
البريد االلكترونيرقم الهاتفالعنوانرقم نقطة البيعاسم الوكيلت

911769974*913505099ابوسليم بالقرب من مدرسة السيدة زينب الكبرى256471البوزيدي1

911764584*911279324 الطير سابقا15ًقرب مدرسة / سوق الجمعة 256454المدى2

918318080*913111101مقابل مديرية امن جنزور/ جنزور256449النيزك3

913868870*913696690بعد جزيرة دوران ابو شوشة امام مدرسة الوفاء- تاجوراء 256445الوفاء تاجوراء4

918154799باب بن غشير بالقرب من مسجد البدري- طرابلس 256453النغمة باب بن غشير 5

911775202*911873889رأس حسن شارع المدار256452شركة دبي 6

919444723*912120551الهضبة بجانب كلية الشرطة256450الضيافة7

918120387*918173694سيدي المصري256429شركة اتصاالتي8

913516676*913013001طرابلس الفرناج بالقرب من مركز امن الفرناج256446ليبيا الغد9

913856900*916660333تاجوراء بالقرب من تاج مول256439 - 256464سوق أوالد الشيخ10

918333333بجانب مسجد البرج- عرادة 256455الجيل الجديد11

911723742*913400102عين زارة بجانب مدرسة الفردوس256459الفردوس12

911261722*918970456امام مدرسة القدس- كشالف 256460الرائد13

910465602*910645674البيفي بالقرب من سوق المزرعة- تاجوراء 256416األجهزة الذكية 14

916662212*911874318قصر بن غشير بالقرب من شركة المدار256427أبناء البريكي15

919252411*914049070عرادة امام مدرسة االنطالق256434الميعاد16

911177656*912098807غوط الشعال- طرابلس 256457األثير17

917200101*914244040بالقرب من مصحة الشفاء- غوط الشعال 256448المعتمد18

قائمة وكالء خدمة سداد بمدينة طرابلس



914848385*916666544قرجي الشارع الغربي بالقرب من مسجد بن االمين256489فاضل19

911743729*913653090الهضبة بالقرب من جامع الطاهر- طرابلس 256495تارسين20

913132525*912182525ميزران بالقرب من نادى الوحدة ومصحة البسمة لالسنان256473ميزران21

914774251شارع الغاز- الفرناج 256472منار الغد22

925859232*915859232حي دمشق طريق الهضبة طول- طرابلس 256493راشد23

913436225*915189192بالقرب من مصرف الوحدة/ المنصورة 256487األفق24

913125206*912125206بالقرب مصنع النجمة- عين زارة 256492النجمة25

911222231*919565556بالقرب من مدرسة رسل الحضارة- سوق الجمعة 256490اإلشارة لاللكترونات26

913722095*915722095ابوسليم بالقرب من المعهد للتقنية الطبية- طرابلس 256478مركز العصر الحديث27

917006090*912100306س سليم امام االشارة الضوئية- طرابلس 77256491الوكيل 28

911027512بالقرب من قناة النبأ- الهاني 256488المعتمد الهاني29

914104141زناتة بالقرب من مديرية أمن طرابلس256494زرياب30

913404711طرق المطار- طرابلس 256479دار الشارقة31

913061009قرقارش بجانب محطة الوقود- طرابلس 256477االيقونة32

919460045*910100010شارع الدريبي الرئيسي بالقرب من مسجد النصر- طرابلس 256447المسار33

913401121*917441111غوط الشعال بالقرب من عيادة الشفاء- طرابلس 173256476الوكيل 34

info@samamobile.lyستي مول- طرابلس 256458سما موبايلي35

913500012*916101616تربولي مول- طرابلس 2012256498نوكيا 36



البريد االلكترونيرقم الهاتفالعنوانت

913548765فشلوم بالقرب من مسجد الفنيش- طرابلس 1

917207090*926001878الشارع الرئيسي بالقرب من مسجد ابوبكر الصديق- رقدالين 2

913247019*913070606براك الشاطي3

911428399*915758983بالقرب من جزيرة الدوران براك- براك 4

917770880*914100606مقابل مركز خدمات شركة المدار الجديد- الزاوية 5

911772697*923103130شارع جمال عبدالناصر بالقرب من مصرف الصحارى- الزاوية 6

سوق الجمعة- طرابلس 7

913831580*914055010شارع الظل بداية الشارع اتجاه راس حسن- طرابلس 8

911309584بعد عمارات االنجيلة- إنجيلة 9

919484995*912185439بجانب مركز الشرطة- القره بوللي 10

918464616*913766666بالقرب من محطة وقود الشرارة- حي االندلس - طرابلس 11

916535251*915993334بالقرب من مصرف الجمهورية- القره بوللي 12

917040009*924032009بالقرب من مدرسة الوحدة- سبها الجديد 13

913240515*913660101غريان شارع الجالء بجانب مصرف االدخار14

917991837*913937006الخمس بالقرب من مسجد كمون- سوق الخميس 15

913933993شارع عمر المختار خلف مصرف الجمهورية.ط16

914608176طريق الساحلى قرب االشارة الضوئية17

اسم الوكيل

قائمة وكالء سداد للشحن عبر الحواالت فقط

الهرم فشلوم

مكتبة بسام

المثناني

شركة الموجة الرقمية

المتفوق الزاوية

مركز جالل

25/25الوكيل الشامل 

المرسال

المهندس جنزور

أيوب

برج السالم

زوارة موبايل

320هارون 

قاعة هيثم للتصوير

2009البغدادي 

الدقة

المودة


