تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة للشركات
لسنة 2022
ر .م

العنوان

اسم الشركة

هاتف

الموقع االلكتروني

البريد االلكتروني

فاكس

1

االمانة العالمية الستيراد اجهزة االتصاالت

طرابلس/حي االندلس

217194442

aimen@amanags.com

214772622

2

االداء المتقن للشبكات المشتركة

طرابلس/بن عاشور

3

االبتكار لالنظمة المعلوماتية

طرابلس/أبونواس

4

اقمار الجزيرة الستيراد االجهزة االلكترونية ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

213617718
217191004
217191002
217243335

mbessa@aladamutkan.com
info@ebtekarmedia.com
sales@ebtekarmedia.com
info@akmaraljazeera.com

213617718
217243335 www.akmaraljazeera.com

5

روافد ليبيا لالتصاالت والتقنية

طرابلس/طريق المطار

217227322

t.ellafi@rltt.net

217226009

6

الريادة للرقميات وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

214781229

info@alriyada-net.net

214781229

7

الرسالة الواردة لالتصاالت والتقنية والتدريب ذ.م.م

طرابلس/السياحية

217233337

info@alresalah.ly

8

الربيعي لالتصاالت والمعلوماتية المساهمة

طرابلس/سوق الجمعة

217254235

9

الرؤية االلكترونية لتقنية المعلومات المساهمه

طرابلس/فشلوم

213400998

10

البوصلة لتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/برج طرابلس

213362509

telecom@alrabie.ly
ahmed.krakshi@e-visiongroup.com
info@e-visiongroup.com
tareg@tripolicompass.com

11

الوصل لالتصاالت والتقنية المساهمة

طرابلس/شارع الظل

12

الوصال لالتصاالت وتقنية المعلومات

بنغازي/البركة

13

الهاتف االول لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

14

المنتهى لتقنية المعلومات المساهمة ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

15

الشفرة لالتصاالت وخدمات التقنية ذ.م.م

طرابلس/طريق السور

16

السارب لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/جنزور

17

الزرقاء للرقميات واالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/قرقارش

18

المسافة لتطوير تقنية المعلومات المحدودة

طرابلس/شارع النصر

213607513
917127007
927259011

khalid@wesal.ly

912159802

Mqritli@gmail.com

926385319
925200025
0913900000
0917000217
925174383
925002818
214832984
912199672
927912420

نوع الخدمة
ترخيص مزود
خدمات انترنت

ترخيص خدمات
مضافة

ترخيص خدمات
تتبع االساطيل

ترخيص فيسات

√

√
√

√

√

217191004 www.abtekarmedia.com

213502052

√
√
√

213362510
213607513

f.nasr@alwasal.ly

214773335

Info@almontaha.ly

√

214811301

eeits-FARES@yahoo.com
ashrof-dikna@yahoo.com

√

ad@s1curogroup.com

info@alzarka.ly
aligaddah@alzarka.ly

√

info@masafa.ly

√

21

المتوسط لتقنية االتصاالت المساهمة

طرابلس/ميزران

214449950

info@medtt.com

22

دولفين لالتصاالت

طرابلس/عمر المختار

913220583

m.fighi@dolphintele.com

214446071

23

جيجا لإلتصاالت والتقنية المحدودة

طرابلس/ابونواس

217212040

info@giga.ly

214835913

24

جوالي للخدمات المضافة لالتصاالت ذ.م.م

طرابلس/النوفليين

217227223

sales@jawal.com

213401633

25

تيترا لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/شارع خليفة الزائدي

214447867

tetratec@tetra-tech.net

214447867

√

info@bsisp.ly

213333900

√

20

naser.mustafa@gmail.com

√

26

بيت الشمس لالتصاالت الحديثة

27

ايقونة لتقنية المعلومات و االتصاالت

مصراتة -الدائري الثاني

28

مجموعة االتصال لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/زاوية الدهماني

923236802

cgct.communication@gmail.com

29

فضاء قورينا للخدمات االعالمية ذ.م.م

طرابلس/تاجوراء

217218506

qamody@yahoo.com

217215806

30

عابرة الصحراء لالتصاالت والمعلوماتية المساهمة

طرابلس/النوفليين

abdalla@transsahara.com

213406686

√

214780126

√
√
√

5126601222 www.icona.ly

info@icona.ly

طرابلس/حي االندلس

213402753
213409867
214780124

info@@siliconlibya.com

32

هيرمس لتقنية االتصاالت المشتركة

طرابلس/قرقارش

214835137

saleh.b@hermes.uk.com

33

منارة لالتصاالت والتقنية

طرابلس/سوق الجمعة

213621991

info@manara.com.ly

213621992

34

مسارات لتقنية المعلومات المساهمة

طرابلس/بن عاشور

213633984

commercial@sms.com.ly

213633984

35

مجموعة الرقميات لالتصاالت والمعلوماتية المساهمة

طرابلس/شارع الجرابة

213606994-5

info@digitalgroup.ly

213602101 www.digitalgroup.ly

36

تاله لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/باب بن غشير

217112078

info@tala.com.ly

37

البوابة لالتصاالت والمعلوماتية

طرابلس/سوق الجمعة

913361944

info@gateway.ly

38

ماس لتفنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/النوفليين

217100477

info@mass.ly

39

مكمداس للخدمات اإلعالمية

40

أيسيس ليبيا لالتصاالت والتقنية االلكترونية المساهمة

طرابلس -زاوية الدهماني

41

اإلعالم الجديد لتقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/حي االندلس

