
 ٔصاسح انًٕاطالد

يظهسخ انطشق ٔاندغٕس           

 كشف ثأسلبو ٔأعًبء انششكبد ٔانزشبسكٛبد ٔانًكبرت اإلعزشبسٚخ انًغدهخ نذٖ انًظهسخ

مـــــــــإس  
ركةـــــــــــــالش  

 رقم
الشركة تسجٌل   

 0001-00000 شركة الشموع المضٌئة للمقاوالت العامة

 0002-00000 شركة دائرة الوصول للمقاوالت العامة 

 0003-00000 ششكخ انظسبس٘ انؼهٛب نهًمبٔالد انؼبيخ

 0009-00000 شركة لود القصر للمقاوالت العامة

 0012-00000 شركة الرهاء للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0068-00000 ششكخ انُغك انُٓذعٙ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0072-00000 شركة التطوٌر العقاري للمقاوالت العامة المساهمة

 0075-00000 ششكخ انذسة انٕاػر نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0086-00000 ششكخ انشاثطخ انزْجٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0105-00000 ششكخ شبؽئ اندُٕة نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0116-00000 انششكخ انًزسذح نهخذيبد انجٛئٛخ انًغبًْخ

 0125-00000 شركة لٌبٌا أفرٌقٌا لإلنشاءات والمقاوالت المساهمة

 0129-00000 ششكخ انخذيبد انًًزبصح نإلَشبءاد انؼبيخ ششكخ خًبػٛخ يغبًْخ

 0141-00000 ششكخ انًٕج انٓبدس نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

إَٔاس خُضٔس نهًمبٔالد انؼبيخششكخ   00000-0147 

 0155-00000 شركة التهٌئة الحدٌثة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0163-00000 ششكخ ثبنخبثش نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0167-00000 ششكخ انكفبءح انؼبنٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

العامةشركة درع أفرٌقٌا للمقاوالت   00000-0170 

 0172-00000 ششكخ انمظٛؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0181-00000 ششكخ أدساج انزمذو نهزشٛٛذ ٔانظٛبَخ

 0184-00000 ششكخ انمظشٍٚ نألشغبل انؼبيخ انًغبًْخ

 0187-00000 ششكخ ثشج انطهٛؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

ربٌانا الجدٌدة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري شركة  00000-0189 

 0190-00000 ششكخ انًدًٕػخ انًزًٛضح انًغبًْخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0193-00000 شركة برج الزاوٌة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0197-00000 ششكخ ششق انضأٚخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0198-00000 شركة النزرس للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0200-00000 شركة أجٌال المستقبل للمقاوالت العامة



 0201-00000 ششكخ أسُٚب نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًشزشكخ

 0203-00000 ششكخ انٕؽُٛخ انسذٚثخ نهًمبٔالد انؼبيخ

انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ سٚى انظسبس٘ نهًمبٔالد   00000-0204 

 0205-00000 ششكخ غشة نٛجٛب نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0206-00000 ششكخ أطٕل انًذائٍ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0209-00000 شركة وادي الروٌس للمقاوالت العامة

 0211-00000 ششكخ عُذ انمبسح نهًمبٔالد انؼبيخ

ؽالئغ انُٓؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ   00000-0212 

 0213-00000 ششكخ نٛجٛب نهؼًشاٌ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0215-00000 ششكخ انًُبسح انضأٚخ نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔانًمبٔالد انؼبيخ

 0219-00000 ششكخ ربيذ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0220-00000 ششكخ سفؼخ انجُٛبٌ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0224-00000 ششكخ أثشاج انجٛذ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0225-00000 شركة البوادر للمقاوالت العامة المساهمة

 0232-00000 شركة جسور الغد للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0234-00000 ششكخ رجش انششق نهجُبء ٔانظٛبَخ انًغبًْخ

 0236-00000 شركة قطر لٌبٌا للمقاوالت العامة المشتركة

 0237-00000 ششكخ انًشطذ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0242-00000 ششكخ أو انمشاف نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0245-00000 ششكخ ػٍٛ انشششبسح نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

اإلعزشبسٌٕٚ انؼشةششكخ انًُٓذعٌٕ   00000-0246 

 0247-00000 ششكخ أعبس نهًشبسٚغ ٔانُٓذعخ انًغبًْخ

 0250-00000 ششكخ انًغٛشح انكجشٖ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0251-00000 ششكخ لظش النٕد نهًمبٔالد انؼبيخ

 0253-00000 ششكخ ؽشٚك انظٓشح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

األٔائم نإلعزشبساد ٔانخذيبد انُٓذعٛخششكخ   00000-0254 

 0262-00000 ششكخ انشٔاثؾ انذلٛمخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 ششكخ أيضارخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 ششكخ انًغبس نهخذيبد انُٓذعٛخ

00000-0266 
00000-0267 

 0268-00000 شركة الحصان الذهبً للمقاوالت العامة

األنٕاٌ انًزدبَغخ نظٛبَخ انطشقششكخ   00000-0281 

 0284-00000 ششكخ انؼطبء انًزٕاطم نهًمبٔالد انؼبيخ

 0286-00000 شركة الشهاب المضٌئة للمقاوالت العامة

 0287-00000 شركة صروح لٌبٌا للمقاوالت العامة

 0288-00000 شركة الشهب المضٌئة للمقاوالت والبناء والطرق

انضأٚخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ أػًذح   00000-0290 

 0295-00000 شركة مسار الوادي للمقاوالت العامة

 0299-00000 ششكخ انزطٕٚش انًزمٍ نإلَشبءاد



 0307-00000 ششكخ سٔػ ٔد نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًشزشكخ

 0311-00000 ششكخ أطذلبء انجٕاد٘ نهًمبٔالد انؼبيخ

اندذٚذ نهًمبٔالد انؼبيخششكخ انُظبو   00000-0315 

 0320-00000 شركة وادي كاباو للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0321-00000 شركة هونداي للهندسة واإلنشاءات المحدودة

 0324-00000 شركة المنطق المساهمة لتقنٌة المعلومات

 0334-00000 ششكخ انًٕعٕػخ انشالٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ

انطجم نهًمبٔالد انؼبيخششكخ سأط   00000-0335 

 0338-00000 ششكخ خضٚشح انًذُٚخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0339-00000 ششكخ انُغش نإلعزشبساد انُٓذعٛخ

 0340-00000 ششكخ االرسبد األٔعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0341-00000 ششكخ أثٕ غشح نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

ٕؽُٙ اإلعزشبس٘ نإلعزشبساد انُٓذعٛخانًكزت ان  00000-0342 

 0343-00000 ششكخ ثُٙ صسلبء نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0344-00000 ششكخ انذاَخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0345-00000 ششكخ خْٕشح انٕاد٘ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0346-00000 ششكخ ثٕاد٘ يضدِ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0350-00000 شركة القطار السرٌع للمقاوالت العامة

 0352-00000 شركة البناء المتطور للمقاوالت العامة المساهمة

 0353-00000 ششكخ انذسة األثٛغ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0354-00000 ششكخ أسع انضٚزٌٕ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انًغبس انؼشثٙ نهًمبٔالد ٔ االعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخششكخ   00000-0355 

