
 التابعة لمصرف الوحدة ( الموبي كاش)  مواقع خدمة 

 المواد الغذائية واللحوم : -1

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  ارض شبنه 1 بنغازي بنغازي مول 1

 مفترق المدينة الرياضية سيدي حسين 1 بنغازي مول الحياة 2

  بودزيرة 1 بنغازي بودزيرة مول 3

  ارض شبنه 1 بنغازي مرمرة مول 4

 مقابل جامعة العرب ارض بلعون 1 بنغازي بركة الزاد 5

 شارع الفاتح الماجوري 1 بنغازي سفير للحوم 6

  الليثي 2 بنغازي الليثي للحوم 7

  الدقادوستا 1 بنغازي دقادوستا 8

  الرحبة 1 بنغازي بن سعود 9

  ارض شبنه 1 بنغازي شركة االستمرار 10

 امتداد شارع الفاتح الرويسات 2 بنغازي فلورا 11

  الرويسات 1 بنغازي واحة الرويسات 12

  الدقادوستا 1 بنغازي الدقادوستا 13

  حي السالم 1 بنغازي شركة بودزيرة 14

 مخازن البيالح بوعطني 1 بنغازي اصدقاء بنغازي 15

   1 بنغازي المتحده الرسميه 16

   1 بنغازي الحدائقسوق  17

   1 بنغازي الصفوة 18

   1 بنغازي الجزيرة 19

 مقابل نادي النصر البركه 1 بنغازي قصاب التومي 20

 بجوار مطعم الشهد سيدي حسين 4 بنغازي قصاب اطوير 21

  ارض زواوه 2 بنغازي قصاب احمودة الشيخي 22

 مقابل الجوازات السلماني 1 بنغازي قصاب صقلية 23

  بوعطني 4 بنغازي قصاب امعومة 24

  الهواري 1 بنغازي قصاب شهد اللحوم 25

 فرع بنغازي مول / ارض شبنة 2 بنغازي مطحن عالء للبن 26

  البركة 6 بنغازي حلواني الحمري 27

  طريق المطار 1 بنغازي مطعم الشرقاوي 28



 دالةاقرب نقطة  المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  بوزغيبه 1 بنغازي مصنع االصالة 29

 طريق النهر الهواري 1 بنغازي ميراد مول 30

  طريق النهر 1 بنغازي االليزيه 31

  االبيار 1 االبيار ابناء القديري 32

  االبيار 1 االبيار مجمع البركة 33

  االبيار 1 االبيار الربيع الزاهر 34

  االبيار 1 االبيار االصيل 35

  االبيار 1 االبيار الطيبات 36

  اجدابيا 1 اجدابيا شركة فرح 37

  اجدابيا 1 اجدابيا مجمع ارويلة 38

  اجدابيا 1 اجدابيا مجمع الواحة 39

  بن جواد 1 بن جواد المجمع االداري 40

  راس النوف 1 راس النوف ابنا بو جمعه 41

  راس النوف 1 راس النوف الممتاز 42

  بن جواد 1 بن جواد ضوابناء  43

  بن جواد 1 بن جواد سوق الممتاز 44

  جالو 1 جالو محل زاد 45

  جالو 1 جالو طيبة الجديدة 46

  اوجلة 1 اوجلة سوق العائلة 47

  اوجلة 1 اوجلة االخالص 48

  اجخرة 1 اجخرة محل خير 49

  اجخرة 1 اجخرة محل دبي 50

  اجخرة 1 اجخرة ابناء انويجي 51

  اجخرة 1 اجخرة سوق العيادة 52

  راس النوف 1 راس النوف قصاب العريبي 53

 

 

 

 



 الصيدليات والعيادات ومختبرات التحاليل : -2

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  حي الدوالر 1 بنغازي صيدلية الطلحي 1

