناعات الغدائية112

113
شركة دوريفا الجديدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة االلكتر
13,583,090

13,556,834شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية114

13,442,978شركة الوعد الصافي لصناعة األثاث املكتبي واملنزلي115

13,226,851شركة دار الكتكوت لتفريخ البيض املخصب وانتاج و تربية الكتاكيت116

12,867,701شركة املعمورة لالستثمار الزراعي والحيواني117

12,818,185شركة جنان الخير الستيراد املواد الغذائية118

12,739,003شركة منارة الساحل الستيراد املواد الغذائية119

12,727,053شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها120

12,664,400شركة النهر االبيض لصناعة االلبان ومشتقاتها121

12,444,924شركة شمال املتوسط إلستيراد املواد الغذائية122

12,365,259مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام123

12,166,994شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث124

12,118,660شركة املتين الستيراد املواد الغدائية125

12,103,825شركة الهيبلو العاملية للتوكيالت املالحية126

11,961,569شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية127

11,929,750شركة اليسر الساطع لتعبئة وتنقية املياه املعدنية واملشروبات الغازية128

11,857,000شركة املاهر الدولي للمطاحن واالعالف129

11,839,057شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها130

11,815,956شركة السنبلة لصناعة املواد الغدائية131

11,547,264شركة الرواد العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها132

11,518,691شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية133



11,318,298شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية134

11,223,314شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية135

11,200,000شركة الجودة العاملية األولى لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية136

11,048,801شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام137

11,043,761شركة املؤشر الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل138

10,997,510شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية139

10,882,260شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية140

10,763,263شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي141

10,512,457شركة الوعد الطيب لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية142

10,458,765مصنع الخليجية لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت143

10,457,307شركة األيقونة لصناعة املطابخ144

10,447,968شركة السد لصناعة االعالف145

10,408,261شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية املساهمة146

10,273,125شركة املتميز الحديث لصناعة الورق والكرتون147

10,155,000شركة الليبية املتحدة لتعبئة املشروبات148

10,019,367شركة جنوب ليبيا الستيراد الفواكه والخضروات واملواد الغدائية واملواش ي واللحوم149

9,913,262شركة الربيع لصناعة االسفنج واملفروشات واملراتب150

9,908,000شركة سنابل املحبة لصناعة الدقيق والقمح واالعالف151

9,806,690شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة152

9,736,091شركة الحكيم إلستيراد األدوية و املعدات و املستلزمات الطبية153

9,675,480شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام154

9,667,000شركة اليسر االول للصناعات الغذائية االلبان ومشتقاتها155

9,651,527الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية156

9,644,165شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية157

9,600,000شركة االنجاز السابع لصناعة الدقيق واالعالف158

9,528,945شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها159

9,507,454شركة جلوبال لصناعة مواد البناء و الطالء و املعاجن و البالستيك و املواد الخام160

9,504,286شركة التواصل االول للصناعات الورقية161

9,501,330شركة االفضلية الدائمة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم162

9,404,064شركة دلتا الخير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها163

9,255,036شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها164

9,197,123شركة الجزيرة االولي الستيراد االطارات والنظائد165

9,124,416شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء166

9,119,168شركة النسيج الدولي لصناعة السجاد واملوكيت167



9,109,793شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل168

9,095,898شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغدائية169

9,078,805شركة امليس الستيراد األدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات األم و الطفل170

9,051,485شركة نهضة ليبيا لإلستثمار الزراعي والحيواني171

8,972,880شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخام172

8,964,003شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي173

8,890,000شركة سلوق لصناعة االعالف بجميع انواعها واملطاحن174

8,888,285شركة اليمامة إلستيراد التبغ و السجائر و مسلتزماتها175

8,883,309شركة التطور الطبي الحديث للتجهيزات الطبية176

8,795,902شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية177

8,770,455شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية178

8,715,240شركة البركة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم179

8,672,760شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية180

8,640,000شركة الظفرة الليبية لصناعة األعالف وطحن الحبوب بجميع انواعها181

8,550,000شركة املتحدة الباهرة للصناعات الغذائية ذات املسؤولية املحدودة182

183
شركة اندر األولى الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة االلكتروني
8,544,690

8,500,000شركة تاجوراء الحياة للصناعات الغذائية184

8,481,600شركة اروى املميزة للصناعات الغذائية185

8,454,362شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها186

8,453,007شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية187

8,435,797شركة حوض الكوثر لصناعة االلبان ومشتقاته188

8,382,194شركة املجال الواسع لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية189

190
شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االلكتر
8,379,472

8,375,450شركة الهضبة لصناعة االعالف191

8,335,275شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية192

193
شركة نافدة أفريقيا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واالجهزة 

االلكترونيةوملحقاتها
8,307,261

8,239,493شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم املجمدة194

8,222,773شركة املتميز لصناعة االجهزة االلكترونية195

8,220,000شركة كنوز ليبيا للمطاحن واالعالف ومضارب االرز196

8,152,893شركة االستثمار الجديد الستيراد املواد الخام197

8,112,089شركة الحصاد الدائم الستيراد األألت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها198

8,035,058شركة صروح املتوسط لصناعة االثاث199



7,939,969شركة الريادة العالية لصناعة األثاث املنزلي واملكتبي200

7,936,414شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل201

7,893,182شركة مجموعة املروة للمطاحن واالعالف ومضارب الرز202

7,836,542شركة زهرة السالم الستيراد املعدات الطيبة203

7,793,832مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية204

7,768,976شركة مكامن االولى لصناعة االثاث205

7,731,655شركة قمة السحاب لصناعة األعالف206

7,696,777شركة املثلث لالنشاءات واالعمال الكهربائية املساهمة207

208
شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم 

والطفل
7,688,465

7,674,900شركة الخليجية للصناعات الغذائية واملطاحن ومضارب األرز209

7,649,983مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب210

7,634,358شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها211

7,591,725شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية212

7,564,000شركة منارة الغرب لصناعة املواد الغذائية213

7,501,772شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية214

7,473,644شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد215

216
شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االكترونية
7,468,809

217
شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع 

غيارها
7,464,627

7,428,335شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية218

7,338,945شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها219

7,321,858شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافذ من االلومنيوم والبي في س ي220

7,262,680شركة افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبية221

7,202,916شركة اليسر االفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم222

7,128,810شركة نبض الكتاب الستيراد القرطاسية والكتب223

7,028,705مصنع ارمكو لصناعة الطالء224

7,012,910مصنع جاما لصناعة البالستيك225

6,995,338شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغدائية و املواش ي واللحوم226

6,985,862شركة العلمية إلستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل227

6,959,487شركة ضفاف الهمام الستياد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها228

6,952,500شركة مزارع الخيرات لصناعة وطحن األعالف229

6,895,851شركة املشاتل العاملية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل230

6,884,998شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية231



6,856,039شركة االيادى الذهبية للصناعات الحديدية232

6,852,654شركة سيجما لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام233

6,750,280شركة الجبال لصناعة االعالف234

6,707,212شركة أجود املحركات الستيراد السيارات235

6,639,109شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية236

6,631,240شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف237

6,579,795شركة االدغال الستيراد االعالف واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها238

6,567,500شركة االيادي الدهبية للمطاحن وصناعة االعالف239

6,485,001شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب240

6,467,082شركة الجدار الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها241

6,458,819شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها242

6,449,042شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية243

6,431,471شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم244

6,426,578شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية245

6,415,848شركة البرهان االول الستيراد املود الخام246

6,392,300شركة الوقاية التعقيمية لصناعة مواد التنظيف247

6,372,822شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها248

249
شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و 

الطفل
6,372,527

6,299,999شركة العطاء الزاهر لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية250

6,263,875شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل251

6,250,225شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن252

6,247,924شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها253

6,228,117شركة تاكنس الدولية الستيراد املعدات الطبية254

6,218,672شركة الدانوك الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل255

6,218,200شركة بيتا للمطاحن واالعالف ومضارب األرز ومشتقاتها256

6,192,044شركة اللمسة الجديدة لصناعة االثاث257

6,163,199شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية258

6,153,000شركة السدرة الكبرى املتحدة للمطاحن واالعالف و مضارب االرز و مشتقاتها259

6,085,247شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية260

6,066,355شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية261

6,046,420شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية262

6,039,900شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي263

6,038,514شركة زاجل للصناعات الورقية والكرتون264

5,954,377شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها265

5,939,768شركة الرائد الستيراد املالبس واالحذية الرياضية ذات مسؤولية محدودة266



5,938,684شركة الترابط املتين الستراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها267

5,883,185مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين268

5,876,110مصنع االصدقاء للصناعات البالستيكية269

5,838,426شركة القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناء270

5,825,000شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة271

5,817,782شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية272

5,800,000شركة قرطبة للمطاحن و االعالف273

5,796,150شركة ون مليون موبايل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية274

5,773,129شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها275

5,745,160شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية276

5,735,617شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم277

5,725,000شركة واجهة ليبيا الستيراد مواد التنظيف278

5,667,001شركة رواد العطاء لصناعة املواد الغذائية279

5,663,000شركة جوبا الدولية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية280

5,660,173شركة أنابيب مصراته لصناعة األنابيب البالستيكية و ملحقاتها281

5,632,869شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية282

5,624,085مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي283

5,611,810شركة رفال الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل284

5,609,464شركة القلعة للصناعات الخشبية285

5,599,027شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث286

5,596,278وملحقاتها  شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل287

5,549,325شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية288

5,547,417شركة العوافي إلستيراد املواد الغذائية املساهمة289

5,540,000شركة املذاق الرائع لصناعة العصائر و املشروبات290

5,524,746شركة سجاد طرابلس لصناعة السجاد واملوكيت291

5,502,133مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف292

5,492,588شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية293

5,469,845شركة مطلع الفجر الستراد مواد التنظيف و مواد الزينة ذات املسؤلية املحدودة294

5,468,770شركة املعالى الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ295

5,468,211شركة قرزه الستيراد املواد الغدائيه والفواكه الطازجة296

5,461,414شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية297

5,450,179شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب298

5,423,198شركة الطليعة الجديدة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة299

5,413,015شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها300

5,399,375شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية301



5,320,955شركة ديره الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها302

5,297,200شركة حطين العاملية الستيراد املواد الخام303

5,293,250شركة اتجاه القمة الدولية الستيراد املواد الغذائية304

5,286,152شركة الكفاءة العالية لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية305

5,270,968شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية306

5,253,060شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام307

5,251,240شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام308

5,213,321شركة االثير االول الستيراد املعدات الطبية309

5,206,416شركة املعمورة لتفريخ الدواجن310

5,188,921شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها311

5,187,534شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنطيف312

5,135,815شركة سباق الرمال إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها313

5,132,539شركة الفضيل الستيراد االطارات314

5,099,782شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن315

5,078,076مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم316

5,064,945شركة البادية العريقة للصناعات الغذائية317

5,039,941شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية318

5,037,000شركة مائدة بنغازي الخير للصناعات الغذائية وضرب الحبوب319

5,021,664شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية320

321
شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

والخشب
4,973,084

4,965,000شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية322

4,959,836شركة مفازا للمحركات الستيراد وسائل النقل وملحقاتها323

4,917,680شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم324

4,908,082شركة الهيرة لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية325

4,892,358شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث326

4,885,283شركة رياض للصناعات الغذائية327

4,876,300مصنع صخر لقطع وتشكيل الرخام328

4,873,594شركة الشوفان الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها329

4,837,349شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية330

4,821,635مصنع الجوهرة صناعة املواسير البالستيكية331

4,808,147شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة332

4,791,516شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية333

4,762,048مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه334

4,742,594شركة خطوط املتوسط الستيراد السيارات وقطع غيارها335

4,706,512شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل336



4,685,272شركة عالم االتقان االول لتقنية املعلومات337

4,645,109شركة املزارع االول الستيراد املواش ي واللحوم338

4,617,775شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية339

340
شركة الوقاية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية واملختبرات 

الطبية ومستلزماتها ومستل
4,612,621

4,570,622شركة الذرة إلستيراد املواد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها341

4,510,400شركة سوبر لصناعة مواد البناء وطالء والبالستيك ومواد الخام342

343
شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغيرالكهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االلكترون
4,483,060

4,474,459شركة الهواتف املتحركة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها344

4,442,578شركة املتمكن لصناعة البي في س ي345

4,440,237شركة دقة االختيار إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها346

347
شركة خطوط أطلس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها و 

االجهزة االلكترونية
4,415,300

4,409,743شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها348

349
شركة نجمة الساحل لصناعة املعدات واملستلزمات الزراعية و البالستيكية و الصاج 

املصنع
4,400,676

4,397,755شركة هادريان الستيراد السيارات وقطع غيارها350

4,366,000شركة نماء الشرق القابضة351

4,352,397شركة االصيل للصناعات الغذائية352

4,348,855شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية353

4,347,920شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية354

4,329,611شركة ندى ليبيا للمطاحن واالعالف355

4,321,842شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها356

4,313,420شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء357

4,301,680شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية358

4,300,560شركة الجوهرة لصناعة االعالف359

4,300,000شركة طلميثة الجديدة الستيراد املواد املنزلية360

4,286,052شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة361

4,275,000شركة برج الرويال إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها362

4,261,020شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث363

364
شركة قطيس الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االلكترونية
4,258,719

4,248,400مجمع البيباص للصناعات البالستيكية365

4,218,429شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات366



367
شركة جبال ليبيا الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات 

املصانع
4,183,430

4,168,647شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها368

4,161,975شركة املتقن لصناعة االملونيوم369

4,155,322شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية370

4,131,065شركة اجيال للصناعات الغذائية371

4,117,500شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغذائية372

4,114,401شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية373

4,112,276شركة جواهر افريقيا الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم374

4,093,657شركة التقنية لالتصاالت و البيانات375

4,076,186شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها376

4,074,850شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي377

378
شركة االهتمام الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات 

االم و الطفل
4,062,853

4,060,000شركة عالم االثقان لصناعة الحديد379

3,976,528شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية380

3,962,139شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها381

3,951,203شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها382

3,943,601شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية383

3,933,176شركة فال املتوسط الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم384

3,925,598شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم385

3,897,306شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية386

3,893,125شركة عقار الشفاء إلستيراد االدوية واملعدات الطبية387

3,884,473شركة قصر الشعلة الستيراد املعدات الطبية388

3,876,391شركة االصيل لصناعة حفاظات األطفال واملنديل الورقية389

3,859,984شركة املد العالي الستيراد مواد الخام390

3,853,125شركة دملا العاملية الستيراد االغدية391

3,843,119شركة الحدائق الذهبية لالستثمار الزراعي والحيواني392

3,840,804شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني393

3,839,898شركة املاسة الفريدة لصناعة االجهزة اإللكترونية والكهربائية394

3,823,908شركة الزهراء لصناعة املواد الغذائية395

3,822,395شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف396

3,815,614شركة الشوف الستيراد املواد الغدائيه397

3,794,520شركة سما الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها398

3,785,864شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية399

3,776,255شركة الرباط الوثيق إلستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم400



3,773,432شركة أجواء لالستثمارات الزراعية والحيوانية401

3,771,357شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف402

3,760,000شركة الرخاء لصناعة الدقيق ومشتقاته403

3,751,654شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه404

3,744,881شركة تاج السالم الستيراد املعدات الطبية405

3,734,782شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية406

407
شركة بتة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االلكترونية
3,731,132

3,720,027شركة الخبرات الدوائية الستيراد االدوية واملعدات الطبية408

3,716,457شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية409

3,705,000شركة زين للصناعات الغذائية410

3,684,400شركة وادى بى لصناعة االعالف واملستلزمات الزراعية411

3,682,282مصنع املربي لصناعة االعالف412

3,666,886شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها413

3,581,758شركة قصر الحمراية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم414

3,569,258شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية415

3,554,486شركة الجيرة الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم416

3,540,377شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم417

3,522,117شركة الطازج الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم418

3,515,262شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية419

3,500,000شركة الريف العاملي للمطاحن واالعالف ومضارب االرز ومشتقاتها420

3,500,000شركة االتحاد العربي لصناعة االعالف وطحن الحبوب421

3,464,365شركة اليرموك الستيراد املواد الغذائية422

3,463,689شركة الجنوب للمطاحن واالعالف423

3,453,543شركة التقنية الدولية إلستيراد األدوية واملستلزمات الطبية424

3,447,375شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية425

3,441,851شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية426

3,440,000شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب427

428
شركة بالحاج الدوليه وشركاؤه الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

غيارها
3,439,422

3,403,250شركة االفضل لصناعة االعالف429

3,402,446شركة الريحانة للصناعات الغذائية430

3,394,751شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم431

3,393,716شركة هتون الستيراد املواد الغذائية432

3,386,185شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم433

3,375,056شركة الركيزة االولى لصناعة مواد البناء434



3,368,590شركة األفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخرداوات ومواد التنظيف435

3,346,539شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية436

3,342,735شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة437

3,336,941شركة الخيرات العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها438