 0356-00000 ششكخ اندضٚشح انخبنذح نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0357-00000 ششكخ انجشاق انغبؽغ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0358-00000 ششكخ اإلثذاع انًزفٕق نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

األفرٌقً لإلنشاءات العامةشركة التعمٌر   00000-0359 

 0360-00000 ششكخ اندُبذ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0361-00000 ششكخ دسح نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0362-00000 ششكخ انجُٛبٌ انًزغهغم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0363-00000 ششكخ أثٕاة انخٛش نهًمبٔالد انؼبيخ

 0364-00000 ششكخ أثُبء انمظٛؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0365-00000 ششكخ انٕؽٛخ نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0366-00000 ششكخ انًطٕسٌٔ انؼمبسٚخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0367-00000 ششكخ انؼاليخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔخذيبد انطشق

 0368-00000 رشبسكٛخ اإلرمبٌ نهجُبء ٔطٛبَخ انطشق

 0369-00000 ششكخ انًٓبثؾ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0370-00000 ششكخ رٕثبكزظ نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0371-00000 ششكخ انظالنخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0372-00000 ششكخ انًٛثبق اندذٚذ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح



 0373-00000 ششكخ ػٍٛ ئعذَذٔ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0374-00000 ششكخ اإلسشبد انزْجٙ نطالء ٔطٛبَخ انطشق ٔانزدٓٛضاد

 0375-00000 ششكخ اإلثزكبس انؼشثٙ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0376-00000 ششكخ انًٕاصٍٚ انسشح نهجُبء ٔانظٛبَخ

ششاع انخٛش نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ   00000-0377 

 0378-00000 ششكخ شؼبع انًغزمجم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0379-00000 ششكخ أسكبٌ انجبدٚخ نهزٓٛئخ انؼًشاَٛخ انًغبًْخ

 0380-00000 ششكخ انسظٍ انؼزٛك نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

ئػًبس انًغزثًش نهًمبٔالد ٔانجُبء ٔانزشٛٛذ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ ششكخ 

 انًغبًْخ
00000-0381 

 0382-00000 ششكخ َغٕس نٛجٛب نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0383-00000 ششكخ ٔدٚبٌ يشصق نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0384-00000 ششكخ ٔاد٘ رٓغبٌ نهًمبٔالد انؼبيخ

انؼًبسح نهًمبٔالد انؼبيخششكخ ربج   00000-0385 

 0386-00000 ششكخ اندغٕس انذائًخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0387-00000 ششكخ اإلَدبص انشائغ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0388-00000 ششكخ اندشأح نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

نهًمبٔالد انؼبيخششكخ انسظٍ انزْجٙ   00000-0389 

 0390-00000 ششكخ يٓبسح انجُبء نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0391-00000 ششكخ انسذاثخ انهٛجٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0392-00000 ششكخ انغشاج انُبئش نهًمبٔالد انؼبيخ

اإلعزثًبس انؼمبس٘ششكخ انُدٕو انضاْشح نهًمبٔالد ٔ   00000-0393 

 0394-00000 انششكخ انًزسذح انؼبنًٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0395-00000 ششكخ انًٓبسح انًزًٛضح نهًمبٔالد انؼبيخ

 0396-00000 ششكخ ٔاد٘ انًذُٚخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0397-00000 ششكخ أسٌ نٛجٛب انُٓذعٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0398-00000 ششكخ سٔافذ األلظٗ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

 0399-00000 ششكخ أًَبء نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبساد انؼمبسٚخ

 0400-00000 ششكخ انشُٚبد نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

انًسذٔدحششكخ انكبٌَٕ نهًمبٔالد انؼبيخ راد انغإنٛخ   00000-0401 

 0402-00000 ششكخ ثُُٛخ نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔانًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

ششكخ صْٕس انًغزمجم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ راد انًغإٔنٛخ 

 انًسذٔدح
00000-0403 

 0404-00000 ششكخ انٌغجطخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0405-00000 ششكخ انغٓم انظبئت نهًمبٔالد انؼبيخ

فرع لٌبٌا للمقاوالت العامة -شركة زاروبٌج ستروي   00000-0406 

 0407-00000 ششكخ ػًبئش انًغزمجم نهًمبٔالد انؼبيخ راد انًغإنٛخ انًسذٔدح

 0408-00000 ششكخ انؼظش انًزًٛض نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ



انششق اندذٚذ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ششكخ   00000-0409 

 0410-00000 ششكخ انشكٍ انهٛجٙ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0411-00000 ششكخ انًُٕ انًؼًبس٘ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0412-00000 ششكخ اٚكغًبٌ نٛجٛب نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0413-00000 ششكخ ثهٕج انًزٕعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0414-00000 ششكخ غضال انمًٕدٚخ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0415-00000 ششكخ ثٛهذُٚغ أعزشٔو نٛجٛب نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًشزشكخ

 0416-00000 ششكخ اإلثذاع انؼًشاَٙ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

يُٓذعٌٕ اعزشبسٌٕٚ -ششكخ انجُٛبٌ ثبسٚك نٛجٛب   00000-0417 

 0418-00000 ششكخ انزشٛٛذ انًجٓش نهًمبٔالد انًغبًْخ

 0419-00000 ششكخ انطبئش األثٛغ نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ راد انًغئٕنٛخ انًسذٔدح

 0420-00000 ششكخ انظبدق نهًمبٔالد انؼبيخ

نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخششكخ انًُفز   00000-0421 

 0422-00000 ششكخ ٔازخ انظسشاء نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0423-00000 ششكخ يالر نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0424-00000 ششكخ أؽهظ نإلعزشبساد انُٓذعٛخ

 0425-00000 ششكخ أسع انغٛم نهًمبٔالد انؼبيخ

 0426-00000 ششكخ يثهث ثشيٕدا نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0427-00000 ششكخ يظًًٕا انًغزمجم نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0428-00000 ششكخ اإلْشايبد نهًمبٔالد ٔؽالء انطشق

 0429-00000 ششكخ سأط انٓدًخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

انزظبيٛى انًؼًبسٚخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ   00000-0430 

 0431-00000 ششكخ أخٕاد انغاليخ انًشزشكخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0432-00000 ششكخ األداء انًزمٍ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0433-00000 ششكخ انًؼًبس انًضدْش نهًمبٔالد انؼبيخ انًشزشكخ

 0434-00000 ششكخ األيم األخؼش نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0435-00000 ششكخ انزْت األعٕد نهًمبٔالد ٔانطشق

 0436-00000 ششكخ انًششٔػبد انكجشٖ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0437-00000 ششكخ انًغهخ اندٕفبء نهجُبء ٔانظٛبَخ

نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخششكخ انًمطغ انزْجٙ   00000-0438 

 0439-00000 ششكخ فخش انجُبء نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0440-00000 ششكخ انًمٛبط انزْجٙ نالعزشبساد انُٓذعٛخ

 0441-00000 ششكخ َْٕٛذا٘ ايكٕ انًسذٔدح

ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ انغٓم انًزٕعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ   00000-0442 

