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 من النقد األجنبي إستخدامات املصارف 

 (82/28/8282حتى  – 1/1)الفترة خالل 

 

 



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 2 صفحة

  األجنبي من النقد املصارف  إستخدماتتحليل حركة  

 (82/8/8282حتى  – 1/1الفترة ) خالل 
 

 

 

 نحو  ( 8282/ 8/  82 حتى – 1/1ا فترة )خالل   إستتتتتتتتاملصارا  ا اتتتتتتتتابي ر  ا   ص ا ج   إجمالي بلغ 

 زيادة، ب8288ر  ا عام ا اض   نفس ا فترة خالل دوالب  8783873,272,2  ابلدوالب، ر   2723272287223

 %15.0 بلغ  بمعصل نمو  أي .دوالبون رلي ,287122730,نحو  اقصبه

ملصارا  ا اابي ر  ا   ص إساإجمالي ر   %56.3حيث شكلت ا عامادا  ا ست صية را نسباه 

في حين  م تشكل الحواال  إال  ر  اإلجمالي ، %42.4فيما شكلت ا غراض ا شخاية نسبة  ا ج   ،

 ر  إجمالي اإلساملصارا  . %1.3رانسباه 
 

 األجنبي لكافة األغراضالنقد من الفعلية ارف ــــاملصإستخدامات 

 " مليون دوالر "                                                                                                                                                                                      

 البند
من  82/28حتى  1/1من 

 8288عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8282من عام 
 % نسبة التغير مقدار التغير

 3.1 11,71127,12 1732871237828 1781370027322 اإلعامادا  ا ست صية -

 132.2 88723,7,02 872237882, 1,7,187130 الحواال  -

 2.,8 88171,07223 1722,72017082 172,278,87238 ا غراض ا شخاية -

 1.52 ,287122770, 2727272287227 8787877,272,2 اإلجمــــــالي
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إستخدامات املصارف للنقد األجنبي لكافة األغراض

اإلعتمادات املستندية األغراض الشخصية الحواالت



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 3 صفحة

باعة للمصارف من النقد األجنبي لكافة األغراض:
ُ
 املبالغ امل

 

 و ة  ل اابعة إدابة ا رقابة على ا اابي وا   ص  طلبا  ا شراء ا  ب  في إطاب ر  
 
 ست صيةعامادا  ا 

 والحواال 
 
يعا  ربكذ ك ر ظورة طلبا  ا اغطية، و اابعة  صرة ر  ا اابي عبر ر ظورة ر  ، ا 

   راب رجلس إدابة راري  يبيا ا ركزي بقم )
ً
(  س ة 1ا   ص ا ج     ألغراض ا شخاية، طب ا

شأن تعصيل ستتعر صتتري ا صي اب ا ليبتتي، ورنشتتوب إدابة ا رقابتتة على ا اابي وا   تتص بقتتم ب   8282

(0/8282.)  

ب إجمالي  بلغ
 
،  (8282/ 8/  82حتى  – 1/1ا فترة ) اعة  لماتتتتتتتتتتابي ر  ا   ص ا ج    خاللا با غ ا 

 ا اغطية، وربيعا  ا   ص ا ج     ألغراض ا شتتتخاتتتيةا شتتتراء و راابعة طلبا  ر  خالل ر ظورة 

 ا فترةنفس  خاللدوالب  8783873,272,2 ابل دوالب، ر   2723272287223نحو بماتتتري  يبيا ا ركزي 

 .دوالب ,287122730,قصبه نحو  بتفاع، بإ8288ر  ا عام ا اض   
 

باعة ر  ا   ص ا ج    حسب ا اابي، ياضح أن  
 
ور  خالل اإلطالع على الجصول أدناه   ل يم ا 

  ل  ص ا ج   تتتأكثر ا اا اجابي ا وطن  أحال ا ترتيب ا ول  ك اري ا 
ً
ا فترة الل خ ابي إساملصارا

 ( 82/28/8282حتى  – 1/1)
ً
 %3.,1حاة سوقية بلغت رسجال

 
 بلغ إجمالي ا با غ نحو ، حيث

دوالب  393,553,280ب يمة بلغت  في ا رتبة ا ثانية راري ا ي ين، يليه   دوالب 452,717,358

 على راري ا ران  لاجابة واإلستثماب ا ذي جاء في ا رتبة ا ثا ثة ب يمة 
ً
 381,211,064 رافوقا

م  ،دوالب
 
م ، دوالب 370,523,114راري الجمهوبية في ا رتبة ا رابعة ب يمة   ث

 
تأتي ر  حيث ث

اري ا ،  ا  وبان  ، راري ا وحصةراري : ب ا ترتيب تتتتتتتابي ا اا ية حستتتتتتتتا همية ا نسبية ا ا

   ابي كما روضح تتتتتتتتتتتإلى أخره ر  ا اوراري ا صحابى ،   ، ا اري ا احص اإلسالري ا لي  

 
ً
  ا عام رنفس ا فترة خالل  اابي ا ا ذي كانت عليه  ترتيبا بالجصول أدناه وا ذي يحوي أيضا

 .8288ا اض   
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 95 من 4 صفحة

باعة من النقد األجنبي 
ُ
 ترتيب املصارف حسب إجمالي املبالغ امل

                                                                                                                   

 املصرف
 8282من عام  82/28حتى  1/1من  8288من عام  82/28حتى  1/1من 

 الحصة السوقية  دوالرالالقيمة ب الترتيب الحصة السوقية  دوالرالالقيمة ب الترتيب

 %14.7 452,717,358 1 %11.7 312,963,446 3 ا اري ا اجابي ا وطن 

 %12.8 393,553,280 2 %8.8 235,946,868 4 ا ي ين راري

 %12.4 381,211,064 3 %17.2 460,173,313 1 راري ا ران  لاجابة واإلستثماب

 %12.0 370,523,114 4 %16.8 448,444,308 2 راري الجمهوبية

 %8.8 271,830,640 5 %4.5 119,998,204 9 ا وحصة راري

 %8.2 253,054,535 6 %6.8 182,800,556 6 راري ا  وبان

 %7.1 219,277,419 7 %6.1 162,231,556 7 ري اإلسالري ا لي  ا ا

 %6.4 198,024,036 8 %5.9 158,295,935 8 ا اري ا احص  لاجابة واإلستثماب

 %4.6 142,825,509 9 %8.3 221,101,124 5 راري ا صحابى 

 %3.0 93,607,172 10 %3.8 101,810,937 10 الخليج ا ول ا لي   راري

 %2.5 77,253,398 11 %1.1 29,917,962 15 راري ا وفاء

 %2.1 64,785,157 12 %1.5 40,138,014 14 راري ا سراي  لاجابة واإلستثماب

 %1.9 59,622,838 13 %2.7 71,679,691 11 شمال أفري يا راري

 %1.4 44,349,118 14 %0.3 9,093,193 17 راري ا نص س

 %1.2 38,450,857 15 %0.0 590,415 19 ا اضار  راري

 %0.3 8,765,953 16 %1.8 49,044,086 13 راري ا واحة

 %0.2 6,989,598 17 %0.4 11,843,480 16 راري ا اوسط

 %0.1 1,558,992 18 %2.0 53,771,279 12 ري ا لي   الخابجيا ا

 %0.0 486,800 19 %0.3 6,903,675 18 راري ا اجابة وا ا مية

 %0.0 0 20 %0.0 0 20 راري ا جماع ا عربي

 %100.0 3,078,886,837 - %100.0 2,676,748,043 - مالياإلج

 

 

 

 

 



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 9 صفحة

باعة للمصارف من النقد األجنبي 
ُ
 ) حسب الغرض(املبالغ امل

 " القيم بالدوالر"                                                                                                                         

 املصرف ت

 األغراض الشخصية  الحواالت اإلعتمادات املستندية 

 82/28حتى  1/1من 

 8288من عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8282من عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8288من عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8282من عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8288من عام 

 82/28حتى  1/1من 

 8282من عام 

 280,633,852 214,805,968 4,202,801 156,424 167,880,705 98,001,054 ا اري ا اجابي ا وطن  -1

 143,173,114 32,790,105 4,649,577 49,137 245,730,590 203,107,626 راري ا ي ين -8

 281,462,263 365,203,605 0 0 99,748,801 94,969,708 راري ا ران  -2

 197,911,500 176,371,500 175,596 50,501 172,436,018 272,022,307 راري الجمهوبية -,

 52,971,069 2,492,639 613,412 103,600 218,246,158 117,401,965 راري ا وحصة -,

 63,104,507 22,772,882 1,198,303 811,186 188,751,725 159,216,488 راري ا  وبان -8

 32,954,717 25,426,068 10,697,733 2,227,255 175,624,969 134,578,233 ا اري اإلسالري ا لي   -3

 138,233,950 93,468,689 3,193,939 18,300 56,596,147 64,808,946 ا اري ا احص  -2

 97,814,327 83,264,377 2,418,812 1,552,359 42,592,371 136,284,387 راري ا صحابى  -0

 63,000 0 4,180,722 56,978 89,363,450 101,753,959 راري الخليج ا ول ا لي   -12

 555,765 520,035 2 0 76,697,633 29,397,927 راري ا وفاء -11

 1,168,594 822,524 0 0 63,616,563 39,315,490 راري ا سراي  -18

 5,912,765 302,600 8,914,085 6,549,890 44,795,988 64,827,202  راري شمال أفري يا -12

 0 0 1,673,074 13,500 42,676,044 9,079,693 راري ا نص س -,1

 0 0 0 0 38,450,857 590,415  راري ا اضار  -,1

 7,448,115 15,597,399 0 0 1,317,838 33,446,687 راري ا واحة -18

 402,395 2,402,010 0 0 6,587,203 9,441,470 راري ا اوسط -13

 95,230 98,000 469,615 3,923,049 994,147 49,750,230  ا اري ا لي   الخابجي -12

 486,800 6,903,675 0 0 0 0  راري ا اجابة وا ا مية -10

 0 0 0 0 0 0 راري ا جماع ا عربي -82

 1,304,391,963 1,043,242,076 42,387,668 15,512,179 1,732,107,206 1,617,993,788 اإلجمالي  الكلي -

 

 



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 6 صفحة
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 95 من 7 صفحة

 : طلبات املصارف املقُبولة لتغطية اإلعتمادات املستندية والحواالت عدا األغراض 
ً
ثانيا

 :(8282/ 8/  82حتى  – 1/1خالل الفترة )خالل   الشخصية
 

وا ت  تمت ا واف ة  رسافيص( ,,2بلغ عصد ا شركا  وا اانع والجها  ا عارة والجها  ا خرى ) 

بعصد طلبا  بلغ  لحاول على ا   ص ا ج     (8282/ 8/  82حتى  – 1/1ا فترة )خالل  طلباتهمعلى 

 طلب 8200وا ت  سجلت  ، رعظم هذه ا طلبا   اغطية ا عامادا  ا ست صيةطلب 8,22نحو 

 -كما هو روضح بالجصول ا االي :  %,.23بنسبة 
 

 %   األهمية النسبية عدد الطلبات نوع التحويل 

%  2099 إعامادا  رست صية 87.5 

%  107 حواال  تجابية 4.5 

%  73 حواال  ا طيران 3.0 

%  68 حواال  أخرى  2.8 

%  31 حواال  ا اأرين 1.3 

%  22 أجانب -حواال  ررتبا   0.9 

 % 122 8,22 اإلجمالي
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 95 من 8 صفحة

  طلبات املصارف لتغطية اإلعتمادات املستندية والحواالت

 (الُبلدان املستفيدة أهم  حسب )  
 

لدان الب شراء ا   ص ا ج    حسب  لجصول أدناه    يم طلبا  ا اابيطالع على ار  خالل اإل 

تحويال    ر %,.,,رانسباه  ياضح أن ، (8282/ 8/  82حتى  – 1/1ا فترة )خالل  املستفيدة

 اإلرابا  ا عربية ا احصةصو ة كانت  ا خرى  والحواال أ اغطية اإلعامادا  ا ست صية ابي تتتتتا ا

على  %8.,و  %3.,بنسب  تونسو  سويسراتم  %2.1ة ا اانية بنسبة تبتم جاء  دو ة تركيا في ا ر 

 .، والجصول ا االي يوضح أهم عشرون بلص رسافيص ا اوالي
 

بالدوالر القيمة  البلد املستفيد ت  األهمية النسبية  % 

1-  ,.,, ,2827280721 اإلرابا  ا عربية ا احصة 

8-  2.1 ,1,87202713 تركيا 

2-  3., 11270207,30 سويسرا 

,-  8., 12071827,88 تونس 

,-  8., 12270387002 ا اين 

8-  ,., 2878287,22 إيطا يا 

3-  1., 270,8,,327 كوبيا الج وبية 

2-  8.3 170817282, رار 

0-  ,.8 3702372,3, إسبانيا 

12-  S.A.R. 44,885,494 2.3 هونج كونج 

11-  8.2 87022,,227 بريطانيا ) ا ملكة ا احصة) 

