
مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

(اجدابيا/  سرت ) الساحلى الطريق صيانة1ــ1

 للخدمات الوطنية.ش محاصة

 وش والتجهيزات الهندسية

 لإلنشاءات التركية يوكسيل

المساهمة

%77%2007/92114,297,90088,423,73025,874,17088(تركية- ليبية) مشتركة
 المنطقة بها تمر التي األحداث بسبب توقف

المالية المخصصات توفر وعدم

(اجدابيا/  سرت ) الساحلي الطريق صيانة على االشراف2ــــ1
 المتوسط البحر شركة

الهندسية لالستشارات
%31__2010/231,296,858396,363900,495ليبية

(امساعد/ درنة) الساحلى الطريق صيانة1ــــ2

 للخدمات الوطنية.ش محاصة

 وش والتجهيزات الهندسية

 لإلنشاءات التركية يوكسيل

المساهمة

- ليبية )مشتركـة
(تركية

2007/97100,339,56057,451,61042,887,95052%57%

%98_2008/91,938,0171,897,11240,905ليبيةالهندسية لإلستشارات لبدة مكتب(أمساعد/  درنة) الساحلي الطريق صيانة مشروع على اإلشراف2ـــــ2

(بلفرايس/طبرق)الساحلي الطريق إزدواج تنفيذ3
 العرب المقاولون شركة

 شركة وشريكه المصرية

للمقاوالت العواصف

 ليبية) مشتركـة

(مصرية
2007/12744,471,41118,725,55425,745,85743%42%

(سبها/ األرانب أم) طريق تنفيذ4
 وشركة/ للتنمية الصفاء شركة

 والخدمات لإلنشاءات السراج

النفطية

%89%53,742,28747,978,0715,764,21678.63  2007/87  ليبية

%47%14/200957,038,98626,865,57330,173,41354ليبيةالمشتركه االمل طريق شركة(الويغ/تجرهي/ مدروسة/ القطرون ) طريق تنفيذ1ـــــ5

(الويغ/تجرهي/ مدروسة/ القطرون ) طريق تنفيذ على االشراف2ــــ5
 للخدمات افريقيا شمال ش

الهندسية
%18_2010/5/301,010,000182,142827,858ليبية

بالمشروع العمل جاري%5%2013/461,125,0002,911,08058,213,9204.8تركيةميديفيلت شركةالثاني القطاع ( الكفرة/  أبوزريق ) طريق صيانة6

{األول القطاع} (إدري/ براك) طريق صيانة7
 للبناء الرواوص شركة

المساهمة والصيانة
%85%2008/10250,380,27842,589,4007,790,87890ليبية

(مرزق/  الفجيج) طريق صيانة1ــــ8
 للهندسة أفريقيا شركة

والمشروعات
%51%2007/2637,952,43019,432,99118,519,43947ليبية

2ـــ8
/ مجدول/األرانب ام/مرزق/الفجيج)طريق صيانة على اإلشراف 

(القطرون
 لإلستشارات المنير مكتب

الهندسية
%50_2008/362,728,7991,358,4621,370,337ليبية

المشتركه االمل طريق شركة(سبها/ براك) طريق صيانة1ـــــ9
-ليبية)  مشتركة

(يونانية
2008/1048,278,78445,378,7972,899,98798%94%

(سبها/ براك) طريق صيانة علي االشراف2ـــ9
 لالستشارات مارب مكتب

الهندسيه
_2008/235965,576664,606300,970ليبية

(بنغازي/ سلوق) طريق إزدواج تنفيذ1ـــــ10
 والخدمات لإلنشاءات بابل شركة

النفطية
%15%2007/25117,149,1252,572,36914,576,75611ليبية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

6 من 1 صفحة



مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

(بنغازي/ سلوق) طريق إزدواج تنفيذ على اإلشراف2ــــ10
 لإلسستشارات الدالة مكتب

الهندسية
%4_2008/64342,98212,862330,120ليبية

(األبيار/ الرجمة) طريق ازدواج تنفيذ11
 للمقاوالت السبع البحيرات شركة

المساهمة العقاري واإلستثمار
%4%2007/25315,619,191679,77514,939,4167ليبية

(العقورية/  الرجمة) طريق تنفيذ استكمال1ــــ12
 العربية المجموعة شركة

العقاري واالستثمار للمقاوالت
%42%2008/625,160,11010,483,47014,676,64037ليبية

%48_2008/295439,785210,515229,270ليبيةاالستشارية فساطو شركة(العقورية/ الرجمة) طريق تنفيذ استكمال مشروع علي االشراف2ــــ12