3,336,287شركة الشفاء العافي الستيراد املعدات و املستلزمات الزراعية439

3,335,261شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية440

3,326,123شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية441

3,301,988شركة األمير الليبية للصناعات الغذائية442

3,295,844شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية443

3,290,779شركة قرطاج للصناعات الغذائية444

3,284,721شركة بلقيس الستيراد مواد الخام445

3,261,025شركة بروج السالم لصناعة االعالف والطحين446

3,252,002شركة اطالل بالدي الستيراد مواد البناء447

3,248,345شركة الخيول الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها448

3,239,770شركة قمة االنجاز لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية والبرمجيات449

3,234,181شركة االيثار الستيراد املواد املنزلية والكهربائية450

3,231,236شركة قوة االتحاد الستيراد السيارات وقطع غيارها451

3,225,670شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم452

3,225,000شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة453

3,207,600شركة قوس املجرة الستيراد مواد البناء454

3,202,614شركة النيزك املشع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها455

3,196,437شركة بريما الستيراد املواد الغذائية456

3,190,720شركة االجواد الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها457

3,180,309شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة458

3,174,287مصنع الرونق للصناعات الخشبية459

3,163,290شركة البديل الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية460

3,153,815مصنع مصراته لصناعة االنابيب البالستيكية461

3,143,800شركة الواثقون الجدد الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها462

3,122,399شركة الساللم الذكية لصناعة البالط463

3,113,390شركة فضاء التقنية الستيراد االجهزة االلكترونية464

3,102,225شركة املداد املتقدم الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها465

3,082,635شركة إكليل الستيراد االدوية واملعدات الطبية466

3,064,790شركة سلطان للتعهدات و التموين467

3,063,705شركة الغويطات إلستيراد اإلطارات والنضائد468

3,038,690شركة سلطان البركة الستيراد املواد الغذائية469



3,024,907شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية470

3,009,051مصنع الرفيع للصناعات الخشبية471

3,006,357شركة التواصل املض ئ الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها472

3,006,234شركة الروابي الذهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية473

3,001,637شركة الثوابت املتحدة لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت474

2,996,175شركة االبداع القاري الستيراد املواد الغدائية475

2,994,665شركة االجماع الستيراد املواد املنزلية والكهربائية476

2,976,686شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية477

2,974,072شركة ممتاز الغدائية الستيراد املواد الغدائية478

2,968,483شركة العماد الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبيةومستلزمات االم والطفل479

2,957,081شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف480

2,920,000شركة الوصال لصناعة اإلسفلت والعوازل النفطية481

2,915,575شركة قصرين الدواء الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية482

2,909,940شركة احدث املحركات الستيراد وسائل النقل املختلفة وقطع غيارها483

2,897,520شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية484

2,891,290شركة البركة الطبية للخدمات الطبية485

2,861,075شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم486

2,856,501شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم487

2,850,113شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية488

2,839,973شركة املكيال لصناعة و تجميع االجهزة االلكترونية و الكهربائية و الحساب االلي489

2,834,623شركة نوران الدولية االولي الستيراد االدوية واملعدات الطبية490

2,826,768شركة السرايا الراقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم491

2,822,298شركة شهد الخير الدائم إلستيراد املواد الغذائية492

2,819,390شركة ارزاق الخير لصناعة املواد الغذائية بجميع انواعها493

2,807,800شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم494

2,805,889شركة مجموعة الديوان الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية495

2,804,827شركة الصيادلة الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية496

2,800,000مصنع التعاون لصناعة االعالف497

2,797,668مصنع بالدي لصناعة الطالء498

2,792,715شركة رياض املدينة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها499

2,787,868شركة املنهل الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل500

2,782,128شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها501

2,772,567شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها502

2,769,330شركة شمال القارة لصناعة األثاث واألبواب والنوافذ503



2,730,000شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم504

505
شركة دروب النماء لصناعة مواد البناء والصناعات والصناعات الحديدية وسحب 

االسالك
2,728,320

2,720,570شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ506

2,703,581شركة العقارية الحديثة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها507

2,702,685شركة الكيان للطباعة والصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن508

509
شركة دار قرطبة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

االم والطفل
2,694,850

2,687,289شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية510

2,676,000شركة ينبوع دجلة لصناعة األلبان ومشتقاته511

2,674,325شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها512

2,664,075شركة السنابل الخضراء للصناعات الحديدية والصاج املضلع513

2,658,046شركة التالل الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها514

2,647,579شركة رمال ليبيا لإلتصاالت وتقنية املعلومات515

2,642,915شركة التقنيات العلمية املتقدمة الستيراد األجهزة واملعامل واملعدات العلمية516

2,635,858شركة دار اليسر للصناعات الغدائية517

2,630,000شركة املربي لصناعة وطحن االعالف ومشتقاتها518

2,610,831شركة مجموعة الوطنية الستيراد مواد البناء519

2,585,000شركة زين املاسة لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه520

2,571,565شركة الزهرة الليبية للصناعات الغدائية521

2,556,402شركة خطوط الغداء املتحدة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم522

2,554,262شركة الربيع لصناعة الحفاظات والقطن الطبي املساهمة523

2,552,842شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم524

2,550,354شركة القطعة الذهبية لصناعة االقمشة واملنسوجات واملالبس واملفروشات525

2,533,563شركة مجموعة الوطنية املتحدة الستيراد املواد الكهربائية526

2,521,180مصنع التكامل لصناعة الصاج املضلع527

2,517,490شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها528

2,505,070شركة افاق املجرة إلستيراد املواش ي واللحوم529

2,500,608شركة مسارات العلم لالتصاالت وتقنية املعلومات530

2,482,291شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف531

2,478,320شركة عطر الحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة532

2,465,194شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث533

2,460,139شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية534

2,452,235شركة سيارات املتوسط إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها املساهمة535



536
شركة الخيمة االولى الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية 

ومستلزمات االم والطفل
2,450,998

2,447,531مصنع بالحاج لصناعة الحصائر وملحقاتها من البالستيك واألملونيوم537

2,434,852شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم538

2,431,182شركة اللحالحية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم539

2,403,213شركة مسارات االجنحة لالتصاالت وتقنية املعلومات540

2,399,667شركة البركة لتكرير وتعبئة الزيوت541

2,395,119شركة البناء املثالى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية واالدوات واملعدات املنزلية542

2,392,508شركة االطايب الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم543

2,372,500شركة النعم العاملية للصناعات الغذائية544

2,336,471الشركة املتحدة للتأمين املساهمة545

2,332,089شركة البادية العريقة لصناعة مواد البناء546

2,322,827شركة وابل الستيراد املعدات الطبية547

2,319,972شركة اسدام الستيراد املعدات الطبية548

549
شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االلكترونية
2,317,230

2,307,121شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم550

2,304,355شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش551

2,291,702مصنع أبناء بالحاج لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي552

2,281,820شركه ليبيا العاملية لصناعة األبواب و النوافذ من األملونيوم والبي في س ي واألثاث والديكور553

2,278,480شركة مائدة الرحمن الستيراد املواد الغذائية554

2,273,326شركة شبابيك العاصمة الستيراد املواد الغذائية555

2,260,959شركة تزويد ليبيا الستيراد املواد الغذائية ذات مسئولية محدودة556

2,249,205شركة أنوار مصراته الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها557

2,247,021شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي558

2,243,605مصنع الحرية لصناعة الصفائح الشبكية559

2,235,490شركة املواصفات الذكية للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري560

561
شركة تيسير الدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية 

ومستلزمات االم والطفل
2,223,750

2,217,565شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها562

2,211,285شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها563

2,206,155شركة البديل املتوسط الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها564

565
شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم 

القابضة
2,190,473



2,187,744شركة النرجس الدولية الستيراد مستلزمات االم والطفل566

2,184,970شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها567

2,172,500شركة الرطيل وشركاؤه لصناعة مواد البناء واملواسير البالستيكية568

2,172,215شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافذ569

2,150,000شركة التنارة لصيد وتعليب االسماك570

2,149,774شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم571

2,144,472شركة رياض املدينة الستيراد املواد الغذائية572

2,138,264شركة نبض السالم الستيراد املعدات الطبية573

2,117,247شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة574

2,111,600شركة البحار الدولية الستيراد املعدات الطبية575

2,111,250شركة البديل الطبي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل576

2,100,364شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية577

2,100,032شركة األريج املتقدمة إلستيراد مواد البناء578

2,097,500شركة درصاف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها579

2,083,770شركة الحزام االخضر الستيراد األعالف580

2,083,770شركة زاد الخير الدائم لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه581

2,080,181شركة ماتيريال الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم582

2,075,028شركة أعالي سيدرا لصناعة مواد البناء583

2,075,000شركة السنابل املتميزة لطحن الحبوب وضرب االرز584

2,068,505شركة صحراء زليتن لصناعة االسمنت585

2,061,000شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف586

2,050,820شركة الكوف الستير اد املواد الغذائية587

2,050,000شركة الربيع األول النتاج الدقيق و األرز والصناعات الغذائية588

2,033,714شركة الليبية الكبرى لصناعة السميد و الدقيق589

2,025,440شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية590

2,022,097شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها591

2,019,357شركة أشاهر الستيراد املعدات الطبية592

2,009,095شركة تالية الستيراد املواد الغذائية593

2,000,000شركة االصدقاء الجدد الستيراد املستلزمات الزراعبة وقطع غيارها594

1,999,134شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور595

1,982,250شركة ميغا سبورت الستيراد املالبس واالحذية596

1,974,064شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية597

1,954,000شركة الريادة للصناعات الحديدية598

1,953,790شركة هالل الغذائية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم599



1,937,555شركة التقدم الدولية الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها600

1,916,145شركة سما االرياف الستيراد املواد الغذائية و الخضروات و الفواكه الطازجة601

1,913,600شركة املائدة الراقية الستيراد املواد الغذائية602

1,898,861شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب603

1,876,768شركة العمران الباهر إلستيراد مواد البناء والسيراميك واملواد الصحية604

1,870,500شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية605

1,850,490شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم606

1,848,439شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها607

1,845,092شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة608

1,838,841شركة البراق للنقل الجوي املساهمة609

1,827,021شركة اويا الدولية للطيران610

1,812,600شركة ساس لصناعة مواد البناء والطالء البالستيك611

1,800,086شركة الصعود املثالي الستراد وسائل النقل وملحقاتها612

1,798,760شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها613

1,790,766شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها614

1,790,182شركة العالم الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم615

1,785,250مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع616

1,784,730شركة السلطان للصناعات البالستكية617

1,771,060شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم618

1,764,969مصنع ابورويلة لصناعة املواد املنزلية من البالستيك619

1,756,448شركة واحة ربيانة الدولية الستيراد املواد الغدائية620

1,755,000شركة السواني للمطاحن واألعالف املساهمة621

1,750,010شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم622

1,747,969شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية623

1,733,000شركة سما املراعي لالستثمار الزراعي والحيواني624

1,712,735شركة الزهراء االولي الليبية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية625

1,709,537شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية626

1,708,772شركة راما الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها627

1,707,821شركة املركز الليبي للحاسب االلي628

1,700,366شركة وادي الحياة الستراد مواد الخام629

1,696,500شركة الكبرى الحديثة لصناعة األعالف630

1,696,047مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع631

1,693,150شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية632

1,692,046شركة العمران لصناعة الحديد بجميع انواعة واشكالة633

1,684,954شركة النهضة الوطنية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها634



1,684,511شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة635

1,662,204شركة الفضول الستيراد االلكترونات واملواد املنزلية636

1,660,000شركة الياقوت لالنتاج الزراعي والحيواني637

1,655,000شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها638

1,632,771شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية639

1,632,060شركة أرض الخيرات لصناعة القهوة640

1,631,710شركة السويدي اليكتريك انتر ناشيونال بيزنس االمارتية641

1,628,381شركة االمة املتحدة للطباعة والنشر واالعالم والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف642

1,606,250شركة درصاف لصناعة الرخام والجرانيت643

1,603,345شركة بيوت العز لصناعة املواد البناء644

1,595,315شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها645

1,576,045شركة الدخيلة للخدمات السياحية646

1,568,000شركة الواردات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم647

1,565,344شركة الطرابلس ي الستيراد املالبس واملفروشات واالقمشة واملنسوجات648

1,559,713شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها649

650
شركة شمال افريقيا العاملية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع 

غيارها واالجهزة
1,558,896

1,540,000شركة خيرات الساحل الستيراد املواش ي و اللحوم651

1,537,500شركة اطلس الفنية للصناعات الغذائية652

1,537,424شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل653

1,533,900شركة اشبيلة الجديدة الستيراد السيارات وقطع غيارها654

1,530,571شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم655

1,527,810شركة اليم لإلستيراد املواد الغذائية656

1,523,713شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال657

1,522,945شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية658

1,520,000شركة الساحل الحديث الستيراداملواد الغدائيةواللحوم659

1,518,965شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية660

1,518,341شركة متين الستيراد مواد التنظيف661

1,516,232شركة التواصل املتكامل إلستيراد مواد البناء662

1,512,300شركة الرمال الصحيح لصناعة االعالف وطحن الحبوب663

1,510,742شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف664

1,510,480شركة اعمار البادية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها665

1,510,417شركة مرحبا الستيراد املواد الغذائية666

1,508,546مصنع الوطنية للصناعات الحديدية667

1,507,200شركة ليبيا الحره الستيراد املوالدات و االالت واملعدات الكهربائية وقطع غيارها668

1,495,106شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل669



1,490,839شركة املضمونة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية670

1,480,541شركة الوفاق املتجدد الستيراد املواد الغذائية وااللبان ومشتقاتها671

672
شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية و األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

والطفل
1,478,549

1,477,306شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية673

1,476,004شركة دار الجود لصناعة الكرتون واالكياس واملغلفات الورقية674

1,472,213شركة الكوادر العاملية الستيراد املواش ي واللحوم واملواد الغذائية والفواكه والخضروات675

1,471,183شركة النسر الذهبي املتجدد الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية676

1,467,020مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه677

1,465,300شركة قوة الفوالد لصناعة الهناجر و البيوت الجاهزة وتشكيل املعادن678

1,455,702شركة بيت االزدهار لصناعة االثاث واملطابخ679

1,440,520شركة الكرم الستيراد السيارات وقطع غيارها680

1,427,392شركة النواة االولى إلستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها681

1,422,253شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية682

1,415,450شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها683

1,414,151شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم684

1,413,020شركة الهازل املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية محدودة685

1,395,000شركة الفضائيات الستيراد االجهزة االلكترونية686

1,380,800شركة رؤى التقدم إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم687

1,375,723شركة العزيمة الستيراد املواد الغذائية املساهمة688

1,375,600شركه فناس لطباعه مواد التغليف والتعبئه689

1,372,720شركة املض ي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها690

1,372,648شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة691

1,368,515شركة القمة الذهبية لصناعة الطوب االسمني692

1,365,500شركة املصدر العاملية الستيراد املواد الغذائية693

1,362,972شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها694

1,355,000شركة النجمة الدولية الستيراد مواد صناعة واملواد الخام695

1,353,307شركة السهول الشمالية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية696

1,347,031شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات697

1,343,714شركة الدعم الدولي للمقاوالت واالستثمار العقاري698

1,342,680شركة نافدة أفريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم699

1,337,500شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية700

1,334,363شركه الجدار إلستيراد السيارات وقطع غيارها701

1,333,592شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة702

1,333,589شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء703



1,333,569شركة العمالق الدولية الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها704

1,330,124شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية705

1,326,800شركة الرضوان الستراد االدوية706

1,324,199شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها707

1,322,719شركة زار لصناعة بي في س ي واالملونيوم708

1,322,392مصنع سما التقدم لصناعة األبواب والنوافذ ودرابزين واألملونيوم709

1,320,900شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية710

1,320,000شركة مراعي البطنان لصناعة االعالف711

1,313,298شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم712

1,296,568شركة جبل الكوف الستيراد السيارات و قطع الغيار713

1,296,016شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة714

1,295,000شركة الضاحية للمطاحن واالعالف715

716
شركة رحمة ليبيا لصناعة اآلالت واملعدات واملستلزمات الزراعية وتجميع وتركيب 

املولدات الكهربائية
1,294,974

1,293,278شركة بروفيمي البحر املتوسط لصناعة وتقنية االعالف717

1,291,211شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية718

1,288,957شركة فيرونا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم719

1,278,289شركة الكهف الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم720

1,276,000شركة االستثمارية للصناعات وتشكيل املعادن721

1,275,917شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها722

1,271,778شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية723

1,268,777شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية724

1,265,943شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها725

1,256,346شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية726

1,255,185شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة727

1,253,231شركة بدر لصناعة املنتجات الورقية و الطباعة728

1,248,000شركة الناصعة لصناعة مواد التنظيف729

730
شركة السند األمن الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

االم والطفل
1,245,734

1,241,625شركة الضيافة ليبيا إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية731

1,238,727مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف732

1,235,935شركة دار الوفاء إلستيراد املواد الغذائية733

1,231,740شركة األصدقاء لتجهيز وتجميع املحركات والشاحنات واملقطورات734

1,228,087شركة املستقبل لصناعة وتجميع املضخات735

1,221,300شركة رواد الجزيرة إلستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة736

1,220,129شركة الجيل القادم الستيراد االدوية و املعدات الطبية737



1,212,200شركة امواج الطيف الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية738