18-  1.2 8,72,37303 تايالنص 

12-  1.8 ,8,72,0722 ا انيا 

1,-  1.8 8,72227232 ا  مسا 

1,-  1.8 887,2271,1 هو  صا 

18-  1.2 ,,12708278 فرنسا 

13-  ,.2 ,1278,8731 ك صا 

12-  ,.2 7283,,1271 ا يابان 

10-  ,.2 072,17,88 ا سويص 

82-  ,.2 372887883 بلجيكا 



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 5 صفحة

 طلبات املصارف  لشراء النقد األجنبي

 لدان منشأ السلع أو الخدمات ()حسب أهم بُ  
 

منشأ ان بلص شراء ا   ص ا ج    حسب  لجصول أدناه   يم طلبا  ا اابيطالع على ار  خالل اإل 

قص أحالت ا رتبة  رارياضح أن  ، (8282/ 8/  82حتى  – 1/1ا فترة )خالل  السلع أو الخدمات

 ر  اإلجمالي طلبا  ا شراء  %12.2نسبة ا سلع أو الخصرا  ذا  ا نشأ ا اري ا ولى حيث شكلت 

سباه في ا رتبة ا ثانية رشكلة ران ا تركي، تم جاء  وابدا  ا سلع أو الخصرا  ذا  ا نشأ ا  بو ة

رحالة ا رتبة  %0.2نسبة  ا اين نشأ ا ا سلع أوالخصرا  ذا  ر  اإلجمالي، وشكلت  12.1%

، وذا   %,.8رانسباه  ا اونس  نشأ  ا  ، فيما سجلت ا سلع والخصرا  ذا  ا فترةا ثا ثة خالل 

 . عشرون بلص رنشأ  لسلع أو الخصرا والجصول ا االي يوضح   %8.2نسبة  ا ه صيا نشأ 
 

 

 األهمية النسبية  % القيمة  بالدوالر منشأ السلع أو الخدماتبلد  ت

 12.2 282713078,0 رار -1

 12.1 2,271337,23 تركيا -8

 0.2 12073,07812 ا اين -2

 ,.8 18,732372,8 تونس -,

 8.2 11872227833 ا ه ص -,

 2., 11871,87812 بوسيا االتحادية -8

 2.8 7,18,,,327 كوبيا الج وبية -3

 2.1 072887,80, إيطا يا -2

 8.3 870827282, أوكرانيا -0

 8.8 2,,072207, اإلرابا  ا عربية ا احصة -12

 8.2 70337280,, ا انيا -11

 1.8 2272227182 ا برازيل -18

 1.8 22722,7,12 إسبانيا -12

 ,.1 8872,27,88 تايالنص -,1

 1.2 8,788372,0 ا واليا  ا احصة -,1

 1.2 ,8,732,7,3 ا بج اين -18



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 11 صفحة

 1.1 ,817,2,7,1 هو  صا -13

 S.A.R. 21,449,638 1.1 هونج كونج -12

 2.2 ,1,7,02720 اوبوبا -10

 2.2 1,73287828 بلجيكا -82
 

 

 

 القطاعاتحسب  شراء النقد األجنبيل املقبولة املصارف طلبات 

 (8282/ 8/  82حتى  – 1/1خالل الفترة )

 

 عدد الشركات أو املصانع أو الجهات  القطاع

 228 ا  طاع الخاص
 82 ا  طاع ا عام 
 2 قطاع ا اابي

 82 جها  را وعة و  حواال  ررتبا 
 ..2 اإلجمالي

 

 خاصال للقطاع : 

ا تى تمت ا واف ة على طلباتها  لحاول على (  228)ا  طاع الخاص  بلغ عصد شركا  وراانع 

 23شركة وعصد  380روزعة بين  ا   ص ا ج     اغطية اإلعامادا  ا ست صية والحواال  ا خرى 

شراء ا   ص ا اابي  أحالت طلبا  ، حيث (82/28/8282حتى  – 1/1ا فترة ) ع خالل را

سالزرا إلسايراد   طاع الخاص ر  قبل اا ج     جمالي ا رتبة ا ولى ر  إتشغيل ا نااج و ا   ر 

، ر  إجمالي طلبا  شراء ا   ص ا ج    %12.1 رانسباه ، حيث شكلتا فترةطلبا  ا شراء خالل 

همية ا رتبة ا ثانية ر  حيث ا  ا اعة ا رواد خام  سالزرا  راد يفيما أحالت طلبا  تغطية إسا

 ا نسبية    
 
إسايراد و   %2.,  ا  مح ا البإسايراد  طلبا  تغطية، فيما شكلت %,., نحو شكلت

ون سلعة أو خصرة شراء ا   طلبا  والجصول ا االي يوضح، ر  اإلجمالي   %2.,  الحصيص   هم  خمس 

 . (82/28/8282حتى  – 1/1ا فترة )خالل 
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 قطاع خاص -ة أو خدمسلعة  ون خمُس أهم  شراء طلبات 

 (82/28/8282حتى  – 1/1خالل الفترة )

 

دوالربال القيمة تصنيف السلع ت  % األهمية النسبية 

 13.1 ,8887821732 رسالزرا  انااج وتشغيل -1

 PVC 92,998,461 5.4 رواد خام  سالزرا  ص اعة اال ونيوم وا ت -8

 4.0 ,3272,8722 قمح صلب -2

 4.0 807,127,21 حصيص -,

 3.4 07,8,72,2, ا سكر -,

 3.2 78837,08,, رعصا  ا كترونية  -8

 2.6 ,7,237,3,, ا سيابا  -3

 2.4 87,227082, رواد ت ظف -2

 2.4 172127822, ذبة -0

 2.3 71,2,,2073 رواد ب اء -12

 2.3 207,827333 أجهزة هاتف رحمول ورالح اته -11

 2.2 2273027022 زيت طه  -18

 2.1 28702872,2 االال  زباعية -12

 1.9 22782,7832 قمح طري  -,1

 1.8 2172,17028 كرتون  -,1

 1.8 ,,22782,78 تونة -18

 1.6 ,,,8271,87 رواد ب اء خاص باالبضيا  وا بالط -13

 1.5 ,,8878,370 اجهزة ورعصا  تبريص وتكييف -12

 1.4 8,78027222 شعير -10

 1.3 887,217822 أثاث أخر -82

 1.3 8871227108 اجهزة كهربية را وعة -81

 1.3 8872,17132 رواد وأوباق تعبئية وتغليف -88

 1.2 817,827288 صويا -82

 1.2 817,2278,1 رعجون طماطم -,8

 1.2 817,2272,2 رابعا  -,8

 1.2 827,2273,8 ا بسكويت وا شكالطة والحلوة -88
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 1.1 0,,1073087 إطابا  -83

 1.1 1073217208 وبق تعبئئة وتغليف -82

 1.1 127,827821 لحوم رجمصة -80

 1.1 ,1278,8720 أدوية  -22

 1.0 1372027022 دواج  ولحوم دواج  رجمصة -21

 1.0 1373227028 حليب اطفال -28

 1.0 1870887883 سجائر وتبغ بإنواعه  -22

 0.9 1872,27802 رسالزرا  طبية -,2

 0.9 1,7,287322 رعصا  طبية -,2

 0.8 27282,,1,7 عجول  -,2

 0.8 1,72327222 اخشاب -23

 0.8 1272,072,3 طوب حرابي  -22

 0.8 1272,27322 حفاظا  -20

 0.7 ,,18783372 اعالي -2,

 0.7 1170287,11 حليب رجفف -1,

 0.7 11782,7810 جب ة رطبوخة -8,

 0.6 127,217282 علب فابغة -2,

 0.6 1278,27821 شاشا  -,,

 0.6 0721078,3 ا سيابا  واالال زيو   -,,

 0.6 078,87880 رواد رنز ية وكهربائية -8,

 0.5 37223,,27 حليب ربملر -3,

 0.5 07330,,27 شاهي -2,

 0.4 3781,7123 رسالزرا  انااج زباعية -0,

 0.4 37,8,7183 أجهزة حاسب الى ورلح اته -2,
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 خاصقطاع  -شركة  ون خمُس أهم طلبات الشراء حسب 

 (82/28/8282حتى  – 1/1خالل الفترة )

دوالربال القيمة أو املصنع الشركة ت  

 ,23723,708 شركة ا بنيان  اهر ودبفلة ا عادن 1

 ,,2,721372 شركة ا وسم  لا اعا  ا غذائية ورضابب االبز  8

 8871187,22 شركة حوض شمال افري يا  ا اعة وتحلية وتعبئة رياه ا شرب 2

 ,827182722 ا نسيم  لا اعا  ا غذائيةشركة  ,

, 
شركة الجودة ا عا ية االولي  ا اعة االعالي ورطاح  ا صقيق وا ا اعا  

 ا غذائية
8172127,82 

 ,107812712 شركة ا عموبة ا ولى السايراد ا واد ا غذائية 8

 ,137332732 شركة دبوب  يبيا الستراد وسائل ا   ل ورلح اتها 3

 13733,7222 ا وسام ا ذه    ا اعة ا صقيق وا طاح  واالعالي ورضابب االبز شركة  2

 1378027222 شركة وادي ا كوي  لمطاح  وا عالي ورضابب ا بز  0

 ,0731,,127 شركة ا احصة الجصيصة إلسايراد ا ابغ وا سجائر ورسالزراتها 12

 1272317322 شركة بادية الخير  لمطاح  واالعالي وا كرونة 11
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18 
شركة بنيان  يبيا ا سا بل السايراد ا جهزة وا واد ا كهربائية وغير ا كهربائية 

 وقطع غيابها وا جهزة ا
12711270,8 

 18701273,8 شركة ا ريحان  ا اعة ا واد ا غذائية 12

 1873217822 شركة الجاهزة السايراد ا واد ا غذائية ,1

 187,287222 اال بان ورشا اتهاشركة ظل ا اين  ا اعة  ,1

 1872,37882 شركة جود االولي السايراد ا واد الخام 18

 1872207222 شركة االصا ة ا ذهبية  لمطاح  ورضابب االبز  13

 1170,37232 شركة ا رك   ا اعة اال ونيوم 12

 7122,,1173 شركة االخاياب  ا اعة ا    في س   10

 ,,,1178,87  ا اعة االجهزة اال كترونية وا كهربائيةشركة ا رك  اال كتروني  82

 7822,,,117 شركة ا رائص قروب السايراد ا واد الخام 81

 ,117282718 شركة الجيص السايراد  ا واد ا غصائية 88

 1272,17,22 شركة االفاضل ا ثا ية السايراد ا واد الخام 82

8, 
ر اال كترونية واالجهزة وا واد ا كهربائية وا غيشركة اضواء ا  يزك السايراد االجهزة 

 كهربائية ورلح اتها
127,2,7001 

 ,127,21708 شركة الجيص  لا اعا  ا غذائية ,8

88 
شركة افاق ا غص الجصيصة السايراد االجهزة وا واد ا كهربائية وغير ا كهربائية وقطع 

 غيابها
0702278,2 

 072337132 ا عصنية وا بالستيكيةشركة ا رفيق ا صائم   لا اعا   83

 073327222 شركة أبتهاج ا طبيعة السايراد ا واد ا غذائية 82

 078027083 شركة تويوتا  يبيا تجابة ا سيابا  وقطع ا غياب واسايراد وا ااصير 80

 07,807022 شركة رجموعة ا ت ان  ا اعة رواد ا ا ظيف 22

21 
ا عصا  واالدوية وا ساحضرا  ا طبية ورسالورا  شركة  سة الحياة السايراد 

 االم وا طفل
07,2873,2 

 071227823 شركة سما ا راعي  لمطاح  وص اعة االعالي ورضابب االبز  28

 072227222 شركة نبراس الخير  ا اعة االعالي وطح  الحبوب 22

 272227222 شركة ا سص  ا اعة االعالي الحيوانية ,2

 278227222 طرابلس ا كبرى  ا اعة وتعبئة وتغليف ا طماطم وا واد ا غصائيةشركة  ,2

 ,27831702 شركة االوتاب ا ا اعية  ا اعة االجهزة اال كترونية وا كهربائية 28
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23 
شركة شمس ا وط  االولى السايراد االجهزة ا كهربائية واال كترونية ورلح اتها وقطع 

 غيابها
27,8871,1 

 ,27,107,3 ا سواعص  لا اعا  الخشبيةشركة  22

 ,27,20708 شركة ا سص ا عالى  ا اعة االجهزة اال كترونية 20

 ,27183708 شركة ا اواصل االول  لا اعا  ا وبقية 2,

 271187222 شركة ا شروق ا ليبية  لمطاح  وا عالي 1,

 2712,7883 غيابها وا غير كهربائية وقطعشركة انواب ا صي ة السايراد االجهزة وا واد ا كهربائية  8,

 ,37231721 شركة ا  هج االرثل  لا اعا  ا غذائية 2,

 373207220 شركة روسم ا اميز  ا اعة ا صقيق واالعالي ورضابب االبز  ,,

 373237181 شركة ا فائصة ا ذهبية  لا اعا  ا غذائية ,,

 378027281 شركة افري يا  اعبئة ا شروبا  8,

 378227222 شركة شريان الحياة السايراد ا واد ا غذائية 3,

 37,827882 شركة أصايل  يبيا السايراد رواد ا ب اء وا واد ا صحية ورلح اتها 2,

 ,37223783 شركة ا رشيص  ا اعة االجهزة اال كترونية وا كهربائية 0,

 378,270,2 شركة ا راعي الخابة  لمطاح  و االعالي ورضابب االبز  2,

 

  عامالالقطاع 

بلغ عصد شركا  ا  طاع ا عام ا تى تمت ا واف ة على طلباتها  لحاول على ا   ص ا ج     اغطية 

