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CONTACT 
INFORMATION

23 July St, Burj Aslam
Benghazi, Libya

+218 61 908 1624
 +218 61 908 1063
+218 61 908 1064

+218 91 209 0914
+218 91 328 2045
+218 92 754 9275

www.assarh.com
info@assarh.com
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WHO ARE WE?نحن؟  من 

     ASSARH Engineering and Planning Office 
was       established in 2001 with a vision that 
aspires to provide world standard technical 
support services by employing our team. 
For further development, ASSARH Office’s 
legal status has been changed into a 
consulting engineering company in 2006.

   ASSARH is a Libyan company that 
provides consulting, engineering and 
project management services for facilities, 
infrastructure and environment. Focused 
on mobility, sustainability and quality of 
life.

  We understand the challenges of our 
clients, and we truly deliver value. We do this 
through feasibility studies, consultancy, 
design, engineering, project and process 
management and development.

    We have strong home market positions. 
This local presence, combined with 
specialist, expertise and qualified 
engineers, enables us to offer tailor-made 
integrated solutions. Creative yet practical 
and feasible solutions. Think and act.

    We have a clear vision of developments 
in society and work with our clients to 
redefine the realities of today. To be 
prepared for the future.

    ASSARH looks ahead. Imagines. Develops. 
Delivers results.

برؤية  2001 في  والتخطيط  للهندسة  الصرح  مكتب               تأسس 
ألحدث وفقا  الفني  الدعم  خدمات  لتقديم  تطمح   واعدة 
خالل من  بها  المعمول  العالمية  الفنية  والمعايير   المواصفات 
إلى للمكتب  القانوني  الوضع  تعديل  وتم  مؤهلة  فنية   كوادر 

لبنة بذلك  واضعين  استشارية في 2006   شركة هندسية 
لتشييده نطمح  الذي  الصـــرح  ضمن  جديدة 

وإدارة واستشارية  هندسية  خدمات  تقدم  ليبية  شركة   الصـــرح 
والبيئة التحتية  والبنية  الخدمية  المباني  مجال   المشروعات في 
على والمحافظة  واالستدامة  الحركة  سرعة  على  التركيز   مع 

الحياة قيمة 

متطلبات تفرضها  التي  التحديات  مدى  تماما  نعي   نحن 
من عالية  قيمة  ذات  خدمات  تقديم  على  نحرص  لذا   عمالئنا, 
وإدارة والهندسة  والتصميم  واالستشارة  الجدوى  دراسة   خالل 

والتطوير    المشروعات 

وخبراء بمتخصصين  المعزز  المحلي,  السوق  في  القوي   حضورنا 
وعملية إبداعية  حلول  توفير  من  يمكننا   , أكفاء   ومهندسين 

العميل لطلب  مناسبة  ومتكاملة  ومجدية 

إلعادة عمالئنا  مع  ونعمل   , واضحة  المجتمع  لتطورات   رؤيتنا 
للمستقبل مستعدين  نكون  لكي  اليوم  حقائق  تعريف 

ويسلم ويطور  يتخيل   , دائما  للمستقبل  يتطلع   الصـــــــــرح 
لنتائج ا

.

.

.

.

.

.
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MISSION, VISION & VALUES

مبادئنا و  تطلعاتنا  و  مهمتنا 
To provide innovative services and create 
the desired built environment for our 
clients.

To be one of the first engineering firms 
and project management in the world.

Commitment to Safety, Integrity, Openness, 
Flexibility, Integration, Innovation, Quality, 
Competitiveness, Teamwork, Humility.

لعمالئنا المطلوبة  البيئة  وخلق  مبتكرة  خدمات  تقديم 

المشاريع وإدارة  الهندسية  الشركات  اولى  من  شركة  نكون   ان 
العالم في 

واالبتكار والتكامل  والمرونة  واالنفتاح  والنزاهة  السالمة   التزام 
والتواضع الجماعي  والعمل  التنافسية  والقدرة   والجودة 

.

.

.
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CERTIFICATESالشهادات 

ASSARH has reached a place as one 
of the best architectural constructural 
consultancy firm in Libya. ASSARH is one 
of the first firms in Libya has the quality 
certifcate (ISO 9001:2008) in the field of 
engineering, management and supervision 
of the implementation of projects. 