42

التقدم الحديث لتقنية المعلومات واالتصاالت

بنغزي/البركة

913481442

info@tict.ly

43

العين للخدمات االعالمية

بنغازي/الفويهات

612231792

info@al3in.ly

612231793 www.al3in.ly

44

الشبكة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/قرقارش

214844494

info@smart.net.ly

214844495 www.smart.net.ly

45

رؤى ليبيا لالتصاالت والخدمات المضافة

طرابلس/حي االندلس

912125466

info@visionsly.com

46

بيزاتك للتفنية واالتصاالت

طرابلس/شارع الشط

912188865

info@btt.com.ly

47

الوسيط الدولي للخدمات االعالمية

طرابلس/حى دمشق

912222220

48

روابط لالستشارات والتقنية

طرابلس/حي االندلس

919542660

49

اتصاالت صفر تسعة لخدمات االتصاالت

طرابلس/برج طرابلس

213338832

info@alwaseetly.com
ousama.abushagur@rawaabit.ly
f.elbarrani@rawaabit.ly
med_ar_group@yahoo.com

213330587

50

نور لتقنية االتصاالت المساهمة

طرابلس/سوق الجمعة

217276600

info@nourglobal.com

217276600

√

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

info@macmadas.ly

545250731 www.macmadas.ly

m.mekkati@isys.mobi.com

213407254 www.isys.mobi

√

info@newmedialibya.com

213604753 www.newmedialibya.com

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

www.titc.ly

√

www.visionsly.com

213409796 www.btt.com.ly
www.alwaseetly.com

√
√
√

√

√
√
√
√

1

√

√
√

www.mass.ly

سرت

√
√

√
√
√

√

√

0914030295
0545250730
0213407252
0213407253
919620786

√

√

طرابلس/شارع النصر

31

√

√

213340041
213340071
5126660122

سيليكون للحلول الهندسية المساهمة

√
√

√

214449525

19

المثال لالتصاالت وتقنية المعلومات

√
√

√
√

methil.libya@gmail.com

طرابلس/طريق السواني

√
√

√

214805230

المثالية لخدمات االتصاالت ذ.م.م

√
√

213407914

919886226
928204419
214809910

طرابلس/حي االندلس

√
√
√
√

√
√

√
√
√

ترخيص إستيراد
وبيع معدات االتصاالت

√

√

√

√
√

√
√

ترخيص خدمات
مركز اتصال مستقل

تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة للشركات
لسنة 2022
ر .م

العنوان

اسم الشركة

هاتف

البريد االلكتروني

فاكس

الموقع االلكتروني

51

الشفق المنير لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/بن عاشور

217102222

info@alshafak.com

213615364 www.alshafak.com

52

التواصل السريع لخدمات االنترنت

طرابلس /حي االندلس

214770325

info@rapidcom-isp.com

214770325

53

أوزون الجديد لالتصاالت والتقنية

الجميل -المنشية

254120845

n.alaried@zone.ly

www.zone.ly

54

االثير لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

درنة

923336162

alatheer@mail.com

www.alatheerit.ly

55

سنا لالتصاالت والتقنية

زليتن

913027744

info@stt.ly

www.stt.ly

56

أبراج ليبيا لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

الزاوية -شارع جمال عبدالناصر

924100019

khaled.nussair@gmail.com

www.ltc.net.ly

57

أفاق التقنية لتقنية المعلومات المساهمة

طرابلس /حي االندلس

913770999

info@ajs.ly

58

صدى ليبيا لالتصاالت والتقنية المحدودة

طرابلس /حي االندلس

926769129

info@sl-tt.com

www.sl-tt.com

59

الجومان لتقنية المعلومات

بنغازي

614726233

info@aljoman.org.com

www.aljoman.org

60

قورينا الجديدة لتقنية المعلومات ذ.م.م

قصر خيار-القرة بوللي

927926878

coreenanew@gmail.com

61

النوافذ لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

طرابلس/ابو ستة

914026984

info@nawafed.ly

62

إيراسا لالتصاالت ذ.م.م

طرابلس/شارع  20رمضان

217102000

maged.elmabruk@irassa-holding.com

63

البيانات الرئيسية لتقنية االتصاالت والمعلوماتية

بني وليد

913505450

Ashweikh@gmail.com

64

ليبيا تكنيك لالتصاالت والتقنية

البركة/بنغازي

913760304

info@libyatech.ly

www.libyatech.ly

65

ليبيا المستقبل لخدمات االنترنت والشبكات وتكنولوجيا المعلومات

بنغازي

925117857

66

الربط الرقمي لالتصاالت وتقنية المعلومات

اجدابيا  -شارع طرابلس

915999901

67

هاى كالس لالتصاالت وتقنية المعلومات

شارع فلسطين  -طبرق

913864161

info@LFisp.net
info@alranet.net
alraet2012@hotmail.com
info@hiclass.ly

www.LFisp.net

68

الكفاءة المتقدمة لالتصاالت وتقنية المعلومات

بن عاشور  -طرابلس

913240006

info@enet.ly

www.enet.ly

69

ايرازا لتوريد وتركيب وصيانة الشبكات وتقنية المعلومات

درنة-شارع عمر المختار

913979304

info@iraza.ly

21863262615 www.iraza.ly

70

زاجل ليبيا لالتصاالت والتقنية المعلوماتية

طرابلس/صالح الدين

919549509

info@zajellibya.com

71

فريق الجبل لخدمات االتصاالت

غريان-القواسم

944505302

21480312 www.ajs.ly

www.nawafed.ly

217102000 www.irassa-holding.com

645623121 www.alrabet .net
627621655 www.hiclass.ly

www.zajellibya.com

72

هاى كالس لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس  /السراج

913223276

info@impulse.ly

www.impulse.ly

73

أسيل لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/صالح الدين

