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اسم المصرف الرقم الوطني االسم تسلسل
التجاري طبرق119790274275 مبروك عبدربھ جلول حبیب1
الجمھوریة بئر االشھب219790348489آمال رمضان بوسدره عبداهللا2
التجاري اوبارى119610229713أبوبكر مھدي محمد األمین3
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119810369503أحمد بوبكر عیسي المشیطي4
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119890181020أحمد عبدالرزق ابراھیم عبدالرزق5
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219780020517أسماء فرج محمد الطبلقي6
الوحدة الرویسات119790014213أكرم أمحمد عبدالواحد أبراھیم محمد7
التجارة والتنمیة دعوة االسالمیة بنغازى219850029512إنتصار عبدالسالم عثمان عبدالسید8
التجاري سوسة219740046108ابتسام احمد رمضان بن عمران9

الجمھوریة درنة219760200739ابتسام ادریس علي العبیدي10
شمال افریقیا طبرق 219860408556ابتسام توفیق محمد عبدالھادي11
الوحدة االبرق219790173876ابتسام شعبان محمد عبدالرازق12
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219770367134ابتسام عبد الرحمن محمد الحرابي13
الجمھوریة طبرق219760384569ابتسام عبدالرحمن عبدالكریم عبداهللا14
الجمھوریة الحدائق بنغازي219810402829ابتسام عبدالسالم علي الشھوبي15
شمال افریقیا البیضاء219870460353ابتسام عثمان زاید16
الجمھوریة الفویھات219770522603ابتسام عمر عبدالسمیع خمیس17
الوحدة السوق بنغازي219810428166ابتسام فتحي ابوشعراتھ الدینالي18
التجاري درنة219710345446ابتسام فرج صالح القابسي19
التجارى فرع العروبة بنغازى219780057373ابتسام محمد المبروك الوحیشي20
الصحارى البیضاء219760283659ابتسام محمد عبدربھ بالحاج21
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219820191898ابتسام مفتاح احمدي محمد العقوري22
التجاري الفائدیة219840274803ابتسام موسي طیب فضیل23



الوحدة الرئیسي بنغازي219720161362ابتسام یوسف خلیل الشویھدي24
الوحدة المیدان بنغازي219760519662ابتھال عبدالسالم محمد المطماطي25
الصحارى فرع الفویھات219810312391ابتھال عبداهللا سالم ابوجواري26
التجاري اوبارى119630125334ابراھیم الخیر حمدان عیسي27
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى119870018500ابراھیم الطیب طاھر العبیدي28
التجاري البیضاء119670073035ابراھیم بوعجیلة ابوبكر عبدالنبى29
الجمھوریة طبرق119790317318ابراھیم توفیق محمد عبدالھادي30
شمال افریقیا القبة119850185284ابراھیم حویل عبداهللا الفرجاني31
الصحارى درنة119690101606ابراھیم رجب صالح الحصني32
التجاري الھواري119880332005ابراھیم رمضان ابراھیم امحمد الغزالي33
الجمھوریة طبرق119850380393ابراھیم سلیمان ارزیق ابوبكر34
الجمھوریة طبرق119660122961ابراھیم سلیمان محمد امبارك35
الوحدة طبرق119710213137ابراھیم صقر عبدالسالم دقدور36
الجمھوریة المیدان طبرق 119850512305ابراھیم طاھر عبدالسالم محمد37
الجمھوریة عین زارة119720028510ابراھیم عبدالسالم ابراھیم دخیل38
الوحدة السوق بنغازي119760042927ابراھیم عبدالمجید ابراھیم الشبلي39
الصحارى البیضاء119820488241ابراھیم علي غنیوه المبروك40
شمال افریقا قمینس119890582708ابراھیم عمران محمد الساحلي41
الوحدة التمیمي119760355074ابراھیم فرج المبروك موسي42
التجارة والتنمیة طبرق119730387490ابراھیم فرج خطاب رزق43
التجاري درنة119580060471ابراھیم فرج سلیمان العلیقي44
الجمھوریة درنة119820452785ابراھیم فرج عبدالحمید بن طاھر45
التجاري كمبوت119560070870ابراھیم قدور حمد قدور46
الجمھوریة طبرق119910139800ابراھیم محمد ابوقفھ ابوبكر47
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119730109041ابراھیم محمد بلقاسم البوسیفي48
شمال افریقیا سبھا119720223131ابراھیم محمد حامد السعید الحضیري49
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119810430122ابراھیم محمد عقیلھ اكریم العمروني50
الوحدة اجخرة119940265380ابراھیم محمد مؤمن یعقوب51
الجمھوریة سوق الجمعة119510114362ابراھیم محمد محمد غبین52
الجمھوریة سوق النور بنغازى119920178413ابراھیم محمد مصطفي53
الجمھوریة بوعطنى119910424720ابراھیم مختار ابراھیم محمد54
الوحدة المختار بنغازى119810541596ابراھیم مفتاح ابراھیم محمد البوسیفي55
الوحدة طبرق119710175983ابراھیم مفتاح ابوبكر جاداهللا56



الوحدة طبرق119730338214ابراھیم میمون موسي اقویدر57
الجمھوریة بئر االشھب119890559777ابراھیم ناصر میالد ابراھیم58
الجمھوریة الفندق بنغازي119870570756ابریك محمود ابریك یاسین59
التجارى فرع العروبة بنغازى119920476469ابو بكر عبد الستارابو بكر العبار60
الجمھوریة اوباري119750356049ابوالعید ابوبكر محمد عبدالكریم61
الجمھوریة الزاویة المدینة119770221420ابوالقاسم احمد ابوالقاسم ابوسنینھ62
الصحارى الجمیل119780296223ابوالقاسم علي عبداهللا الالفي63
الجمھوریة ترھونة119800173804ابوبكر احمد محمد امبیھ64
الجمھوریة طبرق119510056749ابوبكر التھامي سلیمان علي65
الوحدة االبرق119820437656ابوبكر الناجي فرحات66
الجمھوریة العجیالت119760211501ابوبكر علي ابوالقاسم الشتیوي67
التجارى فرع العروبة بنغازى119790245918ابوبكر علي ابوبكر محمد68
شمال افریقیا القبة119860056734ابوبكر محمد ابوبكر االسطي عمر69
الوحدة حي االندلس119580014713ابوبكر محمد عبدالقادر االزھري70
التجاري اوبارى119660228357ابوبكر محمد عثمان االنصاري71
الجمھوریة زلة119830559140ابوبكر مصباح فضیل زغیبھ72
الجمھوریة سوكنة119580040279ابوراس بلعید عبدالدائم الزروق73
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119730108741ابوسیف علي سلیمان رقرق العمروني74
الصحارى توكرة119700206446احسین سعد حمد الطالب75
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219760491023احالم ابراھیم عطیھ العقوري76
الوحدة مرتوبة219830165711احالم الطاھر محمد الجواشي77
التجاري طبرق219790113539احالم سلیمان خدیوي الشین78
التجاري البیضاء219820294612احالم سلیمان عبدالمولي صالح79
شمال افریقیا القبة219790297901احالم صالح بالقاسم علي80
الجمھوریة سوق النور بنغازى219790487032احالم عبداللطیف محمد العشیلبي81
شمال افریقیا القبة219800496094احالم عیاد احمد مرعي82
الوحدة االبیار219790434427احالم فضل جاداهللا ابراھیم83
الجمھوریة سوق النور بنغازى219790022893احالم ونیس محمد شحات84
الوحدة تبستي بنغازي119740177201احمد ابراھیم محمد الشحومي85
الجمھوریة درنة119710105045احمد ابریك خلیفھ مكراز86
الوحدة المغاربة119780490711احمد ابوعجیلھ مختار ابوعائشھ87
الوحدة المرج119630100151احمد ادریس حسن ابراھیم88
التجاري المیدان بنغازى119780532868احمد ادریس عبداهللا89



