
سعر تسلیم   
المستھلك

سعر تسلیم   
المستھلك

ل.ل./علبةل.ل./علبة

42,000جادي  سوبر سليم26,500سيدرز طويل

54,500غولواز بلوند ريد قصير31,250سيدرز  قصير كرتون

54,500غولواز ازرق قصير30,750سيدرز سيلفر طويل ورق

54,500غولواز اصفر 31,250سيدرز سوبر سليم

67,750جيتان بلوند إنديغو قصير 

NUSO76,75067,750جيتان بلوند بلو قصير

62,000جيتان بلو سوبرسليم

33,000وست  قصير كرتون 103,000مارلبورو احمر قصير كرتون

38,000بريليانت بلو سليم103,000مارلبورو غولد قصير كرتون

55,250دافيدوف ايفولف103,000مارلبورو سيلفر قصير كرتون

43,500وست سوبر سليم101,000مارلبورو غولد طويل كرتون

108,250دافيدوف  كرتون62,250مارلبورو ميديوم ٢.٠

108,250دافيدوف وان68,500مارلبورو غولد قصير ورق ٨٣

108,000دافيدوف غولد سليم كرتون68,500مارلبورو احمر قصير ورق ٨٣

55,500مارلبورو فاين تاتش قصير كرتون

37,750الور وايت طويل ورق50,750مارلبورو كرافتد

37,750الور وايت قصير50,750مارلبورو كرافتد غولد

FIIT59,25031,750الور كوين سايز

HEETS77,000 33,000ثري ستارز ريد طويل

HEETS DIMENSIONS107,750 33,000ثري ستارز غولد طويل

33,000ثري ستارز قصير 

31,750الور سوبر سليم58,250ونستون فلتر قصير ورق

47,250ونستون كومباكت

31,250ليغاسي كوين 58,250ونستون بلو روك

34,500ليغاسي قصير كرتون58,250ونستون سيلفر روك 

33,000ليغاسي سوبر سليم58,250ونستون سوبر سليم 

39,000ونشستر قصير

59,250بيزنس رويالز كويين39,000ونشستر ازرق طويل

59,250بيزنس رويالز سوبر سليم

55,250كنت سيلفر

55,250كنت بلو

اسعار مبیع جمیع السجائر للعموم بما فیھا الضریبة على القیمة المضافة

 حســيـن سـبـيـتــي

رئيس مصلحة البيع

08/02/2023

عضو لجنة االدارة - االمين العام التجاري

             المهندس جورج حبيقة

الــصـــنـفالــصـــنـف

ال يحق لبائع السجائر بالجملة تخطي األسعار المحددة من قبل االدارة للبضائع المباعة لبائع السجائر بالمفرق



سعر تسلیم   
المستھلك

سعر تسلیم   
المستھلك

ل.ل./كروزل.ل./كروز

371,750جادي  سوبر سليم235,500سيدرز طويل

482,500غولواز بلوند ريد قصير278,250سيدرز  قصير كرتون

482,500غولواز ازرق قصير272,500سيدرز سيلفر طويل ورق

482,500غولواز اصفر 278,250سيدرز سوبر سليم

600,000جيتان بلوند إنديغو قصير 

NUSO680,500600,000جيتان بلوند بلو قصير

550,750جيتان بلو سوبرسليم

293,750وست  قصير كرتون 912,000مارلبورو احمر قصير كرتون

338,000بريليانت بلو سليم912,000مارلبورو غولد قصير كرتون

490,000دافيدوف ايفولف912,000مارلبورو سيلفر قصير كرتون

385,000وست سوبر سليم895,500مارلبورو غولد طويل كرتون

958,750دافيدوف  كرتون552,500مارلبورو ميديوم ٢.٠

958,750دافيدوف وان608,250مارلبورو غولد قصير ورق ٨٣

957,250دافيدوف غولد سليم كرتون608,250مارلبورو احمر قصير ورق ٨٣

491,750مارلبورو فاين تاتش قصير كرتون

335,750الور وايت طويل ورق450,500مارلبورو كرافتد

335,750الور وايت قصير450,500مارلبورو كرافتد غولد

FIIT525,250283,000الور كوين سايز

HEETS682,000 293,750ثري ستارز ريد طويل

HEETS DIMENSIONS954,750 293,750ثري ستارز غولد طويل

293,750ثري ستارز قصير 

283,000الور سوبر سليم516,250ونستون فلتر قصير ورق

418,500ونستون كومباكت

278,250ليغاسي كوين 516,250ونستون بلو روك

306,000ليغاسي قصير كرتون516,250ونستون سيلفر روك 

293,750ليغاسي سوبر سليم516,250ونستون سوبر سليم 

346,250ونشستر قصير

525,250بيزنس رويالز كويين346,250ونشستر ازرق طويل

525,250بيزنس رويالز سوبر سليم

490,000كنت سيلفر

490,000كنت بلو

اسعار مبیع جمیع السجائر للعموم بما فیھا الضریبة على القیمة المضافة

 حســيـن سـبـيـتــي

رئيس مصلحة البيع

08/02/2023

عضو لجنة االدارة - االمين العام التجاري

             المهندس جورج حبيقة

الــصـــنـفالــصـــنـف

ال يحق لبائع السجائر بالجملة تخطي األسعار المحددة من قبل االدارة للبضائع المباعة لبائع السجائر بالمفرق
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