214905021

info@aseal.ly

www.aseal.ly

74

السهم الفريد لالتصاالت والتقنية والرقميات

ترهونة

913880973

75

األفق الرقمي للتقنية والرقميات

سرت

913704224

wd202002@gmail.com

76

أورنج ليبيا لالتصاالت والتقنية الحديثة

الجميل-المنشية

914414919

alzeetonaa2013@gmail.com

77

عراقة التواصل لالتصاالت وتقنية المعلومات

غريان-تغسات

918127140

abl1522@yahoo.com

78

امازون ليبيا لالتصاالت والتقنية

طرابلس/غوط الشعال

919665769

alzeetonaa@gmail.com

79

الفلك للخدمات المعلوماتية

طرابلس/برج طرابلس

213351611-12

1543111919
www.orange.net.ly

www.amazon.net.ly

info@alfalak.ly

213351613 www.alfalak.ly

80

اوزون ليبيا لالتصاالت و التقنية

الجميل-المنشية

912114858

alzeetonaa@gmail.com

252302381 www.libyawifiairmax.com

81

المهام لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس  /السراج

916151006

info@almham.ly

82

الخط األول لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس /ابوسليم

912110392

g.eledrissi@gmail.com

213339491

83

نبراس ليبيا لالتصاالت وتقنية المعلومات

بنغازي /شارع 23يوليو

619082440

k.elessawi@nepras-libya.com

619082450 www.nebras-libya.com

84

البوابة لإلتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/برج طرابلس

213362560-59-58-57

siraj.Burshan@elbuwaba.com

213362556

85

االلليبية الدولية للتكنولوجيا وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

214773042

ahmed@lict.com.ly

86

الحداثة العالمية لإلتصاالت

مصراتة-شارع البلدية

512661042

f.mlitan@alhadathah.com

87

أيون لإلتصاالت والتقنية

بنغازي -الفويهات

925129699

info@iontel.com

88

لينك لتقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/حي االندلس

917706254

www.almham.ly

www.lICT.COM.LY

512661043 www.alhdathah.com
www.iontel.com

89

عالم االتصاالت الحديثة لالتصاالت السلكية والالسلكية

طرابلس/بن عاشور

213614498

modernworld@mwc.ly

213351111

90

سما العالم لالتصاالت وتقنية المعلومات

بنغازي -الفويهات

612232684

info@samaalalm.com

612232684 www.samaalalm.com

91

االلفية الليبية لخدمات االتصاالت والشبكة المعلوماتية المحدودة

طرابلس-سوق الجمعة

912131209

a.saad@thirdmc.com

217266000

92

الكهف لالتصاالت وتقنية المعلومات

مصراتة-الجامع العالي

912141900

elkahf-2009@yahoo.com

512660670

93

سماء العرب لتقنية االتصاالت المساهمه

طرابلس -شارع عمر المختار

913732032

info@arabskys.com

214904679

94

الكبرى لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

913202530

kubraisp@gmail.com

95

االنامل لالتصاالت و تقنية المعلومات

مصراتة-شارع بنغازي

913856271

abobakrhadiya@yahoo.com

96

البصيرة لتقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/قرقارش

910864733

info@AL-Basera.com

97

ارقام لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس-شارع الجمهورية

925192732

98

سارية الجبل لالتصاالت والتقنية

طرابلس/حي دمشق

919554624

n.libya@yahoo.co.uk

99

أزر للمعلوماتية والحلول اإلعالمية

طرابلس-السياحية

217249888

info@azr.ly

217249888 www.azr.ly

طرابلس-الظهرة

945399247

info@rebianatech.com

213346505 www.rebianatech.com

 101الحياة الرقمية لتقنية المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية

طرابلس/قرقارش

913400238

contact@digitallife.ly

217166029 www.digitallife.ly

 102التصميم الدقيق لبرمجة الكمبيوتر وتقنية المعلومات و االتصاالت

طرابلس/باب بن غشير

927141312

MUH@MDS.ly

 100ربيانا لالتصاالت و تقنية المعلومات

نوع الخدمة
ترخيص مزود
خدمات انترنت

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

www.AL-Basera.com

satt.ly

www.MDS.ly

 103حلول الترقيم لالتصاالت والخدمات المضافة وتقنية المعلومات

طرابلس/طريق المطار

912121497

gritli1962@gmail.com

 104المتصل لالتصاالت والتقنية

طرابلس-تاجوراء

217280200

info@motacell.com.ly

213692099 www.motacell.com.ly

 105أرتك للحلول التقنية

طرابلس/قرقارش

912140924

info@arttech.ly

214770765 www.arttech.ly

2

ترخيص خدمات
مضافة

ترخيص خدمات
تتبع االساطيل

ترخيص فيسات

ترخيص إستيراد
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ترخيص خدمات
مركز اتصال مستقل

√

√
√

√

√

√
√
√

√
√

√

√
√

√

√
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة للشركات
لسنة 2022
ر .م

اسم الشركة

العنوان
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البريد االلكتروني
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 106الحياة لإلعالم المساهمة

طرابلس/طريق المطار

217212222

info@alhayatmedia.com

 107تكنولوجيا اإلعالم للخدمات اولتقنية االعالمية

طرابلس/ابوسليم

912141272

info@mediatech.ly

 108اتصاالتنا لخدمات االتصاالت

طرابلس/يرج طرابلس

913201122

m.naser@gmx.com

 109وطني لالتصاالت وتقنية المعلومات (نسيم ليبيا)