حيث  ،(82/28/8282حتى  – 1/1ا فترة )خالل   جهة 82اإلعامادا  ا ست صية والحواال  ا خرى 

ي ص صوق ا اضار  اإلجاماع ا عام  طاع ر  قبل اشراء ا   ص ا ج    ا اابي  أحالت طلبا  

حيث  ،ا فترةا رتبة ا ولى ر  إجمالي طلبا  ا شراء خالل   اوبيص سيابا  خاصة بذوي االعاقة 

يانا راطلبا  شركة  يب، فيما أحالت ر  إجمالي طلبا  شراء ا   ص ا ج    %88.2 رانسباه شكلت

 ا نسبية    ا رتبة ا ثانية ر  حيث ا همية   لهاتف املحمول 
 
طلبا  ، فيما شكلت %2.,8 نحو شكلت

شراء ا   طلبا  ، والجصول ا االي يوضح  %,.88  تشغيلا نااج و اال رسالزرا  إسايراد  تغطية

  ا فترة.
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 عامقطاع  - اتخدمالأو سلعة ال حسبشراء طلبات 

 (82/28/8282حتى  – 1/1خالل الفترة )

دوالربالالقيمة  تصنيف السلع ت  % النسبيةاألهمية  

1- 
توبيص سيابا   -ا هيئةا عارة  ا صوق ا اضمان االجاماعي 

 خاصة بذوي االعاقة
,170227222 88.2 

 2.,8 072827811, راطلبا  شركة  يبيانا  لهاتف املحمول  -8

 ,.88 7,307,28,, رسالزرا  انااج وتشغيل -2

 1., 272207138 رسالزرا  ا شركة ا عارة ا كهرباء -,

 2., 372237,83 شركة ا صاب الجصيص -,

 2.0 378207332 خصرا  اتااال  وت  ية رعلورا  -8

 8.8 72227,22, أجهزة اال كترونية -3

 8.1 72817321, جهاز رشروعا  االسكان وا رافق -2

 1.3 ,27,22732 حواال  شركا  خطوط ا طيران -0

 ,.1 873187320 الخطوط الجوية ا فري ية -12

 1.8 27101,,87 حواال  شركا  ا اأرين -11

 1.8 ,87,28728 راطلبا  تشغيل وصيانة ا واني -18

 1.2 1700,73,2 قرطاسية -12

 2.3 172827211 شركة  يبيا  التااال  وا ا  ية -,1

 2.3 ,17222780 ص صوق ا رعاية االجاماعية -,1

 2.8 8,,178287 طلبا  الخطوط الجوية ا ليبية -18

 ,.2 2127282 رنز ية و كهرورنز ية -13

 ,.2 3,27208 رواد ا ب اء ورسالزرا  ا تشييص -12

 2.2 82,7222 احاياجا  ا تشغيل  شركة رعارال  -10

 2.2 ,32728, ا شركة ا عارة السايراد ا سلع االر ية -82

 2.1 81,7020 ا شركة ا ليبية  لموانئ -81

 2.21 1,7118 رسلتزرا  تشغيل ا واني -88
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 عامقطاع  - الجهاتطلبات الشراء حسب 

 (82/28/8282حتى  – 1/1خالل الفترة )

دوالربال القيمة الجهة ت  

 ,387283702 شركة  يبيانا  لهاتف املحمول  1

 170227222, ا هيئة ا عارة  ا صوق ا اضار  االجاماعي 8

 8278827133 جهاز ت مية و تطوير ا راكز اإلدابية 2

 1,710171,1 شركة ا صاب الجصيص ,

 272207138 ا شركة ا عارة  لكهرباء ا ساهمة ,

 871187,32 شركة الخطوط الجوية االفري ية 8

 72817321, جهاز ت فيذ رشروعا  االسكان و ا رافق 3

 271,27812 شركة  يبيا  التااال  وا ا  ية ا ساهمة 2

 8782,7312 ا شركة االهلية  السم ت 0

 8721,7222 جهاز إنشاء وصيانة ا وانئ وررافئ ا ايص ا بحري  12

 8782,7,21 شركة  يبيا  لاارين 11

 1700,73,2 ا شركة ا عارة  لوبق وا طباعة 18

 173287,83 شركة االتااال  ا صو ية ا ليبية 12
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 ,17222780 ص صوق ا رعاية االجاماعية بوزابة ا صاخلية ,1

 8,,178287 الجوية ا ليبيةشركة الخطوط  ,1

 3,,171827 شركة الجيل الجصيص  لا  ية 18

 2127282 شركة ا  ظم  النشاءا  ا كهربائية ا ساهمة 13

 82,7222 شركة رعارال   لخصرا  ا ا ية 12

 ,32728, ا شركة ا عارة السايراد ا سلع االر ية ا ساهمة 10

 2227128 شركة االنماء  الستثمابا  ا كهربائية 82

 2,17338 شركة ا ليبية  لمواني 81

 82,7382 االتحاد ا لي ى  شركا  ا اارين 88

 1,17232 ا  ط ة الحرة بماراته 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إدارة الرقابة على المصارف والنقد                         

 95 من 15 صفحة

  : قطاع املصارف 

 قطاع املصارف -طلبات التغطية املقبولة 

 (8282/  28/  82 - 1/1خالل الفترة )
  مرتبة "

ً
 "تنازليا

   

 القيمة بالدوالر األمريكي  أسم املصرف الترتيب

 3,193,939 ا اري ا احص  لاجابة و اإلستثماب  1

 674,944 شركة راري ا نص س 2

 385,949 راري االران  لاجابة واالستثماب 3

   

 قطاع املصارف  -حسب السلع والخدمات 
  مرتبة "

ً
 "تنازليا

   

 القيمة بالدوالر األمريكي  السلع أو الخدمات الترتيب

 3,193,939 راابيف تشغلية  لماابي  1

 674,944 حوا ة راري االنص س  2

 385,949 االال  وا عصا   3

   

 قطاع املصارف  -حسب بلد املنشأ 
  مرتبة "

ً
 "تنازليا

   

 القيمة بالدوالر األمريكي  بلد املنشأ الترتيب

 3,193,939 ا بحري   1

 450,000 ا واليا  ا احصة  2

 284,539 فرنسا  3

 200,000 ك صا  4

 101,410 ا اين  5

 20,000 ا ه ص  6

 4,944  ا احصة بريطانيا ) ا ملكة) 7
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  األجانب حواالت مرتباتجهات متنوعة و  : 
 
 

 طلبات التغطية املقبولة 

 جانب األ  مرتبات جهات متنوعة وحواالت

 (8282/  28/  82 - 1/1خالل الفترة )

 
  

 

   

تيب  القيمة بالدوالر األمريكي  أسم الجهة التر

 501,552 مرتبات أجانب -( حوالة 22عدد )  1

ان  2  297,058 تحويل فائض مبيعات للخظوظ التونسية  -حوالة طير

   

 جانباأل  مرتبات جهات متنوعة وحواالت -حسب بلد املستفيد 

 
   

تيب  القيمة بالدوالر األمريكي  بلد المستفيد التر

 297,058 تونس  1

 139,716 أوكرانيا  2

 116,000 بولندا  3

 86,650 مرص  4

 55,770 األردن  5

 47,000 بلغاريا  6

 19,580 المانيا  7

 19,500 الهند  8

 11,402 إيطاليا  9

ن  10  5,934 الفلبير
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 ملحق للقطاع الخاص
 

  : (82/28/8282حتى  – 1/1الفترة )خالل  طلبات التغطية املقبولة

 ا سافيصة قائمة بكافة ا شركا  وا اانع. 

  ا سلع أو الخصرا طلبا  ا شراء حسب. 

 ا سلع أو الخصرا  وا بلص ا سافيص نشأبلص ر طلبا  ا شراء حسب. 

 



القيمة بالدوالر األمريكي اسم الشركة أو املصنعالترتيب

37,875,965شركة البنيان لصهر ودرفلة املعادن 1

34,017,845شركة املوسم للصناعات الغذائية ومضارب االرز2

26,112,400شركة حوض شمال افريقيا لصناعة وتحلية وتعبئة مياه الشرب3

23,160,384شركة النسيم للصناعات الغذائية4

21,818,420شركة الجودة العاملية االولي لصناعة االعالف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية 5

19,218,104شركة املعمورة األولى الستيراد املواد الغذائية6

17,778,785شركة دروب ليبيا الستراد وسائل النقل وملحقاتها7

17,775,800شركة الوسام الذهبي لصناعة الدقيق واملطاحن واالعالف ومضارب االرز 8

17,293,300شركة وادي الكوف للمطاحن واألعالف ومضارب األرز9

13,449,714شركة املتحدة الجديدة إلستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها 10

13,371,780شركة بادية الخير للمطاحن واالعالف واملكرونة11

13,113,956شركة بنيان ليبيا املستقبل الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واألجهزة ا12

12,918,756شركة الريحان لصناعة املواد الغذائية 13

12,731,200شركة الجاهزة الستيراد املواد الغذائية14

12,502,000شركة ظل التين لصناعة االلبان ومشتقاتها 15

12,347,628شركة جود االولي الستيراد املواد الخام 16

12,309,000شركة االصالة الذهبية للمطاحن ومضارب االرز17

11,957,378شركة الركن لصناعة االملونيوم18

11,744,103شركة االختيار لصناعة البي في س ي 19

11,656,554شركة الركن االلكتروني لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية20

11,545,600شركة الرائد قروب الستيراد املواد الخام21

11,360,165شركة الجيد الستيراد  املواد الغدائية 22

10,841,400شركة االفاضل املثالية الستيراد املواد الخام 23

10,484,991شركة اضواء النيزك الستيراد االجهزة االلكترونية واالجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وملحقاتها24

10,401,924شركة الجيد للصناعات الغذائية 25

طلبات التغطية املقبولة 
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9,930,650شركة افاق الغد الجديدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 26

9,877,170شركة الرفيق الدائم  للصناعات املعدنية والبالستيكية 27

9,770,000شركة أبتهاج الطبيعة الستيراد املواد الغذائية 28

9,693,967شركة تويوتا ليبيا تجارة السيارات وقطع الغيار واستيراد والتصدير 29

9,429,930شركة مجموعة األتقان لصناعة مواد التنظيف 30

9,406,740شركة ملسة الحياة الستيراد املعدات واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلومات االم والطفل31

9,130,237شركة سما املراعي للمطاحن وصناعة االعالف ومضارب االرز32

9,088,080شركة نبراس الخير لصناعة االعالف وطحن الحبوب33

8,800,000شركة السد لصناعة االعالف الحيوانية34

8,680,000شركة طرابلس الكبرى لصناعة وتعبئة وتغليف الطماطم واملواد الغدائية35

8,671,905شركة االوتار الصناعية لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية36

8,526,141شركة شمس الوطن االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها وقطع غيارها37

8,519,474شركة السواعد للصناعات الخشبية38

8,439,964شركة السد العالى لصناعة االجهزة االلكترونية39

8,167,925شركة التواصل االول للصناعات الورقية40

8,112,000شركة الشروق الليبية للمطاحن واألعالف41

8,105,267شركة انوار املدينة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها42

7,871,315شركة النهج االمثل للصناعات الغذائية 43

7,789,839شركة موسم التميز لصناعة الدقيق واالعالف ومضارب االرز44

7,707,161شركة الفائدة الذهبية للصناعات الغذائية 45

7,698,361شركة افريقيا لتعبئة املشروبات 46

7,600,000شركة شريان الحياة الستيراد املواد الغذائية47

7,523,260شركة أصايل ليبيا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 48

7,307,675شركة الرشيد لصناعة االجهزة االلكترونية والكهربائية49

7,240,950شركة املراعي الخصبة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز50

7,093,050شركة اليسر املثالية الستيراد املواد الخام51

7,055,812شركة كيان لصناعة مستلزمات مصانع املياه و الزيوت52

6,992,500مصنع التعاون لصناعة االعالف 53

6,948,300شركة االريج املتقدمة الستيراد مواد البناء54

6,860,120شركة السراج املض ي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 55

6,814,806شركة االشراق الواعد للصناعات الحديدية والبالستيكية56

6,605,280شركة املجد الجديد املتميز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية57



6,576,385شركة االجنحة الليبية للطيران املساهمة 58

6,556,560شركة ادري الستيراد وسائل النقل وملحقاتها59

6,550,105شركة سناو الدولية الستيراد املواد الغذائية 60

6,496,647شركة التاج العريقة الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها وطع غيارها61

6,469,441شركة الطائف إلستيراد املواد الغدائية62

6,463,484شركة بصمة الجودة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم والفواكه63

6,407,500شركة السرايا الراقية الستيراد املواد الغدائية والخضروات والفواكه واملواش ي واللحوم64

6,354,738شركة هادريان الستيراد املواد الغذائية املحدودة65

6,353,906شركة التحدي االول لصناعة الورق والكرتون66

6,352,006شركة مجموعة االمتياز الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها 67

6,284,065شركة شمال املتوسط الستيراد املواد الغذائية68

6,251,971شركة السراج العالي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها69

6,242,153شركة املذاق الطيب الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم70

6,217,450شركة النيزك الخاطف الستيراد املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واملواد االلكترونية وملحقا71