1,211,813شركة الغذق لصناعة غرف التبريد والتجميد والتكيف739

1,204,857شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها740

1,200,128شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية741

1,200,000شركة مجموعة الخليج لصناعة مواد البناء وطحن الكلنكر742

1,187,405شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم743

1,186,687شركة االتحاد الفالحي الستيراد املواد الكهربائية وقطع غيارها744

1,186,591شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي745

1,175,375شركة ليبو بالست للصناعات البالستيكية746

1,175,000شركة الحافظة الدولية الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم747

1,169,636شركة صح للتقنية الستراد الكتب والقرطاسية واالدوات واملعدات املكتبية748

1,163,744شركة ذات الرمال إلستيراد املواد الغذائية749

1,161,648شركة العصور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية750

1,160,450شركة السفر الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها751

1,154,473شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة752

1,152,287شركة نافدة العالم الجديد الستيراد املواد الغدائية753

1,151,862شركة املعمورة للصناعات الغذائية واملطاحن واألعالف754

1,148,150شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية755

1,140,660شركة السنابل الخضراء الستيراد املواد الغدائية756

1,140,632شركة حقول الغذاء إلستيراد املواش ي واللحوم757

1,130,600شركة تندميرة للصناعات الحديدية758

1,127,165شركة امللكة الذهبية الستيراد مستلزمات األم والطفل759

1,125,548شركة العاملية للمبانى الجاهزة760

1,125,429شركة االروقة املتقدمة لالستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية761

762
شركة االمكانيات الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االكترونية
1,123,575

1,121,700شركة الفاخرة الستيراد املواد الغدائية والفواكه763

1,107,600شركة االعمار الحديثة لصناعة مواد البناء واالسمنت واالجر764

1,103,566شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم765

1,100,719شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها766

1,099,985شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه767

1,088,200شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية768

1,083,550شركة فيومي لصناعة األعالف وطحن الحبوب769

1,080,000شركة نقطة تواصل رقمية للمعلوماتية والتقنية770

1,077,226شركة أضواء أكاكوس الستيراد املواد الغدائية771

1,075,143شركة ابوالطفل للخدمات الزراعية772



773
شركة لبدة املحلية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية 

وملحقاتها
1,057,080

1,056,380شركة نيون الليبية الدولية الستيراد املواد الغدائية774

1,051,362شركة املثمرة الستيراد املواد الغذائية775

1,051,198شركة بيت املعدات الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها776

1,050,876شركة الجديدة لصناعة املواد الغذائية777

1,047,982شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية778

1,046,053شركة الذهبية لتربية الدواجن وانتاج وتفريخ البيض وتصنيع االعالف779

1,041,034شركة الخطوط املتوازية الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة780

1,039,338شركة دليل املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم781

1,029,500شركة تقوي الستيراد املعدات واالجهزة واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل782

1,029,000شركة محاصيل ليبيا الدولية للصناعات الغذائية783

1,027,226شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم784

1,024,521شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء785

1,017,726شركة راما األصلية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها786

1,017,618شركة ام الربيع لصناعة العصائر واملشروبات787

788
شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائيةوغير الكهربائية 

وقطع غيارها
1,017,280

1,013,031شركة البراري للصناعات الهندسية789

1,012,365شركة املختار الجديد الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم790

791
شركة االفق الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
1,011,135

998,965شركة مدرار الهندسية للمقاوالت العامة792

993,003شركة دار الخبرة الستيراد السيارات وقطع غيارها793

986,921شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه794

795
شركة جوهرة بابل الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية و الغير الكهربائية و قطع 

غيارها و ماحقاتها
986,804

796
شركة الدراق الستيراد املواد الغذائية و الفواكه الطازجةو املواش ي و اللحوم والتبغ و 

مشتقاته
979,364

977,000شركة القويري للصناعات الحديدية797

973,420شركة حجر ليبيا لصناعة الرخام798

972,148شركة ارياف بالدي الستيراد املواد الغذائية799

967,050شركة سفينة الغذاء الستيراد املواد املواد الغذائية800

965,505شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية801

961,629شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها802



959,500شركة الفرداس إلستيراد املواد الغدائية803

956,043شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية804

956,038شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات805

944,600شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها806

942,052شركة ليبيا الوطنية الستيراد مواد البناء807

941,473شركة سواعد القوة الستيراد املعدات واالالت الثقيلة808

940,822شركة املثلى الدولية الستيراد املواش ي و اللحوم809

939,625شركة سلطانة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم810

937,821شركة كفالوس للتوكيالت املالحية811

937,650مصنع العاملية لصناعة البالط812

932,750شركة الهاتف املمتاز الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها813

932,300شركة الوطنية التفائل لتفريخ وتربية الدواجن814

930,600شركة تبر ليبيا للصناعات البالستيكية815

920,583شركة البنيان العالى لصناعة االبواب ونوافد االستيل وااللومنيوم والبى فى س ى816

917,636شركة التموين الوطنى لصناعة املواد الغذائية817

905,350شركة الزمان ليبيا لصناعة وتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية818

904,459شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية819

903,923شركة غريان الدولية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية واللكترونية820

902,967شركة العاملية الجديدة الستيراد مواد البناء821

902,070شركة البناء الفاخر االول لصناعة مواد البناء822

893,770شركة ريف الستيراد املواد الغذائية823

885,875شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية824

872,940شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية825

870,560شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي826

855,735شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم827

853,983شركة االطار االمن إلستيراد اإلطارات والنظائد828

849,004شركة املحاصيل الغدائية الستيراد املواد الغدائية829

845,168شركة املغاربية فارما الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل830

845,085شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية831

844,960شركة مجموعة األمل الستيراد مواد التنظيف832

841,690شركة جود بنغازي الستيراد املواد الغذائية833

841,672شركة املثالي الحديث الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها834

839,720شركة املجموعة الليبية الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة835

836,685شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها836

835,757شركة هدير الوادي الستيراد املواد الغدائيةو املواش ي و اللحوم837

832,327شركة البيضان الستيراد وسائل النقل واالطارات838



830,595شركة كروتش ي لصناعة االملونيوم والبي في س ي839

840
شركة الجدوى العاملية الستيراد املالبس واملنسوجات املصنوعات الجلدية ذات مسئولية 

محدودة
830,275

824,610شركة البديل الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها841

821,000شركة كريستال الساحلية الستيراد املواد الغذائية والفواكه842

820,020شركة السرايا العاملية للصناعات الخشبية843

818,124شركة الحارث لصناعة االعالف844

845
شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و 

مستلزمات االم و الطفل
811,488

P.V.C800,088مصنع الرواد لصناعة االملونيوم وال 846

797,997شركة املنارة الدوائية الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل847

796,483شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها848

794,000شركة السهم األبيض للمطاحن واألعالف849

792,416شركة نور لبالد الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم850

790,515شركة اندره لصناعة مواد التنظيف851

789,828شركة املقدام للصناعات الحديدية852

787,765شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغدائية853

785,659شركة اعمار لصناعة الصاج املضلع854

781,414شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي855

780,000شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية856

780,000شركة الحبة الذهبية لتصفية االرز وطحن الحبوب857

777,000شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم858

776,109شركة القلعة لصناعة الصابون ومواد التنظيف املساهمة859

775,960شركة قرطاج العاملية الستيراد املواد الغذائية860

770,897شركة التقنية الجديدة الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل861

765,885شركة الشذى الستيراد االدوية واملعدات الطبية862

863
شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن ذات 

مسؤلية محمدودة
753,450

864
شركة كنزي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم و 

الطفل
752,811

750,453شركة اوبال العاملية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها865

750,276شركة وادي النماء الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها866

745,975شركة ألفا الدولية الستيراد املواد الغذائية867

740,000شركة الشاهين الليبية لنقل الركاب الداخلي والخارجي املحدودة868

738,245شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها869

734,225شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية870



733,452مصنع برنيق الحديث لصناعة االملونيوم والبي في س ي871

731,468مصنع الساراي لصناعة األبواب و النوافذ من االملونيوم872

731,403شركة شمس الربيع لصناعة األلبان و مشتقاتها873

728,494شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملعدات الطبية874

728,402شركة ربيانة املتحدة الستيراد مستلزمات العناية الشخصية875

718,402شركة املزارع الليبي للدواجن876

877
شركة االجنحة املتألقة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة اإللك
718,121

717,743شركة العاملية للصناعات الكيميائية878

716,609شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية879

712,088شركة نفوذ املتحدة الستيراد املواد الغذائية880

711,295شركة صخرة غات الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها881

706,335مصنع السارية لصناعة اإلسفنج882

704,947شركة عطر الورد للصناعات الكيماوية ومواد التنظيف883

701,910شركة العربية الدائمة إلستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية884

698,416شركة رقمار للخدمات النفطية والفنية885

698,071شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة886

887
شركة مجموعة الياقوت الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة االلكتر
696,815

691,425شركة الكيس للصناعات البالستيكية888

683,555شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية889

681,700شركة القطمير لتعبئة املياه واملشروبات الغازية890

680,578شركة العين للصناعات الغذائية و تعبئة املياه و العصائر891

680,021شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغذائية واللحوم892

679,236شركة الشرق الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها893

670,915شركة تماس ي الستيراد مستلزمات االم والطفل ذات املسؤولية املحدودة894

895
شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة 

االلكترونية وملحقاتها
668,308

668,116شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها896

667,362شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم897

667,300شركة الرواسن الحديثة إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم898

665,707شركة العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائية899

664,186شركة مسارات لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة900

656,782شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم901

652,090شركة التفوق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها902

648,285شركة املحيط الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و الغير كهربائية و قطع غيارها903



646,625شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية904

641,170شركة البحيرة الستيراد مواد التنطيف املساهمة905

639,397شركة وهيبة وشركاؤه الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم906

634,885شركة دواجن ليبيا لتربية وتغليف وتسويق الدواجن907

629,341شركة باب افريقيا الجديددة للصناعات الغذائية908

627,938شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية909

627,323م.م.شركة مجموعة املرشد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذ910

623,127شركة اطاللة الخير لصناعة االعالف والدقيق911

620,400شركة كاندي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم912

620,173شركة الراية لالنتاج الزراعي913

617,002شركة االرتباط الدائم لصناعات البالستيكية914

615,447شركة الظبي للصناعات الغذائية واملطاحن واالعالف ومضارب االرز915

610,375شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية916

604,794شركة العمران الجديد لصناعة وتشكيل االملونيوم والبي في س ي917

602,750شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث918

601,874شركة أرزاق املتوسط إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم919

601,700شركة بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية920

597,775شركة الحائس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية921

594,540شركة أبواب الفتح إلستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية922

591,550شركة تاج العفة الستيراد املواد الغذائية والسلع التموينية923

591,400شركة السدرة املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم924

589,250شركة خزفية الستراد واملواد البناءواملواد الصحية925

588,509شركة يشفين الدولية الستيراد األدوية واالمصال البيطرية926

587,367شركة املعمار التام الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية927

587,135شركة الدانوب الستيراد املواد الغذائية928

585,532شركة املهام الستيراد املواد الغدائية929

585,035شركة الركن الذهبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم930

582,400شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات التقنية931

579,028شركة ليبيانا الدولية للتوكيالت املالحية932

576,557شركة الباقة إلستيراد املالبس واملنسوجات933

934
شركة نور االستقامة الستيراد االدوية و املستحضرات و املعدات الطبية و مستلزمات 

االم و الطفل
576,320

576,246شركة الكناري لالدوية واملستحضرات الدوائية البيطرية935

574,460شركة االنطالقة الحرة الدائمة الستيراد السيارات وقطع غيارها936

572,478شركة شهبندر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم937



570,745شركة الجودة املتميزة لصناعة االسفنج938

567,376شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغدائية واملشروبات939

564,244شركة صوارى للخدمات النفطية940

561,295شركة خيرات املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم941

558,900شركة عبر العالم لصناعة االثاث942

943
شركة أنوار القنديل الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية و االجهزة 

االلكترونية وملحقا
558,279

556,086شركة جبل النور الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية944

551,978شركة أكيدة الستيراد املواد الكهربائية945

547,730شركة الهالل الصناعي للصناعات الحديدية946

546,815شركة بحيرة السرايا الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها947

545,000شركة األحالم السعيدة الستيراد املالبس واملصنوعات الجلدية948

543,368شركة سلفيوم إلستيراد املعدات الطبية949

537,011شركة زاد االصيل الستيراد املواد الغدائية950

533,190شركة اسيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية951

531,330شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين952

530,326شركة فـن الشحن للتوكيالت املـالحية953

529,489شركة التواصل لصناعة املساكن الجاهزة والهناقر وغرف التبريد954

527,200شركة مليون موبايل الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وااللكترونية وملحقاتها955

527,113شركة القوس العاملية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها و الزيوت و الشحوم956

524,000شركة املنارة املتالقة لصناعة مواد التنظيف957

523,396شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة958

520,943شركة امليزان الذهبي لصناعة مواد البناء959

519,050شركة مصدر ليبيا الستيراد مواد البناء960

516,428شركة لين العاملية الستيراد املواد الغذائية961

511,620شركه قصر املناره ألستيراد االثاث962

511,129شركه ركن الجزيره إلستيراد مواد التنظيف963

510,813شركة السلوى للصناعات الغذائية وثقنية املياه وصناعة املصبعات البالستيكية964

508,500شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي965

508,000شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم966

506,094شركة التضامن العربي للصناعات الغذائية967

505,148شركة القندوز لصناعة األثاث و األبواب و النوافد و ملحقاتها968

503,791شركة بيادر النعمة للصناعات الغذائية969

502,033شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها970



500,338شركة االمبراطور الزراعي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية ذات املسؤولية املحدودة971

500,000شركة الجودة املتكاملة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها972

497,700شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية973

497,348شركة املسار املتحد إلستيراد وسائل النقل و ملحقاتها974

496,699شركة الطفل الجديد إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الم والطفل975

494,778شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز976

494,550شركة روابط العطاء لصناعة مواد البناء977

493,695شركة استيل الدولية للصناعات الحديدية978

490,103شركة نجمة الضياء الستيراد املواد الغدائية979

488,400شركة البدر املض ي الستيراد املواد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم980

486,585شركة الليوث الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم981

483,600شركة الكوكب الذهبي الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها982

481,498شركة العنفوان إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم983

480,575شركة البهجة الستيراد املواد املنزلية984

478,968شركة حدائق جنات الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها985

477,978شركة الزيتونه الخضراء إلستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها986

476,736شركة الفنون الستيراد الكتب والقرطاسية987

475,579شركة الرمال الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها988

475,001شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها989

473,314شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها990

472,772شركة السريع الستيراد املواد الغذائية991

471,205شركة االسطورة الليبية الستيراد املواد الغذائية992

469,715شركة العوافي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم993

468,848شركة الرواوس الحديثة لتصنيع مواد البناء994

468,660شركة رحاب املدينة الفاضلة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم995

996
شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي 

والخشب والجبس بورد
463,367

463,222شركة مزايا الغداء االولي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم997

998
شركة أعمدة الطاقة الستيراد ألجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة االلكتروني
462,691

462,500شركة سواني للصناعات الغدائية999

460,000شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية1000

457,651شركة الديوان ألستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات اإلم والطفل1001

456,665شركة بالحاج العاملية لصناعة االبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور1002

455,768مصنع منارة شحات لالملنيوم1003



451,485شركة وادي أرم الدولية إلستيراد السيارات وقطع غيارها1004

1005
شركة الواحة العصرية الستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االلكترونية
451,060

450,000شركة املنصورة الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة1006

449,882شركة الصحاري الجديدة للصناعات الحديدية1007

447,625شركة الشمس املشرقة إلستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات1008

444,004شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها1009

443,982شركة مجموعة الشريف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1010

443,846شركة الفوارس الستيراد السيارات وقطع غيارها1011

438,981شركة نبتون التعاونية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1012

435,225شركة املجموعة الرائدة لصناعة االكواب ومستلزمات املقاهي1013

431,340شركة منارة االمراء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1014

430,417مصنع التواصل للصناعات الخشبية1015

429,345شركة االنظمة الكهربائية املتقدمة لالتصاالت وتقنية املعلومات ونظم االمن والسالمة1016

429,204شركة ميديكا الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1017

426,055شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية1018

424,452شركة الفتح الذهبية الستيراد االجهزة الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها1019

420,219شركة بالحاج العاملية لصناعة املبردات1020

417,796شركة االطوار الستيراد املنظومات الكهربائية1021

417,250شركة صنوان االلكترونية الستيراد االجهزة االلكترونية واملواد الكهربائية وغير كهربائية1022

413,906شركة شمس الخليج الستيراد املعدات الطبية1023

413,594شركة املودة الحديثة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1024

411,823شركة الضيافة الليبية الستيراد املواد الغذائية1025

411,042شركة زاد السفر الستيراد وسائل النقل وملحقاتها و االطارات والنضائد وقطع الغيار1026

410,966شركة اتحاد االزياء الستيراد املالبس واملصنوعات والخردوات الجلدية1027

1028
شركة الريحان الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
410,384

409,098شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1029

1030
شركة شمال افريقيا الدولية الستيراد املولدات الكهربائية وقطع غيارها واملعدات 

الكهربائية وااللكترونية
408,337

408,000شركة السلسة املثيلة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1031

402,561شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف1032

399,342شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية1033

397,874مصنع الشموس لصناعة االبواب والنوافد من االملنيوم والبي في س ي1034

2396,112شركة دائمة الريادة الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية حسب الفئة رقم 1035