التجاري طبرق119790511462احمد ادم العماري مختار90
الصحارى سلوق119850020387احمد السني النعاس جبریل91
التجاري البیضاء119740099752احمد الصادق صالح محمد92
الجمھوریة جنوب طرابلس119690309738احمد الفیتوري عبدالحفیظ احمد93
الجمھوریة ودان119730129335احمد المھدي محمد شراده94
الجمھوریة الكفرة119810411237احمد بالقاسم عثمان95
الجمھوریة الظھرة طرابلس119750322961احمد بشیر محمد البلعزي96
التجاري طبرق119830210339احمد بلقاسم یعقوب یونس97
الجمھوریة طبرق119740270704احمد جاداهللا یونس جبریل98
الجمھوریة سوكنة119700269119احمد جماعھ محمد علي99

الجمھوریة الحدائق بنغازي119860121997احمد جمعھ محمود القداري100
االجماع العربى فرع الفویھات119880076183احمد حامد محمود حامد101
الجمھوریة معرض بنغازي119940489872احمد حسین احمد الھدار102
الوحدة جالو119800443855احمد حمد محمد غشیر103
الوحدة الرئیسي بنغازي119490059028احمد خالد محمود الحاسي104
الصحارى الرئیسي طرابلس119790456732احمد خلیفھ سالم الدقالي105
الجمھوریة الحدائق بنغازي119870326669احمد خلیفھ محمد علي حسن106
الوحدة المیدان بنغازي119840361814احمد خلیفھ میالد تربل107
الوحدة الرویسات119860150629احمد رجب حسن ازریق108
التجاري درنة119800220410احمد سلیمان محمد ارحیم109
الجمھوریة البیضاء119890421360احمد صالح ابوبكر صالح110
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119850547356احمد صالح حسن امصادف111
الوحدة طبرق119780262732احمد صالح حمد ارحیم112
التجاري طبرق119830563965احمد صالح سلیمان عبدالعالي113
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119880557897احمد صالح عبدالعزیز صالح114
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج119770099258احمد ضؤ علي عبدالكریم115
التجاري اجدابیا119850447661احمد عبد الحمید عبد الصمد علي قرباج116
الوحدة درنة119650277086احمد عبدالرحمن الطیف الشلوي117
الصحارى درنة119820270686احمد عبدالرزاق فرج الغویل118
الصحارى بنت بیھ119870392499احمد عبدالسالم سالم الدبو119
الصحارى البركة بنغازي119920485692احمد عبدالغني المصري عبداهللا120
التجاري درنة119860398223احمد عبدالفتاح مصطفي شنیب121
الوحدة الرئیسي بنغازي119780357937احمد عبدالقادر سالم ابراھیم الفسي122



الجمھوریة جنزور الغربي النسیج119780202709احمد عبدالكریم نصر بن رمضان123
الجمھوریة البیضاء119860074817احمد عبداهللا علي عوض الھنداوي124
الجمھوریة درنة119630102522احمد عبداهللا مفتاح الشخدیھ125
الجمھوریة اوزو بنغازى119910338287احمد عبدالمولي سعد الطیره126
التجارى فرع العروبة بنغازى119860270769احمد عبدالنبي ادریس العبیدي127
الجمھوریة سوق النور بنغازى119710319936احمد عثمان الصقوري العرفي128
التجاري طبرق119800407514احمد عطیھ صالح محمد129
التجاري البیضاء119740424495احمد عطیھ عیسي بوغزیل130
الجمھوریة الرشید119840114926احمد علي احمد ابوزید131
الوحدة اجدابیا119660197996احمد علي محمد المكرود132
الصحارى قمینس119850173977احمد عوض ابوبكر العرفي133
الجمھوریة طبرق119760290511احمد فرج زاكي حسین134
التجاري المجمع بنغازى119850023669احمد محمد الطیب الورفلي135
التجاري الرئیسى119740263850احمد محمد امحمد الجبالي136
الوحدة اوجلة119810268969احمد محمد بوسیف القباصي137
التجاري البیضاء119570002911احمد محمد حمد العبره138
التجارة والتنمیة بنغازي119870009056احمد محمد حمد الفالح139
الوحدة االبیار119820372162احمد محمد رمضان ابراھیم140
الوحدة المختار بنغازى119920366913احمد محمد عبد السالم الشیخي141
التجاري طبرق119760367718احمد محمد عبدالكریم ابراھیم142
الجمھوریة البیضاء119860075216احمد محمد علي ابراھیم143
الوحدة المختار بنغازى119760532147احمد محمد علي الشكري144
الوحدة االبیار119830265261احمد محمد یونس دخیل145
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119790400425احمد مصطفي اسماعیل علي146
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى119850508900احمد مصطفي علي درمیش147
الصحارى ابوسلیم119800162224احمد مفتاح بشیر جلغم148
الجمھوریة اجدابیا119650174712احمد مفتاح عبداهللا الشحومي149
الوحدة البیضاء119920394604احمد منصور سعد سلیمان150
التجاري الفائدیة119870253327احمد موسي محمد الفرجاني151
الجمھوریة جنوب طرابلس119930192294احمد میالد محمد بن زاید152
الجمھوریة ترھونة119840169193احمد ھدیھ اعمار الحراري الكانوني153
الوحدة الرئیسي بنغازي119860384385احمد ونیس شعیب سعد154
الوحدة الساحل الشرقي119690396688احمد یوسف صالح الشلوي155



