
      

                                                  

 نقطة البيع  الفئة  العنوان  المدينة 
 ماماش ماركت  سوبر ماركت  السراج  طرابلس

 الزاد النافع  سوبر ماركت  السراج  طرابلس

 الملكيه مول سوبر ماركت  عين زاره  طرابلس

 سوق اويا  سوبر ماركت  طريق المطار طرابلس

 سوق االنتصار  سوبر ماركت  طرابلس./ حي االنتصار. طرابلس

 قصاب بدر قصاب باب بن غشير طرابلس

 قصاب بدر قصاب راس حسن  طرابلس

 الهاني ماركت  سوبر ماركت  سوق الجمعه طرابلس

 سوق النوفليين سوبر ماركت  النوفلين طرابلس

1البيلسان  عطور بن عاشور طرابلس  

السريعنهاية  طرابلس  تريبولي مول  سوبر ماركت  

 زكريا هوم اثاث النوفلين طرابلس

 طرابلس للمنزليه مواد منزليه غوط الشعال  طرابلس

 الساحل للخضروات  خضروات طريق الشط طرابلس

 ابناء البريكي  غدائيه  الدريبي طرابلس

 سوق االخوه  غدائيه  الحي االسالمي طرابلس

تنظيف مواد  ابوسته طرابلس  بيتنا النظيف  

 سوق العويطي  سوبر ماركت  الحشان  طرابلس

 قصاب.ابناء.التايب  قصاب ابوسته طرابلس

2بيلسان  عطور بن عاشور طرابلس  

 االشراقة  االشراقة  بن عاشور طرابلس

 فترينا  فترينا  بن عاشور طرابلس

 سيتي مول سوق الخميس  مجمع  سوق الخميس  سوق الخميس 

 طيبات بالدي غذائية  الخمس الخمس

 مجمع الخمس التجاري مجمع  الخمس الخمس

 سوق العائلة غذائية  الجمييل الجمييل

 ام الربيع مول  مجمع  صرمان  صرمان 

 ميرا ماركت  غذائية  صبراتة صبراتة

 مؤمن للتسوق  غذائية  الزاوية  الزاوية 

 صالة فتون مالبس  الزاوية  الزاوية 

 التفاح االحمر  خضروات الزاوية  الزاوية 

 الباشا للحوم  لحوم الزاوية  الزاوية 

 بنغازي 
طريق النهر بجانب منتجع  

 القونا 
 الحور مول مواد غذائية 

 أجدابيا

محل رشوان./ أجدابيا/  
الفرع األول بداية شارع  
االنتيالت والفرع الثاني  

 نهاية شارع االنتيالت 

 رشوان ماركت مواد غذائية 

 بنغازي 
  -السلماني مول الكوزال 
محالت نادي بنغازي 

 الجميلة  مالبس نسائية 



 -مول البودزيرة  -الجديدة 
الفويهات  - 20شارع 

بجوار قصر عبدو  
 إسماعيل

 بنغازي 
الممتاز.ماركت./ بنغازي/ 

 طريق.المطار
 سوق الممتاز  مواد غذائية 

 بنغازي 
قصاب حمودة الشيخي /  

الحدائق مقابل مركز 
 المعاقين

ابقص  قصاب حمودة الشيخي 

 بنغازي 
قصاب فرج اصقيلية /  

 الليثي سوق اللحوم 
 قصاب فرج اصقيليى  قصاب

 سوق الممتاز  مواد غذائية  شارع مستشفى الجالء  بنغازي 

 بنغازي 
طريق النهر بجانب منتجع  

 القونا 
 المنزل الذكي  مواد كهرومنزلية

الطريق الرئيسي -المرج  المرج  بوزريبة ماركت  مواد غذائية  

 بنغازي 
الحدائق بجوار مركز 

 الشرطة 
 اليسر للتسوق مواد غذائية 

 بنغازي 

الفرع األول الحدائق مقابل 
معهد الدليل / الفرع الثاني 
شارع فينسيا بجوار قاعة  

 فينيسيا للمناسبات 

 براعم الطفل  مالبس أطفال 

 بنغازي 
البركة / امتداد شارع 
جمال مقابل حلواني بو 

 عشرين
 نور ماركت  مواد غذائية 

20شارع  بنغازي   قرقوم  مالبس نسائية  

 بنغازي 

بلعون مقابل الجامعة  -1
 الدولية 

 الحدائق شارع النفق -2 كاجوال مالبس رجالية

 الحدائق شارع الحدائق  -3

 مول اوف بنغازي -4

 هميل مول  سوبر ماركت   سبها  

 سوق التركي سوبر ماركت   سبها  

 سوق الواليد  سوبر ماركت   سبها  

للحوم  -القمودي  لحوم  سبها    

 