طرابلس/زاوية الدهماني

914444250

 110الوان للخدمات االعالمية

بنغازي-شارع االستقالل

925109033

alla-zobi@yahoo.com

 111بر دايم لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

917320511

mahmoudmohy@yahoo.com

 112البوابة االلكترونية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

912158333

veronepm@alzahra-group.ly

214776064 www.eportal.ly

 113الشبكة الذهبية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

214780333

info@gn.com.ly

214780333 www.gn.com.ly

 114سما ليبيا لتقنية االتصاالت المساهمة

طرابلس/سوق الجمعة

923170084

CTO@samalibyatt.net

214841603

 115الصلة لتقنية المعلومات واالتصاالت المساهمة

طرابلس/سوق الجمعة

923757539

 116امنية لالتصاالت والتقنية

بنغازي-شارع مصراتة

924836009

info@tit.com.ly

 117تليل لالتصاالت السلكية والالسلكية المساهمة

طرابلس/قرقارش

912189041

laswed@gmail.com

 118االبل للنشر والتوزيع ش.م.م

بنغازي/حى سيدي حسين

619097110

 119التفاني لالتصاالت والتقنية المساهمة

طرابلس/سوق الجمعة

217276777

 120الصمود لالتصاالت والمعلوماتية

مصراتة/زاوية المحجوب

913241768

sctlibya@yahoo.com

طرابلس/حي االندلس

214782018

 122الراية الجديدة لخدمات االمن والسالمة المساهمة

طرابلس/مجمع عمر المختار

 123ليبيا المسار للتقنية وخدمة المنظومات

121

www.mediatech.ly

6190802423
www.paradigmlibya.com

61908721
217279555 www.tafani.ly
217775610

214442573

nrsss.l7feb@yahoo.com

طرابلس/تاجوراء

912161718

info@Iss-ly.com

213699369 www.Iss-Iy.com

 124العنقاء لتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

918220090

ankaa2014@gmail.com

 125اتصاالت ليبيا المتحدة لالتصاالت والتقنية

طرابلس/السياحية

912095533

ar_alarwi@yahoo.com

 126الحصن الحديث الستيراد أنظمة المراقبة

طرابلس/غوط الشعال

917546438

newalhisn911@gmail.com

www.al-hisn.com

 127التعقب لتقنية المعلومات

طرابلس/شارع ولي العهد

927621303

info@attaqubgps.ly

www.attaqubgps.ly

 128التفوق للتقنية الحديثة

مصراتة  /ذات الرمال

512662115

info@attafwaq.ly

512662116 www.attafwaq.ly

 129أبابيل لإلتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس /بن عاشور

927352580

info@ababeel.ly

213615633 www.ababeel.ly

 130السالمة الليبية لتقنية وأنظمة المعلومات

مصراتة /عمارات الجامع العالي

924378185

alssalam-its051@yahoo.com

 131الليبية المتكاملة لالتصاالت المساهمة

طرابلس /بن عاشور

213637902

info@lit.com.ly

 132نجم المالحة لالتصاالت وأنظمة الحماية

طرابلس /عين زارة

925174014

star01987@yahoo.com

 133الراصدة لتقنية وسائل النقل والمعلوماتية ذ.م.م

√

www.alssalam-its.com

213618779 www.lit.com.ly

طرابلس /الظهرة

913613299

 134فضاء ليبيا لتقنية المعلومات

طرابلس /فرناج

922558180

libyaGPS@gmail.com

www.libyaGPS.com

 135المسار لتركيب االجهزة االلكترونية

طرابلس/حي االندلس

917219181

info@handsonsystems.ly

www.handsonsystems.ly

 136السفير الستيراد األجهزة االلكترونية وأنظمة الحماية

طرابلس/شارع الجمهورية

217274977

info@assafir.ly

www.assafir.ly

 137البحر المتوسط لالتصاالت وتقنية المعلومات

بنفازي  /سيدي حسين

918075168

shriefabb@yahoo.com

 138القمة االمنة الستيراد وسائل االمن والسالمة المهنية

طرابلس/السواني

914099080

info@kemmagroup.com

طرابلس/باب بن غشير

912183947

طرابلس/سوق الجمعة

913702290

zoheirbu@yahoo.com

 139هوائي ليبيا لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م
 141دليل ليبيا لتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