التجاري كمبوت119860523401احمد یونس قطیش شعیب156
الصحارى براك119620063552احمید البكاي عبداهللا محمد157
التجاري المجمع بنغازى119760497930احمیده جمعھ عبدالھادي رزق158
الجمھوریة المرج ابومدین119900137883احمیده رمضان خلیفھ احمیده159
التجاري طبرق119820589908احمیده سالم احمیده سالم160
الوحدة الساحل الشرقي119760404914احمیده عیاد احمیده الھرش161
التجاري الرئیسى بنغازى119800193945احمیده محمد فیصل عبدالجلیل162
الجمھوریة درنة119520109831احمیده محمود محمد الزروق163
التجاري طبرق119820064836احمیده ناصف عبداهللا عبدالرحمن164
الجمھوریة المرج شارع الجالء119680290295ادریس حامد دخیل اجویلي165
التجاري طبرق119840505973ادریس حمد المبروك التواتي166
شمال افریقیا درنة119780069704ادریس صالح عبداهللا العبیدي167
الوحدة االبرق119610099295ادریس محمد راف اهللا صالح168
الجمھوریة سوق النور بنغازى119660192380ادریس محمد عبدالكریم الشیخي169
الوحدة الساحل الشرقي119760281487ادریس مفتاح ادریس علي170
الوحدة االبرق119630194743ادم امداوي الكاسح یوسف171
الوحدة المغاربة119800471010ارحومھ علي مولود علي المصراتي172
الجمھوریة البیضاء119660262036ارویفع عبدالنبى حسین بوبكر173
شمال افریقیا البیضاء219850238033اریج ابراھیم حسني علي174
الوحدة تبستي بنغازي219820237626اریج محمد عمر المقصبي175
التجارى فرع العروبة بنغازى119800369629اسامة أحمد بوسیف عبدالجلیل النعاس176
التجاري القبة119840001891اسامة عبداهللا المشري عطیةاهللا177
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119770314711اسامھ بالحسن صالح المسماري178
الجمھوریة بلخیر119780507985اسامھ جمعھ احمد الكبیر179
الوحدة حدائق الشعب بنغازي119760465636اسامھ جمعھ محمد الدرسي180
التجاري أمساعد119790222267اسامھ رجب عبداهللا عثمان181
الصحارى البركة بنغازي119770080230اسامھ سعد عبدالسالم فالق182
الصحارى الرئیسي طرابلس119810018263اسامھ صالح علي الحداد183
التجاري البیضاء119650227944اسامھ عاشور محمد الشامي184
الوحدة الجادة119770309511اسامھ عبدالقادر المبروك عزوز185
الجمھوریة درنة119780543219اسامھ عوض محمد186
الوحدة االبرق119880127371اسامھ یوسف احداوي الكاسح187
التجاري شحات219600104502اسقاوه حبیب محمود محمد188



الجمھوریة بئر االشھب219810462395اسقاوه فرج عبدالعظیم عمر189
التجاري المیدان بنغازى219830035865اسماء ابراھیم المصري بوحلیقھ190
التجاري البیضاء219740242340اسماء ابوبكر السنوسي حسین191
التجاري عین ماره219820407609اسماء ابوبكر محمد عبدالحمید192
الجمھوریة اوزو بنغازى219790027256اسماء احمد صالح بن دردف193
الوحدة البیضاء219820113164اسماء السید امھني غباشي194
الوحدة الساحل الشرقي219720099337اسماء الصالحین سعید الشلوي195
الجمھوریة جامعة طرابلس219740018608اسماء الھاشم امحمد العربي196
شمال افریقیا مرزق219790316925اسماء بركھ محمد صالح التارقي197
الصحارى البیضاء219790541523اسماء حسین حمد موسي198
شمال افریقیا القبة219850547720اسماء خلیفھ المبروك علي199
الجمھوریة بئر االشھب219870573167اسماء خلیفھ امحمد بلحاج200
الصحارى زناتھ219860546069اسماء خلیفھ بشیر الفقیھ201
الوحدة الرئیسي بنغازي219760020827اسماء خلیفھ سعد الوافي الدرسي202
الصحارى طریق السوانى219850389542اسماء رمضان علي الربیع203
شمال افریقیا القبة219820052023اسماء سعد الجرابي محمد204
الوحدة درنة219720063093اسماء عبدالسالم صوان205
التجارة والتنمیھ وكالھ الوحدة العربیھ219850119996اسماء عبدالسالم عبدالرحمن محمد206
شمال افریقیا القبة219870333901اسماء عبداهللا علي امحمد207
التجاري درنة219760110188اسماء عوض حمد الشھیبي208
التجاري المیدان بنغازى219800134310اسماء فرج عبداهللا الشكماك209
الصحارى درنة219770157962اسماء فضل اهللا فرج الشریف210
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219790329334اسماء محمد احمد یونس الشرع211
الوحدة شحات219800105190اسماء محمد المھدي عیسي البرعصي212
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219780195619اسماء محمد بوبكر الفزاني213
الوحدة المختار بنغازى219780194340اسماء محمد مسعود الفیتوري214
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219790575151اسماء مصباح احمد محمد التیر215
الصحارى سلوق119880120233اسماعیل ابراھیم یوسف الطلحي216
الجمھوریة بوعطنى119890329648اسماعیل عبدالسالم عبدالرحیم217
التجاري مسة119890461962اسماعیل عبدالواحد اسماعیل218
التجاري شحات219790198417اسیاء بلقاسم محمد شیحھ219
الوحدة البیضاء119720095367اشرف خلیفھ علي عبدالسالم الشیخي220
الجمھوریة طبرق119830209285اشرف رجب یونس موسي221