(القيقب/ األبرق) طريق  وتوسيع صيانة13
 الجبل)العامة األشغال شركة

(األخضر
%52%2007/2995,201,7552,702,3982,499,35740ليبية

(مرتوبة/ الفائدية/ المرج) طريق صيانة1ـــــ14
 العربية المجموعة شركة ائتالف

الكرواتية لإلنشاءات أدريامار و

-ليبية)  مشتركة
(كرواتية

2007/534,382,84021,330,67613,052,16464%62%

(مرتوبة/ الفائدية/ المرج)طريق صيانة على اإلشراف2ــــ14
 لالستشارات قورينا مكتب

الهندسية
%2007/224719,483324,330395,15345ليبية

%30%2008/10633,140,30810,004,29823,136,01016.52ليبيةالعامة لألشغال الوطني الجهاز(الغنم بئر/  الزاوية) طريق ازدواج وتنفيذ دراسة15

(نالوت/ الجوش/ بئرعياد/ العزيزية) طريق إزدواج وتنفيذ دراسة16
 للمقاوالت الليبية السرايا شركة

المساهمة
%29%2008/125207,562,45460,427,971147,134,48319.8ليبية

%46%69/143,169,10519,942,22423,226,88151ليبيةوالجسور للطرق العامة الشركة(المرحان بئر/ الزنتان) طريق تنفيذ17

ترهونة الدائري الطريق تنفيذ18
 للمقاوالت الرفاء شركة

العقاري واالستثمار
بالمشروع العمل جاري%39%2010/05/0117,682,9216,856,21510,826,70539ليبية

%0%100/20082,828,82802,828,82820ليبيةوالجسور للطرق العامة الشركة( العربان/ الشويرف) طريق تنفيذ19

20
 غشير بن قصر/  المطار طريق جسر/ السواني طريق جسر صيانة

الشرقي الدائري/

 للمقاوالت الراسخون شركة

المساهمة العامة
%0%2014/1125,758,484025,758,4840ليبية

6 من 2 صفحة



مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

%0%2015/4189,9500189,950100ليبيةوالجسور للطرق العامة الشركةالدولي طرابلس مطار بطريق الواقعة للحفر العاجلة الصيانة اعمال21

(الخمس/  ترهونة) طريق صيانة1ـــــ22
 لإلنشاءات الدوسر شركة

الهندسية واألعمال
%97%2007/10429,722,87328,846,298876,57585.28ليبية

(الخمس/  ترهونة) طريق صيانة علي االشراف2ــــ22
 لالستشارات المتميزون مكتب

الهندسية
%36_2008/172933,855338,579595,276ليبية

(غريان/ العزيزية/ طرابلس) طريق صيانة1ــــ23
 للطرق الماليزية الليبية الشركة

واإلنشاءات

- ليبية) مشتـركـة
(ماليزية

2007/2073,879,23240,540,06633,339,16682%55%

(غريان/ العزيزية/ طرابلس) طريق صيانة على اإلشراف2ــــ23
 مهندسون العالم مكتب

إستشاريون
%2007/2491,997,5771,665,617331,96083ليبية

(نالوت/ الجوش/ بئرعياد/ العزيزية) طريق صيانة1ـــــ24
 للمقاوالت الليبية السرايا شركة

المساهمة
%77%2007/158,849,19245,141,15013,708,04278ليبية

(نالوت/ الجوش/ بئرعياد/ العزيزية) طريق صيانة على اإلشراف2ـــ24
 لإلستشارات العماد مكتب

الهندسية
%99_2007/2321,398,0381,382,40615,632ليبية

%62%2008/6233,540,42220,861,47712,678,94581ماليزية(ام.سي.اتش)الماليزية الشركة(وليد بني/ ترهونة) طريق صيانة25
االسفلتي بالخالط العطل اصالح جاري  

