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حلول متكامله   

 لبناء غد افضل

    

7102كتالوج المنتجات     
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شركة الميدان هي احدى الشركات الليبية الكبرى , تأسسسست الشسركسة سس سة 

في مدي ة ب غازي , تعمل الشركة حتى تاريخ اصدار هذا المس سشس ر  9191

شخص م زعين عسلسى السعستساعسات السمسخستسلس سة  951بكادر يبلغ تعداده الــ 

للشركة , تعمل الشركة في مجال تع يات السسيسارات  الشساحس سات  ا لسيسات 

الثعيلة , حيث  عمل على ت فير قتع الغيار المختل ة للسيسارات  الشساحس سات 

 ا ليات اضافة السى قسسخ خساص بسمسعسدات الس رن  الستسعس سيسات السحسديسثسة 

لالصالح  المعايرة كما تسحستس ي الشسركسة عسلسى ادارة خساصسة بسالستسدريس  

 الداخلي  الخارجي عن تريق الشركة الليبية لالعداد  التدري  ال  ي .

تعمل الشركة بص تها  كيل شركة مان للشاح ات  الحافسالت عسلسى تس فسيسر 

مختلف ا  اع الشاح ات  الحافالت  آليات العمل المختل ة على الشساحس سات 

س اء العالبات ا  ص اديق المخل ات  العمامة السى السرافسعسات ا  سسيسارات 

المتافي للمدن ا  الغابات ا  المستسارات , كسمسا يس جسد مسلسحسعسات اضسافسيس  

للشاح ات مثل آليات الدعخ  ال عل  المسا دة ا  مركبات التدخل السسريسع ا  

 االسعاف المجهز باعلى التع يات .

فرع االستثمار الععاري بالشركة يعمل في مجال المعسا الت السعسامسة  لسديس  

 العديد من المشاريع قيد اال جاز .

 

 

 المه دس . صالح الدين مصت ى الجها ي

 المدير العاخ , رئيس مجلس االدارة
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 المشاريع التي يتم انجازها

 بنغازي سيتي مول
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 مشروع مركز اداري تجاري / بنغازي
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 مشروع مركز اداري تجاري / بنغازي
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 مشروع مصنع تكرير زيوت ومنتجات نفطيه
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 توريد مهمات السالمة وكمالياتها
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طن  44شاحنات النقل الثقيل حتى   شاحنات المطافئ واالنقاذ  2.7شاحنات النقل المتوسط من  

بتجهيزات مختل    TGLمجم عة شاح ات 

  الستخدامات ال عل المت ست  االعمال االخرى

بتجهيزات مختل    TGMمجم عة شاح ات 

 الستخدامات ال عل المت ست  اعمال ال ظافة 

  المتافئ  الرفع

بتجهيزات  TGM -TGL–مجم عة شاح ات 

 مختل    الستخدامات خاص  بحس  التل 

العمال ال عل الثعيل  TGSمجم عة شاح ات 

  المهاخ الصعبة اضافة لع ة عالي  في المحرك

خالتات  مضخات  TGM-TGSمجم عة شاح ات 

 الخرسا ة بحم الت  احجاخ مختل  

العمال المحاجر  TGM-TGSمجم عة شاح ات 

 سشركات الب اء  اال شاءات بحس  الحم لة  محا ر 

 الدفع  ق ة المحرك

بتجهيزات المتافئ  اال عاذ  TGSمجم عة شاح ات 

  التدخل التارئ بع ة محرك عالي   تجهيزات مت  ع 

بتجهيزات  TGM-TGSمجم عة شاح ات 

المتافئ خاصة بالعمل في االحران  الغابات 

  الترق الصعبة  الجبلية

مجم عة شاح ات مان بتجهيزات متافي للمتارات 

حصان  9111 مدارج الهب ت بعدرة حصا ي  تعار  

  بتجهيزات عالية التع ية  ال عالية

مهما كان عملك نوفر لك اي من احتياجاته —شاحنات مان  
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وسيلة النقل العام المحترفه لمختلف االستخدامات —حافالت مان  

خاصة بال عل داخل المدن ا  في  LION CITYحافالت مان 

استخدامات الم اقع مثل المتارات يمكن تجهيزها بالعديد من 

 الملحعات لمالئمة احتياجات السائق  الراك 

خاصة بال عل داخل المدن ا   LION COACHحافالت مان 

خارجها اضافة الى س ريات السياحة يمكن تجهيزها بالعديد من 

 الملحعات لمالئمة احتياجات السائق  الراك 

خاصة بال عل خارج المدن  LION REGIOحافالت مان 

 للمسافات البعيدة يمكن تجهيزها بالعديد من الملحعات لمالئمة 

 احتياجات السائق  الراك 
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 الفخامة = نيوبالن