الجمھوریة سوق الجمعة119710419522اشرف سعد محمد الخالقي222
الوحدة البیضاء119750411625اشرف سعید محمد عبداهللا223
التجاري مسة119850335003اشرف عوض عبدالھادي محمد224
الصحارى الرئیسي طرابلس119730288258اشرف محمد حسین زیدان225
الجمھوریة سوق النور بنغازى119760407241اشرف محمد خلیفھ المغربي226
الجمھوریة طبرق119730344684اشرف محمد سالم عمر الشیكو227
الوحدة االبرق119820060902اشرف مفتاح عبداهللا حمد228
الجمھوریة درنة119690284815اشرف منصور اسماعیل الكریمي229
التجاري طبرق119790043617اعبید مسعود اعبید مسعود230
الجمھوریة بئر االشھب219900577541اعتماد علي حمد عبدالقادر231
التجاري طبرق119600082207اغربیل عبدالقادر خلیل عبدالكریم232
الجمھوریة زلة219700109964اغزیل سالم الجروالي ارویص233
التجاري المیدان بنغازى119680282928اغنیوه جمعھ عبدالجلیل حنیش234
التجاري درنة219830327144افطیمھ عبدالجواد ساسي235
الوحدة الرویسات219710293392اقبال عبدالغفار علي الشارده236
الوحدة السوق بنغازي119780518060اكرم المبروك صالح الدرسى237
التجاري طبرق119790152795اكرم الناجي محمود محمد238
الجمھوریة قرجى119860323250اكرم جبریل فرحات ابوزقیھ239
التجاري مسة119770441750اكرم سلیمان حسین علي240
الوحدة المرج119780542254اكرم علي عبداهللا سعید241
الصحارى البركة بنغازي119790129122اكرم فتح اهللا عثمان سعد العمروني242
الجمھوریة طبرق119680175822اكرم فرج الطاھر كریم243
الوحدة طبرق119800270743اكرم فرج امعزب اقویدر244
الوحدة المیدان بنغازي119830431976اكرم موسي عبداهللا حمد245
التجاري كمبوت119630029023اكریم عبدالمولي طاھر محمد246
التجارة والتنمیة الفویھات بنغازي219910069573االء مختار التومي عثمان247
الجمھوریة بئر االشھب119920272162االمین سعد عبدالمنعم عبدالغفار248
الجمھوریة الفندق بنغازي119660028250البشیر الكاسح علي العرفي249
الجمھوریة الظھرة طرابلس119600144099البھلول محمد الرطیب الصویعي250
الوحدة طبرق119720184038الجالي عبدالسالم علي ارحومھ251
الصحارى البركة بنغازي119920367237الحسن بوبكر عیسي محمود252
السرایا للتجارة واالستثمار میزران119810090470الحسن محمد علي لبز253
التجاري مسة119820425523الحسین نصیب جاداهللا رحیل254



الوحدة االبیار119790089750الدامي مفتاح موسي الدامي255
التجاري طبرق119530097782الزامق معیوف امراجع محمد256
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119740322964الزروق زاكي امعتیق الطیره257
الصحارى بنت بیھ219740260034الزھراء علي محمد علي السالم258
الوحدة المغاربة219840153203الساكتھ الصادق مفتاح انبیھ259
التجاري طبرق119800066401السعید عبدالحمید المھدي ارحیم260
الوحدة الرئیسي بنغازي119810160553السنوسي صالح سالم االطیوش261
الجمھوریة زلة219780366046الشارده صالح علي بدران262
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119600141908الشریف بوھدمھ عبدالحمید العبار263
الجمھوریة الجغبوب119770259555الشریف عبدالحمید عبدالرحمن264
الجمھوریة غرب طرابلس119800527395الشریف علي محمد مادي265
الجمھوریة البیضاء219820227797الصابره عطیھ عبداهللا محمود266
الوحدة میدان الجزائر119660149690الصادق عیاد الطاھر عمر267
الوحدة البلدیة119610153403الصادق مختار میلود بن زاید268
الجمھوریة السوق بنغازي119730368949الصالحین بوشوال سلیمان غیضان269
الوحدة درنة119700203140الصالحین محمد مكائیل بوشاح270
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119760024646الصدیق المھدي شعیب مفتاح271
الصحارى الرشید119550075892الصدیق مصطفي محمد دازه272
التجاري أمساعد119840522183الطاھر عبدالمجید عبدالقادر ابوبكر273
الجمھوریة درنة119730230235الطیف عبدالرحمن الطیف الشلوي274
التجاري الرئیسى بنغازى119700201946الفرجاني عبدالرحیم الفرجاني275
الجمھوریة سوكنة119900184216الفرجاني عبدالسالم التوھامي محمد276
الجمھوریة طبرق119850212049الكیالني بدر محمد الكیالني277
الصحارى الدرسیة119840446333المبروك سالم شعیب یوسف الدرسي278
التجاري البیضاء119520128030المبروك سعد حماد شعیب279
الجمھوریة طبرق119660108330المبروك عبداهللا فرج بالقاسم280
شمال افریقیا البیضاء119900192354المبروك فرج عبدالمولي محمد الزائدي281
الصحارى الرئیسي طرابلس119630238643المختار المختار عبدالسالم الحمادي282
التجاري المطرد119610167013المختار خلیفھ عبدالجلیل العقیبي283
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119820295654المعتز فرج ھاشم الغریاني284
الوحدة االبیار119800126938المنتصر محمود ابراھیم بشیر285
الجمھوریة جامعة قاریونس119860333141المھدي حمد علي عبداهللا البرعصي286
التجاري العزیزیة119660009907المھدي سالم امحمد علي287



الوحدة الرئیسي بنغازي119780173948المھدي سعید محمد علي العوامي288
الوحدة درنة119630030634المھدي عبدالواحد عبداهللا بودھب289
الوحدة طبرق119620149463المھدي علي المھدي یونس290
الجمھوریة طبرق119850378680المھدي فرج خطاب رزق291
الجمھوریة طبرق119840150168الناجى عوض ناجى ابریك292
التجاري أمساعد119820453146الناجي سلطان عثمان سلطان293
الوحدة المرج119700107358الناجي علي بالقاسم المسماري294
الصحارى جردس االحرار بنغازى119850551188الناجي فتحي رجب عبدالنبي295
التجاري البیضاء119650154329الناجي محمد المنبي سلیمان296
التجاري طبرق119760509185الناجي محمد علي احمد297
التجاري الرئیسى119800314742الھادي عبداهللا الھادي الثابت298
الجمھوریة الصریم119820044542الھادي محمد الھادي عبدالسالم الفرجان299
الجمھوریة المیدان طرابلس 119590190010الھادي محمد سعید ابونواره300
شمال افریقیا وادي الحیاة119780348186الھاشمي البغدادي محمد301
 مصرف الوفاء219840058735الھام عبدالسالم ضوء الغضبان302
الجمھوریة بوعطنى219810358083الھام محمد فرج الجبالي303
الجمھوریة الحدائق بنغازي219810488328الھام نجیب علي المقصبي304
التجاري أمساعد119870010933الولید وفدى ھنداوى عبدالنبى305
الوحدة الرئیسي بنغازي219800026815ام الخیر عبدالسالم محمود306
التجاري أمساعد219650088322ام الخیر المین سعد زیدان307
الجمھوریة المیدان طبرق 219660200617ام العز ھارون عبدالجلیل مؤمن308
الوحدة طریق السوانى219850324569امال العموري علي شعیب309
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219760222111امال بالعید عبدالرحیم بالعید الشیخي310
الوحدة درنة219620056201امال حمد محمد الحالج311
الوحدة مصراتھ219790280422امال سالم احمد العوجھ312
الجمھوریة الصابرى بنغازى219830399576امال سالم رجب محمد313
شمال افریقیا البیضاء219830107180امال صالح الشریف حمد314
الوحدة الرئیسي بنغازي219710296933امال عمر عبداهللا ھدیھ315
الجمھوریة درنة219770286570امال عوض صالح الترھوني316
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219760471210امال مصطفي عزالدین بادي317
الصحارى توكرة219930267210اماني صالح عبدربھ محمد318
التجاري البیضاء219610181926امباركھ سعید عمر الصابر319
التجارة والتنمیة جالو219640061719امباركھ عبدالرازق صالح المجبري320