في بالمشروع العمل استئناف ومستهدف  
م2015/9/20

(مزده/ غريان) طريق صيانة26
 إلنشاء العامة الشركة محاصة

 وشركة اإلدارية المراكز

الهندية (أس.دي)

- ليبية) مشتركة    
( هندية

بالمشروع العمل جاري2007/13518,809,27314,543,2864,265,98779%77%

(العقيلة/ مرادة) طريق تنفيذ1ـــ27

 المراكز إلنشاء العامة الشركة 

 اوستاي شركة وشريكه اإلدارية

 تشوكورفا وشركه التركية

التركية

-ليبية ) مشــتـركـة
(تركية

بالمشروع العمل جاري99,444,93458,579,64140,865,29364%59% 2007/95

%64_2007/2271,490,006960,729529,277ليبيةالهندسية لآلستشارات نفد مكتب(العقيلة/ مرادة) طريق تنفيذ على اإلشراف2ـــ27

الفقهاء/  الزعراء طريق تنفيذ28
 للمقاوالت المجد ارتقاء شركة

العامة
%39%2/20/20104,611,3991,820,8042,790,59436.44ليبية

القربولي شرق (سرت/ القربولي) قطاع الساحلي الطريق جسور صيانة29
 للمقاوالت نستعين شركة

المشتركة

 ليبية) مشتركة

(ايطالية
2008/77,830,8892,077,5055,753,38430%27%

اعتماد انتظار وفي بالمشروع العمل توقف  
الوزير السيد من التعديلي األمر

30
 بن قصر/ الدين صالح)بين الرابط للطريق الهندسية التصاميم اعداد

(العالمي طرابلس مطار طريق/غشير
 الهندسي االستشاري المكتب

للمرافق
%0%2010/1/8498,0000498,00030ليبية

31
 صالح )  لطريق المرورية السالمة من للرفع الهندسية التصاميم اعداد 

( غشير بن قصر الدين
 الهندسي االستشاري المكتب

للمرافق
%0%2010/1/11498,0000498,00030ليبية

األول القطاع ( الصحراوي طبرق/  اجدابيا) طريق صيانة32
 للمقاوالت اكاكس شركة

العقاري واالستثمار
%45%201035,057,84515,727,92919,329,91630.00 ـ ط ـ ـج3ليبية

%0%2014/81,466,52001,466,52040ليبيةللمقاوالت األهرامات شركة( درنة/  المرج ) قطاع الساحلي الطريق وتأتيث تجهيز33

مسلم بني/  الشواشنة طريق تنفيد استكمال34
 لإلنشاءات الدوسر شركة

الهندسية واألعمال
%0%2014/103,900,00003,900,0003ليبية

للمكفوفين النور جمعية ومدخل ساحات رصف35
 الصربية الليبية الشركة

للمقاوالت

-ليبية) مشتركة
(صربية

2015/3159,7070159,707900%
 االسفلتي الرصف أعمال من االنتهاء تم

االسفلت سطح وتخطيط

6 من 3 صفحة



مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

الثورة بعد بها العمل يستأنف لم مشاريع

1ــ36
 تحسين تنفيذ و (بولى القره/ جدير رأس) الساحلى الطريق صيانة

طرابلس لمدينة الغربي المدخل وتطوير وتنسيق

 الشركة) المشتركة شركةالهاني

 و واإلستثمار للتنمية الليبية

(األلمانية ستراباج

-ليبية) مشتركـة
(المانية

2010/ %15%1172,686,93625,903,040146,783,8965/ج/ط

2ـــــ36
/ اجدير رأس)قطاع الساحلي الطريق صيانة مشروع علي االشراف
(القربولي

 لالستشارات اطلس شركة

الهندسية
%34_2008/3123,108,3641,046,7092,061,655ليبية

(مصراته/ بولى القره) الساحلى الطريق صيانة37
 للهندسة افريقيا شركة

والمشروعات
%63%2006/784,962,07053,565,83731,396,23364ليبية

( سرت/ مصراته) الساحلى الطريق صيانة38
 الشركة) المشتركة شركةالهاني

 و واإلستثمار للتنمية الليبية

(األلمانية ستراباج

-ليبية) مشتركـة
(المانية

2007/11097,322,16260,975,90236,346,26083%63%

(درنة/ المرج) الساحلى الطريق صيانة1ـ39
 والتجارة لإلنشاءات مابا شركة

التركية المساهمة
%71%2006/4291,201,27065,123,18926,078,08177تركية

(درنة/  المرج) الساحلي الطريق صيانة مشروع على اإلشراف2ـــ39
 لإلستشارات الجديدة أويا مكتب