 0443-00000 ششكخ انجشاق انًزًٛض نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0444-00000 ششكخ ػٍٛ ٔٚف نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔاألػًبل انكٓشثبئٛخ ٔئَشبء انطشق

 0445-00000 ششكخ انجسش٘ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔردٓٛض ٔطٛبَخ انطشق

د انؼبيخ راد انًغئٕنٛخ انًسذٔدحششكخ األٚٓى نهًمبٔال  00000-0446 

 0447-00000 ششكخ عشاٚب اندجم نهًمبٔالد انؼبيخ



 0448-00000 ششكخ انخجشاء انهٛجٍٛٛ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0449-00000 ششكخ انٕاد٘ انكجٛش نإلعزشبساد ٔاألػًبل انُٓذعٛخ

انُٓذعٛخششكخ دثهٕٛ اط ثٙ انؼبنًٛخ انغٕٚذٚخ اّٚ ثٙ نإلعزشبساد   00000-0450 

 0451-00000 ششكخ انخهٛم انُٓذعٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0452-00000 ششكخ ثٓبء انؼًشاٌ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

 0453-00000 ششكخ األيم انًُٛش نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ انجإسح انُٓذعٛخ   00000-0454 

 0455-00000 ششكخ داس انُٓذعخ )نٛجٛب( نهزظًٛى ٔاإلعزشبساد انفُٛخ انًشزشكخ

 0456-00000 ششكخ انكشايخ انؼشثٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0457-00000 ششكخ داس انكشو نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

يُٓذعٌٕ ئعزشبسٌٕٚ -انُٓذعٛخ يكزت اإلَشبء نألػًبل   00000-0458 

 0459-00000 ششكخ انًاليخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0460-00000 ششكخ دسٔة انشبؽش نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0461-00000 ششكخ انظمش اندبسذ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

انًغإٔنٛخ انًسذٔدح ششكخ لظٕس انًزٕعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ راد  00000-0463 

 0465-00000 ششكخ ػزساء اندجم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

 0466-00000 ششكخ انٕكٛم نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0468-00000 ششكخ انٓشو انغبؽغ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

انؼبيخششكخ َدًخ انًسٛؾ نهًمبٔالد   00000-0469 

 0471-00000 ششكخ انشٔافذ انظهجخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0472-00000 ششكخ لًخ انؼًبس نهًمبٔالد ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ انًغبًْخ

 0473-00000 ششكخ رًضدح نهجُبء ٔانظٛبَخ

 0474-00000 ششكخ أثشاج انزمُٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0476-00000 ششكخ شًظ انًزٕعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0477-00000 ششكخ انًشيشح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0478-00000 ششكخ األطٕل انثبثزخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0480-00000 شركة الرفاه الدائم اللٌبٌة الصربٌة المشتركة للمقاوالت واالستثمار العقاري

انشالٙ اندذٚذ نهزشٛٛذ ٔانظٛبَخ راد انًغٕؤنٛخ انًسذٔدحششكخ   00000-0481 

 0482-00000 ششكخ أشٛذ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0483-00000 ششكخ انُشدْخ انُٓذعٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0484-00000 ششكخ اندبدح نخذيبد ٔردٓٛض انطشق ٔانًٓبثؾ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0485-00000 ششكخ َخٛم انشبؽٗء نهًمبٔالد ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ

 0486-00000 ششكخ انغبزم انًششق نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0488-00000 ششكخ زذائك اندجم انًغبًْخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ يشبسف انُٓؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ   00000-0489 

 0492-00000 شركة إٌفاج الفرنسٌة لإلنشاءات

 0493-00000 ششكخ يغبس انزطٕٚش نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0494-00000 ششكخ صاسح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0495-00000 ششكخ اإلَزظبس نإلعزشبساد انُٓذعٛخ



انهٛجٛخ انُٓذعٛخ نإلَشبءاد انًغبًْخانششكخ   00000-0496 

 0498-00000 ششكخ انطبنغ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0499-00000 ششكخ انشبؽئ انزْجٙ نهًمبٔالد انًغبًْخ

 0500-00000 ششكخ انسٛبح انؼظشٚخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔرؼجٛذ انطشق انًغبًْخ

 0502-00000 ششكخ انظذق نهخذيبد انُٓذعٛخ انًغبًْخ

 0503-00000 ششكخ سؤٚخ انٕٛو نهًمبٔالد انؼبيخ راد انًغإٔنٛخ انًسذٔدح

 0505-00000 ششكخ انسذائك انزْجٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0506-00000 ششكخ آثبس رشَْٕخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0507-00000 ششكخ أسع األيم نهًمبٔالد انؼبيخ

 0508-00000 ششكخ انطٕاف نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0509-00000 انششكخ انهٛجٛخ انشبيٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0510-00000 ششكخ انًدًٕػخ انًزكبفهخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0511-00000 ششكخ يسٕس انخٛش نهًمبٔالد انؼبيخ

ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخششكخ انغجك انؼبنًٙ نهًمبٔالد   00000-0512 

 0513-00000 ششكخ انمذط نإلعزشبساد ٔاألػًبل انُٓذعٛخ

 0514-00000 ششكخ انذلخ نألػًبل انُٓذعٛخ ٔاالعزشبسٚخ

 0515-00000 ششكخ عشاج نٛجٛب نإلعزشبساد ٔاألػًبل انُٓذعٛخ

 0516-00000 ششكخ ثغذاد نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0517-00000 ششكخ ئٚزبة نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًشزشكخ

 0518-00000 ششكخ طالنخ اندذٚذح نهجُبء ٔانظٛبَخ انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0520-00000 ششكخ َظش انًؼًبس٘ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0521-00000 ششكخ أسٚبف انٕؽٍ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0522-00000 رشبسكٛخ لًخ اإلثذاع نإلعزشبساد انُٓذعٛخ

 0523-00000 ششكخ شًٕش انٕؽٍ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0524-00000 ششكخ انٕد انًغزًش نهًمبٔالد انؼبيخ

 0525-00000 ششكخ سال أفشٚمٛب انًغبًْخ نهًمبٔالد انؼبيخ

نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ انزذايح   00000-0526 

 0527-00000 ششكخ عُبثم انًزٕعؾ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0528-00000 ششكخ انًشبْٛش انهٛجٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0529-00000 ششكخ أعٕاس نجذح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ ششكخ خجبل انغٕداء  00000-0530 

 0531-00000 ششكخ األيبل انذائًخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0532-00000 ششكخ زهى نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًشزشكخ

 0534-00000 ششكخ انزمُٛخ انُٓذعٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انؼبيخ ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ انًغبًْخششكخ انشؼبل نهًمبٔالد   00000-0535 

 0536-00000 ششكخ انؼشٔد انمبثؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ

 0537-00000 ششكخ األسٚبف اندذٚذح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0538-00000 ششكخ أٔربد انجٛذ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

انًُجغطخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًسذٔدح ششكخ انغٕٓل  00000-0540 



 0542-00000 ششكخ انًؼًبس انًزًٛض نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0543-00000 ششكخ اإلردبٍْٛ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0544-00000 ششكخ األفك انًؼًبس٘ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