الوحدة االبیار219720315312امباركھ فضیل ابوبكر عبدالحفیظ321
التجاري مطار بنینة219780475933امبیریكھ عبدالرحیم رجب البرعصي322
التجاري الفائدیة219810346592امبیریكھ عوض المختار سعید323
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج119860023154امجد خالد مختار عبدالنبي324
الجمھوریة بوعطنى119880551400امحمد احمد منصور یوسف325
الوحدة شحات119590039672امحمد بالقاسم یوسف326
الجمھوریة سوق الجمعة119710221664امحمد خلیفھ امحمد الفقي327
شمال افریقیا اجدابیا219810047505امدهللا احمد امراجع عبدالعالي328
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى119830525451امراجع السنوسي سالم الرفادي329
الوحدة الصابري119570096985امراجع منصور فرج الكادیكي330
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219850373479امصوره سعد مفتاح الجروشي331
التجاري الرئیسى بنغازى219820233501امل خلیفھ المھدي محمد332
الجمھوریة سوق النور بنغازى219830092011امل طاھر علي بن كاطو333
الجمھوریة الحدائق بنغازي219740033843امل عبدالسالم محمد علي حسني334
الجمھوریة المرج شارع الجالء219750102173امل عبدالكریم المھدي عبدالكریم335
الوحدة شحات219820107909امل عبدالكریم محمد صفالش336
التجارة والتنمیة بنغازي219810020616امل محمد سعد الربیعي337
الوحدة درنة219780012875امنھ ابوبشیر اؤنیس عمار338
التجاري المیدان بنغازى219800567491امنھ السنوسي ابوبكر محمد339
الوحدة المختار بنغازى219620026170امنھ سلیمان محمد الحداد340
الجمھوریة بئر االشھب219850157424امنھ صالح حمید عبداهللا341
الصحارى درنة219600165729امنھ عبدالرازق عبدالرسول الجازوي342
التجاري اجدابیا219870267837امنھ علي عبد الرحمن موسي343
الجمھوریة غریان219630004849امنھ محمد القدافي عبداهللا344
التجاري اجدابیا219880429267امنھ مختار الساعدي فكرون345
الجمھوریة جامعة قاریونس219850355136امنھ مراجع سالم سالمھ346
الجمھوریة بوعطنى119870405104امیر عمر عبدالخالق محمد الزوي347
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219840541213امیره حمد رزق سعید348
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219740415179امیره سالم الصادق سالم349
الوحدة حدائق الشعب بنغازي219880181398امیره سلیمان احمد المدني350
التجاري المجمع بنغازى219840027519امیره صالح امراجع داوود351
الجمھوریة بوعطنى219900357808امیره یوسف صالح موسي352
الوحدة المختار بنغازى219790201061امیمھ علي مصطفي المغیربي353



الوحدة البیضاء219780574120امینھ عبدالباري ونیس محمود354
التجاري شحات219810259735امینھ عبدالنبي السبع حسین355
الصحارى طریق السوانى219860364823امینھ محفوط جمعھ الحمروني356
الجمھوریة ابى االشھر تاجوارء219770324939امینھ محمد امحمد الجبالي357
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219850365584انتصار جبریل عبدالكریم الطیره358
الجمھوریة طبرق219840506340انتصار جمال جاداهللا حسین359
الوحدة السوق بنغازي219810551202انتصار حسین مصطفي التائب360
الوحدة الرئیسي بنغازي219690019508انتصار سالم محمد شرمدو361
الصحارى المرج219840278812انتصار علي حسین احمدي362
التجاري الرئیسى بنغازى219810375781انتصار فرج محمد فرج363
التجاري طبرق219780333909انتصار محمد حدوث المبروك364
التجارى فرع العروبة بنغازى219770110819انتصار محمد موسي ھاشم365
الوحدة السوق بنغازي219760335833انتصار مفتاح احمد العمروني366
الجمھوریة سوق النور بنغازى219650035939انتصار میالد علي التاورغي367
التجاري أمساعد219850250781انتصار ناصف ابراھیم ناصف368
شمال افریقیا اجدابیا119850315924انس موسي عبدالحفیظ المبروك369
الجمھوریة القادسیة119780389491انس ھیثم محمد القدسي370
الوحدة حي االندلس119740029128انور سلیمان خمیس الباروني371
الوحدة المیدان بنغازي119710330575انور صالح علي نوح الفسي372
الجمھوریة الجبل االخضر119860120260انور فتحي المبروك العوكلي373
الوحدة المختار بنغازى119770281040انور موسي سالم البرغثي374
التجاري مطار بنینة119870199461انویجي امراجع انویجي العریبي375
الجمھوریة درنة119840213304انیس ابراھیم علي عبدالھادي376
الجمھوریة المیدان طبرق 119830553944انیس الصافي فتح اهللا اقویدر377
الوحدة البیضاء119880186813انیس حسن عوض حسن378
الصحارى الرئیسي بنغازي119770015090انیس صالح ابراھیم امدورد379
التجاري درنة119820069046انیس صالح محمد عقیلھ380
الوحدة طبرق119840534582انیس عكوش سعید عبدالواحد381
التجاري مطار بنینة119900541314انیس فرج صالح عبدالسالم382
الوحدة جالو219650099117اودیعة عمر عبدالھادي دیھوم383
الجمھوریة سوق النور بنغازى219850356542اوریده عقیلھ منصور الشھوبي384
الصحارى البركة بنغازي219690171819اوریده عوض عبدالرحمن النوال385
الجمھوریة طبرق219810319071اوریده قاسم حسین اخزیم386