925218018

info@libyaguide.net

140

ترخيص خدمات
مضافة

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

217278593 www.alhayatmedia.com

214442192

الروابي االولى الحديثة الستيراد معدات واألجهزة الالكترونية ذ.م.م

ترخيص مزود
خدمات انترنت

213341861

aimn.gumati@tafani.ly

سند لالتصاالت والمعلوماتية

نوع الخدمة

www.kemmagroup.com

√

www.libyaguide.net

info@eagleelye.ly

213346369

info@laptech.ly

214901453

 142عين النسر لالستشارات وتقنية االنظمة االمنية

طرابلس/شارع بالدونج

213346368

 143الب تك لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/حي دمشق

214901454-5

213509097

 144السيار للتقنيات والخدمات الهندسية

طرابلس/سوق الجمعة

912132581

rouf@sayar.com.ly

 145ودان لتنفيذ المشروعات واالعمال الهندسية

بنغازي /الحدائق

912090954

faraj@waddanco.com

612235730

 146المتحدون لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/باب بن غشير

213618662

info@mutele.com

213619462

 147السنا لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/السياحية

912120752

info@sana.ly

214835983

 148فارس للشبكات وتقنية المعلومات المساهمة

طرابلس/السياحية

917334336

info@fares.com

214834636
214782416

 149الفتيل لالتصاالت والتقنية المساهمة

طرابلس/حي االندلس

214782415

 150الهروج الدولية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي الكرامة

927574408

info@htc.ly

www.htc.ly
www.red.ly

 151الرد للخدمات والمساندة الفنية

طرابلس/شارع االصريم

918017722

zeyad@red.ly

 152االسطرالب الستيراد اجهزة المعلومات والتكنولوجيا المساهمة

طرابلس/شارع ميزران

913769264

anraubi@astrolabe.net.ly

213345098

 153المدار للتقنية الرقمية

بنغازي/شارع جمال عبد الناصر

913260497

sales@orbit.ly

619099492

 154اليقين للتقنية وخدمات المعلومات المساهمة

طرابلس /جنزور

913153277

info@yakeen-it.com

215825606 www.yakeen-it.com

 155الوادي لالتصاالت وتقنية المعلومات المساهمة القابضة

طرابلس/زناتة

217137097

info@alwadi.ly

www.alwadi.ly

 156الحلول الالسلكية المتطورة لتوريد وتركيب اجهزة اتصاالت

بنغازي/شبنة

925309212

eltarhuni@yahoo.com

www.awslibya.com

 157الشاملة للتقنية المساهمة

طرابلس/زاوية الدهماني

912126691

info@shamelatec.ly

213409794 www.shamelatec.ly

 158الدليل لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/النوفليين

213409731

isabarshushi@adaliltel.com

213409732 www.adaliltel.com

 159األفق الجديد لتقنية المعلومات واالتصاالت المساهمة

طرابلس/طريق المطار

213334734

info@ujadeed.com

213334734 www.ujadeed.com

 160الجناح الطائر لخدمات المالحة الجوية المساهمة

طرابلس/حى الكرامة

214804293

flyingwing45@yahoo.com

3

√

√
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 161المستكشف لتقنية المعلومات المساهمة

طرابلس/قرقارش

913763222

ahmed@almostakshif.com

214835613 www.almostakshif.com

 162نور المدينة لتوريد وتركيب المقسمات الهاتفية وااللكترونية

طرابلس/طريق السور

213604144

alnoor981@hotmail.com

213617805 www.noormodena.com

 163النظم الشاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/جنزور

913469050

m.abdsalam@extsys.ly

 164المعالج الحديث الستيراد االجهزة االلكترونية والكهربائية

مصراتة/شهداء الرميلة

914616232

send7860@yahoo.com

512623882

 165االستثمار للخدمات التقنية المساهمة

طرابلس/حى دمشق

213622185

info@icts.ly

213622189 www.icts.ly

 166الجدارة لالنظمة التقنية والهندسية

طرابلس/حي االندلس

928000152

info@JTA.ly

217249888

 167االتصاالت الحديثة لالتصاالت وتقنية المعلومات ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