مبٔالد انؼبيخششكخ ثذس أفشٚمٛب نهً  00000-0545 

 0546-00000 ششكخ يٓبسح انؼًبسح نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0547-00000 ششكخ شًظ انزٕاطم نهجُبء ٔانظٛبَخ راد انًغإٔنٛخ انًسذٔدح

 0549-00000 ششكخ انُٓشٛش انخظٛت نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ انخطٕاد انًزمذيخ   00000-0550 

 0551-00000 ششكخ انجُذٔل اندذٚذح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0552-00000 ششكخ انُبلخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ / طٛبَخ

ًخششكخ اإلرسبد اإلفشٚمٙ انسذٚثخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبْ  00000-0553 

ششكخ انغٕاػذ انؼبنًٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ راد انًغإٔنٛخ 

 انًسذٔدح
00000-0555 

ششكخ طُبع انجُبء نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ راد انًغإٔنٛخ 

 انًسذٔد
00000-0556 

 0557-00000 ششكخ انؼًبد نالعزشبساد انُٓذعٛخ ٔانخذيبد انفُٛخ

رَٕدضٔ عٙ.خٙ.عٙ.خٙ نٛجٛب نهًمبٔالد ٔانُٓذعخ انًشزشكخششكخ   00000-0558 

 0560-00000 ششكخ انجشٚمبد نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔاألػًبل انكٓشثبئٛخ

 0561-00000 ششكخ انًمذو نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0562-00000 ششكخ اإلعزشبسٍٚٛ انؼشة نالعزشبساد انُٓذعٛخ ٔانزذسٚت ٔانزطٕٚش

 0563-00000 ششكخ األيم انًُشٕد نهًمبٔالد انؼبيخ

 0564-00000 ششكخ انفبل نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0566-00000 ششكخ انًطبفٙ نهظُبػخ ٔخذيبد انغاليخ األيُٛخ

 0567-00000 ششكخ انزطٕس انسذٚث نهًمبٔالد انؼبيخ ٔانطشق ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0568-00000 ششكخ يٛشاط انؼمبسٚخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ راد انًغإٔنٛخ انًسذٔدح

 0569-00000 ششكخ اإلخٕح انًزؼبَٔخ نهًمبٔالد انؼبيخ راد يغإٔنٛخ يسذٔدح

 0570-00000 ششكخ عجأ نإلعزشبساد ٔانخذيبد انُٓذعٛخ

 0571-00000 ششكخ اإلششاق األٔل نهًمبٔالد انؼبيخ

 0572-00000 ششكخ سؤٚخ انٕفبء انُٓذعٛخ نهًمبٔالد

 0573-00000 ششكخ اإلرمبٌ انشفٛغ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0574-00000 ششكخ انشُٚبد انذٔنٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔانًغبًْخ

 0575-00000 ششكخ دسح انًزٕعؾ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

اندجم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ عًبء   00000-0576 

 0577-00000 ششكخ يشج داثك نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0578-00000 ششكخ انًدًٕػخ األٔنٗ نإلعزشبساد انُٓذعٛخ انًشزشكخ

 0579-00000 ششكخ ئػًبس َفٕعخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

نهًمبٔالد ٔانخذيبد انؼمبسٚخششكخ اإلسرمبء انهٛجٙ   00000-0580 

 0581-00000 ششكخ ٔاد٘ انغٕداٌ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0582-00000 ششكخ أثُبء اندجم نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘



 0583-00000 ششكخ سٔاد انؼًبسح نالعزشبساد انُٓذعٛخ

 0584-00000 ششكخ انًُٓذط انهٛجٙ نألػًبل انكٓشٔيٛكبَٛكٛخ

 0585-00000 ششكخ ؽجشق انمبثؼخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0586-00000 ششكخ انؼهًٍٛ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ

 0587-00000 ششكخ أثُبء انجبدٚخ نهجُبء ٔانظٛبَخ انًغبًْخ

 0588-00000 ششكخ اندبسٔف نًمبٔالد انجُبء ٔانطشق

انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ششكخ انجُبء انظغٛش نهًمبٔالد   00000-0589 

 0590-00000 ششكخ أفك انًؼًبس نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0591-00000 ششكخ سٔاعٙ انًذُٚخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

يمبٔالد ػبيخ -ششكخ انذسع انزْجٙ انمبثؼخ   00000-0592 

انؼمبس٘ انًسذٔدح ششكخ انًٛشاد اندذٚذ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس  00000-0593 

 0595-00000 ششكخ األششػخ انًؼٛئخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0596-00000 ششكخ َٕس انًُبسح نهًمبٔالد ٔاإلعزثًبس انؼمبس٘

 0597-00000 ششكخ ثٕادس نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

انؼمبس٘ انًغبًْخششكخ ٔاد٘ أيشاذ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس   00000-0598 

 0599-00000 ششكخ اإلػظبس نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0600-00000 ششكخ فغبؽٕ نألػًبل ٔانخذيبد انُٓذعٛخ انًغبًْخ

 0601-00000 ششكخ دسة نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

انؼمبس٘ ششكخ ٔاصٌ نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس  00000-0602 

 0603-00000 ششكخ األزٛبء انذلٛمخ نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ

 0604-00000 ششكخ األثشاج انفٕالرٚخ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0605-00000 ششكخ فشعبٌ انؼبطًخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0606-00000 ششكخ طسبس٘ اندُٕة نهًمبٔالد انؼبيخ

 0607-00000 ششكخ انجُبء انظهت نهًمبٔالد انؼبيخ

 0608-00000 ششكخ سؤٚخ انؼبنى نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاألػًبل انكٓشثبئٛخ

 0609-00000 ششكخ ثٛم غٕل نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس

 0610-00000 ششكخ انًٕلغ انذائى نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انؼبيخششكخ انشائذ انٕؽُٙ نهًمبٔالد   00000-0611 

 0612-00000 ششكخ األكٕاو انسذٚثخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0613-00000 ششكخ انٕٓاصٌ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخ انًغبًْخ

 0615-00000 ششكخ انظفبء نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0616-00000 ششكخ َٓح انزمذو نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

األؽهظ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ خْٕشح   00000-0617 

 0618-00000 ششكخ األعظ انهٛجٛخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0619-00000 ششكخ فٛبع ثشلٍ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0620-00000 ششكخ أثشاج انجسش نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انؼبيخششكخ انششاع األفشٚمٙ نهًمبٔالد   00000-0621 

 0622-00000 ششكخ انشاعخٌٕ انسذٚثخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0623-00000 شركة شالالت سوسة للمقاوالت العامة



 0624-00000 ششكخ ئػًبس فغبؽٕ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0625-00000 ششكخ يبرٛبط نٛجٛب نهًمبٔالد انؼبيخ انًشزشكخ

انؼبيخششكخ ئشجٛهٛخ نهًمبٔالد   00000-0626 

 0627-00000 ششكخ انغٛدبٌ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0628-00000 ششكخ دسٔة انٕاد٘ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0629-00000 ششكخ زٙ انجغبرٍٛ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0630-00000 ششكخ كًجٕد نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انًغبًْخ ششكخ انظفبء انذائى نهًمبٔالد انؼبيخ  00000-0631 