6,184,620شركة الفخامة الدولية لصناعة االثاث املعدني72

6,182,879شركة السراب لصناعة االملونيوم73

6,168,048شركة الفتح الجديد لصناعة مواد التنظيف 74

6,166,182شركة النبض الجديدالستيراد املواد الخام75

6,160,524شركة الليث الذهبي لصناعة مواد التنظيف 76

6,073,333شركة سما الذهبية لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيرايك 77

6,055,590شركة رؤى الدوليه لصناعة املواد الغذائية واملشروبات وتعبئة املياه78

6,023,000شركة وادى غان لصناعة الدقيق والقمح واالعالف ومشتقاته79

5,975,472شركة املشارق الجديدة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملجمدة 80

5,949,756شركة املقام الفريد الستيراد املواد الخام 81

5,942,857 شركة مجموعة املروة للمطاحن و االعالف ومضارب االرز82

5,911,967شركة نارنج الستيراد املواد الخام83

5,909,500شركة الدليل العاملي للصناعات الغذائية 84

5,858,615شركة الريشة الذهبية الستيراد املواد الغذائية ذات مسؤولية محدودة85

5,832,050شركة الصحراء الدولية للصناعات الغدائية 86

5,781,980شركة زاد الستيراد املواد الخام 87

5,722,474شركة التكافل الستيراد املواد الخام88

5,632,080شركة الواحة الدولية لطحن الحبوب و صناعة األعالف89



5,582,275شركة انوار منارة طرابلس الستيراد املواد املنزلية واالجهزة الكهربائية 90

5,547,268شركة دار التخصص الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 91

5,478,600شركة اجاويد الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 92

5,328,869شركة أضواء افريقيا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 93

5,319,217شركة حدائق النسيم للصناعات الغدائية 94

5,296,776شركة الصمود الستيراد املواد املنزلية 95

5,247,650شركة إشادة لصناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية96

5,215,500شركه أنوار العاصمة لصناعه الكرتون بجميع انواعه 97

5,200,000شركة سما األرياف الستيراد املواد الغذائية والخضروات والفواكة الطازجة واملواش ي واللحوم98

5,185,032شركة الجودة الرائدة الستيراد املواد الغذائية99

4,997,700شركة النخوة الليبية الستيراد املواد الغذائية 100

4,949,897شركة العربان إلستيراد مستلزمات إالم والطفل101

4,875,000شركة اشبيلية لصناعة االعالف والدقيق 102

4,875,000شركة البحر املتوسط لصناعة االعالف103

4,870,500شركة التحدي الخالد الجديد للصناعات الغذائية104

4,860,320شركة الخمس لصناعة املواد الكهربائية واملنزلية 105

4,822,876شركة املجال الواسع لصناعة األجهزة االلكترونية والكهربائية 106

4,816,703شركة التراب الليبي االستيراد املواد الغدائيه واملواش ي 107

4,794,711شركة الدخيلة للخدمات السياحية108

4,785,670شركة بستان ليبيا الستيراداملواد الغدائية واملواش ي واللحوم109

4,712,499شركة نبض األطلس ي إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم110

4,672,680مصنع بيتا لصناعة مواد التنظيف111

4,633,521شركة بيت النجوم ألستيراد األجهزة واملعدات الكهربائية واألكترونية وقطع غيارها112

4,631,113شركة السارب الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها113

4,620,000شركة طرابلس لصناعة مواد العازلة114

4,605,280شركة جينرال لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام 115

4,598,905شركة أمال ميدكال الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومسنلزمات األم والطفل116

4,594,927شركة الرماح الستيراد املواد الغذائية  املساهمة117

4,563,675شركة غداء النيل الستيراد املواد الغدائية118

4,541,969شركة بستان االمل الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتهت وقطع غيارها119

4,506,452شركة السنبلة للصناعات الغذائية 120

4,443,471شركة الركن املالكي لصناعة البي في س ي121



4,376,526شركة الوتاق االول لصناعة البي في س ي122

4,329,217شركة الخيار االفضل الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 123

4,300,868شركة اشراقة الربيع لصناعة وتجميع املضخات 124

4,282,520شركة اضواء القره بوللي ملطاحن الدقيق 125

4,266,483شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد الخام126

4,236,120شركة رويال للصناعات الكيمياوية ومواد الخام 127

4,234,240شركة السارب لصناعة االملونيوم128

4,196,877مصنع الديوان للصناعات البالستيكية129

4,196,839شركة جسر الخليج الستيراد املواش ي و اللحوم130

4,196,600شركة الجودة لصناعة األعالف وتربية الدواجن131

4,160,080شركة االفق الستيراد مستلزمات االم والطفل 132

4,144,757شركة السواحل الذهبية الستيراد املواد الغذائية133

4,001,119شركة السراج العالي الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها134

3,983,050شركة النخبة الفارقة لصناعة مواد التظيف135

3,967,006شركة الركن الهندس ي الستيراد املواد الكهربائية136

3,966,400شركة القلعة املتألقة صناعة مواد البناء والطالء وصناعة البالستيك واملواد الخام137

3,940,020شركة تمر هند الستيراد السيارات وقطع غيارها 138

3,837,540شركة دار الكتكوت لتفريغ البيض املخصب وانتاج وتربية الكتاكيت 139

3,760,003شركة إيالف الدولية إلستيراد املالبس واألحدية املساهمة التابعة لشركة إيالف األولي 140

3,743,282شركة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغذائية 141

3,729,375شركة نجمة الخير للصناعات الورقية142

3,702,248شركة الراسخون الجدد لصناعة مواد البناء واملواد الصحية والسيراميك 143

3,639,680شركة الغذاء الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم144

3,638,490شركة مكامن االولى لصناعة االثاث 145

3,609,500شركة رويال الذهبية الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة 146

3,596,208شركة املرمر الصافي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 147

3,543,424شركة الثمرات الليبية الستيراد املواد الغذائية 148

3,536,426شركة القمة الجديدة للصناعات البالستيكية 149

3,490,958شركة الجزيرة االولى الستيراد االطارات والنضائد 150

3,481,198شركة االبنوس لصناعة خراطيم املياه151

3,478,565شركة الليبي التخصص ي للخدمات الطبية 152

3,472,513شركة برنيق الستيراد التبغ والسجائر ومستلزماتها153



3,472,000شركة التحدى الصامد للمطاحن واالعالف154

3,424,321شركة غدامس للنقل الجوي املساهمة155

3,402,729شركة االعمدة املضيئة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 156

3,397,086شركة القلعة الذهبية املتميزة الستيراد مواد البناء157

3,385,800شركة املدينة الحديدية الستيراد مواد البناء 158

3,366,240شركة الرحبة الحديثة الستراد االجهزة و املواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 159

3,300,264شركة ركيزة البناء املتميز الستيراد مواد البناء160

3,299,303شركة بيال للصناعات الغدائية 161

3,217,320شركة دار السالم الستيراد مواد الخام 162

3,207,033شركة املتقن لصناعة االملونيوم163

3,193,872شركة أصيل الحر لصناعة االملونيوم164

3,175,680شركة الساحل املتحدة الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها165

3,153,800مصنع صخر لقطع وتشكيل الرخام166

3,150,391شركة االيادي الذهبية للصناعات الحديدية167

3,129,666شركة الريم الدولية الستيراد املواد الغذائية 168

3,072,000شركة قلم املتميزون الستيراد القرطاسية واالدوات املكتبية 169

3,068,098شركة أجود املحركات الستيراد السيارات 170

3,045,316شركة املعول الزراعي إلستيراد اآلالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها 171

3,042,630شركة اإلستفادة لتقنية املعلومات وتركيب أنظمة املراقبة172

3,039,391شركة صفائح لصناعة االملونيوم 173

3,005,643شركة تترا العاملية للصناعات االحديدية 174

2,993,042شركة املكيال لصناعة املطابخ175

2,985,000شركة البوادي الخضراء لصناعة االعالف وطحن الحبوب176

2,975,000شركة بوابة القدس لصناعة االعالف والدقيق وطحن الحبوب177

2,927,080شركة اطالل بالدي الستيارد مواد البناء178

2,888,953شركة افريقيا الجديدة الستيراد املواد الغذائية 179

2,887,084شركة التعمير الستيراد مواد البناء واملواد الصحية180

2,880,290شركة ربوع العاصمة لصناعة البي في س ي 181

2,862,861شركة سما الفخامة لصناعة املطابخ 182

2,839,550شركة السند األول لصناعة األثاث183

2,837,832شركة التنمية الحديثة للصناعات الحديدية184

2,823,546شركة األيقونة لصناعة املطابخ185



2,823,413شركة زهرة االمل الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها186

2,814,000شركة الرائدة املتميزة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم187

2,770,505شركة الذرة الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيرها188

2,761,506شركة امليسم الستيراد السيارات وقطع غيارها 189

2,757,008مصنع الرفيع لصناعة األبواب والنوافذ من األملونيوم والبي في س ي190

2,707,431شركة املحراث الزراعي الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها191

2,659,918شركة االختيار االمتل لصناعة االملونيوم192

2,654,551شركة كنوز الساحل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم  193

2,642,793شركة كنوف لصناعة االملونيوم 194

2,636,085شركة مجمع البيان لصناعة مواد البناء والبتروكيماويات195

2,611,200شركة سفاري لصناعة مواد البناء والطالء والبالستيك ومواد الخام196

2,609,073شركة عقار الشفاء إلستيراد االدوية واملعدات الطبية 197

2,597,000شركة القبطان الستيراد املواد الغذائية198

2,570,001شركة سيال لصناعة املواد الغذائية 199

2,564,437شركة البادية العريقة للصناعات الغذائية200

2,532,949شركة حقول االولى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها201

2,509,760مصنع الجوف لصناعة الطالء و املعاجين202

2,476,527شركة املتقدمون الليبيون إلستيراد األجهزة اإللكترونية والكهربائية وملحقاتها وقطع غيارها203

2,460,000شركة دانة االبداع الستيراد مستلزمات االم والطفل204

2,440,000شركة الجيرة العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم 205

2,428,975شركة األحالم لصناعة اإلسفنج واملراتب تابعة لشركة ناتكو القابضة 206

2,427,399شركة البناء املثالي الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 207

2,423,300شركة املنقلة الستيراد املواد الغذائية 208

2,410,435شركة العمران الستيراد السيارات وقطع غيارها 209

2,407,531شركة العلمية إلستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل210

2,400,000شركة الوادي للمطاحن واالعالف والغالل 211

2,393,511شركة الريادة البحرية للتوكيالت املالحية 212

2,366,032شركة شمال افريقيا لصناعة الصابون ومواد التنظيف213

2,356,623شركة نوارات ليبيا الستيراد املواد الغدائية 214

2,345,855شركة السهل االخضر للمطاحن واالعالف215

2,323,076شركة إكليل إلستيراد األدوية واملعدات الطبية216

2,318,600شركة املنير الستيراد السيارات وقطع غيرها 217



2,300,523شركة الجود الدولية لصناعة مواد البناء218

2,295,000شركة الياقوت لالنتاج الزراعي و الحيواني 219

2,283,450شركة االشراق الجديد لصناعة األثاث 220

2,277,356مصنع اللمسة االخيرة لصناعة االتاث من الخشب221

2,273,485شركة االمل الستيراد قطع غيار السيارات222

2,246,285شركة ريماس الليبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية223

2,235,410شركة البرق املض ى الستيراد مستلزمات االم والطفل224

2,222,834شركة اطار االمان الستيراد وسائل النقل وملحقاتها225

2,180,564شركة حدائق املتوسط لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز 226

2,149,025شركة املوجة للصناعات االلكترونية 227

2,143,948شركة دليل املتوسط الستيراد املواد الغدائية 228

2,131,114شركة البركة الصافية الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 229

2,124,695شركة أدس الستيراد االجهزة الكهربائية وااللكترونية وملحقاتها 230

2,113,930شركة االتحاد الوطني لصناعة مواد البناء واملواسير والصناعات الحديدية 231

2,104,100شركة الخبرة للتوكيالت املالحية تابعة لشركة ناتكو القابضة 232

2,071,065شركة الحلول املتكاملة الستيراد االدوية واملعدات الطبية 233

2,060,832مصنع املميزون لصناعة االبواب والنوافذ من االملونيوم والبي في س ي234

2,059,637شركة مرايا الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم 235

2,034,135شركة اوراس الجديدة لصناعة االثاث236

2,028,086شركة الصدارة الجديدة إلستيراداملواد الغذائية والفواكه الطازجة237

2,015,000امازون الدولية االولي الستيراد االجهزة االلكترونية و الكهربائية والغير كهربائية و الكماليات 238

2,013,303شركة األمانة إلستيراد مستلزمات األم والطفل239

2,004,289شركة الياسمين للصناعات الغذائية240

2,002,818شركة السواعد السمراء الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها 241

2,000,488شركة حوض النيل لصناعة االعالف واملطاحن ومضارب االرز 242

1,992,900شركة البرق الساطع العاملي لصناعة مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 243

1,989,039شركة الغويطات الستيراد االطارات والنضائد244

1,978,990شركة الفضيل الستيراد االطارات245

1,976,501شركة هتون الستيراد املواد الغذائية246

1,954,001شركة منارة وازن لصناعة املواد الغذائية واملشروبات247

1,933,730شركة الرياض الليبية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 248