394,339شركة قطاف املاسية للصناعات الحديدية1036

392,152شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1037

390,740شركة امليتال الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1038

390,707شركة املنصورة ليبيا للصناعات الغدائية1039

390,707شركة العربية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1040

389,769شركة األيادي لصناعة مواد البناء1041

389,248مصنع االهرام لصناعة البالط االرض ي1042

388,912شركة ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه1043

385,870شركة الجبل االبيض الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها1044

385,000شركة االنتماء الحضاري الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1045

1046
شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

والطفل
383,328

382,025شركة تعمير املباني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1047

381,055شركة روبيا الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية1048

380,908شركة ميديكو الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1049

1050
شركة داري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة 

االلكترونية وملحق
379,607

378,208شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية1051

374,956شركة التنمية الستيراد مواد البناء1052

373,921شركة املقاول لصناعة مواد البناء1053

1054
شركة صاللة إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها واالسمنت والحديد 

واخشاب البناء
371,606

370,944شركة جنة الخيرات الستيراد املواد الغذائية1055

370,110شركة زهرة الفردوس الستيراد املواد الغدائية1056

369,580شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة1057

369,424شركة املختار وشركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها1058

368,400شركة اليقين الدولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1059

367,955شركة نور الشرق الستيراد املواد الغذائية1060

367,245شركة النجوم الجديدة لصناعة املواد الغذائية1061

365,725شركة التطوير لصناعة األبواب والنوافد من البي في س ي واألملنيوم1062

365,406شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1063

363,454شركة القرية الستيراد املواد الكهربائية والغير كهربائية واالجهزة االلكترونية1064

1065
شركة ازدو الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملتحضرات الطبية ومستلزمات األم 

والطفل
362,977

360,603شركه العماد الباهره ألستيراد املواد الغدائيه1066



360,596شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1067

356,201شركة النهر الجاري لتربية الدواجن و إنتاج البيض1068

355,500شركة املدى لنقل الركاب1069

352,628شركة التألق الباهر األول الستيراد املواد االلكترونية واملنزلية والكهربائية وملحقاتها1070

350,704شركة الصفاء الكامل لصناعة االملنيوم والبي في س ي وملحقاتها1071

350,413شركة املجموعة املتحدة العاملية الستيراد االجهزة الكهربائية1072

350,093شركة دانية الجديدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1073

348,731شركة فارماليس ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية1074

348,320شركة فريش الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1075

347,295شركة ربيع املتوسط للصناعات واملشغوالت املعدنية والكهربائية1076

346,150شركة مجموعة الريادة األولى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1077

346,080شركة الدفة العريقة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية1078

344,000شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1079

343,899شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية1080

343,102شركة الهدف السامى الستيراد املواد املنزلية والكهربائية1081

342,384شركة مجموعة قارة ليبيا الستيراد وسائل النقل وملحقاتها وقطع غيارها1082

341,970شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها1083

341,725مصنع العصامي لصناعة الطالء1084

341,507شركة البندقية الستيراد املواد الغدائية1085

338,579شركة مجموعة الجورى الستيراد املواد الغذائية1086

336,960شركة ابو البنت لتعبئة وتكييس وتغليف الحبوب والبقوليات واملكسرات1087

336,000شركة مجموعة العربي الستيراد املعدات الطبية1088

1089
شركة زهرة االكليل الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

االم والطفل
335,840

335,718شركة الوصية الستيراد املواد الغذائية1090

334,693شركة أفاق التطوير لصناعة األلومنيوم و بي في س ي1091

334,138شركة الغداء الصحي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1092

333,125شركة ثمر الستيراد املواد الغذائية1093

331,369شركة تاج الحياة الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها1094

330,903شركة جسور التجارة الستيراد املواد الغدائية والحيونات الحية1095

330,780شركة نخبة املهندسين للمطاحن و املعكرونة و االعالف1096

330,480شركة النخبة لالستثمار الصناعي ذات املسؤولية املحدودة1097

329,600شركة املتفوقة الستيراد االلكترونات1098

329,460مصنع النهضة لصناعة املساكن الجاهزة1099

322,140شركة االختيار الجميل إلستيراد مواد الزينة والخردوات1100



317,760شركة االنماء التضامنية الستيراد مواد البناء1101

1102
شركة كوندور ليبيا الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 

االلكترونيةوملح
317,589

315,715شركة سيرين الطبية الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل1103

315,550شركة شموس الغذاء الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1104

313,183شركة الواحة فارما الستيراد األدوية ومستلزمات األم والطفل1105

313,121شركة التجارية املتميزة الستيراد املواد الغذائية1106

312,566شركة صرمان الحديثة لصناعة مواد البناء و السيراميك1107

311,116شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية1108

311,073مصنع السرد لصناعة املربع الفارغ وتشريح املعادن1109

1110
شركة امليثاق الدولي الجديد الستيراد االجهزة االلكترونية و املواد الكهربائية واملولدات 

الكهربائية
308,275

308,273شركة ادراك الستيراد املواد الغدائية1111

306,905شركة شهد املدينة للصناعات الغذائية1112

306,395شركة املتجر الرياض ي الستيراد املعدات الرياضيه والترفيهية واأللعاب1113

306,240شركة راية النصر الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة1114

306,102شركة خط االحالم الستيراد املواد الغذائية1115

304,877شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية1116

1117
شركة نجوم بالحاج الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واألجهزة االلكتروني
303,133

302,178شركة العزم الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1118

302,113شركة التنمية الهندسية لصناعة املقطورات1119

302,019شركة الهالل الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها1120

300,199شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية1121

300,000شركة الواحات الليبية إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1122

1123
شركة الكفاءة الفائقة لتركيب وصيانة االجهزة الكهربائية وامليكانيكية دات املسئؤلية 

املحدودة
298,850

298,642شركة جودة االصناف الستراد املواد الغدائية1124

296,069شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية1125

295,913شركة دقة الفردوس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1126

294,945شركة وابل الخير املتحدة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1127

293,142شركة القمر الستيراد البذور و املستلزمات الزراعية وقطع غيارها1128

291,665شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية1129

291,570شركة قرارة لصناعة الرخام والجرانيت و مواد البناء1130

290,682شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة املكرونة1131

290,019شركة غرناطة الستيراد االالت الزراعية و املعاصر و ملحقاتها و االت الرش و الري1132



289,314مصنع النخيل للصناعات الغدائية1133

288,228شركة عنابة الدولية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1134

1135
شركة األبار الدولية للخدمات النفطية تابعة لشركة مجموعة ناتكو لتجارة واألستثمارات 

القابضة
287,335

287,168شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية1136

286,500شركة الدار الليبية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي1137

286,379شركة افنان الجديدةالستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1138

285,800شركة الطريق الدولي ال ستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1139

284,162شركة الهروج الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1140

283,624شركة الهالل للصناعات الغذائية1141

283,500شركة املجموعة املتحدة العاملية الستيراد املعدات الثقيلة1142

1143
شركة قصر الخليل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واألجهزة 

االلكترونيةوقطع غيارها
282,827

282,617شركة هال لصناعة الرخام والجرانيت1144

281,732شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1145

278,371شركة عطر الصنوبر الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة1146

277,971شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1147

277,923شركة االيثار الدائم الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1148

277,085شركة الوسط الليبي الستيراد املواد الغذائية ذات املسؤولية املحدودة1149

275,410شركة جلنار الستيراد االدوية واملعدات الطبية1150

1151
شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
274,578

274,274مصنع املتحدة للدهانات لصناعة طالء الجدران واملعاجين1152

271,300شركة مدائن سبأ الستيراد املواش ي واللحوم1153

268,112شركة اليمامة البيضاء الستيراد املواد الغذائية1154

268,081مصنع االخوة لصناعة األبواب والنوافذ من األملنيوم1155

267,150شركة زلوزا الستيراد املواد الغدائية1156

266,769شركة زين الجواهر الستيراد املواد الغذائية1157

265,990شركة املرفأ االستيراد معدات الصيد البحري1158

265,020شركة القمر نور الستيراد املواد الغدائية1159

263,944شركة املختص الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها1160

263,886شركة الجودة املطلقة الستيراد املواد الغذائية و الفواكه و املواش ي و اللحوم1161

260,867شركة الخصوبة الستيراد االسمدة1162

260,472شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة1163

256,252شركة الصلصال لصناعة مواد البناء1164

255,886شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة و معدات العظام و املستلزمات الطبية1165



255,725شركة قمة مزايا للصناعات البالستيكية1166

252,600شركة ماس للصناعات البالستيكية1167

252,088شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران1168

1169
شركة إيالف الدولية لبيع وتوزيع املواد املنزلية واالكسسوارات واملالبس واملنسوجات 

والعطور
250,077

249,650شركة خبراء التقنية الستيراد أجهزة االتصاالت والحاسب االلي1170

248,725شركة أبواب اإلعمار إلستيراد األجهزة الكهربائية والغير كهربائية1171

247,329شركة البديل االخر الستيراد معدات وتجهيزات املصانع والورش ومستلزماتها1172

246,300شركة العرجون الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1173

245,384شركة النبق الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1174

244,033شركة املبدعون لصناعة السجاد واملوكيت1175

243,578شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1176

243,188شركة زحل الجديدة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1177

242,550شركة اكسير الصحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية1178

242,439شركة دار السالم الستيراد املواد الغدائية1179

241,875شركة مرمر ليبيا الستيراد املواد الغذائية1180

240,479شركة مجموعة الزاد النافع الستيراد املواد الغذائية1181

240,000شركة ابو جرادة وشركاؤه الستيراد املفروشات والسجاد1182

239,820شركة اكليل القرية الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات1183

238,081شركة كونا الستيراد املواد الغذائية1184

238,066شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة1185

1186
شركة اللبيب إلستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
237,503

1187
شركة ايتال الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 

وقطع غيارها
236,450

235,045شركة أرجان العاملية الستيراد مواد البناء1188

234,000شركة دروب الرخاء الستيراد املواد الغدائية1189

234,000شركة أيقونة املتوسط العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي1190

233,164شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان1191

232,564شركة ادرار اكاكوس إلستيراد االالت و املعدات التقيلة ذات املسؤولية املحدودة1192

1193
شركة الشركاء الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية 

وملحقاتها
232,124

231,530شركة القسطاس الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1194

230,078شركة البطريق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1195

229,313شركة البداية الليبية للصناعات البالستيكية1196

228,761شركة قورينا التجارية الستيراد مواد البناء1197



228,480شركة الياقوت لصناعة العبوات التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة1198

228,250شركة التعاونية للصناعات الحديدية1199

228,189شركة صرواح الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1200

227,827شركة الوان السماء لصناعة االثاث1201

227,732شركة انسياب الستيراد منظومات الطاقة الشمسية1202

227,253شركة املتحدة الطبية الستيراد االدوية و املستلزمات الطبية1203

226,655شركة دانوب الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1204

226,576شركة املوارداملتحدة الستيراد املواد الغذائية1205

226,230شركة ارض الخير الستيرد االالت املستلزمات الزراعية وقطع غيارها1206

1207
شركة دانا الدولية الستيراد األدوية الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

والطفل
224,533

223,906شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1208

221,670شركة البناء الراقي الجديد الستيراد مواد البناء واملواد والصحية وملحقاتها1209

221,100شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية1210

220,091شركة النجوم املضئية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1211

218,250شركة السنبلة الفارقة إلستيراد املواد الغدائية1212

217,693شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية1213

217,652شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها1214

217,360شركة غوط سان فاز للصناعات الغذائية1215

216,667مصنع املتخصص لصناعة االبواب و النوافذ من االملنيوم و البي في س ي1216

215,794شركة مرمر ليبيا األولى الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها1217

214,775شركة كلين الدولية إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف1218

214,012شركة التنظيم املعماري العمال االلومنيوم و الزجاج1219

1220
شركة عطور الوادي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
213,658

212,767شركة السند للصناعات الخشبية1221

211,584شركة بزوغ الستيراد املواد الغدائية1222

211,200م.م.شركة برج املرجان الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذ1223

209,690شركة الوفاء للصناعات الكيميائية1224

209,655شركة اسالك الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية واملنزلية وقطع غيارها1225

1226
شركة اركان املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االلكترو
209,334

208,532شركة الوقت الذهبي الستيراد الساعات ومكمالتها1227

207,012شركة الوفاء االمثل الستبراد املواد الغذائية1228

206,930شركة العاملية الكبرى إلستيراد االدوية واملعدات الطبية1229



1230
شركة الشاملة االولي الستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
205,771

205,140شركة القلعة الذهبية الستيراد السيارات وقطع غيارها1231

204,551شركة الشاطئ لنظم املعلومات1232

203,780شركة املروج السامية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل1233

203,550شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية1234

202,473شركة التفوق الزاهر إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها1235

202,060شركة الشركة الليبية العاملية االولى للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري1236

201,285شركة الشرق املض ي الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1237

201,024شركةاملحصول الغذائي االول الستيراد الغذائية واملواش ي واللحوم1238

200,802شركة املنتصر الطبية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1239

200,487شركة نظم التكنولوجيا الحديثة لخدمات الحاسب االلي وتقنية املعلومات1240

200,000شركة ايالف الدولية االولى الستيراد املالبس و املنسوجات و املصنوعات الجلدية1241

200,000شركة املهري السريع لنقل البضائع املحدودة1242

199,837شركة العالمة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم الطفل1243

198,500شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل1244

198,210شركة ربوة الغرب الستيراد املواد الغذائية1245

197,409شركة الساري لخدمات االتصاالت والتقنية1246

196,778شركة ابورحاب لصناعة غرف التبريد وحافظات النقل املبرد1247

196,418شركة الزورد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1248

196,250شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية1249

195,399شركة املنير الليبي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية1250

194,679شركة رواس ي الصحراء الستيراد الزيوت والشحوم ووسائل النقل وقطع الغيار ها نوعها1251

194,414شركة أزاريا لصناعة األثاث والديكورات واملكاتب املختلفة دات املسئولية املحدودة1252

192,500شركة نصف القمر لصناعة االكياس البالستيكية و الورقية و النسيجية1253

191,324شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها1254

1255
شركة اليراع الطبي الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية و 

مستلزمات االم و الطفل
190,000

189,504شركة وادي العلوس الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1256

189,000شركة خير البراري لصناعة األعالف1257

188,192شركة النور االولى للصناعات الغدائية1258

187,010شركة بن زاهية وشركاؤه الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية1259

186,693شركة القوة الزرقاء الستيراد مستلزمات اللحام ومعدات الورش1260

186,257شركة جيت الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1261

186,219شركة التقنية املتقدمة إلستيراد األالت واملعدات الزراعية1262



185,877شركة اليجانت لصناعة الشيكوالتة والحلويات1263

184,530شركة املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز1264

184,400شركة الكان الستيراد املواد الغذائية1265

184,140شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية1266

182,720شركة طرابلس النتاج االعالف الحيوانية1267

182,651شركة املستقبل املض ئ للطاقة الكهربائية1268

182,510شركة البحار السبع الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والخضروات والفواكه1269

1270
شركة تكنو مجد الستيراد األجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االلكترونية
182,228

182,000شركة مسك املدينة للسفر و السياحة1271

181,848شركة سما ليبيا لصناعة األعالف1272

180,233شركة الرميلة الحديثة للصناعات املعدنية1273

179,799شركة روثانة الجديدة الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية1274

176,211شركة بابل الخير الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1275

175,495شركة الشفق األحمر الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل1276

175,000شركة ازهار الربيع لصناعة املناديل الورقية1277

173,648شركة فضاء ليبيا لخدمات السياحة1278

172,700شركة نمارق الخير الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف1279

1280
شركة األنواف الجديدة إلستيراد وسائل النقل و قطع الغيار و االطارات وابلزيوت وجميع 

ملحقاتها
172,338

171,268شركة املصدر الوحيد الستيراد املالبس واملنسوجات و املصنوعات الجلدية1281

171,147شركة الفارس الدولى الستيراد املواد الغدائية1282

170,263شركة لورد العاملية الستيراد مواد الزينة ومواد التنظيف ذات مسؤولية محدودة1283

169,500شركة البستان االول الستيراد املواد الغذائية1284

168,918شركة الثبة الشاهقة الستيراد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1285

168,100شركة الكرام الستيراد مواد التنظيف1286

167,840شركة بنان الستيراد العطور و مواد الزينة و الخردوات و مواد التنظيف1287

166,660شركة طعمة الحرية الستيراد االجهزة الكهربائية1288

166,600مصنع ابوبكر سالم ملوق لصناعة الورق1289

166,140شركة االفضل للصناعات الغذائية1290

165,640شركة متر العالمة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1291

163,920شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة1292

162,936شركة متانة الجودة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1293

160,150شركة أويا العاملية الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية1294

159,840شركة الصحن الذهبى الستيراد املواد الغذائية1295

159,246شركة املرس ي العامر للصناعات الغذائية1296



159,185شركة سنابل املدينة استيراد املواد الغذائية1297

159,075شركة يدر املالحية للتوكيالت املالحية1298

157,901شركة األصل التمين الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها والنضائد واالطارات1299

157,781شركه االشقاء للصناعات البالستيكية1300

157,500شركة البركة الدائمة للصناعات الغذائية1301

155,250شركة السرايا الحمراء الستيراد املواد الغذائية1302

154,437شركة املجد املطور ألستبراد املالبس العربية واملنسوجات1303

152,029شركة روافد طرابلس الستيراد املالبس واالحذية1304

149,988شركة األبريق الذهبي ألستيراد املواد املنزلية1305

148,920شركة املسيرة الكبرى الستيراد املواد الغذائية1306

147,434شركة الزاوية الزراعية الستيراد الجرارات واملستلزمات الزراعية1307

147,330شركة ايكو لصناعة مواد التنظيف والكوزمات1308

146,207شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات1309

145,799شركة سراج االمثل الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1310