الشركات افضل  من  كواحدة  لمكانة  وصلت  الصرح   شركة 
الشركات اول  من  هي  الصرح  شركة  ليبيا.  في   الهندسية 
أيزو الجودة  شهادة  على  تحصل  ليبيا  في   استشارية 
لتنفيذ واإلشراف  واإلدارة  الهندسة  مجال  في   9001:2008 

 المشاريع
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AWARDS
ئـــــــز ا لجو ا

طرابلس كورنيش  مسابقة 
The winning of the third Grade in the 
international competition for the planning 
of Tripoli Sea chore Cornish.

The first award Dr.Moustafa Elmezweghy 
Eng.Faysal Elbnany

The second award: have not chosen

TRIPOLI SEA CORNISH

لتخطيط كورنيش العالمية  المسابقة  الثالث في  بالترتيب   الفوز 
طرابلس

البناني  م. فيصل  المزوغي  د مصطفى  األولى:   الجائزة 
اليوجد الثانية:  الجائزة 
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AWARDS
ئـــــــز ا لجو ا

EASTREN HILL (TRIPOLI)

 منطقة الهضبة الشرقية طرابلس
Winning with the Best Design at the 
competition of developing the area of the 
Eastern Hill(AL HADBAH ALSHARKIAH) 
in Tripoli as a planning in the favor of the 
authority of the Execution of Housing and 
Infrastructure projects. 

الشرقية الهضبة  منطقة  تطوير  بمسابقة  تصميم  بأفضل   الفوز 
اإلسكان مشروعات  تنفيذ  جهاز  لصالح  تخطيطا   بطرابلس 

والمرافق

This board shows the result of 
developing the area.
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HEALTH CARE 
PROJECTS

المباني الصحية

IBN SENA CLINIC PROJECT (100 BEDS)
بنغازي إبن سينا )100 سرير( -  إنشاء مصحة  مشروع 

- Engineering designs and tender        
documents
- Management and supervision
- Contract value $20 Million 

LIBYAN RED CRESCENT

العطاء    ومستندات  الهندسية  - التصاميم 
- اإلدارة واإلشراف 

مليون   20$ العقد  قيمة 

الليبي االحمر  الهالل 
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HEALTH CARE 
PROJECTS

المباني الصحية

This project includes the following :
External Clinics ,Lasik Section, Operations 
Section ,Accommodating, and Services .
Total Area of the project is 2000 m2 .

وجناح الليزك  وقسم  خارجية  عيادات  على  المشروع   يحتوي 
وخدمات وايواء  عمليات 

مربع متر   2000 المسقوفة  المساحة   أجمال 

EYES CLINIC FOR IBN SENA 
CLINIC IN BENGHAZI

 مشروع إنشاء مستشفى العيون لمصحة ابن
سينا بنغازي
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The main elevation

DESIGNING MANARA 
BENGHAZI HOSPITAL
مشروع تصميـــم مستشفى منارة بنـــغازي

The hospital locates in Benghazi city. The overall foot print area is 
more than ten thousand square meter. Assarh have designed this 
project for Al Rehan Co. 

عشرة من  اكثر  للمشروع  االجمالية  المساحة  تبلغ  بنغازي.  مدينة  في  بنغازي  منارة  مشروع   يقع 
بالمستشفيات الخاصة  للمعايير  وفقا  المستشفى  بتصميم  قامت  الصرح  شركة  مربع.  متر   االلف 

الريحان شركة  لصالح 
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COMMERCIAL 
PROJECTS

المباني التجارية
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ASSARH company has a long experiance 
with commercial buildings. Assarh has 
designed more than 30 banks all around 
Libya. We have the critical tools to create 
the most functional and usable commercial 
buildings. We have colllaporated with El 
Wahda Bank and National Commercial 
Bank. Assarh work with passinate to satisfiy 
our client and users. 

رائدة في تصميم الخبرة ماتكفي لتكون  الصرح تملك من   شركة 
اكثر تصميم  تم  ليبيا.  في  المصارف  وخاصة  التجارية   المباني 
المهمة االدوات  كل  تملك  الصرح  ليبيا.  داخل  مصرف   30  من 
استشاري تعتبر  الصرح  شركة  التجارية.  المباني  افضل   النشاء 
جد بكل  تعمل  الصرح  الوطني.  التجاري  ومصرف  الوحدة   لمصرف 

عمالئنا كافة  إلرضاء  وطموح 
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BANKSالمصارف 

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design, tender documents for 
the building.

Assarh has prepared the engineering and architectural design,and 
tender documents. 