 المنتزهشارع  الحدائق 1 بنغازي الثقة المتميزة 2

 امتداد شارع الخليج الحدائق 1 بنغازي الحدائق 3

  الفويهات 1 بنغازي القيروان 4

  ارض بلعون 1 بنغازي دبي 5

 مفترق االلبان طريق المطار 1 بنغازي الرواد 6

  شارع دبي 1 بنغازي بدر 7

  ارض شبنه 1 بنغازي بلقيس 8

  20شارع  1 بنغازي سر الشفاء 9

 بجوار عيادة التواصل الليثي 1 بنغازي الطبيةالرسالة  10

  20شارع  1 بنغازي نور الوطن 11

  الحدائق 2 بنغازي بوهديمة االولى 12

  الحدائق 1 بنغازي المنتزه 13

   1 بنغازي بشائر الهناء 14

  الليثي 1 بنغازي الشهيد علي الشريف 15

  ارض زواوة 1 بنغازي نسمة شفاء 16

 مقسمات الهواتف الليثي 2 بنغازي الفيروز 17

  الحدائق 1 بنغازي صيدلية شلوف 18

  شارع فينيسيا 1 بنغازي بشائر الصحة 19

  الهواري 1 بنغازي القربي 20

   1 بنغازي الساحل الغربي 21

  االبيار 1 االبيار صيدلية التفاؤل 22

 بجوار مقسمات الهواتف الليثي 1 بنغازي الفيروز 23



 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  الرويسات 2 بنغازي مختبر السليم 24

  الحدائق 1 بنغازي مختبر بنغازي 25

  حي الدوالر 1 بنغازي مختبر ابن حيان 26

 شارع المنتزه الحدائق 1 بنغازي مختبر السالمة 27

  البركة 1 بنغازي عيادة دار الطبيب 28

   1 بنغازي عيادة الفردوس 29

   1 بنغازي عيادة ابن حيان 30

 لمستشفى العسكري السلماني 1 بنغازي عيادة منارة قورينا 31

  الحدائق 1 بنغازي عيادة رفيافا 32

  الفويهات 1 بنغازي مركز جنى 34

 بجوار الليبي االلماني الحدائق 1 بنغازي مركز عمان 35

  الحدائق 3 بنغازي مركز االندلس 36

  الليثي 1 بنغازي صيدلية اليقين 38

  الدقادوستا 1 بنغازي صيدلية زهو بنغازي 39

 طريق الجالء راس عبيدة 1 بنغازي مختبر الرازي 40

  الفويهات 1 بنغازي عيادة بيت االبتسامة 41

   1 بنغازي مركز الريم 42

  جالو 1 جالو عيادة التواصل الجديد 33

 اراشمصحة  37
راس 
 النوف

  راس النوف 1

 

 

 

 



 : واألحذيةالمالبس  -3

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  الحدائق 5 بنغازي كاجول 1

  سيدي حسين 1 بنغازي الهندام االنيق 2

  20شارع  5 بنغازي بتمون 3

 شارع الببسي الفويهات 4 بنغازي شمسه 4

  20شارع  5 بنغازي اطفالنا 5

  20شارع  5 بنغازي الف ليلة وليلة 6

  20شارع  1 بنغازي نور الهدى 7

  الحدائق 1 بنغازي وشاحها 8

  الحدائق 1 بنغازي تارا 9

  الحدائق 1 بنغازي ميس الريم 10

 شارع الوكاالت الفويهات 2 بنغازي ماكس 11

  الفويهات 1 بنغازي عبد الصمد 12

  لبالد 1 بنغازي سبتموس 13

  طريق النهر 6 بنغازي الطرابلسي 14

 مقابل جامعة العرب عونبلارض  1 بنغازي الورفلي 15

 7000مقابل عمارات  الحميضة 1 بنغازي مجموعة لميس 16

  الحدائق 1 بنغازي نعومي 17

 LGمقابل وكيل  الحدائق 1 بنغازي نايس بيبي 18

  الحدائق 1 بنغازي االسرة 19

  الحميضه 2 بنغازي اتشيكو 20

 شارع جمال لبالد 1 بنغازي الليالي السعيدة 21

 مقابل مدرسة يوسف بوكر الفويهات 1 بنغازي نواعم 22

 شارع فلسطين السلماني 4 بنغازي المميز الحديث 23

  الفويهات 1 بنغازي االسرة السعيدة 24

  حي الدوالر 3 بنغازي بن سعود 25

  حي الدوالر 1 بنغازي هوم ستار 26

 امتداد شارع سوريا ارض شبنه 2 بنغازي العائلة مول 27



 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  20شارع  2 بنغازي المشيطي 28