لل عل داخل المدن باعتبارات ال عل  CITYLINERحافالت  ي بالن 

االستخدامات السياحي  تعع ضمن هذا ال تاق اضافة —المريح ال اخر

 الى ال  ادي الرياضية

ارقى فئات ال عل ال اخر المتت ر  STARLINERحافالت  ي بالن 

يمكن تجهيز هذه ال ئة باي شكل س اء صالة اجتماعات —في العالخ

 ا  غرف مكتبي  ا  غرف   خ ا  تجهيزات البي ت المت علة  المتاعخ 

ال عل السياحي للمسافات الت يلة   TOURLINERحافالت  ي بالن 

مع العديد من التجهيزات المريحة للركا   كد رة المياه  خدمات 

 الركا   شاشات التل زي ن
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 اآلليات الخاصة والعسكرية

تشمل هذه ال ئة على شاح ات السعستسر  السرفسع  السسحس   الس سعسل 

الثعيل  التدخل السريع اضافة الى آليات اله دسة  التدخل التارئ 

كما يمكن تجهيز هذه الشاح سات —  عل المهمات  الم اد الخاصة

 ا  ا ليات بالعديد من الملحعات الداعمة للمهمات المختل ة 
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توريد سيارات نقل االشخاص و المهمات الفائقة االهمية 

 المصفحة بحسب الطلب
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 مراكز صيانة السيارات والشاحنات واآلليات

 مراكز صيانة السيارات والشاحنات واآلليات 
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 مركز الميدان لصيانة السيارات الحديثة

تخ افتتاح مركز الميدان لخدمات السيارات الحديثة  الستسابسع 

ك  اة لشبكة خسدمسات  5115لشركة الميدان المساهمة س ة 

 على مست ى ليبيا م تشرة على مست ى المدن الكبرى  . 

 يعدخ المركز الخدمات ا تية :

 . الكشف االلكتر  ي على السيارات الحديثة 

 . اعمال الصيا ة الكهربائية  االلكتر  ية 

 . خدمات الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت  الغسيل 

 . صيا ة الصالة  التعليق  ا ظمة ال رامل 

  صسسيسسا سسة مسس سسظسس مسسات السستسسكسسيسسيسسف  اجسسراء الصسسيسسا سسة

 الد رية .

 . ت فير قتع الغيار االصلي   المتابق لها 
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بوش لصيانة السيارات الحديثة—مركز الشراره  

ب ن لخدمات السسيسارات السحسديسثسة —افتتح مركز الشرارة

بمدي ة سبها في الج    الغربي لليبسيسا  يستسبسع  5111س ة 

لشركة الشرارة لصيا ة االليات المساهمسة , يسعسع السمسركسز 

متر مربع اضافة الى مكت  االستعبال  5111على مساحة 

  مساحة ركن السيارات , يعدخ المركز الخدمات ا تية :

 . خدمة الكشف االلكتر  ي  تحديد االعتال 

 . خدمة الصيا ة الد رية  بر امج متابعتها 

 . الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت 

 . الغسيل  الت ظيف  الع اية بالمركبة 

 . صيا ة الصالة  ا ظمة التعليق 

 . صيا ة م ظ مات ال رامل 

  ت فير قتع الغيار االصلي   المتابعسة لسهسا  اعستساء

 ضمان على الخدمات المعدمة .
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 مركز الجواد لصيانة السيارات الحديثة

 5195افتتح مركز الج اد لخدمات السيارات الحديثة س ة 

بمدي ة ترابلس  يتبع لشسركسة السمسمستساز لسلسسسيسارات, يسعسع 

متر مربع اضافة الى مسكستس   5111المركز على مساحة 

االستعبال  مساحة ركن السيارات , يعدخ المركز الخسدمسات 

 ا تية :

 . خدمة الكشف االلكتر  ي  تحديد االعتال 

 . خدمة الصيا ة الد رية  بر امج متابعتها 

 . الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت 

 . الغسيل  الت ظيف  الع اية بالمركبة 

 . صيا ة الصالة  ا ظمة التعليق 

 . صيا ة م ظ مات ال رامل 

  ت فير قتع الغيار االصلي   المتابعسة لسهسا  اعستساء

 ضمان على الخدمات المعدمة .
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 مركز اصول لصيانة السيارات الحديثة

 5195افتتح مركز اص ل لخدمات السيارات الحديثة س ة 

بمدي ة ب غازي  يتبع لشركة اص ل للسيارات, يعع المركز 

متر مربع اضافة الى مكت  االستعبال  9111على مساحة 

  مساحة ركن السيارات , يعدخ المركز الخدمات ا تية :