 0633-00000 ششكخ أػًبس انجٕاد٘ انًغبًْخ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0634-00000 ششكخ صسصس نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

 0635-00000 ششكخ ثئش انؼبنى نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0636-00000 ششكخ ثُبء اندٕدح نهًمبٔالد انؼبيخ

 0637-00000 ششكخ خجبصح نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًسذٔدح

 0639-00000 ششكخ أثشاج انغاليخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0640-00000 ششكخ انٛمٍٛ انذائى نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

ٔاالعزثًبساد انؼمبسٚخششكخ ؽشٚك أعٛب نهًمبٔالد   00000-0641 

 0642-00000 ششكخ انذٔعش نإلَشبءاد ٔاألػًبل انُٓذعٛخ

 0643-00000 ششكخ آفبق انًشلت نهًمبٔالد انؼبيخ

 0644-00000 ششكخ ثئش األشٓت نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0645-00000 ششكخ انجُٛبٌ انضاْش نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0646-00000 ششكخ انًؼبسج انذٔنٛخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0647-00000 رشبسكٛخ انُٓش انظُبػٙ نهجُبء ٔانظٛبَخ ٔئَشبء انطشق

 0649-00000 ششكخ انظُبع اندذد نهًمبٔالد انؼبيخ

 0650-00000 ششكخ اندجم انكجٛش نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0651-00000 ششكخ انؼٍٛ انضسلبء نهًمبٔالد انؼبيخ

 0652-00000 ششكخ ٔاد٘ ػزجخ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0653-00000 ششكخ سيبل أيبصغب نهًمبٔالد انؼبيخ راد انًغٕؤنٛخ انًسذٔدح

 0654-00000 ششكخ خذٚذ ؽشاثهظ نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

انفؼم نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخششكخ   00000-0655 

 0656-00000 ششكخ انًسٛؾ األؽهغٙ نهًمبٔالد انؼبيخ

 0657-00000 ششكخ انذفخ نإلَشبءاد ٔانًمبٔالد

 0660-00000 ششكخ أخشاط انجُبء نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ

 0661-00000 ششكخ انؼمبس األٔل نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0662-00000 ششكخ يٛذاٌ انُظش نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘ انًغبًْخ

 0663-00000 ششكخ آفبق انًغزمجم نهًمبٔالد انؼبيخ ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0664-00000 ششكخ ٔاد٘ لشيبؽ نهًمبٔالد ٔاإلَشبءاد

 0665-00000 ششكخ انسٕاس٘ نهًمبٔالد ٔاالعزثًبس انؼمبس٘

 0666-00000 الشركة اللٌبٌة لإلنشاءات والطرق

 0667-00000 ششكخ انشثبؽ انًزٍٛ نهًمبٔالد انؼبيخ انًغبًْخ



 0668-00000 شركة مدٌنة األقواس للمقاوالت العامة

 0669-00000 شركة تعمٌر بدر للمقاوالت العامة المساهمة

 0670-00000 شركة ربوع زلة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0671-00000 شركة المستثمر العالمً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0672-00000 شركة المجموعة الفنٌة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0676-00000 شركة تطوٌر المدٌنة للمقاوالت واالستثمارالعقاري

واالستثمار العقاري شركة برج التعمٌٌرالمساهمة للمقاوالت  00000-0677 

 0678-00000 شركة الوثٌقة لألجهزة والمعدات المكتبٌة

 0679-00000 شركة مكامن للمقاوالت العامة

 0680-00000 شركة تالقً األٌادي للمقاوالت العامة المساهمة

 0682-00000 شركة الشماري للمقاوالت العامة

واالستثمار العقاريشركة تشٌٌد زلطن للمقاوالت العامة   00000-0683 

 0684-00000 شركة تمر خفت للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0685-00000 تشاركٌة الدٌسم للمقاوالت العامة والبناء والصٌانة وشق الطرق

 0686-00000 شركة أعالً القمة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

الفضٌة للمقاوالت العامة المساهمةشركة القلعة   00000-0687 

 0688-00000 شركة الوخٌم للمقاوالت العامة

 0689-00000 شركة األمانة للمقاوالت العامة

 0690-00000 شركة جوبا للمقاوالت والطرق

 0692-00000 شركة التمٌز الهندسً للمقاوت العامة المساهمة

واالستثمار العقاريشركة رواق الجبل للمقاوالت العامة   00000-0696 

 0698-00000 نجمة التألق للمقاوالت العامة المساهمة

 0699-00000 شركة المحطة للمقاوالت العامة ذات المسئولٌة المحدودة

 0700-00000 شركة الجسر المتواصل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

الطرق والبٌئة + مقاوالت شركة برقن إلستٌراد معدات السالمة وتجهٌزات 
 عامة

00000-0702 

 0703-00000 شركة المٌتاق المتٌن للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0704-00000 شركة الفوالذ للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0705-00000 شركة دروة البناء للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

للمقاوالت العامة واالستثمار العقاريشركة درة النهضة   00000-0706 

 0707-00000 شركة األضواء للمقاوالت العامة

 0708-00000 شركة اإلنجاز المتمٌز للمقاوالت العامة

 0709-00000 شركة الواثق الدولً للمقاوالت العامة المساهمة

 0710-00000 شركة البراق الذهبً للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0711-00000 شركة األهداف األفرٌقٌة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0712-00000 شركة الجرف العالمً للمقاوالت العامة المساهمة

 0713-00000 شركة أوئل المستقبل للمقاوالت العامة 



 0714-00000 شركة سما للمقاوالت العامة المساهمة

 0715-00000 المتمٌز للطرق والجسور والبناء المساهمةشركة االستشاري 

 0716-00000 شركة الوداد للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0717-00000 شركة السهول الجبلٌة للمقاوالت العامة

 0718-00000 شركة العٌون للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

مصراتهشركة األشغال العامة   00000-0720 

 0721-00000 شركة النماء العمرانً لإلنشاءات والمقاوالت العامة

 0722-00000 شركة المدٌنة الالمعة للمقاوالت واالستثمار العقاري المحدودة

 0723-00000 شركة التواجد للمقاوالت العامة المساهمة

 0724-00000 شركة أم الطبول للمقاوالت المحدودة

مٌامً للمقاوالت العامةشركة   00000-0725 

 0726-00000 شركة آفاق لٌبٌا للمقاوالت العامة المساهمة

 0729-00000 شركة الساحة الخضراء للمقاوالت العامة

 0730-00000 شركة األبراج المرتفعة للمقاوالت العامة

 0731-00000 شركة البٌادر للمقاوالت العامة

واالستثمارات العقارٌةشركة المٌزان للمقاوالت   00000-0732 

 0736-00000 شركة الساحل الذهبً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 0737-00000 شركة وادي الصوفة للمقاوالت واالستثمارات العقارٌة

 0738-00000 شركة الكهف لالستشارات والخدمات الهندسٌة

العقاريشركة رواق الكرامة للمقاوالت واالستثمار   00000-0739 

 0740-00000 شركة أصول الخبرة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0741-00000 شركة ٌنبوع الوفاء للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0742-00000 شركة حزام الجبل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0743-00000 للمقاوالت العامة المساهمةشركة الجرف الشاهق 