الجمھوریة البیضاء219680295541اوریده مراجع بریك فرج387
الجمھوریة الصابرى بنغازى219850095472ایة سعد سعد اخلیف388
التجاري طبرق219870332366ایمان ابراھیم محمد ادم389
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219800382195ایمان احمد خالد محمود الحاسي390
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219820580870ایمان امراجع رجب مفتاح391
الوحدة شحات219690298332ایمان رافع فضل اهللا عبدالعاطي392
الجمھوریة درنة219790006174ایمان سالم عبدالرسول قاسم393
التجاري طبرق219830244027ایمان صالح سعید صالح394
الوحدة درنة219760475076ایمان عبداهللا ابراھیم عزوز395
الوحدة المیدان بنغازي219780195510ایمان عبداهللا مسعود القطعاني396
التجاري درنة219660252175ایمان عمر احمیدھالقریري397
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى219780226902ایمان عوض جاد اهللا عزوز398
الصحارى الرئیسي بنغازي219840573876ایمان عیسي السنوسي محمد399
الوحدة تبستي بنغازي219750124517ایمان فرج رجب البرعصي400
الوحدة المختار بنغازى219780216844ایمان مفتاح محمد محمودالمعداني401
الجمھوریة السوق بنغازي219800577610ایمان یوسف جمعھ احداش402
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى219790382526ایمان یونس عبد النبي المغربي403
التجاري طبرق119810068978ایمن الناجي حمد ابورقیعھ404
الجمھوریة طبرق119840062094ایمن الناجي محمود محمد405
الوحدة المختار بنغازى119790047763ایمن بركھ فرج بركھ الصویعي406
الجمھوریة سوق الجمعة119860378373ایمن رمضان رجب مھني407
التجاري الزاویة119780046602ایمن صالح علي جبران408
الوحدة تبستي بنغازي119740477437ایمن عبدالحمید سالم الجھمي409
التجاري شحات119850237536ایمن عطیھ صالح محمد410
الصحارى البیضاء119790114403ایمن علي محمد حمد411
الوحدة المیدان بنغازي119920538503ایمن فتحي علي امسیب412
الصحارى البیضاء119850493992ایمن فرج عبداهللا محمد خنفر413
الجمھوریة سوق النور بنغازى119830476399ایمن فرج مفتاح ابراھیم الترھوني414
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119830284705ایمن یوسف صالح امریمي415
التجاري مسة219820281500ایناس صالح الكیالني بلقاسم416
الجمھوریة سوق النور بنغازى219780468287ایناس طاھر علي بن كاطو417
الوحدة طبرق219820421209ایناس عبدالحمید یونس جبریل418
الجمھوریة طبرق219810159651ایناس عبدالسالم محمد الجروشي419



الجمھوریة الصریم219820389091ایناس عمر ابوالعید ابوالقاسم420
الجمھوریة درنة219770288019ایناس فكري سلیمان العكاري421
الجمھوریة درنة119810589581ایھاب محمد عبدالرحمن البھوم422
التجاري الفائدیة119810112714ایھاب مختار صالح سلیمان423
الجمھوریة سوق الجمعة119930051409ایوب عبدالفتاح الھدار الجالي424
الوحدة البیضاء219740096820بائعھ المبروك عبدالحكیم سعید425
الوحدة الرئیسي بنغازي119750437344باسم فتحي محمد بشیر الدرسي426
التجارى الوطنى فرع البیاضھ119580043872بالحمد خلیفھ محمد الفاخري427
الجمھوریة المرج شارع الجالء119560159797بالقاسم عبدالعالي محمد نافع428
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى119620111628بالنور احمد حسین العبدلي429
مصرف المتحد للتجارة واالستثمار الزھراء219920464144بثینھ عمر علي عامر430
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119840173871بدر محمد حمد الفارسي431
التجاري أمساعد219830526422بدور مفتاح علي محمد432
شمال افریقیا اجدابیا219940020180براءه فتحي سعد محمد بوحنطیش433
التجاري الرئیسى بنغازى219760453960بسمة خلیفھ حمد الفیتوري434
الجمھوریة البیضاء219770273871بسمھ ابراھیم فضیل حفیظھ435
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219890028784بسمھ ابریك احمد موسي436
الصحارى البیضاء219830232215بسمھ ادریس علي سعید437
الوحدة درنة219770524999بسمھ بالقاسم فرج الحاسي438
الجمھوریة الفویھات219780018569بسمھ حسن محمد العلواني439
الوحدة وكالة المدینة بنغازى219770020343بسمھ حمد رجب الشریف440
الوحدة المیدان بنغازي219800406664بسمھ محمد مصطفي ابودبوس441
الوحدة الرئیسي بنغازي219800504483بسمھ محمد نجیب جمعھ442
الجمھوریة المیدان طرابلس 219830064917بسمھ ھویدي محمد الالفي443
الوحدة تبستي بنغازي219760349856بسمھ یوسف سعد الدرسي444
الصحارى سلوق119870198321بشیر عمر بشیر فشتول445
الوحدة جامع الصقع119870352804بشیر محمد ابواالسعاد رمضان446
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119710121979بكر علي الكیالني مسعود447
التجاري الفائدیة119850340302بالل محمد صالح عبدربھ448
الجمھوریة طبرق119780093271بلعید ابوبكر عبداهللا ابراھیم449
التجاري الفائدیة219800432427بلھا عبداهللا راف اهللا المبروك450
الصحارى العربان119690246479بن ضؤ عمر المبروك كحیل المزوغي451
الوحدة حدائق الشعب بنغازي119800330447بوبكر حمد ابوبكر حمد سالم452



الوحدة االبیار119830178831بوبكر حمد خلیفھ سلیمان453
الجمھوریة طبرق119790512403بوبكر عبدالكریم ابریك حامد454
التجاري المجمع بنغازى119680128864بوبكر یوسف بوبكر العلى455
الوحدة االبیار119950243899بوسیف حمید عبدالھادى محمد456
الوحدة درنة119790181700بولطیعھ السید الھواري بولطیعھ457
الجمھوریة سبھا119840123586تابت اسماعیل محمد اسماعیل الشریف458
الوحدة جالو219760112276تبره سعد محمد سعد459
الجمھوریة اجدابیا219670076163تجدیده صالح محمد خلیل460
الوحدة درنة219640126135تركیھ فرج السنوسي المزیني461
الجمھوریة طبرق219650117886تفاحھ علي ادم462
الصحارى المرج219840414045تفاحھ فرج المھدي یوسف463
التجاري شحات219820244280تفاحھ یوسف یونس بدر464
التجاري كمبوت119790307168تمام سالم جبریل عبدالونیس465
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219840146687تھانى عبدالحمید صالح مفتاح466
الصحارى درنة219710344412تھاني ابراھیم التواتي حسن467
التجاري الھواري219750327071تھاني احمد السنوسي ارحیم468
التجاري مسة219800138022تھاني حمد ابوبكر اكریم469
الجمھوریة سوق النور بنغازى219680105341تھاني رجب ابریك العبیدي470
الوحدة درنة219720137215تھاني سالم بكار471
الوحدة الرویسات219750034676تھاني عمران زاید البركي472
الجمھوریة البیضاء219810564598تھاني عمران عیسى سعد473
الجمھوریة الحدائق بنغازي219900227556تھاني فوزي فرج474
الوحدة اوجلة219720142668تھاني محمد ابراھیم برداق475
التجاري درنة219770286365تھاني محمد عباس المنصوري476
الوحدة المرج219820286741تھاني مكائیل حمد محمد477
التجاري أمساعد219710277444تھاني یونس سعد جبریل478
شمال افریقیا الصیعان119870157412توفیق ابوالقاسم سعید زامونھ479
الوحدة السوق بنغازي119800038079توفیق احمد المھدي العیساوي480
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى119810015431توفیق سعد عبداهللا بن حمید481
الجمھوریة اوزو بنغازى119840170315توفیق محمد موسي بن خیال482
الوحدة الرئیسي طرابلس219690377594ثریا خلیفھ مسعود الزغداني483
الوحدة المرج119640138191جاب اهللا حسن عبدالرحیم عبدالعاطي484
الوحدة درنة119750361751جاب اهللا عمر جاب اهللا الصویعي485