145,650شركة السلوى الستيراد املعدات الطبية1311

145,400شركة الشط الجديد الستيراد املواد الغذائية1312

145,177شركة القدره الستيراد االدويه و االمصال البيطرية1313

145,000شركة الهدي لصناعة االكياس البالستيكية ذات املسؤولية املحدودة1314

144,562شركة قندي و شركاؤه الستيراد السيارات وقطع غيارها وكمالياتها1315

143,976شركة فراسين الستيراد املواد الغذائية1316

142,665مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام1317

141,812شركة املشرقة الستيراد الحيوانات والطيور1318

141,567شركة سردليس للصناعات الغدائية1319

141,372شركة الغزالة الليبية الستيراد املواد الغذائية1320

140,963شركة يزن إلستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف1321

139,796شركة الشوفان للصناعات البالستيكية1322

139,350شركة املثمر االول الستيراد املواد واملعدات واملستلزمات الزراعية1323

139,191شركة األوراس التجارية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1324

136,679شركة مجموعة الوميض إلستيراد األدوية واملعدات الطبية1325

135,860شركة االلوان السبع لصناعة االثاث1326

133,897شركه املصدر االمين ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها1327

133,879شركة الدوما الستيراد السيارات وقطع غيارها1328

133,130مطبعة األفريقية1329

132,660شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي1330

132,343شركة الغصن الفض ي الستيراد املواد الغدائية1331



1332
شركة الهدف الصيدالنية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
131,249

130,647شركة كنوز روبيا الستراد االدوية واملستحضرات ومستلزممات االم الطفل1333

130,525شركة االطار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها1334

130,508محطة املراعي للدواجن واالمهات1335

129,640شركة الجديد للصناعات الحديدية1336

129,000شركة الهوية االلكترونية لتقنية املعلومات واالتصاالت1337

128,269شركة بالدي الخير للصناعات الغذائية1338

128,151شركة االمل املتالق للصناعات البالستيكية وااللومنيوم1339

127,681شركة أضواء الكريستال الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1340

127,283شركة املتوسط الزاهر الستيراد املواد الغذائية1341

127,038شركة املوسم الزراعي الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها1342

125,610شركة املربين لالنتاج الحيواني1343

125,354شركة االندلس لصناعة االعالف1344

125,167شركة العمق للخدمات النفطية1345

125,142شركة الحصاد العاملي الستيراد املواد الغذائية1346

125,093شركة الحياة الطيبة الستيراد املواد الغدائية1347

124,860شركة شجرة طيبة الستيراد املواد الغذائية1348

124,731مصنع راما للصناعات الهندسية من االملنيوم من البي في س ي1349

123,255شركة عين دوارة الستيراد املواد الغذائية1350

122,560شركة اليقين املميز الستيراد املواد الغدائية واملواش ى واللحوم1351

122,526شركة املناطق الحارة الستيراد االدوية واملعدات الطبية1352

122,325شركة االكليل الستيراد مواد التنظيف1353

121,989شركة مكناس الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1354

121,672شركة أعمار لصناعة األثاث واألملونيوم وألبي في س ي1355

121,250شركة بن سليمان الستيراد املوكيت واملفروشات1356

121,209شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم1357

120,860شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء1358

120,450شركة العقارية الليبية الحديثة الستيراد االجهزة الكهرومنزلية1359

120,000شركة بداية املستقبل إلستيراد املوادالغذائية واملواش ي واللحوم1360

119,284شركة طمطوم الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية و غير الكهربائية وقطع غيارها1361

117,832شركة اعمار الفن الستيرات مواد البناء1362

117,728شركة امليار املستقبلية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1363

117,593شركة الجوهرة الليبية الالمعة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1364

116,524شركة الصافية لتعبئة املياه1365



115,965شركة دار طرابلس الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية1366

115,923شركة النجع الستيراد االدوية و املعدات الطبية و البيطرية1367

1368
شركة االضواء البراقة االولى الستيراد االجهزة الكهرومنزلية واملواد الكهربائية وغير 

الكهربائية وقطع غي
115,900

115,500شركة األيقونة الجديدة لصناعة الهناقر والبيوت املتنقلة1369

115,472شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية1370

1371
شركة االناء الرفيع الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 

واالجهزة االلكترن
115,403

114,630شركة املختار للتأمين املساهمة1372

114,330شركة الجناح املض يء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1373

114,000شركة شروق مصراتة لصناعة الهياكل املعدينة والبيوت الجاهزة املتنقلة1374

112,850شركة قريش الستيراد املواد البناء1375

112,676شركة النخبة الستيراد االدوات واملعدات الرياضية والترفيهية1376

112,489شركة الرفاقة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1377

112,073شركة املحور الستيراد االدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل1378

112,030شركة االبتسامة الصافية الستيراد املعدات الطبية1379

109,058شركة التداول للوساطة املالية واإللكترونية املساهمة1380

108,977شركة شمال افريقيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية1381

108,900شركة السند املتين الستيراد املعدات الطبية1382

108,884شركة رامسا الستيراد االدوية واملستلزمات واملعدات الطبية1383

108,825شركة الطيور املميزة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها1384

1385
شركة الزاهية الستيراد األدوية و املعدات و املستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
108,514

108,248شركة كرم الضيافة إلستيراد املواش ى واللحوم1386

108,210شركة سلين فارما الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل واملعدات الطبية1387

107,302شركة املتحدة البراقة الستيراد االدوية واملعدات الطبية1388

106,504شركة الليبية املتخصصة الستيراد الكيماويات واملستلزمات الزراعية1389

106,449شركة الشقيق الدولية إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1390

106,235شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات1391

104,649شركة الزهر ال ستيراد االدوية و املعدات الطبية املساهمة1392

104,223شركة الجودة الراقية للصناعات الغذائية1393

104,095شركة الفوارس الجديدة الستيراد املواد الغذائية1394

104,058شركة غصن الزيتون الستيراد املواد الغذائية1395

104,000شركة الطيور الالمعة لتربية الدواجن1396

102,087مصنع السرايا لصناعة االبواب و النوافد من االلومنيوم1397

102,000شركة االستبرق الذهبي الستيراد املواد الخام1398



101,800شركة تاج ليبيا الستيراد االدوية واملعدات الطبية1399

100,762شركة الواحة الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات1400

100,397شركة ميان الحديثة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم1401

100,250شركة مجموعة املهاري الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية1402

100,089شركة لينة الدولية الستيراد معدات وتجهيز املصانع والورش ومستلزماتها1403

99,900شركة سوق الخميس لصناعة االعالف1404

99,864شركة الهالل الستيراد السيارات وقطع غيار1405

1406
شركة البراري العاملية الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها 

ومعدات وتجهيز املصانع
99,300

99,187شركة االساور الستيراد املواد الغذائية و الفواكه و املواش ي و اللحوم1407

99,000شركة املستند الراسخ الستيراد املواد الغذائية1408

98,635شركة املنصورة الستيراد االثاث1409

98,579شركة الوادى الكبير الستيراد املستلزمات الزراعية والحيوانية1410

98,540شركة اروقة التميز الستيراد املواد الغذائية1411

98,264شركة الريماس للخدمات النفطية1412

97,947شركة الزمردة الزرقاء الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات1413

96,350شركة الكافي الستيراد االدوية واملعدات الطبية ومستلزمات االم والطفل1414

96,063شركة البسمة الطبية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية1415

95,363شركة الياقوت االزرق الستيراد مواد البناء واملواد الصحية1416

94,754شركة أكاكوس ليبيا للخدمات الكهروميكانيكية1417

94,440شركة النور الجديدة الستيراد املواد الغذائية1418

93,935شركة رمال طرابلس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1419

93,770شركة جبال الصفوة الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها1420

93,591شركة املاسة الوطنية الستيراد طالء الجدران ومعداته1421

93,220شركة سوائم الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1422

91,200شركة اإلرادة الحرة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري1423

90,600شركة البشرى الستيراد املعدات الطبية ومستلزمات الطبية1424

90,400شركة الدقة االلية الستيراد املواد الغذائية ملواش ي و اللحوم1425

90,216شركة االمتياز االفضل للخدمات النفطية1426

89,563شركة جبال تارسو الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1427

89,400شركة املسارات الباهرة الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم1428

88,854شركة الفهد االسطوري الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1429

88,816شركة البستان للصناعات الغذائية1430

88,514شركة رند للصناعات الغذائية1431

88,400شركة ريان الستيراد االدوية1432

87,360شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية1433



87,228شركة الطبيعة الصافية للصناعات الغدائية1434

85,971شركة النهضة املتميزة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1435

85,578شركة الغذاء االفضل الستيراد املواد الغدائية ذات املسؤولية املحدودة1436

85,000شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات1437

84,630شركة الهرم للصناعات الورقية والكرتون ذات املسؤولية املحدودة1438

82,931شركة املجد إلستيراد معدات األسنان1439

82,500شركة النجمة الذهبية الستراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1440

81,500شركة سنابل الزهراء إلستيراد معدات الحظائر و املستلزمات الزراعية1441

80,555شركة سنابل االندلس الستيراد املواد الغذائية1442

80,443شركة الصنوان الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1443

80,416شركة املتخصص الليبي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1444

80,000شركة قروب جوري للصناعات الغذائية1445

79,880شركة ايار للمقاوالت واالعمال الكهروميكانيكية1446

79,873شركة الكفاءة العاملية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات مسؤولية محدودة1447

79,800شركة سيما املميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم1448

79,212شركة أمل الهدى الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1449

79,055مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم1450

78,582شركة الحديثة الستيراد املواد الغذائية1451

77,684مصنع صحة لتعبئة املياه1452

77,220شركة ارين الحياة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1453

77,065شركة منافع الستيراد املواد الغذائية1454

77,000شركة الصناعة املتقنة الستيراد مواد البناء ولوازم االنتاج1455

75,839شركة الشركاء الستيراد معدات الورش واالالت واملستلزمات الصناعية1456

75,642شركة سيما الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1457

75,520شركة الشفاء الستيراد االدوية1458

74,660شركة النجم الذهبى الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية1459

1460
شركة الوقاية املميزة إلستيراد املعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم و 

الطفل
74,372

73,800شركة شمس األصيل الليبي إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1461

73,300شركة الجيل العاشر الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها1462

72,411شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة1463

72,304شركة إمداكم الستيراد مواد البناء1464

1465
شركة صحتك الدوائية الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية 

ومستلزمات االم والطفل
71,211

71,138شركة جبال اكاكوس الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1466



70,421مصنع النصر لصناعة الفوارغ البالستيكية1467

69,231شركة الربيع االولى الستيراد االدوية واملعدات الطبية1468

69,000شركة الدرر الستيراد مستلزمات االم والطفل1469

68,725مصنع الفوالذ لصناعة الصاج املضلع1470

67,326شركة املدينة الحديثة لصناعة االلومنيوم واالسقف املعلقة والديكورات1471

67,144شركة الخماسية للصناعات الخشبية1472

67,040شركة اليمامة الستيراد تقنية املعلومات ونضم االتصاالت1473

1474
شركة ديكور الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها التابعة لشركة املدينة 

مصراتة القابضة
66,844

66,817شركة الشاهين االولى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1475

66,700شركة عيون جبل نفوسة الستيراد املواد الغذائية1476

66,402شركة دار الكرم الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية1477

64,559شركة الهمة الستيراد االدوية واملعدات الطبية1478

64,434شركة الترحاب املميز الستيراد االدوية ومستلزمات االم والطفل1479

64,082شركة تقنيات املعمار الستيراد مستلزمات التشغيل1480

63,882شركة العالمة البيضاء الستيراد املواد الغذائية1481

63,529شركة اللؤلؤة الستيراد العطور واملواد الزينة1482

61,950شركة النعمة الستيراد اجهزة ومعدات تجهيز املطاعم والفنادق واملقاهي واملخابز1483

61,260شركة البردي لصناعة الورق الناعم والصحي1484

59,985شركة ميسك الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1485

59,790شركة تيدوا الستيراد االدوية واملعدات الطبية1486

58,864شركة الكفاءة الزراعية الستيراد األالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها1487

1488
شركة املاسة الدولية الستيراد املعدات الطبية و االدوية و املستحضرات الطبية 

ومستلزمات االم والطفل
57,940

57,205شركة مؤيد الليبي الستيراد مواد البناء1489

56,580شركة القلعة الحصينة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1490

56,458شركة محاصيل شمال افريقيا الستيراد املواد الغذائية املواش ي واللحوم1491

1492
شركة املاسة الذهبية إلستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم 

والطفل
56,428

56,347شركة الطريق الذهبي الستيراد وسائل النقل وقطع غيارها واإلطارات والنضائد1493

56,144شركة االبداع االولى الستراد الطالء ومستلزماتة1494

56,091شركة مفتاح االمان الستيراد الخزائن واملفاتيح واالقفال1495

55,350شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة1496

54,933شركة شموس الخير الستيراد املواد الغذائية1497

54,663شركة سهول القرضابية الستيراد املواد الغذائية1498

54,560شركة بياض الكوماء الستيراد مستلزمات املطاعم واملقاهي1499



54,550شركة الريان قروب الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1500

54,000شركة زاد البركة الستيراد املواد الغدائية1501

53,406شركة الرفيق الطبي الستيراد االدوية واملعدات الطبية1502

53,150شركة حدائق بنغازى الستيراد االالت واملعدات الزراعية الخفيفة1503

51,609شركة سيمات للدعاية و االعالن1504

50,600شركة روثانة املدينة الستيراد مواد التنظيف1505

50,375شركة االبداع املميز الستيراد مواد البناء1506

50,000شركة املاسة الفاخرة الستيراد االثاث1507

48,995شركة دار الدواء الدولية الستيراد األدوية واألمصال البيطرية1508

48,680شركة العاملية الحديثة إلستيراد األدوية واملعدات الطبية1509

47,706شركة جبل الجليد إلستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها1510

1511
شركة فرح الستيراد املواد الغذائية و املالبس و املنسوجات و مواد التنظيف و الزينة و 

الخردوات و األثاث
46,750

46,735شركة االمتياز الستيراد مواد التنظيف1512

46,676شركة بريق الشمس الستيراد املواد الغدائية1513

45,837شركة الطرق الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1514

45,504شركة الجسور الستيراد املواد الغذائية1515

44,840شركة النقاء االبيض لصناعة املناديل الورقية1516

44,538شركة الجبل الفض ي الستيراد األدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل1517

44,300شركة مجموعة الغد الستيراد املواد الغذائية1518

42,630شركة االجنحة االولي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1519

42,609شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم1520

42,000شركة االجماع الجديد الستيراد املواد الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها1521

41,678شركة الهاشمي الحديثة الستيراد قطع غيار السيارات1522

41,587شركة الندي لصناعة االلبان و مشتقاتها1523

41,187مصنع امواج للصناعات البالستيكية والتعبئة والتغليف1524

40,881شركة الكفاح الدولية لألستيراد االبواب والنوافد وملحقاتها والكسوارات وقطع غيارها1525

40,384شركة مجموعة االمان العاملية الستيراد مسلتزمات االم والطفل1526

39,941شركه التكافل ألستيراد االالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها1527

39,550شركة القلعة العليا إلستيراد األدوية واألمصال البيطرية1528

38,804شركة تاج ليبيا الستيراد طالء السيارات1529

38,492شركة مجموعة الهدف لتصنيع وتغليف مواد البناء1530

38,400شركة األرض البكر الستيراد املواد الغذائية واملواش ي والحوم1531

37,971شركة الدويسة الستيراد معدات االمن والسالمة املهنية وتجهيزات الطرق1532

37,567شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية1533

36,928شركة نور الصباح لصناعة مواد التنظيف1534



36,293شركة االضواء الالمعة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1535

36,283شركة ابناء العابر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير كهربائية وقطع غيارها1536

34,510شركة السيلفيوم الستراد األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية1537

33,488مصنع أبوفارس للصناعات الهندسية1538

33,187شركة مروة النقاء الستيراد مستلزمات التشغيل واملواد الخام1539

32,156شركة الفتح الذهبية للصناعات الكهربائية1540

30,200شركة طريق املستقبل االولى للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري1541

1542
شركة العقار الطبي الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم 

والطفل
29,375

28,523شركة األوسط الجديد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها1543

1544
شركة بيت الدواء إلستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات 

األم والطفل
27,205

26,800شركة النفحات الستيراد املواد الغذائية1545

26,566شركة تزويد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها1546

26,500شركة املدينة الدولية للصناعات الغذائية و طحن الحبوب1547

25,900شركة امليزة العاملية الستيراد مواد البناء1548

25,644شركة فارم الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها1549

25,350شركة الواثقون الحديثة الستيراد املواد الخام1550

25,144شركة الهالل الليبي الطبية الستيراد املعدات الطبية1551

25,028شركة النهضة الليبية لصناعة الكرتون و املنتجات الورقية1552

1553
شركة السندان لتجميع الثالجات والتكييف املركزى والصيانة امليكانيكية والخراطة 

العامة
23,655

23,600شركة الهضاب الفسيحة الستيراد مستلزمات األم والطفل1554

23,000شركة تطوير لالستثمار العقارى والسياحى املساهمة1555

21,645شركة الجزيرة العقارية للمقاوالت العامة و االستثمار العقارية1556

1557
شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت 

وتقنية املعلو
21,200

20,000شركة درب الشعلة الستيراد االجهزة الكهربائية والغير الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها1558

19,811شركة أكنو الستيراد مواد التنظيف1559

19,690شركة املدد العصري الستيراد مواد البناء1560

18,867شركة زهرة الليلك الجديدة الستيراد املواد الغذائية1561

18,618شركة نور سين الستيراد املعدات الطبية1562

8,800شركة االقية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم1563

6,300شركة رواد الخير الستيراد مواد البناء و املواد الصحية1564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع خاص –طلبات الشراء حسب الشركاء التجاريين 

