
مواصفات ومالحظاتالســعرالوحــدةنوع السلعة

قرش - مياه الخروبة  + البركة 50نصف لترالماء
 مياه الخروبة  + البركة 1لتر ونصفالماء
مياه الخروبة  + البركة62لترالماء

1.75كيلودقيق ليبي
الكيلو بـ 3 دينار وبالجملة الكيس يساوي 70 2570كيلوسميد ليبي

25كيلوسميد تونسي
أسعاره متفاوته من محل آلخر2.25كيلوسكر
دسته كاملة2.5كيلوملح

8كيلوالشربة
5لترزيت ذرة ليبي

4.5لترزيت ذرة تونسي
4.5لترزيت دوار الشمس تركي

16لترزيت زيتون
جودي4.5لترحليب ليبي

األسعار متفاوته4.5لترحليب ايطالي
نيدو40020جرامحليب بودرة
حليب مكثف نوع مانا 4104.25ملحليب مكثف
10ستيكة (30 بيضة)بيض وطني

تونسي 14ستيكة (30 بيضة)بيض مستورد
حنون + سدر واألسعار متفاوته من محل آلخر80كيلوالعسل

35كيلوشاي أحمر
18كيلوشاي أخضر
3.25كيلوارز مصري
 كيلوارز امريكي

5002.75جراممعكرونة ليبية
5001.75جراممعكرونة تونسية

4كيلوكسكسي ليبي
4.5كيلوكسكسي تونسي

كيلورشدة
قروش للرغيف بالمخابز فقط10القطعةالخبز

11كيلوالعدس
12كيلوالحمص

14كيلوفاصولياء
4.75علبة 170 جرامتن بزيت الزيتون

5علبة 170 جرامتن بالزيت النباتي 
3.5علبةالسردين

جبنة البقرة3.75علبةجبن مثلثات
ثمانية قطع2005.3جرامجبن شرائح

مدعوم عصير المزرعة1.75لترعصائر محلية
330مللترعصائر محلية

راوخ نمساوي سبتس5لترعصائر مستوردة
330مللترعصائر مستوردة

4.3لتر ونصفالمشروبات الغازية
3302مللترمشروب غازي علبة

4002جراممعجون الطماطم تونسي
4002جراممعجون الطماطم اماراتي
4002جراممعجون الطماطم إيطالي
4002جراممعجون الطماطم يوناني

يختلف السعر من النقدي إلى الصك المصدق وتزيد القيمة بالصك المصدق35كيلوخروف وطني
24كيلوخروف مستورد

26كيلوبقر وطني
21كيلوبقر مستورد

15كيلوابل
فما فوق حسب الوزن20كيلودجاج مذبوح
فما فوق حسب الوزن17كيلودجاج مجمد
6قطعسّمان وطني

كيلوسمك تن محلي
كيلوسمك دوت

25كيلوسمك ساورو
35كيلوسمك الفروج

كيلوسمك السردين
كيلوالقرنيط

  سلة األسعار طبرق 2017-10-1

اللحوم

المواد الغذائية



0.5كيلوالطماطم
1.5كيلوالباطاطا
2كيلوالبصل

5كيلوالثوم
للربط1كيلوبقدونس

3كيلوفلفل
1.5كيلوخيار

2.5كيلوباذنجان
2.5كيلوالليمون
للكيلو من مصر والمحلي ب 1.75 دينار للكيلو 1.75كيلوالدالع
موز بلدي من مصر - الموز المستورد 8 دينار 5كيلوالموز
تفاح محلي - الجبل األخضر والمرج 8كيلوالتفاح
2.5كيلوالشمام

كيلوالبرتقال

2بريوش

2كريب

1.25سندوتش تن

1.75سندوتش مفروم

1سندوتش بيض

3.5سندوتش مخلط
4.5سندوتش كباب

4سندوتش سكالوب
3سندوتش شاورما دجاج

4.5سندوتش شاورما لحم
3هامبورجر

طابونة
حسب النوع6حجم صغيربيتزا
حسب النوع8حجم كبيربيتزا

حسب الحجم والنوع الوطني والخارجي18الدجاجةدجاج محمر

200قطعةبدلة عربية رجالي
85قطعةسروال جينز

80قطعةقرمبيول
70قطعةالزي اإلعدادي المدرسي

65قطعةجالبية نسائية
10قطعةشبشب (صبع)

حسب الوزن خمسة كيلو وحسب بلد الصنع وتختلف من محل الخر120قطعةبطانية

أغلب اآلجار في شهر رمضان مجاني من قبل أصحاب المباني والعقارات300شهراستوديو
450شهرشقة حجرتين

800شهرشقة أربع حجرات
حسب القرب والبعد من مركز المدينة 1200شهرفيال

نقدي550"32تلفزيون صنع صيني
نقدي750"32تلفزيون صنع كوري

أربعة رؤوس غاطس في الرخام تركي650غاز الطهي
قدم 20ثالجة صنع كوري
كيلو جرام 8غسالة صنع كوري

3700كيلو 12مولد كهربائي صنع صيني
161250مكيف صنع صيني

صيني 185قطعةسخانة منزلية
قطعةدفاية

صيني 1.5قطعةلمبة عادية 100 وات
سوني1زوجبطاريات ريموت

قرش15لترالبنزين
لترديزل

زيت الثريا 12لترزيت السيارات
مستودع الغاز - المستودعات الخاصة 3 دينار 1.5اسطوانةأسطوانة الغاز