الوحدة درنة119780134806جاد فتح اهللا غانم النویصري486
التجاري طبرق119800515989جاداهللا الطیب عبدالقوي عبدالسالم487
شمال افریقیا اجدابیا119860125050جادالموالى مفتاح عبدالنبى حسن488
الجمھوریة طبرق119660029819جادالمولى ابریك غیضان زیدان489
الوحدة اجدابیا119780280891جادالمولي عبدالرحیم حامد محمد490
الوحدة المرج119880138500جادالمولي محمد الصاقر یونس491
الوحدة شحات119710223387جاراهللا فرج جاراهللا صالح492
التجاري ادرى119710434040جبریل ابراھیم جبریل الناكوع493
الوحدة الخضراء بنغازى119910340624جبریل رمضان محمد بوخشیم494
الجمھوریة طبرق119580168849جبریل صالح عوض صالح495
الصحارى الرئیسي طرابلس119800463842جعفر مفتاح علي مفتاح الزاوي496
الجمھوریة درنة119690093743جالل خمیس فرج العقوري497
الوحدة تبستي بنغازي119720125497جالل عبدالرحیم عبدالقوي یونس498
التجاري سبھا119800193396جالل عبدالسالم سعد عبدو499
الوحدة المیدان بنغازي119710018615جالل محمد احمیدان الھوني500
الوحدة االبیار119720042097جالل محمد عقیلھ اكریم501
شمال افریقا قمینس119780039826جالل مسعود علي المشیطي502
الوحدة الرئیسي بنغازي119820548501جمال ابریك مفتاح ارحومھ503
التجاري طبرق119640026212جمال توفیق امحیقن المیر504
التجاري الرئیسى119740312288جمال رجب محمد میالد نقري505
الوحدة درنة119700396868جمال رشدي ابراھیم جمالكي506
التجاري طبرق119790511486جمال سالم غریب اكریم507
الجمھوریة غرب طرابلس119760274687جمال سعید امحمد خلیفھ المحمودي508
التجاري طبرق119720372941جمال صالح حمید عبداهللا509
الصحارى الرئیسي بنغازي119850079068جمال صالح محمد الدلقاق510
التجاري طبرق119610200583جمال عبدالكریم سعد امھیوس511
التجاري طبرق119550084773جمال عبدالكریم عبدالسالم حسن512
الوحدة درنة119710320134جمال عمر محمد الطیره513
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119660215375جمال محمد محمد الشیخي514
الوحدة درنة119820511301جمال موسي احمد علي515
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119770454183جمعھ احمد محمد الغرابي516
الوحدة المختار بنغازى119710010888جمعھ رمضان المبروك عبدالسالم شقعان517
التجاري طبرق119600170531جمعھ عبدالجلیل سلیمان بدر518



التجاري طبرق119830387994جمعھ عطیھ محمد محمد عطیھ519
الوحدة االبیار119680240870جمعھ فرج علي رمضان520
الوحدة الساحل الشرقي119700191070جمعھ محمد یونس العوامي521
الجمھوریة مزدة219640229331جمیلھ ابوالقاسم على قنیر522
التجاري البیضاء219600181189جمیلھ ادریس عمر الزامقھ523
الوحدة اوجلة219810119806جمیلھ امراجع محمد الدرجي524
التجاري طبرق219590066963جمیلھ حمد الشوماني ادم525
التجارة والتنمیة طبرق219700060984جمیلھ عبدالرحمن یونس عبدالرحمن526
الجمھوریة جامعة طرابلس219700020245جمیلھ عبدالسید محمد عزیز527
الوحدة درنة219610020496جمیلھ عبداهللا محمد القطعاني528
الوحدة الخضراء بنغازى219900422979جمیلھ عبدالواحد خلیفھ محمود529
الوحدة السوق بنغازي219740045228جمیلھ فضل دخیل العبیدي530
التجاري القبة219730173171جمیلھ میلود عبدالرزاق بكار531
الجمھوریة طبرق119770304684جواد سعد ابوبكر الغالبي532
التجاري القبة119580081201جواد عبدالمالك عبدالجواد533
الوحدة النھر الصناعى بنغازى219900297241جود محمد عقیلة ابراھیم534
التجاري طبرق219830153930جیھان احمد المھدي عطیھ535
الصحارى البیضاء219780437573جیھان عبد ربھ ابراھیم الفرجانى536
الجمھوریة صبراتھ المدینة119780412971حاتم ابراھیم رحومھ الصویعي537
الوحدة المیدان بنغازي119800205336حاتم رمضان عبدالوھاب538
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119850116783حاتم عبدالحلیم علي العوامي539
الوحدة تبستي بنغازي119820225747حاتم محمد حسن الفرجاني540
الوحدة السوق بنغازي119770352324حازم امراجع عبدالعزیز العبدلي541
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119780425823حافظ  ھیبھ سالم عبدالسالم542
التجاري الرئیسى119730146231حافظ عمر احمد القریو543
الوحدة درنة119720368348حافظ محمد عبدالحمید مخلوف544
الوحدة طبرق119660221547حافظ محمد محمد شتوان545
الوحدة االبیار119820373165حافظ مفتاح موسي حمداهللا546
الجمھوریة بوعطنى219870241569حاكمھ اسماعیل بلعید المشیطي547
التجاري كمبوت219600018472حاكمھ عبدالعاطي ادم بوساق548
الوحدة المختار بنغازى119720013532حامد امراجع عبدالعزیز العبدلي549
الصحارى درنة119690316002حامد محمد عبدالسالم بن عروس550
الجمھوریة الجبل االخضر119780111391حسام رزق عبدالحلیم النویصري551