 شارع الحدائق الحدائق 2 بنغازي مادر كير 29

   1 بنغازي الهندام الراقي 30

  20شارع  3 بنغازي بوخطوة 31

 بالقرب من الليبي االوكراني بودزيره 1 بنغازي الطفل المميز 32

   1 بنغازي ماركات الطفل 33

 شارع فينيسيا فينيسيا 1 بنغازي مول كوتون , فلو 34

  الحدائق 1 بنغازي معرض رانيا 35

  االبيار 1 االبيار معرض المجد 36

  االبيار 1 االبيار األسطورة 37

  جالو 1 جالو ششىمحل  38

  جالو 1 جالو محل انت 39

  اجخرة 1 اجخرة الفاروق 40

  اجخرة 1 اجخرة الحسناء 41

  الحدائق 1 بنغازي التراث 42

  الحدائق 1 بنغازي الريان 43

  الحدائق 1 بنغازي تصاميم 44

  شبنة 1 بنغازي رهف 45

  الرحبة 1 بنغازي الطفل الدبلوماسي 46

  الحدائق 1 بنغازي توب وان 47

  الدقادوستا 1 بنغازي التناسق 48

  20شارع  1 بنغازي ثوب العرائس 48

 شارع بيبسي الفويهات 1 بنغازي هيرمز 49

 األطفالبجوار مستشفي  الفويهات 1 بنغازي الملكة والطفل 50

  الحدائق 1 بنغازي الصحراء 51

  الفويهات 1 بنغازي معرض الفويهات 52

  الفويهات 1 بنغازي الفصول االربعة 53

 



 الموبايالت والخدمات االلكترونية : -4

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  الماجوري 1 بنغازي المحمول الذكي 1

  الحدائق 1 بنغازي الهاتف الممتاز 2

  20شارع  1 بنغازي موبايلي 3

  الرويسات 1 بنغازي العالم الرقمي 4

  20شارع  1 بنغازي المتخصص 5

  شارع جمال 1 بنغازي لمسة فون 6

 شارع الوكاالت الفويهات 2 بنغازي عالم االبتكار 7

  الكيش 1 بنغازي ليبيا الرقمية 8

  الفويهات 1 بنغازي البرج الفضي 9

   1 بنغازي الطيف 10

  الحدائق 1 بنغازي العمامي 11

  الفويهات 1 بنغازي هال ليبيا 12

  الماجوري 1 بنغازي سمارت فون 13

 شارع عبدالجليل الماجوري 1 بنغازي البراق الحديث 14

  شارع جمال 1 بنغازي السفيرالجديد 15

 شارع عبدالجليل الماجوري 1 بنغازي التغريدة 16

  الحدائق 2 بنغازي مجموعة الريادة 17

   1 بنغازي مجموعة االوائل 18

  الهواري 1 بنغازي بيكسل 19

  طريق الهواري 1 بنغازي عبر العالم 20

21 
تقنية الهواتف 

 الذكية
   1 بنغازي

   1 بنغازي ميالنو فون 22

  الحدائق 1 بنغازي الجودة الفائقة 23

  الحدائق 5 بنغازي شمال افريقيا 24

  طريق الجالء 1 بنغازي امازون ليبيا 25



 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  حي الفاتح 1 بنغازي القناص 26

 شارع عبدالجليل البركة 1 بنغازي الهزاز 27

  الحدائق 1 بنغازي الخط الدولي 28

 شارع الفاتح الماجوري 1 بنغازي المورد الجديد 29

   1 بنغازي عالم الحسابات 30

  جوادبن  1 بن جواد 60601محل  31

  جالو 1 جالو مركز ليبيا 32

  اوجلة 1 اوجلة الجزيرة 33

  اجخرة 1 اجخرة الوسيلة 34

 

 مراكز كشف العيون وبيع النظارات : -5

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

 شارع الوكاالت الفويهات 3 بنغازي الجهمي 1

 شارع الفاتح الماجوري 1 بنغازي بوراوي 2

 مقابل مدرسة يوسف بوكر الفويهات 1 بنغازي دلتا 3

 شارع دبي الحدائق 1 بنغازي الميدان أضواء 4

   1 بنغازي ألفا 5

  اجدابيا 1 اجدابيا زرقا اليمامة 6

  شارع جمال 1 بنغازي ساطي 7

  البركة 1 بنغازي بصريات المختار 8

 