الهندسية
%74_2007/1453,486,9682,574,936912,033ليبية

%34%2007/182122,026,70841,003,63881,023,07036تركيةالتركية مابا شركة(اجدير رأس/صبراته)الساحلي الطريق إزدواج تنفيذ1ـــــ40

(اجدير راس/ صبراته) الساحلي الطريق ازدواج تنفيذ علي االشراف2ــــ40
 لالستشارات الوطني المكتب

والتفتيش الهندسية
%91_2008/1982,130,0001,930,870199,130ليبية

%53%2007/14368,774,98836,253,64032,521,34870قبرصيةالقبرصية وبي جي شركة(الهيشة/ مصراته) الساحلي الطريق إزدواج  تنفيذ1ــــ41

(الهيشة/ مصراته) الساحلي الطريق إزدواج تنفيذ على اإلشراف2ـــــ41
 لالستشارات المتميزون مكتب

الهندسية
%83_2007/2231,482,5751,224,971257,604ليبية

(الهيشة/ سرت ) الساحلي الطريق إزدواج تنفيذ1ـــــ42
 لإلنشاءات الخليج شركة

المشتركة والمقاوالت الهندسية
%40%2007/11167,244,88426,568,64140,676,24365ليبية

2ـــ42
 سرت )  الساحـــــلي الطــــريق إزدواج تنفيذ على اإلشـــــراف

(الهيشة/
 مهندسون التقني البيداء مكتب

استشاريون
%84_2007/2282,019,7401,696,572323,169ليبية

( األول القطاع) ابوزريق/ الكفرة طريق صيانة1ـــ43
للهندسة افريقيا شركة  

والمشروعات
%60%10/4669,085,04341,312,40727,772,63771ليبية

2ـــ43
 ابو-الكفرة) طريق صيانة بمشروع العمل لسير والمتابعة االشراف

(زريق
%64_99/2009498,978319,950179,028ليبيةاالستشاري الدهبي الهدف مكتب

%40%2006/47117,331,86747,097,91870,233,94931تركيةالتركية ميتش شركة(سبها/ سوكنه/ ودان) طريق صيانة إستكمال44

6 من 4 صفحة



مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

%48%10/4368,947,70633,039,63635,908,07141تركيةالتركية ميتش شركة(أوباري/  سبها) طريق صيانة إستكمال45

اوباري/  سبها طريق صيانة46
للهندسة افريقيا شركة  

والمشروعات
%47%10/4623,988,69611,340,67612,648,02041ليبية

(تمسة/ زويلة/ األرانب ام/ تراغن) طريق صيانة1ــــ47
 للهندسة افريقيا شركة

والمشروعات
%63%2007/26553,820,62234,081,93419,738,68864ليبية

(تمسة/ زويلة/ األرانب ام/ تراغن) طريق صيانة على اإلشراف2ـــ47
 مهندسون السراي مكتب

استشاريون
%78_2008/351,789,2251,392,669396,556ليبية

%18%55,000,0009,745,60745,254,3934  2006/45تركيةالتركية ميتش شركة{االول القطاع} (ابوزريق/ جالو) طريق صيانة 48

%32%2008/17810,625,4993,409,0597,216,44038ليبيةلالنشاءات بوشة مغدر شركة(المنفذ/ ايسين) طريق تنفيذ49

%37%2004/1930,387,27111,377,09919,010,17244ليبيةللمقاوالت الراقوبة شركة(ج)قطاع الحنية/الدرسية طريق تنفيذ50

(طبرق/  اجدابيا) طريق حتي المخيلي بين الرابط الطريق تنفيذ إستكمال51
 للمقاوالت ميز بن شركة

العقاري واالستثمار
%46%2006/1079,533,8804,407,9745,125,90650ليبية

%52%2008/25642,413,60922,136,53320,277,07655ليبيةالعامة لالشغال الوطني الجهاز(الحاج قصر/  العجيالت) طريق تنفيذ1ــــ52