NCB EMSAED BRANCH & The Red Crescent

NCB AL BALADIA SQUARE BRANCH

المصرف التجاري الوطني فرع امساعد و الهالل االحمر 

البلدية ميدان  فرع  الوطني  التجاري  المصرف 

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
المصرف لتطوير 

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 
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Assarh has prepared the engineering and architectural 
design,and tender documents. 

Assarh has prepared the engineering and architectural 
design,and tender documents. 

NCB EL MADINA BRANCH

NCB MIDICAL CENTER BRANCH

طرابلس  - المدينة  الوطني  التجاري  المصرف 

طبرق  - الطبي  المركز  فرع  الوطني  التجاري  المصرف 

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 

المصرف لتطوير  العطاء  ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 
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NCB NORTHREN 
BENGHAZI BRANCH
بنغازي فرع شمال   - الوطني  التجاري  المصرف 

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design, tender documents, 
and has supervied the compete phases to 
be open and work. 

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
المشروع تنفيذ  على  بالكامل  واشرفت 
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Assarh has prepared 
the engineering and 
architectural design, 
tender documents, and has 
supervied the complete 
construction phases to be 
open and work. 

التصاميم كل  انجزت  الصرح   شركة 
واشرفت العطاء  ومستندات   الهندسية 

المشروع تنفيذ  على  بالكامل 

NCB ALUOROBA MARKET 
BENGHAZI BRANCH
المصرف التجاري الوطني - فرع سوق العروبة
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AL WAHDA BANK AL 
BALADIA BRANCH
البلدية - طرابلس فرع  الوحده   مصرف 

Assarh has prepared the engineering 
and architectural design,and tender 
documents. 

First Proposal 
(Revovation)

Second Proposal 
(Re-build)

الهندسية التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
العطاء ومستندات 

تطوير االول    المقترح 

إنشاء والمعتمد  الثاني    المقترح 
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AL BYIDA COMMERCIAL 
CENTER

البيضاء مول  مشروع إنشاء مركز  
Assarh has prepared all feasibility studies and 
conceptual architectural design propsals

المقترحات واعداد  االقتصادية  الجدوى  دراسات  انجزت  الصرح   شركة 
المبدئية المعمارية 

First Proposal Second Proposal Third Proposal 
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ADMINISTRATIVE & 
COMMERCIAL BUILDING
مبنى تجاري اداري

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design

الهندسية التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 

بنغـــــازي مدينة  الموقع: 
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RESIDENTIAL 
PROJECTSالمباني السكنية
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In addition to the long experience in 
housing and villas (single Units), ASSARH 
has created one of the most stunning 
residential projects in Libya, especially 
in Benghazi. ASSARH has expert staff 
who has the experience to do the best 
residential projects that are suitable with 
Libyan environment and culture. 

السكنية الوحدات  مجال  في  الطويلة  الخبرة  الى   باألضافة 
من الكثير  أنشأت  الصرح  شركة   , السكنية  الفيلل  مثل   المفردة 
مدينة في  وبالتحديد  ليبيا  في  المتعددة  السكنية   الوحدات 
الخبرة يمتلك  والذي  خبرة  ذو  تمتلك طاقم  الصرح   بنغازي. شركة 

وثقافتنا بيئتنا  مع  تتماشى  التي  السكنية  المباني  إلنشاء 
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BENGHAZI MIDICAL 
CENTER- STAFF UNITS

إسكان وظيفي لألطقم الطبية بمركز بنغازي الطبي

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design, tender documents, 
and curruntly supervising the complete 
construction phase.
Designing 500 units arranged in one hotel 
and 5 high rise apartments.

المشروع تنفيذ  على  بالكامل  وتشرف  العطاء  ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة  5 عمارات سكنية الى فندق و  تصميم 500 وحدة مقسمة 

 Contract value $50.2 Million  مليون  50.2$ العقد  قيمة 
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LUXURY 
RESIDENTIAL 
UNITS
 مشروع إنشاء وحدات

 سكنية فاخرة

Assarh has prepared the 
engineering and architectural 
design documents.

Investment for NCB

المعمارية التصماميم  انجزت  الصرح   شركة 
لتخطيطية ا و

الوطني التجاري  المصرف   استثمار 
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357 HOUSING 
UNITS DARNA

400
HOUSING 
UNITS 
ALMARJ

 مشروع إنشاء 357 وحدة
سكنية ببلدية درنة

 مشروع إنشاء 400 وحدة
سكنية ببلدية المرج

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design,and tender documents.
Owner: HIB

Assarh has prepared the 
engineering and architectural 
design,and tender 
documents.
Owner: HIB

ومستندات الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
العطاء

والمرافق اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  جهاز   :  المالك 

التصاميم كل  انجزت  الصرح   شركة 
ومستندات  الهندسية 
العطاء
 

Eain Mara Distric
80 Units

Om Al Rezem
134 Units

Om Al Rezem
134 Units

مارة عين  منطقة 

الرزم أم  منطقة 

الرزم أم  منطقة 
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GAWARSHA 
DISTRICT  
DEVELOPMENT 

 مشروع تطوير منطقة
 القوارشة ببنغازي

Assarh has prepared the 
engineering and architectural 
design documents.