 0744-00000 شركة وادي الدواي للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0745-00000 شركة دلتا العقارٌة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0746-00000 شركة رٌاض الجبل للمقاوالت العامة

 0747-00000 العامة واالستثمار العقاريشركة النهر الصافً للمقاوالت 

 0748-00000 شركة البرهان للمقاوالت العامة المساهمة

 0749-00000 شركة البنٌان المتٌن لإلستشارات الهندسٌة

 0750-00000 شركة مجموعة الخلٌج القابضة

 0751-00000 شركة أوج الحداثة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

الكرخ للمقاوالت العامة المساهمة شركة وادي  00000-0752 

 0754-00000 شركة الضوء األخضر للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0755-00000 شركة الجندل الدولٌة القابضة

 0757-00000 شركة بلد العز للبناء والصٌانة

 0759-00000 شركة وادي الشاطً للمقاوالت العامة

 0760-00000 للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمةشركة مجد العالمٌة 

 0761-00000 شركة المروج الدولٌة للمقاوالت العامة



 0762-00000 شركة الجدارة اللٌبٌة الٌونانٌة للمقاوالت العامة المشتركة

 0763-00000 شركة إف إم لٌدكو للمقاوالت العامة

 0764-00000 واالستثمار العقاريشركة أوال لٌبٌا للمقاوالت العامة 

 0765-00000 شركة جنوب صرمان للمقاوالت العامة

 0766-00000 شركة المصعد للمقاوالت واالستثمار العقاري المحدودة

 0767-00000 شركة المصبار لألعمال واالستشارات الهندسٌة

 0768-00000 شركة التقنٌة المتجددة للمقاوالت العامة المساهمة

 0769-00000 أعالً العمران للمقاوالت العامة المساهمة شركة

 0770-00000 شركة األهرام لإلستشارات الهندسٌة

 0771-00000 شركة وادي اآلجال للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0772-00000 شركة الوتد القوي للمقاوالت العامة

 0773-00000 العقاريشركة أغوار لٌبٌا للمقاوالت واالستثمار 

 0774-00000 شركة القمم الشامخة للمقاوالت العامة المساهمة

 0775-00000 شركة النزلة للبناء واألشغال العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0776-00000 شركة الجبل الشامخ للمقاوالت العامة المساهمة

 0777-00000 العقاري المساهمةشركة سعادة المستقبل للبناء والصٌانة واالستثمار 

 0778-00000 شركة صناع المعمار للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0779-00000 شركة رمال الوطن للمقاوالت العامة

 0780-00000 شركة وادي البرد للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0781-00000 شركة الرٌادة األولى للمقاوالت العامة

 0782-00000 شركة القرار الصحٌح للمقاوالت العامة المساهمة

 0784-00000 شركة لبدة لإلستشارات الهندسٌة ذات مسؤلٌة محدودة

 0785-00000 شركة العالٌة لإلستشارات الهندسٌة والفنٌة

 0786-00000 شركة الباب العالً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0787-00000 للمقاوالت العامةشركة نجوم السواحل 

 0788-00000 شركة المجموعة المتوسطٌة للمقاوالت العامة المساهمة

 0789-00000 شركة اتحاد الوطن العربً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0790-00000 شركة شموع األمل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0791-00000 العامة المساهمةشركة أرض الوفاء للمقاوالت 

 0792-00000 شركة ونستاش للبناء واإلنشاءات  والتجارة والصناعة

 0793-00000 شركة رنك ٌول للبناء واإلنشاءات والتجارة المساهمة

 0794-00000 شركة الوادي الخصٌب للمقاوالت العامة المساهمة

 0795-00000 شركة اإلستقالل العالمً القابضة

 0796-00000 الخرٌف للمقاوالت العامة المساهمةشركة 

 0797-00000 شركة عقنقل للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0798-00000 شركة منارة بنً ولٌد للمقاوالت العامة

 0799-00000 شركة دار العرب للمقاوالت للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0800-00000 شركة دار المرابطٌن للمقاوالت العامة

 0801-00000 شركة اللٌسات للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة



 0802-00000 شركة وادي النبات للمقاوالت العامة المساهمة

 0803-00000 شركة الرمح الالمع للمقاوالت واالستثمار

 0804-00000 شركة أعمار أفرٌقٌا الخضراء للمقاوالت العامة

 0805-00000 للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمةشركة الرتل 

 0806-00000 شركة طرٌق النهضة للمقاوالت العامة

 0807-00000 شركة قصر السالم للمقاوالت العامة المساهمة

 0808-00000 شركة أضواء سرت للمقاوالت العامة

 0809-00000 شركة زمزم للبناء والصٌانة المساهمة

 0810-00000 براج للمقاوالت العامة المساهمةنجوم األشركة 

 0811-00000 نٌق للمقاوالت العامةبداع األشركة اإل

 0812-00000 شركة أعالً الشموخ للمقاوالت العامة واألعمال الكهربائٌة

 0813-00000 شركة القوالب الذهبٌة للمقاوالت واالستثمارات العقارٌة

 0814-00000 العامة واالستثمار العقاري المساهمةشركة الراٌة للمقاوالت 

 0815-00000 شركة السهل الساحلً للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0816-00000 الشركة اللٌبٌة األفرٌقٌة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0817-00000 شركة جٌل الغد للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0818-00000 شركة إمساك للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 

 0819-00000 شركة الغزالة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0820-00000 شركة وادي مرزٌن للمقاوالت العامة

 0821-00000 شركة المقاولون العرب للمقاوالت العامة

 0822-00000 شركة المكافًء للمقاوالت العامة

 0823-00000 شركة اللؤلؤة الزرقاء للمقاوالت العامة

 0824-00000 شركة منارة البٌضاء للمقاوالت العامة

 0825-00000 شركة السفٌر القابضة

 0826-00000 شركة الشعاع الالمع للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0827-00000 واالستثمار العقاري المساهمةشركة المجد العقارٌة للمقاوالت العامة 

 0828-00000 البٌضاء -شركة الرابح للمقاوال ت العامة واالستثمار العقاري 

 0829-00000 شركة البنٌان المتماسك للمقاوالت العامة

 0830-00000 شركة الهٌرة المذهلة للمقاوالت العامة

 0831-00000 العقاري المساهمة شركة وادي الجرارة للمقاوالت العامة واالستثمار

 0832-00000 شركة صقور البادٌة للمقاوالت العامة ذات مسؤولٌة محدودة

 0833-00000 شركة حدائق الشمال للمقاوالت العامة  المساهمة

 0834-00000 شركة بداٌة التعمٌر للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0835-00000 شركة البالد الجدٌدة للمقاوالت العامة

 0836-00000 شركة األطلس الكبٌر للمقاوالت العامة

 0837-00000 شركة أبراج زمزم للمقاوالت العامة المساهمة

 0838-00000 شركة الصفوة المختارة للمقاوالت العامة المساهمة

 0839-00000 شركة جسور التالقً للمقاوالت  العامة

 0840-00000 واالستثمار العقاري المحدودةشركة معمار األعالً للمقاوالت 



 0841-00000 شركة أساس العمارة للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0842-00000 شركة برج القلة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0843-00000 تشاركٌة اإلنتصار للمقاوالت العامة ورصف الطرق