1,930,563شركة الساحل الستيراد املواش ي واللحوم249



1,929,600شركة القلعة الحديثة صناعة مواد البناء وصناعة البالستيك واملواد الخام250

1,917,362شركة املتين الستيراد املواد الغدائية 251

1,904,436شركة الجوهرة إلستيراد املواد التنظيف ذات املسئولية املحدودة 252

1,900,542شركة جبال االوراس العاملية لصناعة مواد البناء253

1,864,800شركة التنمية الزراعية لتخصيب البيض وانتاج الدواجن254

1,860,675مصنع الجوهرة لصناعة املواسير البالستيكية255

1,854,183شركة طريق القارة الستيراد املواد الغذائية 256

1,835,171شركة مطلع الفجر الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 257

1,792,766شركة العماد الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبيةومستلزمات االم والطفل258

1,776,096شركة االندلس لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية259

1,759,132شركة مفاز للمحركات إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها260

1,757,994شركة تويتر الستيراد االلكترونات املواد الكهربائية واملنزلية261

1,753,996شركة الجدار الليبية السنيراد وسائل النقل وملحقاتها ذات املسؤولية املحدودة262

1,752,127شركة دقة االختيار الستيراد االجهزة املواد الكهربائية والغير الكهربائية وقطع غيارها 263

1,751,362شركة نسيم الدولية الستيراد املواد الغذائية 264

1,734,881شركة حقول الوطن الستيراد االالت الزراعية وقطع غيارها265

1,721,270شركة سجاد طرابلس لصناعة املوكيت266

1,713,104شركة الوسام الصحي الستيراد املعدات الطبية 267

1,709,529شركة الشوفان الستيراد االالت و املستلزمات الزراعية و قطع غيارها268

1,702,648شركة الوهاد الستيراد املعدات الطبية269

1,700,000شركة وادي بي الكبير إلستيراد البذور واملستلزمات الزراعية 270

1,694,707شركة الوعد املتميز الستيراد املواد االلكترونية والكهرومنزلية271

1,683,357شركة االتجاهات األربع الستيراد املعدات الطبية 272

1,675,723شركة الخليج االفريقي الستيراد االالت واملعدات الثقيلة وقطع غيارها273

1,653,930شركة الساحل الغربي الستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها274

1,644,989شركة براعم الزهراء الستيراد املواد الزراعيه واألالت واملستلزمات وقطع غيارها275

1,631,224شركة دروب االصحاء الستيراد املعدات الطبية 276

1,625,496شركة قرميد لصناعة البي في س ي277

1,615,785شركة الباشا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم278

1,614,215شركة تواصل الغد إلستيراد املواد الغذائية279

1,607,208شركة سيد الطعام الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 280

1,603,740شركة الكوت الجديد الستيراد اآلالت واملعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها ومعدات وتجهيزات املصانع و281



1,596,372شركة أكاكوس الجنوب الستيراد املعدات الطبية282

1,593,790شركة تنافس الزراعى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها283

1,588,232شركة سهول ليبيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم284

1,582,913شركة الفلسبار لصناعة االملونيوم285

1,574,496شركة جود دائم لصناعة املطابخ 286

1,567,084مجمع البيباص للصناعات البالستيكية 287

1,549,387شركة الغيداء الستيراد املواد الغذائية288

1,540,864مصنع اعمار لقص وتشكيل الرخام289

1,537,966شركة الفا الستيراد االدوية واملعدات الطبية و املستحضرات  الطبية و مستلزمات االم و الطفل 290

1,520,573شركة ليبيا الوطنية لصناعة مواد البناء و االثاث 291

1,518,980شركة الشوف الجديد الستيراد املواد الغدائية292

1,511,396الشركة الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية293

1,509,750شركة املتحدة العربية لصناعة مواد التنظيف 294

1,502,431شركة درب الصافية الستيراد املعدات الطبية 295

1,500,700شركة كستموني للصناعات الخشبية296

1,493,542شركة املبتكر الحديث لصناعة البى فى س ى297

1,472,313شركة علم االمان الستيراد املواد الغذائية 298

1,464,341شركة خليج السدرة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها299

1,464,085شركة روافد املستقبل ألستيراد املواد الغذائية300

1,443,890شركة الكوثر الستيراد مواد التنظيف ومواد الزينة والخردوات301

1,439,811شركة أصيل املتمكن لصناعة البي في س ي302

1,438,518شركة النبراس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 303

1,438,301شركة رجاس الدولية لصناعة املطابخ304

1,438,218شركة نجمة الساحل إلستيراد اآلالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 305

1,436,726شركة الزهرة البرية الستيراد املواد الزراعية واالالت واملستلزمات وقطع غيارها 306

1,434,622شركة الرجاس الزراعى الستيراد االالت الزراعية ومستلزماتها وقطع غيارها307

1,433,910شركة اويا الدولية للطيران 308

1,432,200شركة الربيع لصناعة االسفنج و املفروشات و املراتب309

1,422,864شركة امليثاق الحديث لصناعة البى فى س ى310

1,416,472شركة الرؤية العاملية األولى لصناعة املعدات الزراعية والحديدية311

1,415,960شركة الزهرة الستيراد املعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل312

1,412,822مصنع النجاح لصناعة الصفائح الشبكية 313



1,398,559 شركة مفازة شمال افريقيا إلستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت وملحقاتها314

1,394,359شركة روافد الغذاء الستيراد املواد الغذائية315

1,393,700شركة سما إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 316

1,342,373شركة االفق الدولية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 317

1,340,000شركة امليزان الوافي للصناعات الحديدية318

1,330,000شركة االمال العظيمة الستيراد املواد الغذائية 319

1,329,245شركة الزيتونة االصيلة الستيراد املواد الغذائية 320

1,323,166شركة االتحاد الفالحي إلستيراد املواد الكهربائية و قطع غيارها321

1,306,811شركة كنوف لصناعة االملونيوم322

1,300,557مصنع سيول لصناعات الحديدية323

1,300,000شركة الجبال لصناعة االعالف324

1,297,501شركة ليبيانا الستيراد االدوية واملعدات الطبية325

1,278,445شركة االنظمة املتقدمة الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 326

1,278,046شركة عطر الحرمين الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة 327

1,275,118شركة االستقالل الستيراد املواد الغدائية 328

1,275,000شركة دروب البيداء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها329

1,274,250شركة أركان ليبيا لصناعة االثاث330

1,274,201شركة التعاون الساطع الستيراد مواد البناء و املواد الصحية وملحقاتها 331

1,273,575وملحقاتها  شركة املحركات الشاملة الستيراد وسائل النقل332

1,272,214شركة دلتا املتحدة لصتاعة مواد التعبئة و التغليف333

1,268,553شركة قمة االبداع لصناعة املطابخ334

1,267,995شركة قطيس الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية و غير الكهربائية و قطع غيارها و االجهزة االلكترونية335

1,255,476شركة الحدائق الحديثة الستيراد املعدات الزراعية336

1,251,450شركة تقوى الستيراد املعدات واألجهزة و املستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل 337

1,247,125شركة قلعة املختار الستيراد اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها338

1,238,422شركة أزاد إلستيراد املعدات الطبية 339

1,220,314شركة املقود السريع الستيراد الزيوت واالطارات والنضائد340

1,217,769شركة القويعة للمطاحن واالعالف وصناعة املكرونة341

1,205,840شركة النجم الريفي الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية 342

1,195,650شركة املجال الزاخر الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االكترون343

1,194,513شركة املبهر لصناعة املطابخ 344

1,193,218شركة اليقين الخضراء الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية 345



1,191,840شركة التسنيم إلستيراد املواد الغدائية 346

1,191,311الشركة املتحدة للتأمين املساهمة347

1,155,388شركةالعاملية االولي للصناعات الغذائية348

1,154,829شركة إدران الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 349

1,147,250شركة تواصل ليبيا الستيراد االلكترونات350

1,140,246شركة غرب املتوسط الستيراد مواد التنظيف 351

1,136,670شركة البركة لتكرير وتعبئة الزيوت 352

1,134,290شركة قراجي الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 353

1,125,000شركة نقطة تواصل رقمية للمعلوماتية والتقنية 354

1,124,680شركة سلطان للتعهدات و التموين 355

1,119,000شركة املنارة لتجهيز املستشفيات والفنادق356

1,109,875شركة املقداد الستيراد املواد الغدائية357

1,109,000شركة النجم الصاعد الستيراد االالت و املعدات الثقيلة و مستلزمات و قطع غيارها358

1,098,980شركة الصفوة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االكترونية 359

1,085,446شركة افاق املجرة الستيراد املواش ي واللحوم 360

1,085,050شركة الصانعون املتميزون لصناعة املواد الغدائية 361

1,079,999شركة دليل االماكن إلستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترون362

1,078,549شركة الطليعة لصناعة األعالف ذات املسؤولية املحدودة 363

1,077,980شركة الربيان املثالي الستيراد املواد الخام  ومعدات تشغيل املصانع ومستلزماتها 364

1,073,363شركة أبوشنب إلستيراد املواد الغدائية 365

1,070,259مصنع دانا لصناعة األثاث املعدني366

1,051,651شركة تزويد ليبيا إلستيراد املواد الغذائية367

1,046,037شركة الجناح املض يء الستيراد  األجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها368

1,041,885شركة عبر العالم الستيراد مواد البناء369

1,040,449شركة عهد املحبة الستيراد املواد الغذائية370

1,030,628شركة اتمار املتحدة الستيراد املواد الغذائية371

1,026,475شركة الهالل الدولي الستيراد املواش ي و اللحوم372

1,024,584شركة التالل الليبية الستيراد مواد الغدائية دات املسئولية املحدودة373

1,021,799شركة ابراج الذهبيةللطالء واملعاجن374

1,019,485شركة املثلثات للصناعات الغذائية املساهمة375

1,015,600شركة املران لصناعة االثاث376

1,015,588شركة الباهرة لصناعة مواد البناء377



1,015,556شركة الترابط املتين للصناعات الحديدية 378

1,011,400شركة الكيان للطباعة والصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن 379

1,010,522شركة التاج املميز للصناعات الغذائية وطحن الحبوب380

1,006,500شركة رحبة البركة إلستيراد املواد الغذائية381

994,158شركة املعدن الليبي للصناعات الحديدية والهناقر382

993,600شركة مجموعة الخليج الزاهر الستيراد املواد الغذائية 383

985,500شركة مجموعة الثقة الدائمة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 384

985,255شركة متين الستيراد مواد التنظيف 385

985,050شركة دروب ليبيا الدولية للصناعات البالستيكية 386

983,694شركة الفكرة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 387

980,213شركة ارم طرابلس الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 388

964,250شركه السفر الستيراد األالت واملستلزمات الزراعيه وقطع غيارها 389

963,750شركة السهل املتقدم الستيراد املواد الغذائية390

963,165شركة الشاملة الطبية املحدودة الستيراد االدوية واملعدات الطبية391

956,043شركة النسر الستيراد االدوية واملعدات الطبية 392

949,440شركة النسيم الستيراد املواد املنزلية والكهربائية  393

945,000شركة الجودة املتقدمة الحديثة للصناعات الغذائية 394

943,466شركة االمتياز الحديث الستيراد مواد البناء واملوالد الصحية وملحقاتها 395

939,992شركة مجموعة االوائل لصناعة االثاث املنزلي396

930,780شركة نهج العاصمة لصناعة االثاث 397

929,683شركة ريف الستيراد املواد الغذائية398

929,118شركة افضل اختيار الستيراد مستلزمات االم والطفل واملعدات طبية399

924,323مصنع اليرموك الحديث لصناعة االملونيوم400

907,452شركة املواد الصحية لصناعة القطن الصحي 401

903,487شركة املستقبل الواضح الستيراد مستلزمات االم والطفل 402

892,549شركة الجديدة الستيراد مواد الخام403

878,697شركة الحكيم الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية 404

870,480شركة الرؤية العصرية الستيراد املواد املنزلية واالجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها405

857,012شركة اكنو الستيراد املواد الغذائية406

852,569شركة الصداقة الدولية الستيراد وسائل النقل املختلفة و قطع غيارها 407

845,543شركة الحصن املتين للصناعات الحديدية408

844,911شركة املحيط الرائدة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكتر409



842,247شركة ليبيا الجديدة إلستيراد السيارات وقطع غيارها410

840,081شركة البيادر الخضراء الستيراد وسائل النقل املختلفة وملحقاتها411

838,649شركة سفاري إلستيراد املواد الغذائية املساهمة412

835,442شركة الوطنية املتحدة إلستيراد املواد الغذائية413

829,620شركة صروح املتوسط لصناعة األثاث414

820,563شركة املنارة األولي للصناعات الحديدية415

820,254شركة التميز العربي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها416

801,833شركة الغوط الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 417

800,000شركة ايالف الدولية االولي الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلديه418

799,002شركة التقنية الدولية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية419

798,404شركة الطارق الستيراد املستلزمات الزراعية420

798,180شركة فارس للشبكات وتقنية املعلومات 421

795,884شركة املجموعة الكونية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واللحوم واملواش ي الحية422

795,170شركة الربيع الجديد إلستيراد املواد الغذائية 423

792,525شركة النجاح الرائدة للصناعات الهندسية424

790,228شركة الكيس للصناعات البالستيكية425

788,094مصنع أبناء بالحاج  لصناعة األبواب والنوافذ من االملنيوم والبي في س ي426

786,419شركة اإلهتمام إلستيراد ااملعدات الطبية واألدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل427