 

 



 :والهدايا مواد التنظيف والعطور  -6

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

 مقابل جامعة العرب ارض بلعون 1 بنغازي عطر الشرق 1

 بجوار مسجد بوزغيبه بوزغيبه 1 بنغازي الحل االخير 2

  بن جواد 1 بن جواد محل شامخة 3

 71بجوار شركة الكهرباء  الحدائق 1 بنغازي ريماس 4

 شارع دبي الحدائق 2 بنغازي تولين 5

  الفويهات 1 بنغازي فاالنس 6

   1 بنغازي زهرة االرجوان 7

  الدقادوستا 1 بنغازي لمسة 8

  قاريونس 1 بنغازي فينوس 9

  الرحبة 1 بنغازي قصر االبيض 10

 شارع البوسكو الحدائق 1 بنغازي نسمة عطر 11

  الحدائق 1 بنغازي العود المثالي 12

  الحدائق 1 بنغازي محل الشيخ 13

 

 مواد البناء : -7

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم
  ارض شبنه 1 بنغازي مالمح الجبال 1
  طريق النهر 1 بنغازي زهرة بنغازي 2
  ارض شبنه 1 بنغازي المحاجر 3
  سوق مواد البناء 1 بنغازي بالناصر 4
   1 بنغازي التميز الدائم 5
 بجوار محالت خالد بن الحدائق 5 بنغازي باب اجياد 6
  ارض ازواوه 1 بنغازي الجروشي للمفاتيح 7
  ارض شبنه 1 بنغازي ابناء الورفلي 8
  بن جواد 1 بن جواد ابنا الزياني 9
  اوجلة 1 اوجلة ابنا احميدين 10
  اوجلة 1 اوجلة ءقصور الصحرا 11
  اجخرة 1 اجخرة الجودة 12
  االبيار 1 االبيار امراجع 13

 



 مواد منزلية وكهربائية : -8

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

 شارع فلسطين السلماني 1 بنغازي خط البداية 1

  الماجوري 1 بنغازي ابنا الهواري 2

  طريق المطار 1 بنغازي كصك ستور 3

  الرحبه 1 بنغازي شواطئ السنابل 4

  الماجوري 1 بنغازي الشركسي ءابنا 5

  سلوق 1 سلوق االنوار 6

  سلوق 1 سلوق الطالب 7

  بن جواد 1 بن جواد محل علي 8

 

 مكاتب سفر وسياحة :-9

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

  الحدائق 1 بنغازي شركة االطالع 1

  البركة 1 بنغازي شركة برنيق 2

بجوار المستشفى  السلماني 1 بنغازي شركة تقاسيم 3
 العسكري

  حي السالم 1 بنغازي شركة النوران 4

 

 والمفروشات : األثاث -10

 اقرب نقطة دالة المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم
  اوجلة 1 اوجلة االصالة 1

  اوجلة 1 اوجلة سارة 2

  سوق البدرية 4 بنغازي حدائق الخيرات 3

 

 

 



 والهدايا : األلعاب -11

 اقرب نقطة دالة المنطقة الفروع عدد المدينة اسم النشاط الرقم

 الماجوري 1 بنغازي الجائزة الكبري 1

 

 المدارس التعليمية :-12

 اقرب نقطة دالة المنطقة الفروع عدد المدينة اسم النشاط الرقم

 الرحبة 1 بنغازي مدرسة البنزهير 1

 

 ضائد وقطع غيار السيارات :والن اإلطارات -31

 اقرب نقطة داله المنطقة عدد الفروع المدينة اسم النشاط الرقم

   1 بنغازي الجودة الحديثة 1

  شبنة 2 بنغازي الممتاز 2

  حي السالم 1 بنغازي االنطالقة الجديدة 3

 

 الحدائق: وإنشاءخدمات عامة -14

 اقرب نقطة دالة المنطقة الفروع عدد المدينة اسم النشاط الرقم

           الهواري 1 بنغازي شركة الحرية 1

 

                                                                                                 

 ( قسم الخدمات االلكترونية )