المعمارية التصماميم  انجزت  الصرح   شركة 
لتخطيطية ا و

SALAH EL DEEN 
COMMERCIAL AND 
RESEDENTIAL
مشروع صالح الدين اإلسكاني التجاري
Assarh has prepared the engineering 
and architectural design,and tender 
documents.

Owner: National Council of Real 
Estate Investment.  

ومستندات الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
العطاء

العقارية لإلستثمارات  الوطني  المجلس   : المالك 
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EDUCATIONAL 
PROJECTSالمباني التعليمية

ASSARH     34

w
w

w
.a

ss
ar

h.
co

m



w
w

w
.assarh.com

ASSARH     35



BENGHAZI UNIVERSITY 
CENTRAL CONFERENCE HALL
بنغازي شخص(   1000( بنغازي  بجامعة  الكبرى  المؤتمرات  قاعة  إنشاء  مشروع 
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Assarh has developed the engineering and 
architectural design and curruntly supervising and 
managing the construction. Contract Value $13.5 
miliion 

باالشراف وتقوم  الهندسية  التصاميم  على  التعديالت  انجزت  الصرح   شركة 
المشروع تنفيذ  على     بالكامل 
مليون  13.50 العقد$  قيمة 
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BENGHAZI UNIVERSITY 
FIRST PHASE FACADE 
MAINTENANCE

كليات واجهات  وصيانة  تجديد   مشروع 
بنغازي بجامعة  القانون   االدب-االقتصاد- 

Assarh is managing and supervising all phases of 
maintenance and renovations. 
Contract value is $28.8 million

والتطوير الصيانة  مرحل  كل  على  واالشراف  اإلدارة  عن  مسؤولة  الصرح   شركة 
للواجهات

مليون  28.8 العقد$   قيمة 
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DORMITORY 
MAINTENANCE

بنغازي بجامعة  البنات  داخلي  صيانة    مشروع 
Assarh is managing and supervising all phases of 
maintenance and renovations. 
Contract value is $11.7 million

والتطوير الصيانة  مرحل  كل  على  واالشراف  اإلدارة  عن  مسؤولة  الصرح   شركة 
للواجهات

مليون العقد $11.7    قيمة 
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RECREATIONAL 
PROJECTSالمباني الترفيهية

ASSARH     40

w
w

w
.a

ss
ar

h.
co

m



Assarh has experiance with recreational 
projects. These projects are required 
understating to the site and users need. 
Assarh has designed recreational buildings   
with passion to provide the ultimate service 
to the users. We design as solve-problem to 
have the best building with zero failer. 

الرياضية. الترفيهية  المباني  في  الخبرة  تمتلك  الصرح   شركة 
للموقع الكامل  الفهم  يتطلب  المشاريع  من  النوع   هذا 
الصرح شركة  المبنى.  مستخدمين  تخدم  التي   والمطاليب 
حتى الطرق  وافضل  بأكمل  الرياضية  الترفيهية  المباني   تصمم 

المستخدم متطلبات  يخدم  مبنى  توفير  من   تتمكن 
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GERGASH 
SPORT CLUB 

الرياضي قرقاش  نادي   مشروع 
فيهي لتر  ا

Assarh has prepared the 
engineering and architectural 
design documents.

المعمارية التصماميم  انجزت  الصرح   شركة 
لتخطيطية ا و
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ZLETEN
SPORT CLUB 

المدينة تطوير   مشروع 
زليتن بمدينة  الرياضية 

Assarh has prepared the 
engineering and architectural 
design documents.

المعمارية التصماميم  انجزت  الصرح   شركة 
لتخطيطية ا و

w
w

w
.assarh.com

ASSARH     43



AL MARJ YOUTH 
CENTER

 مشروع تصميم المركز الشبابي
  بمدينة المرج
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BENGHAZI YOUTH 
CENTER

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design documents and tender 
documents.