(الحاج قصر/  العجيالت) طريق تنفيذ على االشراف2ـــــ52
 لالستشارات الديار مكتب

الهندسية
%25_2010/29713,985179,896534,089ليبية

%41%2008/462,751,71025,891,85936,859,85149ليبيةوالجسور للطرق العامة الشركة(البالد وادي/ وليد بني/ غريان) طريق تنفيذ53

%75%2007/12010,895,7208,159,8412,735,87985ليبيةوالجسور للطرق العامة الشركةالعزيزية لمدينة الدائري الطريق إزدواج تنفيذ54

المشتركة الهاني شركةالعالمي طرابلس مطار طريق وتطوير تحسين1ــــ55
-ليبية) مشتركة

(المانية
2008/27393,450,97860,610,86732,840,11175%65%

العالمي طرابلس مطار طريق وتحسين تطوير مشروع على االشراف2ــــ55

 للخدمات الوطنية الشركة

 والمساند والتجهيزات الهندسية

 ) االستشارات مركز الفني
( االردن

%45_98/12/20091,995,076895,3561,099,720ليبية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية األشتراكية العظمى  

6 من 5 صفحة



مشروعات الطرق والجسور  

 االنجاز نسبة

الفعلية

 االنجاز نسبة

المالية

الوطني اإلنقاذ حكومة

 المواصالت وزارة

 المواصالت مشروعات تنفيذ جهاز  

م 2015/9/30 الى 1/1 من للفترة التحول مشاريع تنفيذ متابعة تقرير

الجنسيةالمنفذة الجهةالبرنامج/ المشروع أسمت
 العقد على االلتزام باقي

م2015/10/01  في

% االنجاز نسبة

مالحظات

( الماضي العام أحداث نتيجة األعمال توقف ) الثورة بعد بها العمل استؤنف مشاريع

 بعد العقد قيمة إجمالي

االضافات

 المسدد الفعلية القيمة

 حتى العقد بداية من

م 2015/9/30

العقد رقم

%53%2008/18338,459,49020,241,70318,217,78749ليبيةالعامة لالشغال الوطني الجهاز(غريان/ الرابطة/ بئرالغنم/ الزاوية) طريق صيانة1ــــ56

%61_2008/2071,213,586735,670477,916ليبيةاالستشاري الواحة مكتب(غريان/ الرابطه/ بئرالغنم/ الزاوية) طريق صيانة علي االشراف2ــــ56

%32%2008/140218,070,00970,815,634147,254,37531كرواتيةالكرواتية فيادكت شركية(اغدامس/ نالوت) طريق وصيانة دراسة1ـــــ57

(غدامس/ نالوت) طريق وصيانة دراسة علي االشراف2ــــ57
 للخدمات الوطنيه الشركة

والتجهيزات الهندسية
%60_2008/2062,700,0001,614,4341,085,566ليبية

البصيرة وشركة ماتيس شركةنالوت-  جادو-  غريان طريق صيانة مشروع58
-  ليبية) مشتركة

(اسبانية
2013-3267,000,000067,000,0000%0%

%15%2008/14,186,451627,9683,558,4840ليبيةللهندسه افريقيا شركةالمشاشيه االحمر الوادي طريق مشروع تنفيذ59

60
 واستكمال ( مصراته-  دوفان بئر- ليليس ) طريق واستكمال صيانة

( مصراته-  دوفان بئر ) اعمال باقي
 الخضراء األمواج شركة

العقاري واالستثمار للمقاوالت
%42%2007/2811,518,1094,823,4196,694,69040ليبية

سرت مدينة شرق الواقعة الخمسة تشمل جسور ستة صيانة61
 للطرق الماليزية الليبية الشركة

واإلنشاءات

- ليبية) مشتـركـة
(ماليزية

%40%20055,032,0131,994,0053,038,00885-ص-1

%0%2010/02/0118,259,418018,259,4180 ليبيةالعامة لالشغال الوطني الجهاز( صرمان/عياد بئر تقاطع/العزيزية) طريق تنفيذ62

3,115,116,5721,456,408,1381,658,708,434اإلجمالي

6 من 6 صفحة