 10/01/2122وحتى  10/10/2122للفترة من 

 (املكافئ بالدوالر األمريكي)

 األهمية النسبية قطاع خاص بـلد املنشـأ ر . ت

 %18.04 1,147,800,280.00 اوروبا 1

 %17.02 1,082,477,941.00 تركيا 2

 %8.85 562,920,471.00 الصين 3

 %8.36 532,012,891.00 تونس 4

 %4.33 275,725,456.00 مصر 5

 %4.31 274,077,235.00 روسيا االتحادية 6

 %3.93 249,748,432.00 البرازيل 7

 %3.61 229,448,218.00 إيطاليا 8

 %2.88 183,245,553.00 تايالند 9

 %2.79 177,584,982.00 الهند 11

 %2.59 165,030,747.00 اإلمارات العربية املتحدة 11

 %1.85 117,646,038.00 أوكرانيا 12

 %1.55 98,486,591.00 األرجنتين 13

 %1.54 98,151,791.00 كوريا الجنوبية 14

 %1.52 96,711,427.00 املانيا 15

 %1.46 92,843,021.00 إسبانيا 16

 %1.27 81,074,323.00 هولندا 17

 %1.23 78,013,008.00 الواليات املتحدة 18

 %0.91 57,844,957.00 إكوادور  19

 %0.82 52,393,224.00 نيوزيلندا 21

 %0.75 47,610,690.00 كندا 21

 %0.71 44,883,452.00 اليابان 22

 %0.69 44,032,832.00 أيرلندا 23

 %0.68 43,203,125.00 اندونيسيا 24

 %0.64 40,835,605.00 فرنسا 25

 %0.60 38,367,380.00 بولندا 26

 %0.57 36,071,262.00 اململكة العربية السعودية 27

 %0.49 31,444,934.00 بلغاريا 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %0.49 30,987,665.00 املغرب 29

 %0.46 29,483,166.00 بلجيكا 31

 %0.43 27,641,000.00 عمان 31

 %0.42 26,989,562.00 النمسا 32

 %0.37 23,600,462.00 فيتنام 33

 %0.34 21,871,568.00 سريالنكا 34

35 ( )اململكةبريطانيا   %0.31 19,483,813.00 املتحدة 

 %0.30 18,947,552.00 آسيا 36

 %0.28 17,909,254.00 اليونان 37

 %0.27 16,984,169.00 آروبا 38

 %0.22 14,006,870.00 الجزائر 39

 %0.21 13,395,788.00 السويد 41

 %0.20 12,553,164.00 رومانيا 41

 %0.17 10,673,886.00 األردن 42

 %0.14 8,786,944.00 كولومبيا 43

 %0.14 8,655,661.00 سويسرا 44

 %0.13 8,154,243.00 الدنمارك 45

 %0.12 7,571,061.00 أستراليا 46

 %0.11 7,238,209.00 املجر 47

 %0.10 6,668,009.00 البرتغال 48

 %0.09 5,912,872.00 ماليزيا 49

 %0.09 5,795,642.00 غابون  51

 %0.08 4,784,952.00 باكستان 51

 %0.06 3,895,133.00 مالطة 52

 %0.05 3,468,142.00 قطر 53

 %0.05 3,433,568.00 جنوب إفريقيا 54

 %0.04 2,837,904.00 سلوفاكيا 55

 %0.04 2,312,382.00 ليتوانيا 56

 %0.03 1,843,156.00 صربيا 57

 %0.03 1,755,000.00 بيالروسيا 58

 %0.03 1,673,768.00 سلوفينيا 59

 %0.02 1,583,202.00 قبرص 61

 %0.02 1,294,511.00 لبنان 61



 

 %0.02 981,950.00 غينيا االستوائية 62

 %0.01 741,400.00 العراق 63

 %0.01 738,619.00 لوكسمبورج 64

 %0.01 695,452.00 الكويت 65

 %0.01 529,200.00 تشيلي 66

 %0.01 478,572.00 ناميبيا 67

 %0.01 459,000.00 كوستاريكا 68

 %0.01 448,736.00 البوسنه والهرسك 69

 %0.01 401,875.00 النيجر 71

 %0.01 370,448.00 سانت مارينو 71

 S.A.R. 369,777.00 0.01%هونج كونج  72

 %0.01 334,134.00 تايوان 73

 %0.01 331,594.00 نيجيريا 74

 %0.00 285,565.00 فنلندا 75

 %0.00 275,521.00 الكونغو 76

 %0.00 264,071.00 جمهورية التشيك 77

 %0.00 244,393.00 سنغافورة 78

 %0.00 204,294.00 سيراليون  79

 %0.00 200,000.00 البحرين 81

 %0.00 196,801.00 كرواتيا 81

 %0.00 150,957.00 بنجالديش 82

 %0.00 124,200.00 اليمن 83

 %0.00 122,500.00 كازاخستان 84

 %0.00 121,209.00 بوركينا فاسو 85

 %0.00 121,000.00 أوروغواي 86

 %0.00 109,026.00 إثيوبيا 87

 %0.00 103,468.00 التفيا 88

 %0.00 71,538.00 تنزانيا 89

 %0.00 69,570.00 الكاميرون 91

 %0.00 38,224.00 إستونيا 91

 %0.00 1,478.00 السنغال 92

 %100.00 6,361,462,716.00 اإلجمالي الكلي 



 

 خاص قطاع –طلبات الشراء حسب البلد والسلعة أو الخدمات 

 10/01/2122وحتى  10/10/2122للفترة من 

 بالدوالر األمريكي( )املكافئ

 املكافئ بالدوالر   تصنيف السلعة   بـلد املنشـأ   

  312,549,328.00        مستلزمات انتاج سلع أساسية اوروبا

  302,232,934.00        اعالف 

  155,514,226.00        أدوية بشرية 

  113,597,144.00        مستلزمات انتاج وتشغيل 

  106,616,223.00        سلع غذائية متنوعة 

  38,699,989.00          حليب 

  27,817,602.00          اللحوم الحية واملجمدة 

  23,058,099.00          حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  12,298,220.00          اآلالت واملعدات  

  8,503,384.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  7,364,115.00            زراعية 

  6,888,558.00            مواد صحية 

  4,804,125.00            سمن 

  4,585,486.00            قرطاسية 

  4,344,194.00            منزلية وكهرو منزلية 

  4,160,029.00            مواد التنظيف 

  3,985,551.00            البناء ومستلزمات التشييدمواد  

  2,753,059.00            أجبان 

  2,288,624.00            أجهزة االلكترونية  

  1,955,548.00            االثاث 

  1,256,051.00            املالبس واالحذية 

  1,081,162.00            مواد تنظيف 

  599,364.00                بطريةأدوية  

  456,226.00                فواكه وخضروات 

  351,392.00                طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  39,647.00                  أسماك وأحياء بحرية 

  1,147,800,280.00     مجموع

  230,550,317.00        مستلزمات انتاج وتشغيل تركيا 



 

  225,344,667.00        سلع غذائية متنوعة

  103,234,651.00        مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  89,277,290.00          االثاث 

  73,245,260.00          منزلية وكهرو منزلية 

  51,001,950.00          مواد التنظيف 

  47,257,344.00          ومستلزمات التشييدمواد البناء  

  46,736,176.00          أدوية بشرية 

  43,505,215.00          اآلالت واملعدات  

  32,147,630.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  25,720,343.00          اعالف 

  23,011,406.00          حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  22,152,444.00          اللحوم الحية واملجمدة 

  13,610,165.00          شركة سما املتوسط للطيران 

  8,888,285.00            تبغ بأنواعه ومستلزماته 

  6,834,596.00            مواد تنظيف 

  6,470,774.00            طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  5,169,713.00            أجهزة االلكترونية  

  4,802,689.00            زراعية 

  4,208,422.00            خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  3,491,909.00            مواد صحية 

  3,443,710.00            السجاد واملنسوجات 

  3,012,154.00            واالحذيةاملالبس  

  2,235,490.00            جهاز حفر وصيانة أبار املياه 

  1,274,250.00            أسماك وأحياء بحرية 

  1,142,394.00            شركة غدامس للطيران 

  959,647.00                حواالت شركات خطوط الطيران 

  856,044.00                حليب 

  792,145.00                أجبان 

  605,604.00                طلبات شركة البراق للطيران 

  380,458.00                فواكه وخضروات 

  340,959.00                سلع اخرى  

  274,325.00                خدمات مالحية متنوعة 

  252,088.00                الخطوط الجوية الليبيةطلبات  



 

  180,400.00                زبدة

  38,687.00                  قرطاسية 

  23,914.00                  سمن 

  4,426.00                     شركة أويا للطيران 

  1,082,477,941.00     مجموع

  168,810,618.00        أجهزة االلكترونية  الصين 

  98,446,297.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  77,435,035.00          منزلية وكهرو منزلية 

  55,602,356.00          سلع غذائية متنوعة 

  39,743,746.00          مستلزمات انتاج وتشغيل 

  28,912,817.00          انتاج سلع أساسيةمستلزمات  

  23,303,352.00          املالبس واالحذية 

  20,902,271.00          اآلالت واملعدات  

  16,641,100.00          أدوية بشرية 

  10,677,041.00          زراعية 

  5,746,519.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  4,613,924.00            قرطاسية 

  4,571,265.00            حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  1,694,651.00            السجاد واملنسوجات 

  1,669,395.00            مواد تنظيف 

  1,342,700.00            االثاث 

  1,043,535.00            مواد صحية 

  658,450.00                واملجمدةاللحوم الحية  

  569,334.00                أسماك وأحياء بحرية 

  362,633.00                أدوية بطرية 

  112,500.00                فواكه وخضروات 

  60,932.00                  متنوعة 

  562,920,471.00         مجموع

  140,637,207.00        متنوعةسلع غذائية  تونس 

  106,059,710.00        مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  104,171,699.00        مستلزمات انتاج وتشغيل 

  36,649,576.00          حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  35,711,425.00          اعالف 



 

  29,109,191.00          مواد البناء ومستلزمات التشييد

  25,261,425.00          زراعية 

  9,147,410.00            مواد التنظيف 

  8,371,870.00            حليب 

  6,564,440.00            طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  6,144,650.00            زبدة 

  5,010,593.00            أدوية بشرية 

  4,617,139.00            أجبان 

  3,274,536.00            مواد تنظيف 

  2,458,944.00            منزلية وكهرو منزلية 

  2,196,775.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  1,844,800.00            الغذائية 

  1,050,258.00            اآلالت واملعدات  

  971,364.00                مواد صحية 

  601,247.00                طلبات شركة البراق للطيران 

  415,076.00                خدمات مالحية متنوعة 

  413,501.00                أجهزة االلكترونية  

  404,123.00                قرطاسية 

  337,498.00                حواالت شركات التأمين 

  177,894.00                شركة غدامس للطيران 

  102,985.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  88,816.00                  سمن 

  58,235.00                  حواالت شركات خطوط الطيران 

  51,609.00                  االثاث 

  48,995.00                  أدوية بطرية 

  36,900.00                  خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  23,000.00                  شركة تطوير لالستثمار العقاري  

  532,012,891.00         مجموع

  68,532,476.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية مصر 

  64,722,980.00          مستلزمات انتاج وتشغيل 

  36,611,320.00          أجهزة االلكترونية  

  29,675,132.00          منزلية وكهرو منزلية 

  20,004,054.00          سلع غذائية متنوعة 



 

  14,770,078.00          ومستلزمات التشييدمواد البناء 

  12,833,604.00          أجبان 

  6,336,250.00            أدوية بشرية 

  4,562,242.00            مواد صحية 

  3,594,576.00            مواد التنظيف 

  2,850,000.00            خدمات مالحية متنوعة 

  2,391,054.00            قرطاسية 

  1,576,045.00            تكاليف خدمات سياحية 

  1,341,624.00            اعالف 

  1,145,730.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  1,137,500.00            شركة أويا للطيران 

  1,060,000.00            اآلالت واملعدات  

  778,468.00                مواد تنظيف 

  567,000.00                فواكه وخضروات 

  436,750.00                سمن 

  384,180.00                حليب 

  343,728.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  70,665.00                  حواالت شركات التأمين 

  275,725,456.00         مجموع

  156,093,940.00        اعالف روسيا االتحادية 

  106,440,075.00        مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  8,550,000.00            زراعية 

  1,870,500.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,122,720.00            متنوعةسلع غذائية  

  274,077,235.00         مجموع

  200,918,337.00        اللحوم الحية واملجمدة البرازيل 

  47,491,950.00          سلع غذائية متنوعة 

  885,152.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  323,521.00                زبدة 

  129,472.00                اعالف 

  249,748,432.00         مجموع

  83,444,583.00          سلع غذائية متنوعة إيطاليا 

  30,367,233.00          مستلزمات انتاج وتشغيل 



 

  18,978,374.00          أدوية بشرية

  17,003,004.00          اآلالت واملعدات  

  16,562,638.00          منزليةمنزلية وكهرو  

  10,771,549.00          زراعية 

  9,207,656.00            حليب 

  9,051,854.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  7,235,287.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  6,676,805.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  6,070,935.00            مواد صحية 

  3,997,379.00            أجهزة االلكترونية  

  2,486,725.00            مواد تنظيف 

  2,142,482.00            االثاث 

  1,737,723.00            طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  1,585,790.00            مواد التنظيف 

  872,544.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  392,131.00                فواكه وخضروات 

  388,990.00                أدوية بطرية 

  163,229.00                اعالف 

  158,200.00                طلبات شركة البراق للطيران 

  153,107.00                قرطاسية 

  229,448,218.00         مجموع

  139,358,770.00        سلع غذائية متنوعة تايالند 

  41,090,272.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  2,409,600.00            منزلية وكهرو منزلية 

  192,300.00                املالبس واالحذية 

  137,414.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  57,197.00                  مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  183,245,553.00         مجموع

  77,092,946.00          مواد البناء ومستلزمات التشييد الهند 

  56,810,148.00          سلع غذائية متنوعة 

  13,704,586.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  6,472,877.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  5,033,099.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 



 

  4,336,426.00            اآلالت واملعدات 

  3,500,000.00            اللحوم الحية واملجمدة 

  2,392,826.00            مواد صحية 

  2,025,000.00            خدمات مالحية متنوعة 

  1,998,820.00            منزلية وكهرو منزلية 

  1,133,232.00            أدوية بشرية 

  1,071,276.00            قرطاسية 

  701,216.00                معلوماتخدمات اتصاالت وتقنية  

  508,716.00                زراعية 

  503,388.00                السجاد واملنسوجات 

  107,400.00                مواد تنظيف 

  91,440.00                  املالبس واالحذية 

  68,253.00                  أجهزة االلكترونية  

  33,333.00                  أدوية بطرية 

  177,584,982.00         مجموع

  39,238,699.00          خدمات مالحية متنوعة اإلمارات العربية املتحدة 

  37,887,680.00          تبغ بإنوعها ومستلزماته 

  29,479,917.00          سلع غذائية متنوعة 

  9,038,051.00            وتقنية معلوماتخدمات اتصاالت  

  6,782,435.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  6,610,030.00            طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  5,161,583.00            حليب 

  4,893,916.00            مواد التنظيف 

  4,866,076.00            ونضائد وقطع الغيوسائل النقل واطارات  

  4,734,897.00            أدوية بشرية 

  3,844,204.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  3,310,598.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  3,083,355.00            مواد تنظيف 

  2,656,401.00            أجهزة االلكترونية  

  1,359,896.00            حواالت شركات التأمين 

  627,984.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  604,848.00                اآلالت واملعدات  

  355,648.00                سلع خاصة بالخدمات العامة  



 

  257,246.00                منزلية وكهرو منزلية

  237,283.00                سمن 

  165,030,747.00         مجموع

  72,779,270.00          اعالف أوكرانيا 

  23,750,825.00          سلع غذائية متنوعة 

  18,351,874.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,954,000.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  398,881.00                أدوية بشرية 

  290,900.00                زبدة 

  120,288.00                حليب 

  117,646,038.00         مجموع

  92,070,698.00          اعالف األرجنتين 

  4,351,159.00            سلع غذائية متنوعة 

  936,924.00                أسماك وأحياء بحرية 

  630,000.00                زبدة 

  305,000.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  192,810.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  98,486,591.00           مجموع

  85,080,588.00          ونضائد وقطع الغيوسائل النقل واطارات  كوريا الجنوبية 

  4,486,806.00            اآلالت واملعدات  

  2,950,770.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  2,065,420.00            أدوية بشرية 

  1,855,277.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  547,665.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  498,712.00                منزلية وكهرو منزلية 

  289,521.00                قرطاسية 

  197,622.00                سلع غذائية متنوعة 

  179,410.00                أسماك وأحياء بحرية 

  98,151,791.00           مجموع

  24,048,885.00          أجبان املانيا 

  17,874,722.00          حليب 

  14,648,768.00          أدوية بشرية 

  14,093,612.00          مستلزمات انتاج وتشغيل 



 

  8,264,094.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي

  5,384,050.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  2,581,188.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  2,554,363.00            سلع غذائية متنوعة 

  1,707,821.00            أجهزة االلكترونية  

  1,400,665.00            حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  1,360,514.00            اآلالت واملعدات  

  1,321,818.00            مواد صحية 

  879,930.00                السجاد واملنسوجات 

  357,577.00                منزلية وكهرو منزلية 

  233,420.00                قرطاسية 

  96,711,427.00           مجموع

  22,028,225.00          واملجمدةاللحوم الحية  إسبانيا 

  10,989,113.00          مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  8,988,096.00            سلع غذائية متنوعة 

  8,519,264.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  7,480,759.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  6,978,550.00            بشريةأدوية  

  6,827,461.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  4,125,000.00            اعالف 

  3,864,084.00            مواد تنظيف 

  2,493,165.00            حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  1,684,325.00            اآلالت واملعدات  