 0844-00000 شركة التراب الحر للمقاوالت العامة

 0845-00000 شركة العلو الراقً للمقاوالت العامة

 0846-00000 شركة السراٌا الحدٌثة للمقاوالت العامة المساهمة

 0847-00000 شركة الرٌماس لخدمات المواقع الصناعٌة والخدمٌة ذات المسؤولٌة المحدودة

 0848-00000 شركة أسس البرهان للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0849-00000 شركة الطلٌحة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0850-00000 شركة سابلة للمقاوالت العامة المساهمة

 0851-00000 شركة النجوم للمقاوالت العامة

 0852-00000 شركة البعد الهندسً لألستثمارات الهندسٌة

 0853-00000 شركة عمالق الجبل للمقاوالت العامة

 0854-00000 شركة ساحل الخمس للطرق واإلنشاءات

 0855-00000 شركة الدعم للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0856-00000 شركة بداٌة النجاح للمقاوالت العامة

 0857-00000 شركة جوهرة المدائن للمقاوالت العامة

ذات المسؤولٌة شركة صافً لٌبٌا للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري 
 المحدودة

00000-0858 

 0859-00000 مهندسون استشارٌون -شركة القبة لالستشارات الهندسٌة 

 0860-00000 شركة اإلتجاه الجدٌد للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0861-00000 شركة المهداج للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0862-00000 الجمٌل للمقاوالت العامة المساهمة شركة الساحل

 0863-00000 شركة وادي العكرمً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0864-00000 شركة الزٌتونة للمقاوالت العامة

 0865-00000 شركة األصالة المعمارٌة للمقاوالت واالستثمارات العقارٌة

 0866-00000 ة واالستثمار العقاري المشتركةشركة تانكراد لٌبٌا للمقاوالت العام

 0867-00000 شركة النسمة الكبرى للمقاوالت العامة

 0868-00000 شركة عٌن مزو للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0869-00000 شركة زهرة الساحل للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0870-00000 شركة الوزر للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0871-00000 شركة األهرام للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0872-00000 شركة وادي البالد المساهمة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0873-00000 شركة اإلتقان المتواصل للمقاوالت واالستثماري العقاري المساهمة

 0874-00000 العقاري المساهمةشركة الوجوب للمقاوالت واالستثمار 

 0875-00000 شركة هضاب مجدول للمقاوالت العامة

 0876-00000 شركة الدار اللٌبٌة لإلستشارات الهندسٌة

 0877-00000 شركة عٌن إبرو للمقاوالت واألشغال العامة المساهمة

 0878-00000 شركة ذات التالل  للمقاوالت واالستثمار العقاري



 0879-00000 بنغازي -للبناء والصٌانة شركة النبأ 

 0880-00000 شركة بن عقنب للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0881-00000 شركة فخر العرب للمقاوالت العامة

 0882-00000 شركة وادي إفران للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0883-00000 شركة تافسوٌت للمقاوالت العامة

 0884-00000 وسط للمقاوالت العامة المساهمةشركة معالم المت

 0885-00000 شركة القلعة األولى لإلستشارات الهندسٌة

 0886-00000 شركة أركام المحدودة لإلنشاءات والصناعة والتجارة

 0887-00000 شركة منارة طرابلس للمقاوالت العامة

 0888-00000 شركة علوم المستقبل للمقاوالت واالستثمار العقاري المحدودة

 0889-00000 شركة ماس الدولٌة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0890-00000 شركة ربوع زلٌتن للمقوالت العامة واالستثمار العقاري

 0891-00000 شركة الجٌل الجدٌد للمقاوالت العامة  واالستثمار العقاري المساهمة

 0892-00000 الهندسٌة والفنٌة المساهمةشركة  الواحة اللٌبٌة لألستثمارات 

 0893-00000 شركة قصر الساحل للمقاوالت العامة

 0894-00000 شركة وادي مكحال للمقاوالت العامة والعمال الكهربائٌة

 0895-00000 شركة الرمز الجدٌد للمقاوالت العامة المساهمة

 0896-00000 شركة األوتاد الفضٌة للمقاوالت العامة المساهمة

 0897-00000 شركة صرح الوادي للمقاوالت العامة

 0898-00000 شركة سواحل ملٌتة للمقاوالت العامة

 0899-00000 شركة كنوز الوادي للمقاوالت العامة المساهمة

 0900-00000 شركة الربٌع اللٌبً للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0901-00000 شركة روعة التصمٌم للمقاوالت العامة

 0902-00000 شركة التقنٌة إنت للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المشتركة

 0903-00000 شركة قٌزا مٌستٌري لٌبٌا لألعمال الكهربائٌة المشتركة

 0904-00000 شركة جنرال ورك لٌبٌا للمقاوالت العامة المشتركة

 0905-00000 شركة بنٌان الوادي للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0906-00000 شركة المنارة الدولٌة للمقاوالت العامة

 0907-00000 شركة النهضة الثابتة للمقاوالت العامة واألعمال الكهربائٌة

شركة تارسو المساهمة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري واألعمال 
 الكهربائٌة

00000-0908 

 0909-00000 شركة الفردوس للمقاوالت العامة

 0910-00000 شركة سحائب الخٌر للمقاوالت العامة

 0911-00000 شركة ضفاف الوادي للمقاوالت العامة المساهمة

 0912-00000 شركة مجموعة األمل للمقاوالت العامة

 0913-00000 شركة الصمٌم للمقاوالت العامة

 0914-00000 شركة السوٌداء الكبرى للمقاوالت العامة

 0915-00000 الهٌاكل للمقاوالت العامةشركة 

 0916-00000 شركة إعمار الحمادة للمقاوالت العامة



 0917-00000 شركة الساحل لإلستشارات الهندسٌة

 0918-00000 شركة المهندسون اللٌبٌون لإلستشارات الهندسٌة

 0920-00000 شركة العلم للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0921-00000 الجدٌدة للمقاوالت العامة المساهمة شركة الخطوات

 0922-00000 شركة طرٌق األمل للمقاوالت العامة المشتركة

 0923-00000 شركة قالع التطور للمقاوالت العامة المساهمة

 0924-00000 شركة إعمار طرابلس للمقاوالت المساهمة

 0925-00000 شركة المنارة لإلستشارات الهندسٌة والفنٌة

 0926-00000 شركة المهام لخدمات وتجهٌزات الطرق

 0927-00000 شركة النجوم الدولٌة للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0928-00000 شركة الصفصاف للبناء وتعبٌد الطرق

 0929-00000 شركة الرقً المتجدد للمقاوالت العامة

 0930-00000 شركة جاب إنشاءات للمقاوالت العامة

 0931-00000 شركة الٌسر للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0932-00000 شركة اإلنفتاح للمقاوالت العامة المساهمة

