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 طرابلس:  -شركة االستثمارات النفطية    

 

( مليهون دوير 433363336333( م  رأسمال المدةوُ الغال  )%45ساه  المصرف الليغي الجارجي بنسغع )

( مليهون دوير أمردالهي امهلال، 453م  خالل  صع لينيع تلمثا ةي اركع تا  أودا  يث ت  تقددرها بمغله  )

 ( مليون س  . 453بموجغ ا المصرف لدد )

 

 ع رابع ب اعت السيارة اللركيالاارُ 

TEL : 091-2128873 

 

 

  مساهمات المصرف الليبي الخارجي المحلية:

 

 طرابلس:  - شركة خدمات الطرق السريعة   

 

( مليهون ددنهار 53( م  رأسمال ا الغال  )%0.5دساه  المصرف الليغي الجارجي ةي الشركع الملكورة بنسغع )

  ددنار ليغي 43الس   الوا د ددنار ليغي، قيمع  469536333ليغي، بقيمع سجماليع قدرها 

 

HIGHWAY SERVICE COMPANY – TRIPOLI  

شارع جامج العروسي  –مكتب طرابلس : حي األندلس   

P.O.BOX: 80713 TRIPOLI – LIBYA 

TEL : 33949941999515 -44-30 

FAX:  00218214782531 

  42اإلدارة : قرب غابة الكشاف كم

TEL : 00218-23-3118315-23 

FAX : 00218-23-3118341 

   

 طرابلس:  - الشركة الليبية لالستثمار وتشغيل المرافق الصحية  

 

( 953( مهه  رأسههمال ا المههدةوُ الغههال  )%1دسههاه  المصههرف الليغههي الجههارجي ةههي الشههركع المههلكورة بنسههغع )

 .ددنار ليغي 43س  ، قيمع الس    463336333مليون ددنار ليغي،  يث دمللا المصرف عحو 

LIBYAN COMPANY FOR HEALTH INVESTMENT  AND MANAGEMENT 

TRIPOLI - LIBYA 

TEL: 4904700 

FAX: 4906030 
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 طرابلس:  -  الشركة الليبية االيطالية 

 

تأسسس الشركع الليغيع اإلدطاليع بموجت اإللالن الليغي اإلدطالي المشلر، الموق  بي  الحالوملي  ةي ىرابلس  

( مه  %9.01المصرف الليغي الجارجي ةي رأل مال الشركع الليغيع ايدطاليهع بنسهغع )  ، ودساه 4779سنع 

ددنههار ليغههي للسهه    15سهه   بقيمههع  953( ألهه  ددنههار ليغههي، ودمللهها المصههرف لههدد 46119رأسههمال ا الغههال  )

ي    .بأن الشركع توقيس ل  النشاى الوا د. للما

 

 ىرابلس/ ليغيا –ىردق ال امعع  –سيدي المصري 

 5/0049391-0-9هات : 

 0035913ةاكس: 

74530ص.ب.   

 

 طرابلس:  - شركة الصرافة والخدمات المالية  

 

( ةهي رأل المهال %41.97دساه  المصهرف الليغهي الجهارجي ةهي اهركع الصهراةع والجهدما  الماليهع بنسهغع )

 ددنار للس  . 433س   بقيمع  996333( ددنار ليغي، ودمللا المصرف لدد 4561336333المدةوُ الغال  )

 

المددنع السيا يع 9ىردق قرقارش ك  –ليغيا  –ىرابلس   

TEL : +218-21-4843116-19 

FAX : +218-21-4843129 

info@sarafa.net 

 

 طرابلس:  - الصندوق الليبي لالستثمارات الداخلية والتنمية   

 

( ةي %3.33900دساه  المصرف الليغي الجارجي ةي الصندوق الليغي لالسلثمارا  الداخليع واللنميع بنسغع )

( مليار ددنار ليغي، جا   مساهمع المصرف بنا ي للو قرار م لس 49رأل المال المالللت ةي ، والغال  عحو )

، ودغل  لدد ا،سه   المملوكهع 41/43/9337-40( بلاردع 037/9337-9-0اإلدارة ةي اجلمال  العادي رق  )

 ددنار للس   الوا د. 043س   بقيمع  463336333للمصرف 

 ىرابلس –ىردق لال  الدد   – ي دمشق 

 0001305هات : 

 0034009ةاكس: 

5499ص.ب:   

 

 طرابلس:  -  المصرف الليبي القطري  

 

ةهي رأل المهال المالللهت ةيه  ( %53دساه  المصرف الليغهي الجهارجي ةهي المصهرف الليغهي القطهري بنسهغع )

( مليون ددنار ليغي، جا   مساهمع المصرف بنها ي للهو قهرار م لهس اإلدارة ةهي اجلماله  033والغال  عحو )

mailto:info@sarafa.net
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سه    0363336333المملوكع للمصرف الليغهي الجهارجي ههي  (. لدد ا،س  7/9330-995-40العادي رق  )

ثالثهع ألشهار وههو مها دعهادل منالهيعي، ( مليهون ددنهار ليغهي 493) من ها مغله ، دة  ددنار ليغي للس   43بقيمع 

 ، وي د ال المصرف تحس اللأسيس.المصر  ب  رأل المال

 

 

 70110(   ص.ب:95الدور ) ىرابلسبرج 

 0009010ةاكس:          0009011هات : 

 ىرابلس/ ليغيا
 