  1,549,777.00            زراعية 

  1,450,597.00            حليب 

  1,425,253.00            مواد صحية 

  1,361,265.00            مواد التنظيف 

  956,481.00                منزلية وكهرو منزلية 

  713,942.00                سلع خاصة بالخدمات العامة  

  454,514.00                بطريةأدوية  

  242,069.00                أجهزة االلكترونية  

  223,879.00                خدمات مالحية متنوعة 

  193,414.00                أجبان 



 

  166,261.00                أسماك وأحياء بحرية

  127,527.00                زبدة 

  92,843,021.00           مجموع

  43,044,063.00          حليب هولندا 

  15,599,368.00          حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  14,866,945.00          أجبان 

  2,825,091.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,290,665.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,072,940.00            بشريةأدوية  

  956,038.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  579,028.00                خدمات مالحية متنوعة 

  379,786.00                زراعية 

  201,892.00                أدوية بطرية 

  184,224.00                سلع غذائية متنوعة 

  74,283.00                  اعالف 

  81,074,323.00           مجموع

  25,139,070.00          اعالف الواليات املتحدة 

  14,318,813.00          سلع غذائية متنوعة 

  5,475,987.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  5,377,481.00            سلع أساسيةمستلزمات انتاج  

  4,992,874.00            أدوية بشرية 

  4,379,614.00            خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  3,992,232.00            زراعية 

  3,989,015.00            اللحوم الحية واملجمدة 

  3,752,487.00            اآلالت واملعدات  

  2,637,984.00            طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  2,128,889.00            حليب 

  707,860.00                مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  530,170.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  204,551.00                أجهزة االلكترونية  

  141,397.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  109,725.00                أجبان 

  82,499.00                  مواد التنظيف 



 

  52,360.00                  حواالت شركات خطوط الطيران

  78,013,008.00           مجموع

  57,358,931.00          فواكه وخضروات إكوادور 

  233,376.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  178,940.00                سلع غذائية متنوعة 

  73,710.00                  أسماك وأحياء بحرية 

  57,844,957.00           مجموع

  22,425,566.00          حليب نيوزيلندا 

  17,138,736.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  5,791,967.00            سمن 

  5,125,680.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,911,275.00            أجبان 

  52,393,224.00           مجموع

  27,314,400.00          اعالف كندا 

  17,886,000.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,737,600.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  437,490.00                أدوية بشرية 

  235,200.00                سلع غذائية متنوعة 

  47,610,690.00           مجموع

  36,616,134.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي اليابان 

  4,910,410.00            أدوية بشرية 

  2,870,935.00            اآلالت واملعدات  

  282,000.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  147,600.00                متنوعة 

  56,373.00                  قرطاسية 

  44,883,452.00           مجموع

  14,251,401.00          مستلزمات انتاج وتشغيل أيرلندا 

  12,125,192.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  11,037,830.00          أجبان 

  2,598,114.00            اللحوم الحية واملجمدة 

  1,697,022.00            خاصة بشركة االجنحة الليبية طلبات 

  1,217,240.00            أدوية بشرية 

  812,261.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 



 

  148,595.00                حليب

  145,177.00                أدوية بطرية 

  44,032,832.00           مجموع

  22,977,410.00          مستلزمات انتاج سلع أساسية اندونيسيا 

  11,098,601.00          وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  8,450,902.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  676,212.00                سلع غذائية متنوعة 

  43,203,125.00           مجموع

  13,628,993.00          حليب فرنسا 

  6,359,665.00            أدوية بشرية 

  4,547,086.00            حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  4,240,725.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  3,485,537.00            اللحوم الحية واملجمدة 

  3,245,132.00            اآلالت واملعدات  

  1,065,645.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,043,216.00            مواد التنظيف 

  635,520.00                مواد تنظيف 

  621,390.00                مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  461,690.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  398,780.00                سمن 

  391,048.00                منزلية وكهرو منزلية 

  316,935.00                زراعية 

  273,057.00                سلع غذائية متنوعة 

  61,992.00                  اعالف 

  59,194.00                  أجبان 

  40,835,605.00           مجموع

  17,108,892.00          أدوية بشرية بولندا 

  14,759,856.00          أجبان 

  2,771,461.00            حليب 

  1,594,018.00            سلع غذائية متنوعة 

  631,753.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  563,261.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  525,644.00                مواد التنظيف 



 

  210,924.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال

  201,571.00                مواد تنظيف 

  38,367,380.00           مجموع

  9,950,556.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية اململكة العربية السعودية 

  9,101,057.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  7,997,054.00            سلع غذائية متنوعة 

  2,924,318.00            أدوية بشرية 

  2,305,396.00            السجاد واملنسوجات 

  867,597.00                حليب 

  812,751.00                مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  586,088.00                زراعية 

  556,115.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  402,079.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  345,064.00                تنظيفمواد  

  114,091.00                أدوية بطرية 

  79,529.00                  اللحوم الحية واملجمدة 

  29,567.00                  منزلية وكهرو منزلية 

  36,071,262.00           مجموع

  16,521,100.00          اعالف بلغاريا 

  7,566,000.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  4,060,158.00            سلع غذائية متنوعة 

  2,638,885.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  488,528.00                شركة سما املتوسط للطيران 

  170,263.00                مواد التنظيف 

  31,444,934.00           مجموع

  27,259,063.00          سلع غذائية متنوعة املغرب 

  1,048,680.00            أدوية بشرية 

  664,186.00                أجهزة االلكترونية  

  428,343.00                منزلية وكهرو منزلية 

  404,821.00                أجبان 

  283,800.00                وأحياء بحريةأسماك  

  276,080.00                اآلالت واملعدات  

  259,081.00                حواالت شركات التأمين 



 

  193,456.00                شركة املتحدة للتأمين

  170,155.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  30,987,665.00           مجموع

  10,223,264.00          سلع غذائية متنوعة بلجيكا 

  4,004,113.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  3,917,951.00            السجاد واملنسوجات 

  3,685,309.00            زراعية 

  1,417,624.00            أدوية بشرية 

  1,241,161.00            اعالف 

  1,127,165.00            حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  934,289.00                حليب 

  871,998.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  722,804.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  462,137.00                منزلية وكهرو منزلية 

  412,533.00                اآلالت واملعدات  

  321,815.00                فواكه وخضروات 

  141,003.00                طلبات شركة البراق للطيران 

  29,483,166.00           مجموع

  16,077,090.00          مستلزمات انتاج وتشغيل عمان 

  4,876,300.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  3,464,100.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  2,305,230.00            سلع غذائية متنوعة 

  918,280.00                حليب 

  27,641,000.00           مجموع

  8,897,653.00            أجبان النمسا 

  6,196,620.00            سلع غذائية متنوعة 

  6,028,463.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  3,050,986.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,301,497.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,225,274.00            أدوية بشرية 

  204,209.00                اعالف 

  84,860.00                  االثاث 

  26,989,562.00           مجموع



  19,945,007.00          سلع غذائية متنوعة فيتنام 

  2,706,204.00            أجهزة االلكترونية  

  638,544.00                أدوية بطرية 

  156,270.00                أسماك وأحياء بحرية 

  154,437.00                املالبس واالحذية 

  23,600,462.00           مجموع

  21,871,568.00          سلع غذائية متنوعة سريالنكا 

  21,871,568.00           مجموع

( اململكة املتحدةبريطانيا )    7,090,340.00            اآلالت واملعدات   

  5,115,655.00            حليب 

  2,230,585.00            أجبان 

  1,331,835.00            أدوية بشرية 

  1,315,432.00            سلع غذائية متنوعة 

  1,287,225.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  295,204.00                مواد تنظيف 

  284,162.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  204,460.00                طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  137,892.00                منزلية وكهرو منزلية 

  104,815.00                مواد التنظيف 

  61,475.00                  شركة سما املتوسط للطيران 

  24,733.00                  حواالت شركات التأمين 

  19,483,813.00           مجموع

  9,759,490.00            سلع غذائية متنوعة آسيا

  5,042,823.00            أجهزة االلكترونية  

  2,015,770.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,556,296.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  573,173.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  18,947,552.00           مجموع

  6,116,043.00            أطفالحليب وحفاظات واغذية  اليونان 

  4,815,192.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  3,167,521.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  1,393,070.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  737,678.00                أدوية بشرية 



 

  536,878.00                سلع غذائية متنوعة

  347,122.00                اآلالت واملعدات  

  323,172.00                مواد تنظيف 

  211,234.00                مواد التنظيف 

  130,903.00                مواد صحية 

  88,854.00                  أجبان 

  41,587.00                  حليب 

  17,909,254.00           مجموع

  11,192,949.00          اعالف آروبا 

  4,884,000.00            سلع غذائية متنوعة 

  506,094.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  401,126.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  16,984,169.00           مجموع

  5,443,995.00            سلع غذائية متنوعة الجزائر

  4,441,993.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,879,250.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  605,722.00                منزلية وكهرو منزلية 

  527,255.00                انتاج وتشغيلمستلزمات  

  483,220.00                السجاد واملنسوجات 

  454,384.00                مواد صحية 

  171,051.00                أدوية بشرية 

  14,006,870.00           مجموع

  6,047,896.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد السويد 

  5,228,424.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,984,596.00            أدوية بشرية 

  134,872.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  13,395,788.00           مجموع

  8,629,611.00            اعالف رومانيا 

  3,760,000.00            انتاج سلع أساسيةمستلزمات  

  85,869.00                  أجبان 

  52,040.00                  سلع غذائية متنوعة 

  25,644.00                  زراعية 

  12,553,164.00           مجموع



  8,961,357.00            أدوية بشرية األردن 

  1,103,595.00            متنوعةسلع غذائية  

  460,000.00                زراعية 

  108,550.00                اعالف 

  40,384.00                  حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  10,673,886.00           مجموع

  6,134,764.00            اللحوم الحية واملجمدة كولومبيا 

  1,602,180.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  1,050,000.00            فواكه وخضروات 

  8,786,944.00             مجموع

  5,800,000.00            اعالف سويسرا 

  1,633,201.00            أدوية بشرية 

  1,053,462.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  122,692.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  46,306.00                  السجاد واملنسوجات 

  8,655,661.00             مجموع

  3,685,620.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية الدنمارك 

  2,023,238.00            سلع غذائية متنوعة 

  770,374.00                انتاج وتشغيلمستلزمات  

  636,534.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال 

  570,756.00                أجبان 

  288,200.00                طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  179,521.00                حليب 

  8,154,243.00             مجموع

  6,660,000.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية أستراليا 

  432,961.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  310,450.00                سلع غذائية متنوعة 

  120,000.00                زبدة 

  47,650.00                  أدوية بشرية 

  7,571,061.00             مجموع

  4,247,273.00            اللحوم الحية واملجمدة املجر 

  2,310,270.00            أجبان 

  670,949.00                السجاد واملنسوجات 



 

  9,717.00                     اآلالت واملعدات 

  7,238,209.00             مجموع

  1,704,296.00            أدوية بشرية البرتغال 

  1,467,485.00            منزلية وكهرو منزلية 

  935,093.00                قرطاسية 

  885,710.00                سلع غذائية متنوعة 

  627,577.00                فواكه وخضروات 

  522,812.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  233,266.00                حليب 

  174,341.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  117,429.00                مواد صحية 

  6,668,009.00             مجموع

  2,212,964.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية ماليزيا 

  1,852,828.00            سلع غذائية متنوعة 

  1,174,850.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  390,000.00                طلبات خاصة بشركة االجنحة الليبية 

  282,230.00                أدوية بشرية 

  5,912,872.00             مجموع

  4,481,316.00            مستلزمات انتاج وتشغيل غابون 

  1,314,326.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  5,795,642.00             مجموع

  4,560,000.00            سلع غذائية متنوعة باكستان 

  224,952.00                مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  4,784,952.00             مجموع

  3,269,010.00            خدمات مالحية متنوعة مالطة 

  348,634.00                شركة سما املتوسط للطيران 

  277,489.00                سلع غذائية متنوعة 

  3,895,133.00             مجموع

  1,441,625.00            أجهزة االلكترونية  قطر 

  1,320,000.00            خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  526,800.00                مواد تنظيف 

  179,717.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  3,468,142.00             مجموع



  3,275,896.00            مستلزمات انتاج سلع أساسية جنوب إفريقيا 

  157,672.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  3,433,568.00             مجموع

  1,641,444.00            وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي سلوفاكيا 

  1,196,460.00            مستلزمات انتاج وتشغيل 

  2,837,904.00             مجموع

  1,999,261.00            مستلزمات انتاج وتشغيل ليتوانيا 

  313,121.00                أجبان 

  2,312,382.00             مجموع

  1,843,156.00            سلع غذائية متنوعة صربيا

  1,843,156.00             مجموع

  1,755,000.00            اعالف بيالروسيا 

  1,755,000.00             مجموع

  1,562,249.00            مواد البناء ومستلزمات التشييد سلوفينيا 

  67,040.00                  أجهزة االلكترونية  

  44,479.00                  سلع غذائية متنوعة 

  1,673,768.00             مجموع

  835,647.00                سلع غذائية متنوعة قبرص 

  546,512.00                أدوية بشرية 

  105,809.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  95,234.00                  وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  1,583,202.00             مجموع

  563,093.00                بشرية أدوية لبنان 

  475,289.00                سلع غذائية متنوعة 

  177,374.00                وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  78,755.00                  مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,294,511.00             مجموع

  812,808.00                البناء ومستلزمات التشييدمواد  غينيا االستوائية 

  169,142.00                مستلزمات انتاج وتشغيل 

  981,950.00                 مجموع

  741,400.00                سلع غذائية متنوعة العراق

  741,400.00                 مجموع

  738,619.00                وتشغيلمستلزمات انتاج  لوكسمبورج 



  738,619.00                 مجموع

  695,452.00                سلع غذائية متنوعة الكويت 

  695,452.00                 مجموع

  529,200.00                فواكه وخضروات تشيلي 

  529,200.00                 مجموع

  368,711.00                أسماك وأحياء بحرية ناميبيا 

  109,861.00                اللحوم الحية واملجمدة 

  478,572.00                 مجموع

  459,000.00                فواكه وخضروات كوستاريكا 

  459,000.00                 مجموع

  305,651.00                أدوية بشرية البوسنه والهرسك 

  143,085.00                مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  448,736.00                 مجموع

  401,875.00                اللحوم الحية واملجمدة النيجر 

  401,875.00                 مجموع

  370,448.00                أدوية بشرية سانت مارينو 

  370,448.00                 مجموع

  369,777.00                أجهزة االلكترونية  . S.A.Rهونج كونج 

  369,777.00                 مجموع

  143,172.00                مستلزمات انتاج وتشغيل تايوان 

  100,888.00                أدوية بشرية 

  90,074.00                  مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  334,134.00                 مجموع

  331,594.00                مواد تنظيف نيجيريا 

  331,594.00                 مجموع

  192,351.00                اآلالت واملعدات  فنلندا 

  93,214.00                  مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  285,565.00                 مجموع

  275,521.00                مستلزمات انتاج وتشغيل الكونغو 

  275,521.00                 مجموع

  135,235.00                مواد تنظيف جمهورية التشيك 

  128,836.00                واغذية أطفالحليب وحفاظات  

  264,071.00                 مجموع



  244,393.00                حليب وحفاظات واغذية أطفال سنغافورة 

  244,393.00                 مجموع

  204,294.00                حواالت شركات التأمين سيراليون 

  204,294.00                 مجموع

  200,000.00                سلع خاصة بالخدمات العامة  البحرين 

  200,000.00                 مجموع

  196,801.00                مستلزمات انتاج وتشغيل كرواتيا 

  196,801.00                 مجموع

  150,957.00                أدوية بشرية بنجالديش 

  150,957.00                 مجموع

  124,200.00                أسماك وأحياء بحرية اليمن 

  124,200.00                 مجموع

  122,500.00                سلع غذائية متنوعة كازاخستان 

  122,500.00                 مجموع

  121,209.00                سلع غذائية متنوعة بوركينا فاسو 

  121,209.00                 مجموع

  121,000.00                حليب أوروغواي 

  121,000.00                 مجموع

  109,026.00                سلع غذائية متنوعة إثيوبيا 

  109,026.00                 مجموع

  103,468.00                زراعية التفيا 

  103,468.00                 مجموع

  71,538.00                  سلع غذائية متنوعة تنزانيا 

  71,538.00                   مجموع

  69,570.00                  مواد البناء ومستلزمات التشييد الكاميرون 

  69,570.00                   مجموع

  38,224.00                  زراعية إستونيا 

  38,224.00                   مجموع

  1,478.00                     حواالت شركات التأمين السنغال 

  1,478.00                      مجموع

 6,361,462,716.00  بالدوالراملكافئ 

 

 



القيمة

" مليون دوالر "