925017013

ahmed.khallab@adracomm.co.uk

217291117

 168االصالة لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/جنزور

214897664

fady@alasala-jo.com

214897665

 169الطيف لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/بن عاشور

217127771

info@spectrum.ly

217127773 www.spectrum.ly

 170النقطة الذكية النظمة الحماية

مصراتة/الدائري الرابع

918630000

smart_point20@yahoo.com

515230001 www.smartpointly.com

 171الهوني لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

928596359

o.bahr@ltt.ly

 172بحر المعلومات لالنترنت والحاسب االلي والتقنيات المكتبية

العجيالت المدينة

927246674

 173سيول لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

912122099

 174كنوز للخدمات السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات

طرابلس/قرية صالح

923227758

abukatadaa@gmail.com

217226666

 175نجم اساريا لتقنية المعلومات واالتصاالت والسلكية والالسلكية

الزاوية-شارع جمال عبدالناصر

912187767

info@sukhtian-internetional.com

235846551

سبها  -سبها الجديدة

945170512

info@alnakasoft.com

714126666 www.alnakasoft.com

 177االشارة الدولية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/بن عاشور

917706254

anas.salem.ly@gmail.com

 178ميزا للخدمات المالية وااللكترونية

طرابلس/بن عاشور

213612828

info@miza.ly

 179سارية لالتصاالت والتقنية

طرابلس/ابوسليم

926065962

n.libya@yahoo.co.uk

 180مرآب لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/بن عاشور

213603325

info@merapp.ly

طرابلس/سيدي المصري

 181سيتال لالتصاالت والتقنية
183

أوال لالتصاالت والتقنية

 184الدقة المميزة لالتصاالت ذ.م.م

√
√
√
√

√
√
√

info@seoul.ly

 182اثيل للتقنية الحديثة واالتصاالت

√
√
√
√
√

√

SeeData2@gmail.com

√
√
√
√
√
√
√
√

213612828 www.miza.ly
213603325 www.merapp.ly

√

913831075

contact@ct-tel.com

512662115

info@atheel.ly

512662116 www.atheel.ly

طرابلس/برج طرابلس

927406647

info@awal.ly

217313672 www.awal.ly

درنة  -شارع عمر المختار

913282497

mahmud-rafh@yahoo.com

مصراتة -عمارة التقدم

ترخيص مزود
خدمات انترنت

ترخيص خدمات
مضافة

ترخيص خدمات
تتبع االساطيل

www.extsys.ly

214770739

 176النقاء التقنية لالنظمة و التجهيزات التقنية

نوع الخدمة
ترخيص فيسات

www.ct-tel.com

www.aldeka.com

 185سماء التقنية لخدمات االنترنت وتقنية المعلومات

زليتن

910500070

skytechly@gmail.com

 186المصفوفة الليبية لالتصاالت وتقنية المعلومات المساهمة

طرابلس/شارع بغداد

217143140

info@libyan-matrix.com

www.libyan-matrix.com

 187شاطئ المعلومات لالتصاالت ونقنية المعلومات

طرابلس/سوق الجمعة

217219756

info@shattinet.com

www.shattinet.com

 188االرتكاز لتقنية المعلومات

الفويهات -بنغازي

923030849

walid@alertikaz.com

 189اإلشارة العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

919063856

zikosalaho@gmail.com

 190الحارس التقني لتقنيات االمن والسالمة

الرويسات  /مصراتة

912224244

info@alhares-tech.com

512664161 alhares-tech.com

 191السهم للخدمات االعالمية

طرابلس/حي االندلس

214780333

info@thearrow.ly

214780333 www.thearrow.ly

 192الرنيم للخدمات االعالمية المحدودة

طرابلس/قدح

915507055

613372656 www.alertikaz.com

 193الليبية الدولية للتكنولوجيا وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

214773042

ahmed@lict.com.ly

 194اى تليكوم ليبيا للخدمات االلكترونية المضافة

طرابلس  /طرابلس المركز

926536082

Elostahmed@gmail.com

 195الساري لخدمات االتصاالت والتقنية

طرابلس  /بوهريدة

915441983

info@sari.ly

 196الموجة الرقمية لالتصاالت

براك  /الشاطئ

924520805

mrrwan69@gmail.com

 197أوائل الخليج لتنية المعلومات

شارع المدار /سرت

918161801

alhade-0000@yahoo.com

 198االفريقية راسكوم لالتصاالت وتقنية المعلموات

الجميل  /بئر الحلو

918610427

makram.kuram@gmail.com

199

المظلة للخدمات االلكترونية وتقنية المعلومات

الظهرة  /طرابلس

217290022

info@umbrella.ly

200

التميم لتقنية المعلومات

زاوية الدهماني  /طرابلس

925002070

altamem.comp@gmail.com

201

مجد لتقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/حي االندلس

910019454

info@majd.ly

202

الصدى العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

214772884

info@alsada.ly

203

االفق البعيد لالتصاالت والتقنية وخدمات االنترنت

وادي الشاطئ  /براك

925480800

khaledshh50@gmail.com

204

اجخرة لخدمات االنترنت المحدودة

الواحات  /اجخرة

913349123

info@jisc.net.ly

647382056 www.jisc.net.ly

205

الريان الليبي لالتصاالت وتقنية المعلومات

اوباري

717622870

alrayanalliby@gmail.com

717622870

206

سرعة األقمار الصناعية لالتصاالت وتقنية المعلومات

العجيالت  /بريد العجيالت

918755211

info@hilink.ly

207

رواد الشبكة لتقنية المعلومات

الخمس  /شارع بن جحا

9236039293

208

اركان لخدمات التقنية والشبكية

بنغازي  /شينة

913260348

info@arkanitl.ly

209

النور الرائد لالتصاالت السلكية و الالسلكية

العجيالت -اجنان عطية

913743708

alnuwr2020@gmail.com

210

نقطة تواصل رقمية للمعلومات والتقنية

طرابلس  /الظهرة

913200739

mohamed.zitouni@iaccess.ly

www.iaccess.ly

211

المهرة لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

طرابلس  /عين زارة

915981777

contact@attco.ly

www.attco.ly

212

زين ليبيا لالتصاالت وتقنية المعلومات والتقنية ذ.م.م

طرابلس/بن عاشور

213617361

info@zainlibya.ly

www.zainlibya.ly

213

خطوط التقنية للمعلومات ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

912200091

info@techlines.ly

www.techlines.ly

214

وصلة المستقبل للتقنية واالتصاالت ذ.م.م

طرابلس/حي االندلس

912107127

ibrahim@nb-ly.com

www.fllt.ly

215

اليسر للنظم التقنية واالتصاالت

طرابلس  /عين زارة

914330744

alyouserinternational@gmail.com

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

www.lict.com.ly

www.sari.ly

715122933 www.wIss.ly
www.aait.ly

√
√
√
√
√
√

www.umbrella.ly

www.majd.ly

www.afukalbaied.ly

www.hilink.ly

rowadalshabaka@gmail.com

613372655 www.arkanitl.ly

4

ترخيص إستيراد
وبيع معدات االتصاالت

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

ترخيص خدمات
مركز اتصال مستقل

تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة للشركات
لسنة 2022
ر .م

العنوان

اسم الشركة

هاتف

الموقع االلكتروني

البريد االلكتروني

216

أواصر ليبيا لالتصاالت والتقنية

طرابلس/حي االندلس

912177377

217

الشاملة لخدمات الحاسب االلي واالتصاالت

طرابلس  /بن عاشور

217272625

sshibani@sit.ly

www.sit.ly

218

تقنين لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

918200152

info@takneen.ly

www.takneen.ly

219

نسمة لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/النوفليين

910161564

sales@nessmant.ly

www.nessmant.ly

220

العال لالتصاالت وتقنية المعلومات

مصراتة  /المبنى االسثماري

912120942

info@al-olaa.ly

www.al-olaa.ly

221

البداية لالتصاالت وتقنية المعلومات

غريان

945217248

alzbbadessam@gmail.com

222

األمانة الدولية الستيراد أجهزة االتصاالت ذ.م.م

طرابلس/سوق الجمعة

913334884

info@amana.ly

223

المجموعة المتقدمة لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس  /بن عاشور

