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1لتر ونصفالماء
1.25كيلودقيق

1كيلوالشربة
3.75لترزيت نباتي

15لترزيت زيتون
2.5لترحليب

8.25ستيكة (30 بيضة)البيض
عسل ربيع40كيلوالعسل

28كيلوشاي أحمر
28كيلوشاي أخضر

2زوجبطاريات ريموت

2.25علبة مثلثات
4.75دستة شرائح
4كيلوالسكر
2كيلوالملح

9كيلوالعدس
12كيلوالحمص

8كيلوفاصولياء

ً 2.25علبة 170 غرامالتن تن مدعوم حصة الفرد من محالت علبتين أسبوعيا وغير متوفر دائما
3علبةالسردين

مصنع بنغازي واستيراد تونسي 4.5لتر ونصفالمشروبات الغازية
صنع دبي2.75مللتر 300مشروب غازي علبة

1.25جرام 400معجون الطماطم

32كيلوخروف وطني
21كيلوخروف مستورد

27كيلوبقر
23كيلوأبل

9.5كيلودجاج
7كيلوسمك السردين

مصري3.25كيلوارز
ً 0.75كيلومعكرونة مدعومة وحصة الفرد 4 كيلو ومتوفرة دائما
صنع ليبي2.75كيلوكسكسي

3كيلورشدة
مخابز تبيعها 6 قطع وأحياناً 15القطعةالخبز

1.75كيلوالطماطم
2.25كيلوالباطاطا
3كيلوالبصل

15كيلوالثوم
2.5كيلوبقدونس

4كيلوفلفل
3كيلوخيار

3كيلوباذنجان
4.25كيلوالليمون

1.5كيلوالدالع
5.75كيلوالموز
7كيلوالتفاح
1.5كيلوالشمام

ال يوجد اآلنكيلوالبرتقال

الفواكهة الموسمية

المعلبات

اللحوم الحمراء

اللحوم البيضاء

المعجنات

الخضراوات

حبوب وباقوليات
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مصنع مصراتة أما األسعار الخارجية للبدل تتراوح من 115 وحتى 95160قطعةبدلة عربية رجالي
85قطعةسروال جينز

قطعةقرمبيول
قطعةالزي اإلعدادي المدرسي

قطعةجالبية نسائية
45قطعةشبشب (صبع)

كيلو 603قطعةبطانية

شهراستوديو
شهرشقة حجرتين

شهرشقة أربع حجرات

"32تلفزيون صنع صيني
"32تلفزيون صنع كوري

قدم 20ثالجة صنع كوري
كيلو جرام 8غسالة صنع كوري

كيلو 12مولد كهربائي صنع صيني
161200مكيف صنع صيني

2قطعةلمبة عادية 100 وات

0.15لترالبنزين
0.2لترديزل

زيت الثريا الليبي9لترزيت السيارات
سعر أسطوانة 12 كيلو2اسطوانةغاز الطهي

1.5كوبمكياطة
0.75كوبشاي

2.75علبةأوراق اللعب

5الفردحالقة شعر الرأس
5الفردحالقة شعر الذقن

رأس والذقن8الفردتصفيف الشعر

العلبةالسجائر المحلية
العلبةالسجائر المستوردة

الكرسياألرقيلة

القطعةحجرة نوم فردية صنع صيني
القطعةحجرة نوم زوجية صنع صيني

القطعةصالون صنع صيني
القطعةمطبخ صنع صيني

15غسيل السيارات
يد عاملة 4السيارةتغيير زيت السيارة

1.5الفردالركوبة العامة
8المترتبليط األرضيات
4المترالتلييس (ملعقة)
هونداي فيرنا45اليوماجار السيارات
5كرت 5كروت ليبيانا 
5كرت 5كروت مدار

5كرت 5كروت األرضي
وللطلبة الورقتين 0.24 درهم0.3الورقتينتصوير المستندات

4x6 5صور 8الصورة الشخصية مقاس
1قطعةغسيل مالبس (قميص)
2غسيل مالبس (بنطلون)
2.5قطعةغسيل مالبس (فستان)

العناية الشخصية

الخدمات

الترفية

المالبس

المنسوجات

اإليجار

اإللكترونات

المحروقات

التبغ

األثاث



الصنع الصين تحوى على 500 ورقة23رزمةورق أبيض
من ربع دينار وحتى  دينار0.25قطعةقلم رصاص

من خمسين درهم وحتى 4.5 دينار0.5قطعةقلم حبر جاف
1.25قطعةكراسة إمالء 60 ورقة

1.25قطعةكراسة حساب 60 ورقة

1.25قطعةالصابون اليدوي
صابون مصراتة العالمة التجارية النير يحوي على إثنين كيلو7كيلوصابون غسالة
6قطعةمعجون أسنان

8.25قطعةشامبو شعر
6قطعةمكنسة يدوية
4.75قطعةشفرة حالقة

السعر لكل فصل دراسي350موسم دراسيروضة خاص
السعر لكل فصل دراسي500موسم دراسيابتدائي خاص

السعر لكل فصل دراسي625موسم دراسيأعدادي خاص 
ال توجد موسم دراسيجامعة خاصة

30فردكشف أخصائي
فردجهاز موجات فوق الصوتية

فردجهاز رنين مغناطيصي
45فردتصوير أشعة

15فردتحليل سكر
فردتحليل شامل
6علبةمضاد حيوي

0.5قطعةحقنة (شرنقة) 
12علبةبانادول

9قطعةمشروب كحة
10فردكشف أسنان

من 50 دينار وحتى 90 دينار50سنحشو تسوس أسنان

قطعةأي فون 6
قطعةسامسونق بيال
قطعةسامسونق دوز

قطعةسامسونق جالكسي

التعليم

صحة

اجهزة هواتف نقال

قرطاسية ومكتبية

معدات تنظيف