780,000شركة الواثقون املتقدمون الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها428

778,173شركة املعالي الوطنية لصناعة األثاث واالبواب والنوافذ 429

775,841شركة زهرة املدينة الجديدة الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 430

769,183شركة سما التقدم لصناعة االبواب والنوافذ والديكورات من االملونيوم والبي في س ي والخشب والجبس بورد431

760,641مصنع منارة شحات لالملنيوم  432

751,882شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة و البيوت الجاهزة 433

751,224شركة نعيم بالدي الستيراد املواد الغذائية 434

750,000شركة ايالف الدولية املتحدة الستيراد املالبس واالحدية واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 435

749,224شركة بابل الحديثة الستيراد املالبس واملنسوجات واالحذية واملصنوعات الجلدية436

740,043شركة الواحة لصناعة الدهانات واملعاجين ومستلزماتها 437

740,000مصنع املربي لصناعة االعالف438

730,716شركة الكوف الستيراد املواد الغذائية 439

728,486شركة الزين الدولية الستيراد املواد الغذائية 440

727,439شركة الزاوية نفط لخلط وتعبئة الزيوت املعدنية 441



727,157شركة تقنية ليبيا للبرمجيات و تقنية املعلومات ذات املسؤولية املحدودة442

725,870شركة التحدي االول لصناعة االثاث443

713,978شركة العافية الستيراد االدوية واملعدات الطبية444

713,775شركة ضمان الجودة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم445

711,955شركة الرغيد الدولية الستيراد املواد الغذائية والفواكه واملواش ي واللحوم 446

694,590شركة مجموعة بيوت العز الستيراد مواد البناء واملواد الصحية الكهربائية447

694,325شركة النخبة املضيئة الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها448

692,244شركة املداد لصناعة مواد البناء 449

690,000شركة الشارقة الستيراد وتوزيع العطور والخردوات ومواد التجميل450

688,433شركة الدولية الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية451

687,030شركة البرهان العاملية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم ذات املسؤولية املحدودة 452

683,421شركة جنوب املتوسط للتنمية الغذائية 453

681,966شركة الالحق الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية454

673,440شركة الجديد للصناعات الحديدية455

670,450شركة االطار االمن إلستيراد اإلطارات والنظائد456

668,498مصنع الدافنية لصناعة خراطيم الري بالتنقيط 457

656,682شركة صاللة لصناعة االثاث واالبواب والنوافد458

650,136شركة نجمة الفرسان الستيراد املواد الغذائية459

642,000شركة االفضل لصناعة االعالف 460

640,686شركة املعمار التام الستيراد االجهزة و املواد الكهربائية 461

640,134شركة السعادي لالنتاج الزراعي والحيواني 462

637,395شركة طيور الجنة الستيراد الكتب والقرطاسية 463

634,082شركة الرضوان الستيراد االدوية464

632,357شركة االصيل للصناعات الغذائية املساهمة465

631,035شركة السلسال الستيراد املواد الغذائيه والفواكه الطازجه466

630,000شركة املطور الشرق االوسط لالستشارات االدارية والتدريب والتاهيل 467

626,020مصنع ابودبوس لصناعة الفوارغ البالستيكيه واملواد املنزليه 468

624,910شركة السيل بالست للصناعات البالستيكية469

621,778شركة العين الساهرة الستيراد املواد الغذائية470

616,695شركة ارواد الستيراد الزيوت وشحوم السيارات471

606,814شركة البشائر الستيراد املواد الكهربائية472

606,500شركة دارات الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 473



603,883شركة نور التقدم الستيراد املواد الغذائية474

602,726شركة جبل النور الستيراد املواد الغدائية 475

602,000شركة الرائد الليبية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 476

600,126شركة التماد لتربية الدواجن والتفريخ477

596,832شركة انوار مصراته الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها478

592,340شركة التقدم الدولية لصناعة مواد التنظيف 479

590,750شركة رياض ليبيا الستيراد املواد الغدائية 480

589,894شركة العمران لصناعة الحديد بجميع أنواعه وأشكاله 481

589,870شركة االمتياز االفضل الستيراد األجهزة  واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 482

588,807شركة التصميم الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية والغير كهربائية وقطع غيارها483

581,400شركة قمة االزدهار الستيراد مستلزمات األم والطفل 484

578,995شركة تالية الستيراد املواد الغذائية485

576,900شركة كيان الدولية لتقنية املعلومات ونظم االتصاالت واملنظومات واالستشارات التقنية486

574,009شركة املسار الليبي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم487

573,261شركة اجياد ليبيا االولي إلستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها488

566,352شركة املنار الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية املساهمة489

559,300شركة عالم التقنية لصناعة االكواب الورقية والبالستيكية490

545,617شركة املجموعة املتحدة الستيراد املواد الغذائية491

541,900شركة سوفانا الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 492

539,867شركة املسار الجديد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها493

535,559شركة الجيل القادم الستيراد االدوية و املعدات الطبية 494

532,519شركة قصر السدير الستيراد السيراميك ومواد البناء 495

527,150شركة الغيران الجديدة الستيراد االثاث496

526,652شركة التنمية إلستيراد االجهزة و املعدات النفطية 497

524,360شركة املتحدة لصناعة االملنيوم والبي في س ي والديكور498

522,618شركة املاسة الستيراد املواد الغذائية499

520,943شركة امليزان الذهبي لصناعة مواد البناء500

519,945شركة أنابيب مصراتة لصناعة االنابيب البالستيكية وملحقاتها501

518,700شركة النجمة لصناعة الصابون ومواد التنظيف 502

509,367شركة سماء املتوسط للطيران 503

508,880شركة البسكل الستيراد املواد الكهربائية واملنزلية 504

502,596شركة القلعة لصناعة االبواب والنوافد من االلومنيوم والبي في س ي 505



499,840شركة الزراعي الدولي الستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية506

497,790شركة الساطع الستيراد وسائل النقل وملحقاتها507

496,750شركة شروق ليبيا الستيراد املواد الغذائية508

482,370شركة بالحاج الدولية وشركاؤه الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها509

481,539شركة العاملية لصناعة الحلويات واملواد الغذائية510

479,412شركة العمران الباهر الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها511

479,268شركة املغاربية فارما لالدوية واملعدات الطبية512

478,536شركة الوطنية الدولية الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات الطبية513

476,900شركة قرناب الستيراد السيارات وقطع غيارها والزيوت والشحوم514

476,489شركة املهام الستيراد املواد الغدائية 515

475,190شركة الفجر الستيراد املواد الغذائية516

474,303شركة الزين الدولية الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 517

472,013شركة تواصل العالم الستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها518

465,724شركة بئر ليأس الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 519

458,330شركة سديم الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم520

456,288شركة عطور الوادي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم521

454,714شركة االمل الستيراد االدوية واملعدات الطبية522

454,047شركة التواصل الجديد لصناعة االبواب والنوافد والديكورات من االملونيوم والبي في س ي والخشب 523

452,160شركة الحقول الستيراد املواد الغذائية 524

445,526شركة العوافي الستيراد املواد الغذائية525

440,563شركة الزاد العاملية لصناعة املواد الغذائية526

436,321شركة التبادل الستيراد وسائل النقل وتجهيز الورش527

435,775شركة اعمار للصناعات الحديدية و الصاج املضلع528

433,000شركة رونق ليبيا الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستلزمات الطبية 529

425,000شركة القلعة الستيراد املستلزمات الزراعية املساهمة530

425,000شركة الصابة الخضراء االستيراد املستلزمات واآلالت الزراعية 531

425,000شركة القلعة الكبرى إلستيراد املستلزمات الزراعية وقطع غيارها532

423,813شركة املبرمج الحديث الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية وملحقاتها 533

422,995شركة الكوكب الذهبي إلستيراد االجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها 534

408,300شركة مظلة الغذاء الستيراد املواد الغذائية و املواش ي واللحوم535

405,026مصنع الرفيع للصناعات الخشبية 536

405,000شركة سلطان الخير إلستيراد املواد الغدائية537



401,850شركة السنبلة الفارقة إلستيراد املواد الغدائية538

394,296شركة الهوجار الستيراد مواد البناء و املواد الصحية و ملحقاتها539

393,929مصنع بالدي لصناعة الطالء540

393,030شركة البرج املتوسط الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 541

392,050شركة ثمرات الخير الستيراد املواد الغدائية املواش ي واللحوم 542

390,000شركة واحة الطب الستيراد املعدات الطبية543

385,290شركة الرؤية الرقمية الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 544

382,650شركة املائدة الراقية  الستيراد املواد الغذائية 545

379,018شركة عطر الشرق إلستيراد مواد التنظيف546

377,892شركة التاج الليبي الستيراد املواد الغذائية 547

377,336شركة أرغان الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 548

376,537مصنع الرونق للصناعات الخشبية549

375,454شركة عالم االبداع للتجهيزات الطبية550

375,270شركة الهازل  املتميز لصناعة االسفنج واملراتب دات مسئولية  محدودة551

368,000شركة الريحانة للصناعات الغذائية 552

367,249شركة الظفرة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 553

366,150شركة النجمة الفضية الستيراد وسائل النقل و ملحقاتها التابعة لشركة مجموعة النجوم القابضة554

365,000شركة الفتح املبين لصناعة الكراسات واملنتجات الورقية املحدودة555

361,319شركة الوادي الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 556

359,900شركة تداول للتقنية اإللكترونية املساهمه املشتركة 557

358,419مصنع التواصل للصناعات الخشبية 558

358,225شركة الليبية السريعة لخدمات الطيران 559

357,363شركة الخليج الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 560

355,770شركة الليبية املتحدة لصناعة منتجات االخشاب561

354,938شركة السمت الستيراد االدوية واملعدات الطبية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل562

354,332شركة الراسخة الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها563

352,350شركة أغدية ليبيا إلستيراد املواش ي واللحوم 564

349,147شركة املنصور لصناعة حفاظات االطفال 565

347,122شركة الساند للصناعات الخشبية566

343,980شركة شمس الزهراء الستراد املواد الغذائية567

343,383شركة البطنان الستيراد االدوية البيطرية568

343,200شركة دار التجارة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم569



339,680شركة اليم الستيراد املواد الغذائية570

338,330شركة روان االمل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم571

337,111شركة األطلس العاملية الستيراد االدوية 572

335,840شركة زهرة االكليل الستيراد املعدات الطبية واالدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل573

332,922شركة سيران الستيراد االدوية واملعدات الطبية574

326,965شركة االفريقية الستيراد االدوية و املعدات الطبية575

325,000شركة االرض املروية الستيراد املواد الغدائية576

324,800شركة الرسالة الستيراد املواد الغذائية 577

323,631شركة الخيول الدهبية الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقتها578

321,077شركه النهضة الليبية لصناعة الكرتون واملنتجات الورقية579

320,000شركة غرناطة الدولية الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم580

319,950شركة العرجون الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم581

316,785شركة ربيع الدرب الستيراد وسائل النقل وملحقاتها582

315,305شركة املدينة مصراتة لصناعة الطالء و املعاجين وكميماويات البناء التابعة لشركة املدينة مصراتة القابضة 583

310,050شركة االنطالقة الحرة الدائمة الستيراد السيارات وقطع غيارها584

310,000شركة الراوي لصناعة االلبان ومشتقاتها 585

301,499شركة القصر امللكي الستيراد املعدات الطبية و الدوية و املستحضرات الطبية و مستلزمات االم و الطفل586

300,012شركة املجد الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها 587

299,646شركة روح ليبيا الستراد االدوية و املعدات و املستحضيرات الطبية و مستلزمات االم والطفل588

298,125شركة تيتان الستيراد املالبس واالحذية واملصنوعات الجلدية واملنسوجات والسجاد589

297,240شركة بالحاج العاملية لصناعة األبواب والنوافذ ومستلزمات الديكور590

295,224شركة نسائم ليبيا الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف591

293,676شركة البنيان العالي لصناعة االبواب ونوافد االستيل واالملونيوم والبي في س ي592

293,002شركة اتحاد االلكترونات الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية  593

289,721شركة مطلع الفجر الستيراد االدوية واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل 594

289,413شركة علوم االحياء للخدمات الطبية واملخبرية املساهمة 595

288,930شركة  العصور الستراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية596

288,370شركة مفخرة األرض الستيراد وسائل النقل وملحقاتها597

288,062شركة البحيرة الستيراد مواد التنظيف598

283,041شركة النماء الفالحي الستيراد املواد واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 599

277,700شركة حديد ليبيا الوطنية للصناعات الحديدية 600

277,500شركة التقدم الوطني الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 601



271,336شركة الفتح للمطاحن واالعالف 602

270,600مصنع امجد الثاني للصناعة مواد التنظيف603

269,500شركة رؤيا املستقبل الستيراد املواد الغذائية604

268,000شركة نور االمانة الستيراد االدوية واملستلزمات605

256,978شركة السهم الالمع الستيراد مواد البناء واملواد الصحية606

252,682شركة نسمة الستيراد منظومات تكييف الهواء والتدفئة607

250,875مصنع املستقبل للصناعات البالستيكيه 608

250,077شركة إيالف الدولية لبيع وتوزيع املواد املنزلية واالكسسوارات واملالبس واملنسوجات والعطور609