 . خدمة الكشف االلكتر  ي  تحديد االعتال 

 . خدمة الصيا ة الد رية  بر امج متابعتها 

 . الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت 

 . الغسيل  الت ظيف  الع اية بالمركبة 

 . صيا ة الصالة  ا ظمة التعليق 

 . صيا ة م ظ مات ال رامل 

 .  صيا ة الدراجات ال اري   المائي 

  ت فير قتع الغيار االصلي   المتابعسة لسهسا  اعستساء

 ضمان على الخدمات المعدمة .
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 مركز امان لصيانة السيارات الحديثة

بسمسديس سة  5192افتتح مركز امان لخدمات السيارات السحسديسثسة سس سة 

متسر مسربسع اضسافسة السى  9111مصرات  , يعع المركز على مساحة 

مكت  االستعبال  مساحة ركن السيارات , يسعسدخ السمسركسز السخسدمسات 

 ا تية :

 . خدمة الكشف االلكتر  ي  تحديد االعتال 

 . خدمة الصيا ة الد رية  بر امج متابعتها 

 . الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت 

 . الغسيل  الت ظيف  الع اية بالمركبة 

 . صيا ة الصالة  ا ظمة التعليق 

 . صيا ة م ظ مات ال رامل 

  ت فير قتع الغيار االصلي   المتابعة لهسا  اعستساء ضسمسان
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 مركز وادي الربيع لصيانة السيارات الحديثة

افتتح مركز  ادي الربيع لخدمات السيارات الحديثة س ة 

بمدي ة ترابلس , يسعسع السمسركسز عسلسى مسساحسة  5192

متر مربع اضافة الى مكت  االستعبال  مسساحسة  9111

 ركن السيارات , يعدخ المركز الخدمات ا تية :

 . خدمة الكشف االلكتر  ي  تحديد االعتال 

 . خدمة الصيا ة الد رية  بر امج متابعتها 

 . الصيا ة السريعة  تغيير الزي ت 

 . الغسيل  الت ظيف  الع اية بالمركبة 

 . صيا ة الصالة  ا ظمة التعليق 

 . صيا ة م ظ مات ال رامل 

 . تغيير االتارات  اصالحها 

  ت فير قتع الغيار االصلي   المتابعة لها  اعتاء

 ضمان على الخدمات المعدمة .
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 الشركة الليبية الدولية لالعداد والتدريب الفني

شركة التدريب الخاصة بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة والفنية واعداد الدراسات 

 واالستشارات الفنية في مجال تقنيات السيارات والشاحنات واآلليات والمعدات الثقيلة
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تع خ الشركة الليبية الد لية لالعداد  التدري  ال  ي 

باجراء العديد من البرامج التدريبية بحس  االحتياج 

التدريبي  بعد اجراء المسح ال  ي للك ادر ال  ية ا  

 االدارية للجهة .

يتك ن الكادر االداري  ال  ي لدي ا من العديد من 

الخبرات الت يلة في مجال التدري  ال  ي 

 التخصصي الم ج  اضافة الى العديد من 

المه دسين من ذ ي الك اءات  الخبرات الت يلة في 

 مجال تع ية السيارات  الشاح ات  ا ليات الثعيلة .

لدى الشركة تعا ن  ثيق  د ري مستمر بين كبرى 

الشركات العالمية اضافة الى اعتمادها كممثل 

تكسا —التدري  لشركات رائده مثل ب ن االلما ي 

اخ ال اس —  سبا خ االلما ية—االيتالية

 ا ت ت االلما ية .—اال جليزية

قامت الشركة بت  يذ العديد من البرامج االدارية 

  ال  ية للعديد من الجهات م ها :

 . شركة الخليج العربي لل  ت 

 . شركة سرت لتص يع ال  ت  الغاز 

 . شركة راس ال  ف لتص يع ال  ت  الغاز 

  المركز ال  عي للتدري  على ص اعات م اد

 الب اء .

 . الشركة الليبية لالسم ت 

 . شركة ال هر لتص يع اال ابي   اال شاءات 

 . جهاز ا شاء  ادارة ال هر الص اعي 

 . شركة فا س ال مسا ية 

 . شركة الزا ية لتكرير ال  ت 

  المعهد العالي للمهن الكهربائية

 ترابلس .— االلكتر  ية

 . شركة ال عل السريع 

 .  مص ع الحديد  الصل 

 تربلس .—معهد ال  ت 
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شريك نجاحك في اي من مشاريع تقنية السيارات   

نفتح لك ابواب االتصال بالعالم وكبرى  —شركة الميدان
 الشركات في مجاالت تقنية السيارات والشاحنات

    

 شركة الميدان المساهمة

بنغازي , البركه —04طريق السواني , كلم —طرابلس  

1707772442, فاكس :   24-1707700120هاتف :   

 info@elmaydan.com بريد الكتروني : 