352,162,512الشركة الليبية للحديد والصلب1

101,664,247صندوق الضمان االجتماعي2

55,494,545جهاز تنمية و تطوير املراكز اإلدارية3

55,282,095شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية4

42,600,000شركة املدار الجديد5

30,618,833شركة الوطنية للمطاحن واالعالف املساهمة6

25,661,328شركة الخطوط الجوية االفريقية7

23,153,000شركة اإلتحاد العربي للمقاوالت املساهمة8

15,522,228الشركة العامة للكهرباء9

13,736,155شركة االتصاالت الدولية الليبية10

13,377,970املنطقة الحرة بمصراته11

11,476,608شركة ليبيانا للهاتف املحمول12

9,728,921مصلحة املطارات13

8,962,532شركة هاتف ليبيا14

8,367,739شركة الجيل الجديد للتقنية15

4,204,428شركة الخطوط الجوية الليبية16

4,071,177شركة ليبيا للتامين17

3,520,139فرع شركة الخطوط التونسية18

3,431,873شركة االنماء لالستثمارات الكهربائية19

3,185,836الشركة االهلية لالسمنت20

2,675,187جهاز تنفيذ مشروعات االسكان و املرافق21

2,493,964الشركة العامة الستيراد السلع االمنية املساهمة22

2,349,965شركة معامالت23

2,163,929الخطوط الجوية الليبية24

1,605,512شركة الليبية للمواني25

1,603,829الهيئة الليبية للبحث العلمي26

1,474,805االتحاد الليبى لشركات التامين27

1,164,406شركة االهلية لالسمنت املساهمة28

1,084,356الهيئة العامة لألوقاف والشؤون األسالمية29

قطاع عام- قائمة بكافة الشركات والجهات املستفيدة 

(2022 - 10 / 31 حتى 1/1): خالل الفترة

الشركةالترتيب



860,030شركة النظم لالنشاءات الكهربائية املساهمة30

829,614املركز الوطني لالرصاد الجوية31

726,312شركة القافلة للتأمين32

700,925الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية33

667,913شركة ليبيا لإلتصاالت والتقنية34

541,427شركة بريد ليبيا35

503,634املستشفي الجامعي طرابلس36

432,730شركة العامة لخدمات النظافة العامة طرابلس37

217,458غوط السلطان-  مجمع الدواجن واالبقار 38

212,699الشركة الوطنية لالدوية البيطرية واملبيدات الزراعية املساهمة39

204,898شركة الشاحنات والحافالت40

106,650الشركة العربية للتخزين واالستثمار الزراعى41

76,396الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات42

5,018الجمعية الليبية للترقيم43

3,600شركة النماء الليبية للتأمين املساهمة44



قطاع عام – التجاريين ءطلبات الشراء حسب الشركا  

10/01/2122وحتى  10/10/2122للفترة من   

 (املكافئ بالدوالر األمريكي)

 األهمية النسبية املكافئ بالدوالر بـلد املنشـأ ر.ت

 %26 214,026,639.00 عمان 1

 %15 123,917,345.00 تونس 2

 %12 93,906,623.00 الصين 3

 %6 49,432,866.00 تركيا 4

 %4 34,703,761.00 البحرين 5

 %4 33,531,834.00 البرازيل 6

 %4 32,229,367.00 بريطانيا )اململكة املتحدة) 7

 %3 27,203,356.00 اإلمارات العربية املتحدة 8

 %3 22,928,187.00 إيطاليا 9

 %3 20,400,000.00 روسيا االتحادية 10

 %2 20,119,090.00 أوكرانيا 11

 %2 20,112,725.00 السويد 12

 %2 19,707,101.00 اوروبا 13

 %2 18,243,622.00 إسبانيا 14

 %2 17,064,176.00 املانيا 15

 %1 10,116,992.00 مصر 16

 %1 8,030,000.00 الجزائر 17

 %1 6,362,248.00 النمسا 18

 S.A.R. 6,350,319.00 1%هونج كونج  19

 %1 5,761,240.00 كوريا الجنوبية 20

 %1 4,797,968.00 الهند 21

 %0 3,100,999.00 اململكة العربية السعودية 22

 %0 2,762,427.00 فرنسا 23

 %0 2,052,412.00 هولندا 24

 %0 1,817,741.00 بلجيكا 25

 %0 1,778,300.00 الواليات املتحدة 26

 %0 1,417,500.00 تايالند 27

 %0 1,108,855.00 األردن 28

 %0 872,453.00 مالطة 29



 %0 707,388.00 سلوفينيا 30

 %0 686,626.00 البرتغال 31

 %0 622,403.00 املغرب 32

 %0 608,946.00 سويسرا 33

 %0 401,044.00 صربيا 34

 %0 264,269.00 فنلندا 35

 %0 248,655.00 باكستان 36

 %0 230,295.00 املجر 37

 %0 217,060.00 اليونان 38

 %0 212,150.00 اليابان 39

 %0 174,914.00 سنغافورة 40

 %0 142,073.00 لوكسمبورج 41

 %0 114,500.00 الدنمارك 42

 %0 104,486.00 ليبيا 43

 %0 89,649.00 لبنان 44

 %0 81,241.00 بلغاريا 45

 %0 73,904.00 ساحل العاج 46

 %0 26,500.00 موريشيوس 47

 %0 25,468.00 سوازيلند 48

 %0 23,673.00 أيرلندا 49

 %0 10,400.00 كينيا 50

 %0 3,850.00 كندا 51

 %0 1,783.00 بولندا 52

 %100 808,927,423.00 اإلجمالي الكلي 

 

 

 

 

 

 

 



 قطاع عام -طلبات الشراء حسب البلد والسلعة أو الخدمات 

 10/01/2122وحتى  10/10/2122للفترة من 

 (بالدوالر األمريكي املكافئ)

 املكافئ بالدوالر تصنيف السلعة بـلد املنشـأ

  174,284,664.00         مستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب عمان 

  39,741,975.00           مستلزمات انتاج سلع أساسية  

  214,026,639.00           مجموع

  84,757,853.00           واملعداتاآلالت   تونس 

  17,142,319.00           صندوق الضمان االجتماعي 

  6,048,255.00             مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  3,520,139.00             الخطوط التونسية 

  1,954,692.00             مصلحة املطارات 

  1,775,378.00             الخطوط الجوية األفريقية 

  1,274,805.00             حواالت شركات التأمين 

  1,145,292.00             أجهزة االلكترونية  

  1,108,568.00             شركة املدار الجديد 

  1,093,406.00             دورة تدريبة حواالت 

  990,601.00                 ةوكهر ومنزليمنزلية  

  963,811.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  676,599.00                 مستلزمات انتاج وتشغيل 

  459,600.00                 الشركة العامة الستيراد السلع االمنية 

  430,468.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  194,960.00                 مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 

  147,127.00                 احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  106,650.00                 سلع غذائية متنوعة 

  88,025.00                   وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  38,797.00                   حواالت شركات خطوط الطيران  

  123,917,345.00           مجموع

  46,257,713.00           شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية الصين 

  18,760,322.00           خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  15,898,121.00           أجهزة االلكترونية  

  7,022,399.00             شركة املدار الجديد 

  2,716,971.00             مستلزمات انتاج سلع أساسية 



 

  1,514,700.00             تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات

  1,329,758.00             مستلزمات انتاج وتشغيل 

  367,650.00                 واملعداتاآلالت   

  38,989.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت   

  93,906,623.00             مجموع

  28,094,635.00           مواد البناء ومستلزمات التشييد تركيا 

  8,798,046.00             واملعداتاآلالت   

  2,712,774.00             الخطوط الجوية األفريقية 

  2,675,187.00             طلبات جهاز مشروعات االسكان 

  1,717,596.00             أجهزة االلكترونية  

  1,213,939.00             مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,084,356.00             لألوقافالهيئة العامة  

  930,172.00                 الشركة العامة الستيراد السلع االمنية 

  748,995.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  574,676.00                 تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات 

  369,744.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  181,730.00                 الشركة العامة الكهرباءمستلزمات  

  158,706.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  127,013.00                 الشركة الليبية للموانئ 

  34,730.00                   سلع خاصة بالخدمات العامة  

  8,117.00                      دورة تدريبة حواالت 

  2,450.00                      حواالت دراسية   

  49,432,866.00             مجموع

  34,063,789.00           تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات البحرين 

  358,192.00                 الخطوط الجوية األفريقية 

  266,780.00                 الطيران حواالت شركات خطوط 

  15,000.00                   دورة تدريبة حواالت  

  34,703,761.00             مجموع

  31,141,515.00           تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات البرازيل 

  2,390,319.00             مواد البناء ومستلزمات التشييد  

  33,531,834.00             مجموع

( )اململكةبريطانيا    23,153,000.00           مستلزمات انتاج وتشغيل  املتحدة 

  2,832,339.00             حواالت شركات التأمين 



 

  2,195,804.00             خدمات اتصاالت وتقنية معلومات

  1,170,336.00             طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  842,840.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  676,000.00                 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية 

  621,826.00                 طلبات شركات التأمين 

  420,997.00                 مصلحة املطارات 

  125,505.00                 األفريقيةالخطوط الجوية  

  116,620.00                 احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  70,500.00                   شركة املدار الجديد 

  3,600.00                      الشركة الليبية للموانئ  

  32,229,367.00             مجموع

  22,200,000.00           مستلزمات انتاج سلع أساسية اإلمارات العربية املتحدة 

  2,868,750.00             شركة املدار الجديد 

  924,057.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  785,152.00                 حواالت شركات التأمين 

  204,351.00                 الليبيةطلبات الخطوط الجوية  

  129,708.00                 الخطوط الجوية األفريقية 

  57,883.00                   الشركة الليبية للموانئ 

  20,000.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  13,455.00                   حواالت شركات خطوط الطيران  

  27,203,356.00             مجموع

  18,593,020.00           مواد البناء ومستلزمات التشييد إيطاليا 

  2,661,687.00             خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  1,032,794.00             مستلزمات انتاج وتشغيل 

  339,053.00                 أجهزة االلكترونية  

  231,535.00                 مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  45,982.00                   وكهرو منزليةمنزلية  

  24,116.00                   املالبس واالحذية  

  22,928,187.00             مجموع

  20,400,000.00           وتشغيلمستلزمات انتاج  روسيا االتحادية 

  20,400,000.00             مجموع

  11,482,840.00           مستلزمات انتاج سلع أساسية أوكرانيا 

  8,636,250.00             اعالف  



  20,119,090.00             مجموع

  14,470,625.00           خدمات اتصاالت وتقنية معلومات السويد 

  5,219,558.00             شركة املدار الجديد 

  422,542.00                 واملعداتاآلالت    

  20,112,725.00             مجموع

  10,047,485.00           اعالف اوروبا

  2,956,747.00             مستلزمات انتاج وتشغيل 

  1,868,104.00             تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات 

  1,854,490.00             مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 

  1,603,829.00             أدوية بشرية 

  578,825.00                 الشركة العامة الستيراد السلع االمنية 

  304,671.00                 لألسمنتالشركة االهلية  

  258,986.00                 مستلزمات انتاج سلع أساسية 

  116,873.00                 وسائل النقل واطارات ونضائد وقطع الغي 

  86,214.00                   الشركة الليبية للموانئ 

  30,877.00                   املوانئتشغيل  مستلزمات  

  19,707,101.00             مجموع

  6,330,808.00             مستلزمات الشركة العامة الكهرباء إسبانيا 

  6,259,826.00             مصلحة املطارات 

  2,776,352.00             الخطوط الجوية األفريقية 

  889,019.00                 واملعداتاآلالت   

  430,035.00                 أدوية بطرية 

  414,254.00                 مستلزمات انتاج وتشغيل 

  372,821.00                 متطلبات شركة ليبيانا للهاتف املحمول  

  310,868.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  252,596.00                 العامة الستيراد السلع االمنيةالشركة  

  179,259.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  27,784.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات  

  18,243,622.00             مجموع

  4,865,654.00             الخطوط الجوية األفريقية املانيا 

  4,511,574.00             واملعداتاآلالت   

  3,392,118.00             حواالت شركات خطوط الطيران 

  2,887,453.00             مستلزمات انتاج وتشغيل 



 

  510,553.00                 مستلزمات الشركة العامة الكهرباء

  503,634.00                 سلع خاصة بالخدمات العامة  

  209,324.00                 الشركة الليبية للموانئ 

  127,952.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  55,914.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات  

  17,064,176.00             مجموع

  4,798,000.00             شركة املدار الجديد مصر 

  2,145,817.00             خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  1,321,720.00             الخطوط الجوية األفريقية 

  841,122.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  517,790.00                 شركات خطوط الطيرانحواالت  

  203,600.00                 حواالت شركات التأمين 

  159,000.00                 أجهزة االلكترونية  

  96,800.00                   لألسمنتالشركة االهلية  

  23,650.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  9,493.00                      دورة تدريبة حواالت  

  10,116,992.00             مجموع

  8,030,000.00             تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات الجزائر

  8,030,000.00               مجموع

  6,362,248.00             تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات النمسا 

  6,362,248.00               مجموع

  6,252,111.00             أجهزة االلكترونية  . S.A.Rهونج كونج 

  98,208.00                   مستلزمات انتاج وتشغيل  

  6,350,319.00               مجموع

  5,761,240.00             مستلزمات الشركة العامة الكهرباء كوريا الجنوبية 

  5,761,240.00               مجموع

  4,600,000.00             مستلزمات انتاج سلع أساسية الهند 

  127,734.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  70,234.00                   شركة املدار الجديد  

  4,797,968.00               مجموع

  2,717,397.00             الخطوط الجوية األفريقية اململكة العربية السعودية 

  268,602.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  115,000.00                 مستلزمات انتاج سلع أساسية  



  3,100,999.00               مجموع

  867,816.00                 واملعداتاآلالت   فرنسا 

  833,057.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  390,749.00                 أجهزة االلكترونية  

  277,313.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  224,592.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  76,287.00                   الخطوط الجوية األفريقية 

  62,514.00                   مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 

  30,099.00                   تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات  

  2,762,427.00               مجموع

  1,161,158.00             الخطوط الجوية األفريقية هولندا 

  554,995.00                 مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  227,838.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  71,537.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  25,723.00                   الشركة الليبية للموانئ 

  11,161.00                   مستلزمات انتاج وتشغيل  

  2,052,412.00               مجموع

  611,432.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية بلجيكا 

  379,783.00                 األفريقيةالخطوط الجوية  

  325,003.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  262,486.00                 مستلزمات انتاج وتشغيل 

  198,468.00                 الشركة الليبية للموانئ 

  35,551.00                   حواالت شركات خطوط الطيران 

  GS1                      5,018.00منظومة  اشتراكرسوم   

  1,817,741.00               مجموع

  515,178.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات الواليات املتحدة 

  512,755.00                 الخطوط الجوية األفريقية 

  244,207.00                 احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  150,200.00                 مستلزمات انتاج وتشغيل 

  141,633.00                 أجهزة االلكترونية  

  141,463.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  48,088.00                   شركة املدار الجديد 

  24,060.00                   حواالت شركات خطوط الطيران 



  716.00                         الشركة الليبية للموانئ  

  1,778,300.00               مجموع

  1,417,500.00             احتياجات التشغيل لشركة معامالت  تايالند 

  1,417,500.00               مجموع

  572,191.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية األردن 

  170,718.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  120,495.00                 مواد البناء ومستلزمات التشييد 

  114,140.00                 احتياجات التشغيل لشركة معامالت  

  39,601.00                   مستلزمات الشركة العامة الكهرباء 

  32,831.00                   لألسمنتالشركة االهلية  

  31,835.00                   شركة املدار الجديد 

  16,061.00                   دورة تدريبة حواالت 

  10,983.00                   اتصاالت وتقنية معلوماتخدمات   

  1,108,855.00               مجموع

  611,300.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية مالطة 

  140,219.00                 حواالت شركات خطوط الطيران 

  76,396.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات 

  44,538.00                   الشركة الليبية للموانئ  

  872,453.00                   مجموع

  707,388.00                 مستلزمات الشركة العامة الكهرباء سلوفينيا 

  707,388.00                   مجموع

  686,626.00                 وتقنية معلوماتخدمات اتصاالت  البرتغال 

  686,626.00                   مجموع

  270,890.00                 أدوية بطرية املغرب 

  261,513.00                 مستلزمات انتاج وتشغيل 

  90,000.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت   

  622,403.00                   مجموع

  291,613.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات سويسرا 

  213,934.00                 طلبات الخطوط الجوية الليبية 

  45,148.00                   مستلزمات انتاج وتشغيل 

  41,675.00                   شركة املدار الجديد 

  16,576.00                   حواالت شركات خطوط الطيران  

  608,946.00                   مجموع



  401,044.00                 تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات صربيا

  401,044.00                   مجموع

  150,494.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات فنلندا 

  113,775.00                 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  

  264,269.00                   مجموع

  248,655.00                 الشركة العامة الستيراد السلع االمنية باكستان 

  248,655.00                   مجموع

  212,699.00                 بطريةأدوية  املجر 

  17,596.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات  

  230,295.00                   مجموع

  217,060.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات اليونان 

  217,060.00                   مجموع

  212,150.00                 تشغيل مصنع الحديد والصلب مستلزمات اليابان 

  212,150.00                   مجموع

  156,414.00                 حواالت شركات خطوط الطيران سنغافورة 

  18,500.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت   

  174,914.00                   مجموع

  142,073.00                 خدمات اتصاالت وتقنية معلومات لوكسمبورج 

  142,073.00                   مجموع

  114,500.00                 الخطوط الجوية األفريقية الدنمارك 

  114,500.00                   مجموع

  104,486.00                 شركة القافلة للتأمين  ليبيا 

  104,486.00                   مجموع

  89,649.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت  لبنان 

  89,649.00                     مجموع

  76,766.00                   شركة املدار الجديد بلغاريا 

  4,475.00                      مستلزمات انتاج وتشغيل  

  81,241.00                     مجموع

  73,904.00                   مستلزمات الشركة العامة الكهرباء ساحل العاج 

  73,904.00                     مجموع

  24,000.00                   احتياجات التشغيل لشركة معامالت  موريشيوس 

  2,500.00                      خدمات اتصاالت وتقنية معلومات  

  26,500.00                     مجموع



  25,468.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات سوازيلند 

  25,468.00                     مجموع

  18,090.00                   خدمات اتصاالت وتقنية معلومات أيرلندا 

  5,583.00                      احتياجات التشغيل لشركة معامالت   

  23,673.00                     مجموع

  10,400.00                   حواالت شركات خطوط الطيران كينيا 

  10,400.00                     مجموع

  3,850.00                      وتقنية معلوماتخدمات اتصاالت  كندا 

  3,850.00                        مجموع

  1,783.00                      خدمات اتصاالت وتقنية معلومات بولندا 

  1,783.00                        مجموع

  808,927,423.00           اإلجمالي الكلي

 