249,931شركة طرابلس النتاج االعالف الحيوانية 610

248,288شركة الغذاء الصحي الستيراد املواد الغذائية611

245,950شركة أزكى الستيراد وسائل النقل وملحقاتها612

244,120شركة املختصة إلستيراد املعدات واملستلزمات الطبية613

243,525شركة االيقونة الجديدة الستيراد لصناعة الهناقر والبوت املتنقلة 614

242,679شركة التاج الغذاء الذهبي الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم615

241,907شركة متين الستيراد مستلزمات االم الطفل 616

239,321شركة الطموح العربي الستيراد املواد الغذائية والفواكه الطازجة617

237,750شركة القويري للصناعات الحديدية618

236,232شركة مرجان البحر الستيراد االسماك املجمدة و املواش ي واللحوم619

232,578شركة واحات العاصمة إلستيراد املواد الغذائية 620

231,739شركة التسامي الستيراد االدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات االم والطفل621

231,530شركة ليبيا االزياء للمالبس والخردوات واملصنوعات الجلدية 622

231,507شركة كرم الضيافة الليبية للصناعات الغذائية والحلويات623

230,300شركة نجمة املجرة الستيراد املواش ي واللحوم  624

227,100شركة القلعة الحديثة الستيراد املواد الغذائية 625

226,400شركة جسور النهضة الستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم 626

225,058شركة اإلسراء الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 627

220,000مصنع حمودة لصناعة الصاج املضلع628

219,976شركة اإلنارة البيضاء الستيراد األجهزة واملواد الكهربائية وقطع غيارها و االجهزة االلكترونية وملحقاتها629

217,685شركة مجموعة االمل الطبية الستيراد االدوية واملعدات الطبية630

215,244شركة تمام الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية دات املسؤولية املحدودة 631

213,282شركة الفتح الستيراد املستلزمات الزراعية 632

212,196شركة القلعة للصناعات الخشبية 633



211,358مصنع االخوة لصناعة األبواب والنوافذ من األملنيوم634

209,939شركة أملاس الجديد الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي635

209,006شركة مفازا للصناعات البتروكيماوية636

209,000شركة الديوان الستيراد األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية 637

208,247شركة الرباط الوثيق إلستيراد املوش ي واللحوم638

208,182شركة امان الغد الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم639

202,647شركة الشاطئ لنظم املعلومات 640

201,857شركة االكليل الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف 641

201,175شركة االنماء الحديث لصناعة الزجاج و االملونيوم والبي في س ي 642

198,450شركة الزيتونة الطيبة إلستيراد املواد الغدائية واملواش ي واللحوم643

196,916شركة قوت اليوم لصناعة املواد الغذائية644

194,180شركة األسرة املثالية للصناعات الغذائية645

189,343شركة الضيافة الليبية لصناعة املواد الغذائية واملشروبات 646

189,289شركة أطايب الزاد للصناعات الغدائية املساهمة647

188,928شركة أطيب مذاق للصناعات الغذائية و االجبان ومشتقاتها648

188,494شركة بن فرج الستيراد االيطارات والنضائد املحدودة 649

185,888شركة العنفوان الستيراد الغدائية 650

184,800شركة ماس للصناعات البالستيكية 651

184,153شركة دنيا الصحة الستيراد االدوية652

183,022شركة التقدم للصناعات املعدنية والبالستيكية653

180,000شركة العطاء املتقدم إلستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 654

177,500شركة التحدي الصامد االول للصناعات الغذائية655

176,951شركة املمتاز للتوكيالت املالحية656

176,490شركة الجود الدولية الحديثة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 657

175,777مصنع املجدوب لقص وتشكيل الرخام 658

174,947شركة اريج الغذاء الستيراد املواد الغذائية 659

174,053مصنع النخيل للصناعات الغذائية660

171,000شركة الربيع لصناعة الطالء واملعاجين 661

170,500شركة االمل الزاهر للتعبئة والتغليف الغذائي662

169,004شركة الدقة االمنة الستيراد وسائل النقل وملحقاتها663

168,785شركة بشائر الفتح الستيراد السلع و املواد الغذائية 664

166,702شركة جسور التجارة الستيراد  املواد الغدائية والحيونات الحية665



166,611الشركة الفنية إلستيراد املعدات الطبية 666

165,888شركة ريماس الرائد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 667

165,112شركة املوعد الجديد الستيراد املواد الغذائية668

163,195شركة الكيل الوافي الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم669

162,108شركة الهرم لصناعة الطالء والعبوات البالستيكية املعدنية670

162,101شركة الحقل االخضر الستيراداالالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها671

160,920شركة مجموعة املرج الستيراد املواد الغدائية واملوش ي واللحوم 672

160,200شركة طيف الوفاء الستيراد املواد الغدائية 673

158,521شركة الرمال الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم674

157,203شركة الواحات املتجددة الستيراد املواد الغدائية 675

156,173شركة اليسر األفضل الستيراد املواد الغذائية و املواش ى و اللحوم 676

155,475شركة الشروق العاملية الستيراد املواد الغذائية و املواش ي و اللحوم677

152,195شركة البيداء الحديثة الستيراد األدوية واألمصال البيطرية678

150,150شركة االصاله الرائعة إلستيراد األثاث679

149,376شركة عصام وشركائه لصناعة القهوة680

148,747 شركة ليبتوس الستيراد املواد املنزلية والكهربائية 681

148,733شركة السنابل الخضراء إلستيراد املواد الغدائية 682

148,207شركة الزورد الستيراد مواد البناء واملواد الصحية 683

146,230شركة االكيد االكيد للخدمات الطبية684

146,155شركة دار الخبرة الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية685

144,298شركة الفخامة الذهبية للمطاحن الدقيق وصناعة األعالف 686

143,560شركة نجوم بالحاج ألستيراد األألت و املعدات الثقيلة و مستلزماتها و قطع غيارها و معدات و تجهيزات 687

142,621شركة الليبية العصرية الستيراد األدوية واملعدات واملستحضرات الطبية ومستلزمات األم والطفل688

139,968شركة شمال افريقيا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم 689

138,686شركة داري الستيراد االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها واالجهزة االلكترونية690

138,600شركة البحيرة إلستيراد املواد الغذائية 691

135,697شركة جاما ليبيا الستيراد وتوزيع املعدات الكهربائية وقطع غيارها692

135,459شركه الخيرات العامليه ألستيراد وسائل النقل وملحقاتها693

135,000شركة املالك الجديد الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة والخضروات واملواش ي واللحوم694

133,965شركة العمران الساطع الستراد املواد الخام695

133,650شركة ليبيا العطاء الستيراد املواد الغدائية 696

132,300شركة املزارع الحديثة الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية وقطع غيارها 697



131,926شركة نسيم البحر مصراتة للصناعات الغذائية 698

131,834شركة الريم الستيراد االدوية واملعدات الطبية699

131,434شركة نوي النخلة الستيراد املواد الغدائية واللحوم ومشتقات االلبان 700

130,900شركة الصانع لصناعة املواسير 701

129,812شركة البناء الراسخ الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها702

128,614مصنع الرحمة لصناعة األبواب و النوافد من األملنيوم703

128,400مصنع الربيع لصناعة مواد التنظيف 704

128,227شركة فالدلفيا املتحدة الستراد املواد الغدائية واملواش ي والفواكه705

127,792شركة مجموعة الفخامة الستيراد املالبس واملنسوجات706

126,684مصنع الصلب لصناعة الصاج املضلع707

126,400شركة أزهار الربيع لصناعة املناديل الورقية ذات مسئولية محدودة708

125,684شركة االمبراطور الزراعى الستيراد االالت واملستلزمات الزراعية709

125,627شركة نور طرابس لصناعة األبواب ونوافد واالملونيوم وبي في س ي واكسسوراتها710

125,118شركة العالم املض ي الستيراد  االجهزة واملواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها711

124,400شركة الريادة لصناعة االسفنج واملراتب 712

122,010شركة الصنوان الجديد الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم713

121,390شركة سوق الخميس لصناعة االعالف714

119,797شركة التنمية لصناعة االنابيب البالستيكية 715

119,109مصنع القندوز لصناعة حصيرة األملنيوم 716

118,002شركة سما االندلس الستيراد وتوزيع االدوية 717

117,175شركة األبريق الذهبي ألستيراد املواد املنزلية718

116,641شركة ليبيا بيتنا الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها719

115,363شركة ساندرا الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 720

114,885شركة األبار الدولية للخدمات النفطية تابعة لشركة مجموعة ناتكو لتجارة واألستثمارات القابضة721

114,761شركة الشط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها722

114,255شركة أس أر لخدمات الصيانة والحلول البيئية 723

114,091شركة الدقة الصحية الستيراد اجهزة ومعدات العظام واملستلزمات الطبية 724

113,601شركة الوادي الذهبي الستيراد املواد الغدائية والفواكه الطازجة واملواش ي725

113,556شركة سلطان للصناعات الغدائية وتعبئة املياه واملشروبات726

113,358شركة الجزيرة الكبرى لصناعة االلومنيوم والشبابيك الالستيكية 727

113,340شركة الرفيق الدائم الستيراد السيارات وقطع غيارها728

113,205شركة الراية الستيراد املختبرات واملعامل الطبية729



112,894شركة النبراس الستيراد االالت واملستلزمات الزارعية وقطع غيارها730

111,460شركة الخليج الزاهر لصناعة املواد الغذائية731

109,665شركة بصريات طرابلس الستيراد البصريات وملحقاتها732

109,241شركة االطار الستيراد وسائل النقل وملحقاتها733

107,500شركة االتحاد العربي الستيراد املعدات واملستلزمات الطبية 734

106,667شركة املجد الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 735

106,250شركة املستقبل الراسخ الستيراد املواد الغذائية736

105,662شركة اساس العاملية الستيراد مواد الزينة والخردوات ومواد التنظيف737

100,101شركة املض ي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية738

100,000شركة السيرة الطيبة الستيراد املواد الغذائية739

100,000شركة املزن الستيراد الكبريت ومستلزماتة والوالعات740

99,981شركة املائدة الطيبة الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 741

99,200شركة سمنو لصناعة وتعبئة وتجهيز املواد الغذائية والبقوليات واملكسرات والبن  ذات مسؤلية محمدودة742

98,950شركة التهادن الستيراد الكتب والقرطاسية 743

98,282شركة النواة االولى الستيراد االجهزة الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها744

97,980شركة الساقي لتعبئة وتغليف املياه و الزيوت و املشروبات وكافة املواد الغذائية 745

97,798شركة الجوهرة الدولية إلستيراد املواد الغذائية746

97,544شركة باب افريقيا الجديدة للصناعات الغدائية747

97,058مصنع العصامي لصناعة الطالء 748

96,780 شركة الزاجل الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم749

96,000شركة قصور سكرة الستيراد املواد الغذائية واللحوم واملواش ي 750

94,590شركة النور الحديثة الستيراد املواد الغذائية  751

92,750شركة الدولية طرابلس للخدمات التعليمية752

91,501شركة القطاعات الحديثة لصناعة األملنيوم753

87,661شركة السالمة املهنية للمعدات السالمة وتجهيزات الطرق والبيئة754

87,600شركة شهد املدينة للصناعات الغذائية 755

86,292شركة مدائن سبأ الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم756

83,000شركة املتأصلة الليبية إلنتاج والتنمية واالستثمار الزراعي والحيواني 757

79,418شركة خزفية الستراد واملواد البناءواملواد الصحية 758

79,405شركة داري التجارية إلستيراد وسائل النقل وملحقاتها 759

77,250شركة االفق التدريجي لصناعة مواد البناء 760

76,860شركة املزن الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم761



75,247شركة جبال الصفوة الستيراد مواد البناء واملواد الصحيةوملحقاتها762

74,779شركة دار الكرم الستيراد املستلزمات واملعدات الطبية 763

73,980شركة بريق العصر الدولية الستيراد مواد البناء والصحية وملحقاتها764

72,200شركة الرفاق الجدد الستيراد املواش ي واللحوم765

71,955شركة االكاديمية الليبية لالتصاالت واملعلوماتية التابعة لشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلو766