 0933-00000 شركة الرمال الطاهرة للمقاوالت العامة

 0934-00000 شركة الثراء لإلنشاءات والهندسة ذات المسئولٌة المحدودة

 0935-00000 واإلنشاءاتشركة لٌبٌا للهندسة 

 0936-00000 شركة الدائري لإلنشاءات العامة

 0937-00000 شركة باب الجودة للمقاوالت العامة

 0938-00000 شركة شواطًء البٌداء للمقاوالت العامة

 0939-00000 شركة األهرام الحدٌث للمقاوالت العامة واالستثمارات العقارٌة المساهمة

 0940-00000 األفرٌقً للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمةشركة الوفاء 

 0941-00000 شركة اإلسكان المبدع للبناء وصٌانة الطرق

 0942-00000 شركة اإلنشاءات الجدٌدة للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0943-00000 شركة جدٌد البناء للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0944-00000 إعمار نازار للمقاوالتشركة 

 0945-00000 شركة هضبة الخلٌج للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0946-00000 شركة تاج البناء للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0947-00000 شركة أسس البناء للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0948-00000 الجبس للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة شركة شعاب

 0949-00000 شركة اإلنطالقة الكبرى للمقاوالت

 0950-00000 شركة الخورٌق للبناء والصٌانة المساهمة

 0951-00000 شركة دٌوان الجبل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0952-00000 العقاري المساهمةشركة البٌوض للمقاوالت العامة واالستثمار 

 0953-00000 شركة الجلٌد لإلستشارات الهندسٌة

 0954-00000 شركة ربٌع العمارة للمقاوالت العامة

 0955-00000 شركة حزوة  للمقاوالت والمبانً الجاهزة والهناجر

 0956-00000 الكهربائٌة تثمار العقاري المساهمة واألعمالشركة التقانة الكبرى للمقاوالت واالس



 0957-00000 شركة مرجان لٌبٌا للمقاوالت العامة

 0958-00000 شركة المفٌدة للمقاوالت العامة المساهمة

 0959-00000 شركة ربوع فزان للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0960-00000 شركة لؤلوة اإلعمار للمقاوالت

 0961-00000 واالستثمار العقاريشركة األرقام الذهبٌة للمقاوالت 

 0962-00000 شركة جً دي أي ألعمال المقاوالت العامة وأعمال الهندسة المدنٌة

 0963-00000 شركة إرم العقارٌة لإلنشاءات والطرق ذات مسؤولٌة محدودة

 0964-00000 شركة اإلعمار الدولٌة الجدٌدة للمقاوالت العامة

 0965-00000 والصٌانةشركة اإلعتماد للبناء 

 0966-00000 شركة أرٌج اإلعمار للمقاوالت العامة

 0967-00000 شركة الحصٌل للمقاوالت العامة

 0968-00000 شركة قمر البوادي للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0969-00000 شركة أثقال األرض للمقاوالت العامة

 0970-00000 شركة القدوة الحسنة للبناء والصٌانة

 0971-00000 شركة االنفتاح للمقاوالت واالستثمار العقاري

 0972-00000 شركة اإلسناد الدولٌة للمقاوالت العامة

 0973-00000 شركة أعمار فزان للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0974-00000 شركة الشباب للمقاوالت العامة

 0975-00000 العامة واالستثمار العقاري المساهمةشركة إعمار الجفارة للمقاوالت 

 0976-00000 شركة عمالقة اإلعمار للمقاوالت العامة

 0977-00000 شركة سما الصحراء للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0978-00000 شركة تشٌٌد الجنوب للمقاوالت العامة المساهمة

 0979-00000 العامةشركة الفاخر اللٌبً للمقاوالت 

 0980-00000 شركة بٌت األصٌل للمقاوالت العامة

 0981-00000 شركة العلو المتوازن للمقاوالت العامة والمحاجر

 0982-00000 شركة البناء المتقدم للمقاوالت العامة المساهمة

 0983-00000 شركة المحترفون للمقاوالت العامة المساهمة

 0984-00000 سما لصناعة عالمات الطرق والسالمة المشتركة شركة

 0985-00000 شركة التوافق لإلستشارات الهندسٌة المساهمة

 0986-00000 شركة عمالقة الغد للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري المساهمة

 0987-00000 شركة أنوار المستقبل لإلستشارات والتصامٌم الهندسٌة

 0988-00000 فدراج للمقاوالت العامة واالستثمار العقاريشركة وادي 

 0989-00000 شركة المتفوق الرائد للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0990-00000 شركة المجموعة الدائمة للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0991-00000 شركة مراسً لٌبٌا للمقاوالت واالستثمار العقاري المساهمة

 0992-00000 شركة حلق البئر للمقاوالت العامة واألعمال الكهربائٌة المساهمة

 0993-00000 شركة نور الجبل للمقاوالت العامة المساهمة

 0994-00000 شركة البراعة لتشغٌل وصٌانة األعمال الكهرومٌكانٌكٌة

 0995-00000 شركة أطلس الجنوب للمقاوالت العامة المساهمة



 0996-00000 انجٌكونس لٌبٌا للمقاوالت العامة المشتركةشركة 

 0997-00000 شركة نور العٌون للمقاوالت العامة المشتركة

 0998-00000 شركة المتمٌزون األوائل للمقاوالت العامة واالستثمار العقاري

 0999-00000 شركة ضٌاء الجبل للمقاوالت العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 كشف ثأسلبو ٔأعًبء ششكبد ئعزٛشاد انًؼذاد ٔانًؼبيم ٔانًخزجشاد انُٓذعٛخ انًغدهخ نذٖ انًظهسخ

م ـــــــــــإس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــ

ـــــــــــــــركةـــــــــــــــــ  

 رقم
 

تسج
 ٌل

الشر
 كة

س1 شركة اإلبتكار للتقنٌة وإستٌراد الطالء الحراري  

س2 ات األمن والسالمة المرورٌةشركة الطرٌفً إلستٌراد مستلزم  

س3 شركة المفٌد إلستٌراد األجهزة واألدوات العلمٌة المساهمة  

س4 شركة المجموعة اللٌبٌة للتقنٌة الصناعٌة المساهمة  

س5 شركة الدلٌل للمعدات والمعامل الهندسٌة  

س6 شركة الفهرس إلستٌراد المعدات والمعامل الهندسٌة  

س7 المعامل والمختبرات المساهمة شركة البٌرق إلستٌراد  

  
 



 كشف ثأسلبو ٔأعًبء ششكبد رمُٛخ انًؼهٕيبد انًغدهخ نذٖ انًظهسخ

م ـــــــــــإس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــ

ـــــــــــــــركةـــــــــــــــــ  

 رقم
 

تسج
 ٌل

الشر
 كة

ت3 شركة الخان للتقنٌات المعلوماتٌة  

ت4 وتقنٌة المعلوماتشركة صحراء العالمٌة لخدمات الحاسب اآللً   

ت6 شركة نبراس الساحل للتدرٌب والتأهٌل العلمً المحدودة  

  

 

 

 

 

 يالزظخ :

 يذسٔخٍٛ فٙ انكشفَٕد ئػاليكى ثأٌ انششكخ أٔ انزشبسكٛخ أٔ انًكزت اإلعزشبس٘ انغٛش             

  انمغى انخبص ثبنزغدٛم .ّ يشاخؼخ ــــــــــػهٛ َٕالض نذٚٓب


