
PHONE/ الهاتف التصنيفSTREET/ الشارع SHOP/ احملل CITY/ املدينة 

MISURATA/  مرصاته 

913636363قطاعيشارع الهاللحمل أ نت للعطور1

924338157قطاعيشارع املطباتحمل أ نت للعطور2

945691663قطاعيسوق النعرييحمل الوردة البيضاء3

913038899قطاعيشارع ابزينةصاةل بسمة4

913535251قطاعيشارع اندي احليادحمل وادي املسك5

913302467قطاعيشارع مجمع املعارضحمل شدي6

913388559قطاعيشارع الش تاونةحمل طيبة7

913731408قطاعيدايري البريةزرقاء الاميمة8

912104330قطاعيشارع اندي احليادعامل زين9

913783244قطاعيجزيرة املقاوبةزنوبيا 10

926437847قطاعيسوق القرضابيةزنوبيا 11

912097878قطاعيشارع قزير املزدوجمرتيض 12

914284080قطاعيدايري الشواهدةسوق ابلنور13

916111615قطاعيشارع الهاللحمل أ مين بن عامر14

912116528قطاعيشارع الهاللصيدلية العامصة15

913107548مجةلالرويساتالفراشة16

912186597مجةلالرويساترشكة الؤلؤة17

914589133مجةلالرويساتوردة الصباح18

912102827مجةلالرويساتمحدي الشهويب19

913747956مجةلالرويساتاللمسة الاخرية20

ZLITIN\ زلينت 

ب للعطور1 913200291قطاعيشارع الفندقصاةل ادلي

925873492قطاعيشارع الفندقحمل اجليالين2

ALKOMS/ امخلس 

917271755قطاعيالشارع اجلديدزهرة اخلليج1

926520370قطاعيالشارع اجلديدحمل الؤلؤة2

925203362قطاعيحمالت العيادةحمل مفتاح3



TRIPOLI/  طرابلس 

912104330قطاعيحمالت الفرانح جهية الش يلحمل عامل زين للعطور1

913215560قطاعيالرساجعوين للعطور2

913435549قطاعيالقره بوليل فيصل بلوط3

914507454قطاعيغوط الشعالحمل الفاحي4

918751745قطاعيغوط الشعالحمل الامل5

925943951قطاعيغوط الشعالحمل ابمس6

922168145قطاعيغوط الشعالحمل تدلل7

923068602قطاعيقرقارشحمل دارين8

925151178قطاعيبن عاشورحمل عامل امجلال9

913636834قطاعيبن عاشورشدي للعطور10

926159641قطاعيالس ياحيةحمل احلارايت11

910060303قطاعياتجوراءحمل نور القمر12

926039311قطاعياتجوراءحمل مزااي13

923499844قطاعياتجوراءحمل خربيت14

925949414قطاعياتجوراءحمل جار القمر15

928088288قطاعياتجوراءحمل الاسطي16

918067206قطاعياتجوراءحمل عالء17

913558884قطاعيالبدريحمل هازار18

945064113قطاعيالبدريحمل أ نسام19

913725509قطاعيادلهامينحمل املهاري20

913605375قطاعيسوق امجلعةبيت امجلال21

913910274قطاعيسوق امجلعةحمل الاكراجا22

925065180قطاعيسوق امجلعةحمل مزااي23

925907672قطاعيابب بن غشريحمل الاس تفهام24

925472034قطاعيابب بن غشريحمل تولني الرين25

925430849قطاعيادلهامينحمل زهرة القمر26

925051905قطاعييح دمشقحمل دمشق27

914171768قطاعيبوسلمي212حمل 28

923805809قطاعيالفرانجحمل الون29

913106061قطاعيزانتةحمل هدييت30

يبحمل نوري31 945838410قطاعيادلري

912101341قطاعيجزنورغيداء للعطور32

ش33 923710632مجةلالكرمييةحمل ادلروي



924000680مجةلالكرمييةحمل الفراشة34

925012484مجةلغابة النرصحمل الواحة35

912106473مجةلغابة النرص2003حمل 36

926081596مجةلغابة النرصحمل أ فريقيا37

913333038مجةلغابة النرصحمل عوين38

928002300مجةلغابة النرصحمل بلقيس39

913612221مجةلغابة النرص57حمل 40

913712116مجةلغابة النرصحمل ريتاج41

926533784مجةلغابة النرصحمل برشلونة42

92مجةلغابة النرصحمل الفرنيس43

BENGHAZI/ بنغازي 

944822015مجةلسوق العرب للعطور33حمل 1

917398558قطاعيشارع جاملالفواح 2

925782509قطاعيشارع عرشينقصيبات 3

925483605قطاعيشارع فينيس ياعطر امللوك4

912090950قطاعيس يدي حسنيسويت ليدي5

918000910قطاعياحلدائقنسمة عطر6

925358941قطاعيبلعونعطر الرشق7

925889000قطاعيالكيشعوين8

926415183قطاعيالبيضاءعطور مؤمن9

925567288قطاعيالسلامين الرشيق1الاجيال 10

924896814قطاعيشارع فينيس يا2الاجيال 11

928949109قطاعيالهواريصيدلية الينسون12

926392345قطاعيالرحبةس يدرا13

922550970قطاعيالابيارمعرض س ند14

TOBRUK/ طربق 

928101130قطاعيالسوقهمند للعطور1

914147767قطاعيالسوقأ محد الفيتوري2



ALBAIDA/ البيضاء 

913764826قطاعيالسوقلينا للعطور1

SABHA\ س هبا 

925147631قطاعي فرب مصحة العافية     - القرضة صاةل دانش1

925137785قطاعي فرب جامع احلديث - القرضة مدينة العطور2

926391234قطاعي جنب حمالت داحو- القرضة رجاوي3

925450001قطاعي مقابل صاةل البادية- اجلديد منبع امجلال4

925450001قطاعي مقابل صاةل ال رساء- اجلديد 1مزااي 5

925170700قطاعي جزيرة املوعد- اجلديد 2مزااي 6

928150102قطاعي شارع الهنضة- اجلديد ماهيتاب7

925144126قطاعي جنب الاوقاف- القرضة جوييل 8

926767604قطاعي اجلديدروعة9

926961193قطاعي ش الطائف- براك الشاطي 1جكرتا 10

926961193قطاعي طريق اتمزاوة- براك الشاطي 2جكرتا 11

925734523قطاعي مرزق - أ وابري - براك - س هبا منذوب س هبا12

925724505قطاعي جنب حمل داحو- القرضة 1ملسات 13

927218840قطاعي جنب الاوقاف- القرضة 2ملسات 14

923907112قطاعي خلف مصورايت املاسة- اجلديد أ نت15

925346052قطاعي املهدية1الوجه الالمع 16

926922813قطاعي املهدية2الوجه الالمع 17

925352990قطاعي مقابل مصحة اجملد- سكرة عباس ملواد الزينة18

911200090قطاعي مقابل اجملمع الصحي- القرضة الاجيال لالم و الطفل19

925121116قطاعي براك الشاطيسوق جنان20

919557596قطاعي براك الشاطياالثري ملس تحرضات التجميل 21

925135429قطاعي احلديدلنقيش للمحالت22

925969241قطاعي تراغنالشهد23