71,543شركة التفوق الستيراد املالبس واملنسوجات واملصنوعات الجلدية 767

70,763شركة االروقة لصناعات الغذائية768

70,000مصنع النهضة لصناعة املالبس769

69,220شركة النور االولي للصناعات الغذائية770

67,500شركة البستان الراقي الستيراد املواد الغذائية 771

67,200مصنع ابوبكر سالم ملوق لصناعة الورق 772

66,458شركة النوافد العصرية لصناعة البى الفى س ي واالملونيوم773

66,094شركة أطلس الدولية الستيراد وسائل النقل وملحقاتها 774

64,348شركة ليبيا الوطنية األولي للصناعات الخشبية وصناعة االثاث بجميع انواعه 775

64,000شركة الربيع لصناعة الحفاظات ولوازم العناية الصحية واملنظمات776

62,732شركة فوناس ليبيا الستيراد وبيع االثاث و مكمالتها 777

62,550شركة ربوة الغرب الستيراد املواد الغذائية 778

62,200شركة ايادي الرواد لتعبئة املنظفات وتغليفها 779

57,812شركة طيبة الدولية الستيراد االثاث ومكمالته 780

57,466شركة ميان الحديثة الستيراد املواد الغدائية و املواش ي و اللحوم781

54,025شركة الرقة الستيراد املعدات واملالبس الرياضية782

52,695شركة املراعي الناعمة ملطاحن الدقيق وصناعة االعالف ومضارب االرز783

52,327شركة الندى لصناعة االلبان ومشتقاتها784

51,250شركة لبيكا لصناعات الغذائية785

51,008شركة املرجان لصناعة مواد التعبئة والتغليف786

50,060شركة مسايا الشام للخبيز و الحلويات 787

47,928شركة الحقول الخضراء إلستيراد املعدات واملستلزمات الزراعية املساهمة 788

45,750شركة ألفا للصناعات الكيماوية789

45,600شركة بئر حزوا الستيراد املواد الغذائية واملواش ى واللحوم790

45,000شركة جنان الوادي للصناعات الغدائية791

44,356شركة العصر الحديث الستيراد املواد الغذائية واملواش ي واللحوم 792

44,158شركة املختار للتأمين املساهمة 793



42,000شركة القلتة للصناعات الهندسية 794

41,455شركة الهدف السامي الستيراد املواد املنزلية والكهربائية795

40,200شركة الوفاء للصناعات الكيميائية796

35,301شركة الطيب لصناعة األعالف 797

35,000شركه دادس للمطاحن واالعالف ومضارب االرز 798

32,540شركة قصر املنارة الستيراد األثاث799

27,301شركة االبداع املتطور الستيراد املواد الغذائية املواش ي واللحوم800

27,055شركة أصداف الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها801

26,265شركة التهادن للصناعات الورقية802

24,960شركة شجرة الديكور الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها803

16,119شركة اعمار املتوسط الستيراد مواد البناء واملواد الصحية وملحقاتها 804

15,886شركة منار الغد الستيراد املواد الغذائية املساهمة 805

11,966شركة هاي كالس لالتصاالت والتقنية 806



القيمة بالدوالر األمريكي السلع أو الخدماتالترتيب

226,201,784مستلزمات انتاج وتشغيل1

PVC92,998,461مواد خام ملستلزمات صناعة االملونيوم والـ 2

70,042,385قمح صلب3

69,510,431حديد4

59,425,358السكر5

55,227,492معدات الكترونية 6

45,507,474السيارات7

42,403,960مواد تنظف8

41,813,600ذرة9

39,755,158مواد بناء10

39,520,777أجهزة هاتف محمول ومالحقاته11

38,798,903زيت طهي12

36,902,840االالت زراعية13

33,604,278قمح طري14

31,851,906كرتون15

30,685,654تونة16

28,142,455مواد بناء خاص باالرضيات والبالط17

26,257,955اجهزة ومعدات تبريد وتكييف18

24,698,000شعير19

22,401,233أثاث أخر20

22,133,196اجهزة كهربية متنوعة21

22,041,170مواد وأوراق تعبئية وتغليف22

21,468,066صويا23

21,438,251معجون طماطم24

21,433,048مصبعات25

طلبات التغطية املقبولة 

قطاع خاص - حسب تصنيف السلع أو الخدمات 

(2023 / 02 / 28 - 1/1)خالل الفترة 

" 
ً
"مرتبة تنازليا



20,580,742البسكويت والشكالطة والحلوة26

19,796,559إطارات27

19,731,092ورق تعبئئة وتغليف28

18,560,281لحوم مجمدة29

18,242,895أدوية 30

17,898,930دواجن ولحوم دواجن مجمدة31

17,738,936حليب اطفال32

16,922,227سجائر وتبغ بإنواعه 33

16,353,690مستلزمات طبية34

15,482,780معدات طبية35

14,453,323عجول36

14,373,000اخشاب37

13,859,057طوب حراري38

13,340,708حفاظات39

12,677,855اعالف40

11,936,511حليب مجفف41

11,604,219جبنة مطبوخة42

10,401,023علب فارغة43

10,243,601شاشات44

9,819,247زيوت السيارات واالالت45

9,642,229مواد منزلية وكهربائية46

8,457,337حليب مبخر47

8,449,779شاهي48

7,614,107مستلزمات انتاج زراعية49

7,425,127أجهزة حاسب الى وملحقاته50

7,399,664مالبس51

7,257,334أسمدة 52

7,130,834مواد صحية53

7,000,748مشروبات وعصائر54

6,937,478أالالت ثقيلة55

6,900,839جبنة شرائح56

6,309,284تالجات57



6,268,350فواكه بجميع أنواعها58

6,245,094مواش ي حية 59

6,132,035مضافات ومكمالت أعالف60

5,995,503أجهزة كهربية ومنزلية متنوعة61

5,904,890مستلزمات صناعة حلويات62

5,139,297حديد تسليح لفات63

4,991,594مولدات كهربائية 64

4,948,402حليب معقم65

4,926,175موادخام لصناعه مواد التنظيف66

4,896,689حليب مركز67

4,777,091األرز68

4,674,562مصاريف شحن بضائع69

4,527,530دعم فني70

4,471,687االت أخري71

4,439,175جبنة مثلثات72

4,277,063كيكات وخبيز وخبز73

4,258,910بن و قهوة 74

4,223,670االيطارات بإنواعها 75

4,081,065حضائر دجاج76

4,007,643مواد قرساطية77

3,851,293مستلزمات ام وطفل78

3,680,360مستلزمات عناية بالجسم79

3,560,349قطع غيار 80

81SOLTANE AVIATION SERVICES3,424,321

3,203,848روائح خام لصناعة مواد التنظيف 82

2,930,412مصاريف شركة أويا للطيران83

2,777,829نضائد84

2,767,412غساالت صحون و ميكروويف85

2,679,134(CHIPS)رقائق بطاطا محمصة 86

2,285,890البان 87

2,244,673أفران منزلية88

1,925,805مواد خام لصناعة االلبان89



1,441,137سمن90

1,435,710اثاث منزلي91

1,402,877بطاطا مجمدة92

1,355,525زيتون93

1,323,278مواد خام94

1,257,244بقوليات95

1,240,260بيض وبيض مخصب96

1,234,598كسكس ي97

AERO Partners LCC1,180,786أقساط إعادة تأمين -ملتحدة للتأمين98

1,175,948أحذية99

1,165,437مواد و تحاليل طبية100

1,159,447خدمات استشارية عامة101

1,134,770سجاد بإنواعه102

1,085,446أسماك مجمدة103

1,050,785مكرونة104

MSN 2878 leasing Limited 1,037,964حوالة لصالح  105

987,421مصاريف عمليات التشغيل بمطار اسنطبول106

842,563حوالة مباشرة لصالح ديوان الطيران املدني بتونس107

790,571معدات ورش108

MSN 2954 leasing Limited 787,234حوالة لصالح  109

769,837أسمنت110

738,873زبدة111

669,240سبائك حديدية112

665,583كاتشب وصلصة113

660,378معدات مطاعم ومقاهى114

631,325مجمدات منزلية115

AWAS AVIATION585,000 لصالح 2935إستهالك وصيانة الطائر 116

572,957مستلزمات العنايه بالشعر117

PROMEDI DIS TICARET LTD STI549,330حوالة مباشرة لصالح 118

540,352خميرة119

495,578أدوية بيطرية120

482,920(كل انواع الخضروات)خضروات 121



122MALTA AIR TRAVEL LTD451,484

425,000عسل نحل123

AWAS Aviation Trading DAC 376,390حوالة لصالح  124

2021360,000إجار طائرة االساس ي نوفمبر 125

346,098مكمالت غذائية126

AERO PARTNERS LLS344,580حوالة مباشرة لصالح 127

342,643أغدية أطفال128

342,500 االملانيةAVIATIONحوالة مباشرة لصالح شركة 129

313,875حليب طازج130

303,892الكاكاو 131

302,500فواكه بحر مجمدة132

294,401بذور133

EUROCONTROL287,575حوالة مباشرة لصالح 134

250,100معدات اتصاالت135

238,252مصاريف تدريب أطقم جوية136

216,976(كورنفلكس)رقائق ذرة 137

Ccheck205,000مصاريف تكاليف الصيانة والكشف الروتيني طائرات138

188,165(351962) 2878مصاريف استهالك وصيانة الطائرة 139

SKY ONE FZE180,000حوالة مباشرة لصالح 140

167,530معدات وتجهزات اخري141

2935154,652صيانة واستهالك طائرة عن شهر مارس طائرة142

SINVs152,808سداد مصاريف صيانة وزيوت طائرات للفواتير 143

149,200مياه مبرد سيارات144

147,464مربي145

125,684مبيدات146

120,544االثاث املكتبي147

95,159كريمة حلويات 148

93,312مصاريف صيانة وقطع غيار طائرات149

93,255مبيدات ومطهرات  150

87,488دقيق جاهز151

81,969حلوة شامية152

76,343أعمال عمرات ومساعد فنية153



71,955تكاليف تدريب للمنظومات الحديثة154

155Security Deposite57,883

156AWAS IRELAND LIMITED55,049

societe africane de resassrance  44,158املتحدة للتأمين 157

43,300هريسة158

34,180أستشارات خدمية159

15,725شراء قطع غيار-حوالة مباشرة 160

10,525حواالت طيران161



القيمة بالدوالر األمريكي بلد املنشأالترتيب

359,588,687مصر 1

336,175,100تركيا 2

131,022,331الصين 3

120,190,125تونس 4

116,178,777الهند 5

112,146,618روسيا االتحادية 6

58,359,997إيطاليا 7

52,723,144أوكرانيا 8

47,059,083اإلمارات العربية املتحدة 9

43,356,706املانيا 10

30,888,123البرازيل 11

27,637,244إسبانيا 12

25,723,462تايالند 13

24,705,475األرجنتين 14

18,554,512كوريا الجنوبية 15

18,339,817الواليات املتحدة 16

16,919,352هولندا 17

14,059,319اندونيسيا 18

12,435,295فرنسا 19

12,255,180أيرلندا 20

11,737,203بلجيكا 21

طلبات التغطية املقبولة 

قطاع خاص - حسب بلد املنشأ 

(2023 / 02 / 28 - 1/1)خالل الفترة 

" 
ً
"مرتبة تنازليا



10,853,579اليابان 22

9,672,254اململكة العربية السعودية 23

9,406,740سويسرا 24

9,201,185اوروبا25

8,254,300كندا 26

7,860,428سريالنكا 27

7,354,338اليونان 28

7,266,172بولندا 29

6,720,750عمان 30

6,645,682إكوادور 31

32( اململكة املتحدة )بريطانيا   6,618,999

6,521,273السويد 33

5,333,302نيوزيلندا 34

5,225,000رومانيا 35

4,957,679النمسا 36

4,955,450آسيا37

3,635,011املجر 38

3,175,345كولومبيا 39

2,884,319الدنمارك 40

2,062,646فيتنام 41

1,969,302البرتغال 42

1,813,230املغرب 43

1,698,000أوروغواي 44

1,612,737ليتوانيا 45

1,147,151ماليزيا 46

1,107,894بلغاريا 47

1,050,705األردن 48

767,459سلوفينيا 49



591,240كوستاريكا 50

451,484مالطة 51

431,948لبنان 52

425,948الجزائر53

395,075البحرين 54

342,643سنغافورة 55

338,041ناميبيا 56

301,397بنجالديش 57

254,912لوكسمبورج 58

206,656قبرص 59

148,964املكسيك 60

93,321غينيا االستوائية 61

62,200قطر 62



القيمة بالدوالر األمريكي البلد املستفيدالترتيب

855,799,315اإلمارات العربية املتحدة 1

146,811,953تركيا 2

109,975,503سويسرا 3

98,470,489تونس 4

84,825,232إيطاليا 5

48,370,101مصر 6

46,971,578الصين 7

40,872,976إسبانيا 8

9( اململكة املتحدة )بريطانيا   37,029,183

26,658,946كوريا الجنوبية 10

25,057,797تايالند 11

24,000,378النمسا 12

22,393,647املانيا 13

S.A.R .19,384,081هونج كونج 14

17,923,079هولندا 15

17,553,115فرنسا 16

10,256,714كندا 17

10,155,027اليابان 18

6,720,750عمان 19

6,593,460الهند 20

5,451,026السويد 21

طلبات التغطية املقبولة 

قطاع خاص - حسب البلد املستفيد 

(2023 / 02 / 28 - 1/1)خالل الفترة 

" 
ً
"مرتبة تنازليا



5,333,302نيوزيلندا 22

4,826,798بلجيكا 23

4,804,758اململكة العربية السعودية 24

4,698,651مالطة 25

4,585,237املغرب 26

4,440,566املجر 27

3,982,242البحرين 28

3,822,413الدنمارك 29

3,764,400رومانيا 30

3,708,220األردن 31

3,584,062الواليات املتحدة 32

2,805,428سريالنكا 33

2,729,223بولندا 34

2,487,713اليونان 35

1,897,759البرتغال 36

1,615,709أيرلندا 37

1,589,433بلغاريا 38

1,557,592لوكسمبورج 39

1,504,207ليتوانيا 40

1,455,925قبرص 41

1,388,249ماليزيا 42

1,329,647موريشيوس 43

1,317,639أوكرانيا 44

1,039,206اندونيسيا 45

440,904فنلندا 46

425,948الجزائر47

410,822سنغافورة 48

403,717فيتنام 49



335,840لبنان 50

143,560تايوان 51

104,589سلوفينيا 52

62,200قطر 53
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