المالبس

المنسوجات

عقارات

مأكوالت

مواد كهربائية ومعمرة

المحروقات

الفواكه الخضراوات



1.5كوبمكياطة
قرش50كوبشاي

فما فوق حسب النوع2.5كوبعصير طبيعي
نوع القيصر8علبةأوراق اللعب

4الفردحالقة شعر الرأس
3الفردحالقة شعر الذقن

نسائي كوافير حسب التسريحه 25الفردتصفيف الشعر

كاريال 2.5العلبةالسجائر المحلية
العلبةالسجائر المستوردة

حسب نوعية األرقيلة3الكرسياألرقيلة
قرش50القطعةوّالعة

درجة الصيني تتفاوت هناك غرف صينية تتجازها الـ 1600 دينار 1350القطعةحجرة نوم فردية صنع صيني
كاملة 4500القطعةحجرة نوم زوجية صنع صيني

قعدة آنتريه 3500القطعةصالون صنع صيني
القطعةمطبخ صنع صيني

حسب حجم السيارة20غسيل السيارات
وسعر الزيت يختلف من نوع إلى آخر2السيارةتغيير زيت السيارة

داخل مدينة طبرق 2الفردالركوبة العامة
المترتبليط األرضيات
المترالتلييس (ملعقة)
اليومتأجير السيارات

للمربع الواحد 3*156تأجير خيمة
للكرسي الواحد1تأجير كراسي
5كرت 5كروت ليبيانا 
5كرت 5كروت مدار

6كرت 5كروت األرضي
LTT 10كرت 10كروت

قرش25الورقتينتصوير المستندات
4x6 3صور 8الصورة الشخصية مقاس

3قطعةغسيل مالبس (قميص)
2.5قطعةغسيل مالبس (بنطلون)
8قطعةغسيل مالبس (فستان)

25رزمةورق أبيض
قرش لعدد إثنين قلم إتش بي25قطعةقلم رصاص

قرش50قطعةقلم حبر جاف
2.5قطعةكراسة إمالء 60 ورقة

2.5قطعةكراسة حساب 60 ورقة

2قطعةالصابون اليدوي
أكسي + قود مييد25كيلوصابون غسالة
حسب النوع والحجم7قطعةمعجون أسنان

حسب النوع والحجم6قطعةشامبو شعر
ربطه أو حرشه 7قطعةمكنسة يدوية
قرش لورد النوعية 50قطعةشفرة حالقة

موسم دراسيروضة خاص
600موسم دراسيابتدائي خاص

بالنسبة للصف التاسع ألف دينار واألسعار تختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى900موسم دراسيأعدادي خاص 
موسم دراسيجامعة خاصة

قرطاسية ومكتبية

معدات تنظيف

التعليم

العناية الشخصية

الخدمات

الترفية

التبغ

األثاث



تتفاوت األسعار من عيادة إلى أخرى35فردكشف أخصائي
حسب المنطقة في الجسم 30فردجهاز موجات فوق الصوتية

حسب المنطقة في الجسم 250فردجهاز رنين مغناطيصي
حسب المنطقة في الجسم 25فردتصوير أشعة

3فردتحليل سكر
110فردتحليل شامل
8علبةمضاد حيوي

قرش25قطعةحقنة (شرنقة) 
شريط كامل باندول إكسترا األحمر8علبةبانادول

7قطعةمشروب كحة
25حقن انسولين

فما فوق2حبوب انسولين
فما فوق3دواء ضغط الدم

فما فوق حسب الشركة3حوبوب منع الحمل
15فردكشف أسنان

حشو عصب150سنحشو تسوس أسنان
35طهارة

ثقب االذن

أمريكي صيني 3500قطعةأي فون 6
 حسب الذاكرة6000قطعةأي فون 7

قطعةسامسونج بيال
قطعةسامسونج دوس

قطعةسامسونج جالكسي

19كيلوجرام 50اسمنت أبيض تونسي

كيلوجرام 50اسمنت اإلتحاد العربي

19كيلوجرام 50اسمنت تركي

كيلوجرام 50اسمنت سائب األهلية

كيلوجرام 50اسمنت سائب اإلتحاد

كيلوجرام 50اسمنت مكيّس

30x30 1.25بالط

40x40 1.3بالط

10طوب بومشي

15طوب بومشي

20طوب بومشي

25لفة 5 كيلوجرامتل رباط صيني

30لفة 5 كيلوجرامتل رباط ليبي

القنطارحديد 12 زليطن

160القنطارحديد 12 مصراته

القنطارحديد 14 زليطن

180القنطارحديد 14 مصراته

القنطارحديد 16 زليطن

200القنطارحديد 16 مصراته

القنطارحديد 5.5 تركي

القنطارحديد 6 تركي

رمل جنزور طبرق180سيارة بالجراررمل سيدي السايح

سيارة بالجراررمل زليطن

سكة سقف هوردي

سيارة 8 مترشرشور 

لوح مرتك

لوح ورقة 3

لوح ورقة 4

2.5كيلوجراممسمار

2هوردي

20x16 ياجور بناء

20x30 ياجور بناء

40x16 ياجور بناء زليطن

40x16 ياجور بناء طرابلس

اجهزة هواتف نقال

صحة

مواد بناء



هونداي فيرنا - صيني 800اإلطارات

حسب األمبير 250نضائد

للواحدة15شمع

مسدس تركي يعرف محليا ً بمسدس البطشه 250مسدس تركي

بلجيكي الصنع وحسب أسعار السوق السوداء7500مسدس 9مل 

ستة توماتك تركي450بندقية صيد هوائي

زوجية تركي400بندقية صيد (مقرون )

روسية الصنع 3000بندقية كالشنكوف

روسية الصنع 3500بندقية اف ان

13000بندقية األغراض العامة

مدفع ار بي جي

مدفع مضاد طيران ( م ط )

األسلحة

قطع غيار السيارات