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  انجزت  الصرح  شركة 

بمدينة الشبابي  المركز  تصميم   مشروع 
ي ز بنغا

AL KOUFRA 
YOUTH CENTER

 مشروع تصميم المركز الشبابي
  بمدينة الكفرة
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NCB CEO OFFICE 
INTERIOR DESIGN 
PROJECT
المدير لجناح مكتب  الداخلي  التصميم   مشروع 
بنغازي الوطني بمدينة  التجاري  للمصرف  العام 

واشرفت العطاء  ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح   شركة 
المشروع تنفيذ  على  بالكامل 

Assarh has prepared the engineering and 
architectural design, tender documents, and has 
supervied the compete phases to be open and work. 
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INTERIOR DESIGN 
PROJECTSالتصميم الداخلي
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LG COMPANY STAND - TRIPOLI 
INTERNATIONAL FAIR

مشروع التصميم الداخلي لمعرض ال جي بمعرض طرابلس الدولي

المشروع تنفيذ  على  بالكامل  واشرفت  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 

Assarh has prepared the engineering and architectural design and has 
supervied the compete phases to be open and work. 
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DIRECTOR OF RETIREMENT RESERVE 
MAIN OFFICE INTERIOR DESIGN

التقاعد العام لصندوق  المدير  الداخلي لجناح  التصميم  مشروع 

المشروع تنفيذ  على  بالكامل  واشرفت  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 

Assarh has prepared the engineering and architectural design and has 
supervied the compete phases to be open and work. 
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ADMINISTRATIVE 
PROJECTSالمباني اإلدارية 
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ASSARH is commeted to creat the most 
usable adminstative buildings. This type 
of buildings is so important for the work 
environment. ASSARH designs these 
buildings with passion  and to get the 
efficiant results. 

تتميز التي  االدارية  المباني  لتصميم  ملتزمة  الصرح   شركة 
االدارية المباني   . المثالية  والوظيفة  الراقي  المعماري   بالطابع 
من ماتحتويه  على  حياتنا  في  المهمة  المباني  من   تعتبر 
العمل ببيئة  يعرف  ما  وهو  الحالي  عصرنا  في  كبير   اهتمام 

لية لمثا .ا
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AL MADAR 
ADMINISTRATION 
BUILDING
 مشروع إنشاء مبنى إداري لشركة المدار الجديد بمدينة بنغازي

Assarh has prepared the engineering and architectural design,and tender documents. 

العطاء ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 
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BROADCASTING AUTHORITY 
MAINTENANCE AND 
RENOVATION
 مشروع صيانة وتطوير مقر االذاعة بمدينة بنغازي

Assarh has prepared the engineering and architectural design, tender documents, and 
curruntly supervising the complete phases to be open and work. 

المشروع تنفيذ  على  بالكامل  وتشرف  العطاء  ومستندات  الهندسية  التصاميم  كل  انجزت  الصرح  شركة 
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 مشروع تصميـم منطقة صنــــاعية - وادي الحيـــاة

INDUSTRIAL ZONE DESIGN 
IN WADI ALHYAH

هكــتار  466 الكــــــلية  المشروع  مساحة 
Total built area 46 Hectares

Project Location- Libya

Contract Value $69.2 miliion 
مليون العقد $ 69.2  قيمة 
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Master Plan 
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INFRASTRUCTURE AND 
ENVIROMENT PROJECTS

 أعمال البنية التحتية
 والبيئة
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TOUKRA
INFRASTRUCTURE PROJECT 
مشروع تنفيذ المرافق المتكاملة لمنطقة العقورية بمساحة 400 هكتار
Assarh works curruntly as construction manager and supervisor (CM/CS)

المشروع على  وتشرف  التصميمية  الهندسية  الخرائط  كل  راجعت  الصرح   شركة 
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FLOOD MITIGATION STUDY 
GARDAS VILLAGE

مشروع حماية قرية جردس من مياة الفيضان ببلدية المرج
Assarh prepared the hydrological studies and the conceptual design for the protection  
structures. الفيضان من  لحماية  التصويرية  التصاميم  واعداد  الهيدرولوجية  الدراسات  انجزت  الصرح  شركة 
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STABILIZATION BONDS 
NATURAL SEWAGE TREATMENT

مشروع أحواض التثبيت لمعالجة مياة الصرف الصحي بمدينة المرج
Assarh has prepared the required studies and the process design for the treatment.

الهندسية والتصاميم  الدراسات  انجزت  الصرح  شركة 
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PLEASE
www.assarh.com

Visit our website for more work