945282589

commerial@agit.ly

224

الكفرة واي فاي لخدمات االنترنت ذ.م.م

غريان

945217248

alzbbadessam@gmail.com

225

سحاب لالتصاالت وتقنية المعلومات

العجيالت

917336809

226

الصعود لتقنية المعلومات

اوباري  -وادي الحياة

717632634

info@alsoud.ly

227

سكاي نت لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

طرابلس/سوق الجمعة

915980409

info@skynet.net.ly

228

األمثل الراقي لخدمات االتصاالت

طرابلس -السواني

917756623

alamtalalrage@gmail.com

229

الحجاز التقنية للمعدات التقنية

طرابلس  -عمر المختار

910599072

mzwawi@hejaztech.ly

230

الروابي االولى الحديثة الستيراد معدات واألجهزة الالكترونية ذ.م.م

طرابلس/سوق الجمعة

912192060

info.rawabe@gmail.com

سبها -اقعيد

927332543

info@alghad-trak.ly

 231الغد إلدارة وتتبع اآلليات والمركبات
232

مزدة المتطورة لالتصاالت والتقنية ذ.م.م

233

خيوط االتصال لالنترنت

طرابلس/سوق الجمعة

فاكس

ترخيص مزود
خدمات انترنت

ترخيص خدمات
مضافة

ترخيص خدمات
تتبع االساطيل

√
√
√
√
√

√
√

√
√

www.agit.ly

717632634 www.alsoud.ly
www.skynet.net.ly

√
√
√
√

√
√
√
√

www.hejaztech.ly

√

www.alghad-trak.ly

234

النجم الدولي لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/ابو سليم

944847145

info@star.net.ly

www.star.net.ly

235

ميغا نت لالتصاالت

طرابلس/العزيزية

910767575

info@meganet.ly

www.meganet.ly

236

اكسجين لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/سوق الجمعة

923163500

info@oxygen.net.ly

www.oxygen.net.ly

237

االندماج األول لالتصاالت وتقنية المعلومات

الزاوية

915516163

238

شموع المدينة لالتصاالت

صبراتة  /الطريق الساحلي

918168004

contact@cyberit.ly

www.cyberit.ly

239

داركم لالتصاالت والتقنية

طرابلس/شارع الجمهورية

913200739

a.alhajaj@darkom.ly

www.darkom.ly

240

صلة ليبيا الرقمية لالتصاالت وتقنية المعلومات

نالوت

926043098

241

سديم لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/الحشان

918800635

info@sadeamgroup.com

www.sadeamgroup.com

242

االرتقاء لالتصاالت وتقنية المعلومات

مصراتة /الزروق

928313559

info@alerteqa.com

www.alerteqa.com

243

الواحة نت لتقنية المعلومات والحماية االلكترونية

زليتن

514624645

a.alsofrani@wnet.ly

طرابلس/حي االندلس

913384341

info@remaltech.com

www.remal-tech.com

 245التقنية لالتصاالت والبيانات المساهمة

طرابلس/بن عاشور

213621991

info@altaqnia.com.ly

213621991 www.altaqnia.com.ly

 246الدرع االصفر للحماية والتجهيزات التقنية

تاجوراء /ابي االشهر

917207604

alialasfar9@gmail.com

911303036

waleeddhack3036@gmail.com

 244رمال ليبيا لالتصاالت وتقنية المعلومات

نوع الخدمة
ترخيص فيسات

ترخيص إستيراد
وبيع معدات االتصاالت

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

514624645 www.wnet.ly

247

الحلول البديلة لتقنية المعلومات واالتصاالت

طرابلس/سوق الجمعة

248

المراقب األمني النظمة الحماية

طرابلس/غرغور

249

نور التقنية لالتصاالت والمعلوماتية

طرابلس/حى دمشق

250

انوار ليبيا لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

918718787

251

المصدر الحديث لالتصاالت والتقنية

طرابلس/زناتة

217144777

info@mste.ly

252

تطوير الستيراد اجهزة الحاسب االلي

طرابلس/طريق الشط

213600818

info@tatweer.ly

253

المعلومة الرقمية لالتصاالت والتقنية

طرابلس/أبو سليم

912120381

tameem.addeeb@almalomaalraqamia.ly

254

أسس ومهارة لالستشارات الهندسية والحلول الذكية

بنغازي  /سيدي حسين

913571114

tech@osus.ly

255

التضامن لخدمات االتصاالت

طرابلس 24/ديسمبر

941110027

info@tadamon.ly

www.tadamon.ly

 256شركة الفوز لتقنية المعلومات

طرابلس/سوق الجمعة

916573323

alfowz1technnologyco@gmail.com

www.sooqaldawa.ly

 257شركة المزاد لعرض وبيع جميع السيارات

الزاوية  /جود الدايم

926819491

almazadcompany@gmail.com

www.almazadcompany.ly

 258شركة الديوان للبحوث التسويقية

طرابلس/حي االندلس

926196499

info@diwan.ly

www.diwan.ly

 259نظم العاصمة لتقنية المعلومات

طرابلس  /باب بن غشير

925028952

info@nodom.ly

www.nodom.ly

 260شركة المنتصر لخدمات االتصاالت والمعلوماتية

طرابلس/حى دمشق

912111980

ahmed@montasr.ly

www.montasr.ly

 261شركة الجوهرة الليبية لالتصاالت والمعلوماتية

يفرن  /ظاهر الجبل

910282874

a.abdalalhafid78@gmail.com

 262شركة تيبيستي الستيراد األجهزة االلكترونية وأجهزة االتصاالت

طرابلس  /عين زارة

919484245

info@tibisti.ly

 263شركة زين البالد لالتصاالت والتقنية

الجميل  /المنشية

912000105

zain.lbilad@gmail.com

 264شركة جذور التواصل لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/سوق الجمعة

913722625

info@judor.ly

 265شركة سمارتي لتقنية المعلومات وأنظمة الحماية وتعقب المركبات االلية

طرابلس/سوق الجمعة

 266شركة روابط الجديدة لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس/حي االندلس

925566599
915566599
914262267

info@rtech.ly

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

www.mste.ly

213610211 www.tatweer.ly
www.almalomaalraqamia.ly

923571114 www.osus.ly

214627307 www.tibisti.ly

√
√
√
√

www.smarty.ly

√

www.rtech.ly

√

 267شركة الصدى الجديد لالتصاالت وتقنية المعلومات

الزاوية

√

 268شركة المدى الرقمى األول لالتصاالت وتقنية والمعلومات واالنترنت

الزاوية

√

 269شركة األولى العالمية لخدمات االنترنت واالتصاالت

طرابلس/حي االندلس

912171997

www.FGC.ly

5

√

ترخيص خدمات
مركز اتصال مستقل

تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة للشركات
لسنة 2022
ر .م

العنوان

اسم الشركة

هاتف

 270شركة اورنج ليبيا لالتصاالت والتقنية الحديثة

صرمان

912507776

 271شركة سوفت ليبيا لخدمات االتصاالت والتقنية

قصر بن غشير

912114468

الموقع االلكتروني

البريد االلكتروني

فاكس

نوع الخدمة
ترخيص مزود
خدمات انترنت

ترخيص خدمات
مضافة

ترخيص خدمات
تتبع االساطيل

ترخيص فيسات

ترخيص إستيراد
وبيع معدات االتصاالت

√

hishamalogby@gmail.com

√

 272شركة هوانا لالتصاالت والتقنية

النوفليين  /طرابلس

917208017

info@hawana.ly

www.hawana.ly

√

 273شركة ألفا الرقمية لالتصاالت والتقنية المعلومات

طؤيق المطار/طرابلس

914108866

m.elashheb@dalpha.ly

www.dalpha.ly

√

 275شركة فضاء التكنولوجيا لالتصاالت وتقنية المعلومات

العجيالت

914587595

 276شركة دجون للحلول التقنية والتطوير والتدريب

سوق الجمعة  /طرابلس

 277شركة الجبل لتقنية المعلومات واالتصاالت

كشالف  /كشالف

 279األصيل الستيراد األجهزة االلكترونية

الزاوية

 274شركة التواصل العالمية لالتصاالت وتقنية المعلومات

√
√

922244552

info@aljabal.com.ly

√

www.aljabal.com.ly

 278شركة استنادكم للتقنية

√

 280البديل الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقاتها

راس حسن  /طرابلس

913151111

info@albadel.com.ly

 281شركة الواثقون المتقدمون الستيراد األجهزة االلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها

راس حسن  /طرابلس

912130406

m.tmomen@alwatikon.ly

www.alwatikon.ly
www.alraed.com.ly

√

213604351

√
√

 282شركة الرائدة ألنظمة الحماية والمراقبة وتقنية المعلومات

طرلبلس

914997929

info@alraed.com.ly

 283شركة العماد المضي لتقنية المعلومات ونظم االتصاالت

طرلبلس  /ابوسليم

944688503

aleimadalmudaa@gmail.com

√

 284شركة مسارات العلم لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرلبلس  /ابوسليم

916245203

masarataieilm@gmail.com

√

 285شركة مسارات األجنحة لالتصاالت وتقنية المعلومات

سوق الجمعة  /طرابلس

911061923

masaratalaajniha@gmail.com

√

 286شركة الثوابت المتحدة لتقنية المعلومات ونظم االتصاالت

سوق الجمعة  /طرابلس

923641619

althawabitalmutahaduh@gmail.com

طرابلس/حي االندلس

912225445

k.alkekly@glopal

 287شركة التقنيات الشاملة لالتصاالت والتقنية

√
√
√

 288شركة الفلك الحديثة لالتصاالت وتقنية المعلومات

√

 289شركة تواصل ليبيا الجديد لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس  /زناتة

922839249

 290شركة كيان االندلس لالتصاالت وتقنية المعلومات

طرابلس  /تاجوراء

925400856

ahmed.marwan30@gmail.com

 291شركة العقيق لالتصاالت والتقنية

طرلبلس  /ابوسليم

913162646

aleqiq@gmail.com

√

 292شركة المتعالية لالتصاالت والتقنية

طرابلس/حي االندلس

912123858

almutalia@gmail.com

√

 293شركة األلماس لالتصاالت والتقنية

سوق الجمعة  /طرابلس

913162646

alaalmas@gmail.com

√

 294شركة المتألقة لالتصاالت والتقنية

سوق الجمعة  /طرابلس

912123858

almutaalqih@gmail.com

√

 295شركة رنين األول لالتصاالت والتقنية

طرلبلس  /ابوسليم

912160234

raninalaawal@gmail.com

√

√

6

ترخيص خدمات
مركز اتصال مستقل