الجمھوریة زلة119900575904حسن السنوسي علي اقویز552
الجمھوریة الفویھات119840419195حسن الھادي المبروك الشاوش553
الصحارى الرئیسي طرابلس119630094768حسن الھمالي علي موسي554
الجمھوریة درنة219840562364حسن حسین سلیم الحسین555
الوحدة المیدان بنغازي119690262402حسن خلیفھ امراجع556
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119780533298حسن خلیل محمد عیاد557
الوحدة الصابري119690414005حسن رجب ابریك المزیني558
الوحدة االبیار119760342351حسن زیدان ھیبھ عوض الشھیبي559
الجمھوریة زلة119620081840حسن سالم خیر عبدالكریم560
الجمھوریة درنة119800271487حسن صالح میالد التاورغي561
الوحدة المختار بنغازى119580082556حسن طاھر ابحور النویقض562
التجاري كمبوت119950294675حسن عبدالرزاق فرج محمد563
الجمھوریة وكالھ المركز الطبى بنغازى119880554782حسن عبدالسالم محمد الدرسي564
التجاري شحات119910278156حسن عبداهللا ابراھیم الورفلي565
الوحدة االبیار119690411952حسن محمد سعد ابراھیم566
التجاري البیضاء119680073933حسن ھالل ابوبكر الغوج567
الوحدة تبستي بنغازي119940146762حسن یوسف حسن سالم علي568
شمال افریقیا اجدابیا119900129974حسن یونس عبدالرحیم الصریمي569
التجاري شحات119680296019حسنھ عمر محمد عبدربھ570
الوحدة میدان الجزائر119920527831حسني حسین عبدالسالم الصدیق571
االمان للتجارة واالسثمار طرابلس119680019946حسین ابراھیم احمد القماطي572
الوحدة درنة119660258723حسین ابراھیم حسین صھد573
الجمھوریة المرج ابومدین119850059651حسین ابوبكر امبارك بالحسن574
الوحدة طبرق119670319373حسین بشیر ابوبكر575
الوحدة طبرق119680091481حسین بوسیف ادریس حسن576
التجاري المیدان بنغازى119800539824حسین سالم حسین بن جویرف577
شمال افریقیا درنة119820452723حسین عبدالحمید حسن رقص578
الجمھوریة الحدائق بنغازي119820381029حسین فتحى حسین االوجلى579
التجاري طبرق119520079947حسین المین حسین ذاوود580
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119710115417حسین محمد حسین عباس581
التجاري تاجوراء119900114620حسین محمد علي النفاتي582
 مصرف الوفاء119850359719حسین محمد علي قرینات583
الوحدة حي االندلس119680114995حسین محمد فرج العكاري584



الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119840176498حسین مفتاح عبداهللا العاشي585
الوحدة المختار بنغازى119850019202حكیم امراجع عبدالعزیز العبدلي586
الجمھوریة غرب طرابلس119670003180حكیم عبدالسالم خلیفھ العالم587
الجمھوریة زلة219760123245حلیمة إبراھیم محمد إبراھیم588
الوحدة طریق السوانى219750120874حلیمھ الدویب محمد الكومھ589
شمال افریقیا وادي الحیاة219620203618حلیمھ انس محمد تاج الدین590
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219800195285حلیمھ سالم عبدالحفیظ الغناي591
التجاري درنة219770053114حلیمھ عبدالوھاب محمد الدالل592
التجاري شحات219820052603حلیمھ علي امخاطره ابراھیم593
الجمھوریة سوق النور بنغازى219580120136حلیمھ عیسي محمود المشیطي594
الصحارى قمینس219680362762حلیمھ مفتاح عبدالخالق حمد595
الوحدة المرج119530046906حمد ادریس حمد محمد الشلماني596
الوحدة المختار بنغازى119890181396حمد سعد محمد الجحاوي597
التجارة والتنمیھ وكالھ الوحدة العربیھ119900439480حمد عبد النبي حمد مازق598
الجمھوریة طبرق119600081068حمد عبدالرحمن حمد احفیظھ599
الوحدة الصابري119730319190حمد عبدالسالم محمد حمد600
الوحدة الخضراء بنغازى119680349708حمد عبدالنبي عبدالقادر الفارسي601
التجاري درنة119630102829حمدي ابریك محمد الزروق602
الجمھوریة صرمان119890107992حمدي المھدي شالدي603
التجارى الوطنى فرع البیاضھ119890453756حمدي حماد داوود حامد604
الوحدة درنة119740335236حمدي عاشور عوض الحبیھي605
الصحارى درنة119820037452حمدي عبدالعزیز الفیتوري606
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119840363650حمدي علي حمد بن عامر607
التجاري كمبوت119880250530حمدي فرج عطیة علي608
التجاري طبرق119810187626حمدي محمد ادریس سلیمان609
الوحدة درنة119650146618حمدي محمد علي بلھا610
الجمھوریة طبرق119580079581حمدي مصطفي النور مصطفي611
شمال افریقیا اجدابیا119880524613حمزه ابراھیم نصر عبدالرحیم612
التجارى فرع العروبة بنغازى119830047869حمزه محمد السنوسي علي المجبري613
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119870491167حمزه محمد جمعھ العدولي614
الجمھوریة طبرق119820220438حمزه محمد حمد ابریدع615
التجارى فرع العروبة بنغازى119850352497حمزه محمد علي رمضان616
الجمھوریة الجبل االخضر119820585548حمزه یونس محمد علي617



الصحارى حى االندلس219800443861حمیده الشارف محمد سالم618
التجاري أمساعد219780552632حنان ابراھیم بوقفھ بوبكر619
الوحدة السوق بنغازي219760444317حنان الساعدي خلیفھ الطابوني620
الوحدة درنة219830294251حنان المبروك عبدالسید مصطفي621
الجمھوریة اجدابیا219830116306حنان جمعھ افكیرین عبد المجید622
الوحدة درنة219630168408حنان حسن صالح بوغلھ623
الجمھوریة سوق النور بنغازى219860369842حنان خلیفھ عبدالسالم ضو624
شمال افریقیا طبرق 219800584113حنان سالم مكائیل غیضان625
الوحدة دریانة219820128357حنان سعد خطاب مفتاح626
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219810020210حنان سعید علي علي627
التجاري الفائدیة219850219551حنان صالح امراجع صالح628
التجاري القبة219770169453حنان صبري عبدالمجید بالقاسم629
الوحدة المختار بنغازى219780021855حنان عبدالحمید ابوبكر البرغثي630
التجاري الرئیسى بنغازى219760472848حنان عبدالسالم علي الشریف631
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219770064961حنان علي حسین البركي632
الجمھوریة سوق النور بنغازى219770062774حنان علي سلیمان كردوغھ633
الوحدة المختار بنغازى219670197404حنان فتحي عبدالسالم المقصبي634
الجمھوریة الحدائق بنغازي219730165545حنان فرج صالح الشویھدي635
الوحدة المیدان بنغازي219770023793حنان محمد المبروك حسین636
الوحدة ام الرزم219770035604حنان محمد حمد عبداهللا637
التجاري درنة219790119674حنان محمد سالم الشوبكي638
الجمھوریة درنة219740301584حنان محمد عبدالعالي المسماري639
التجاري البیضاء219810430091حنان محمد عثمان جلید640
الوحدة المیدان بنغازي219720020201حنان محمود حسین برنیھ641
الجمھوریة سوكنة219820322708حنان مسعود محمد الجدید642
الجمھوریة البیضاء219820279613حنان مفتاح محمد حمد643
التجاري شحات219820108063حنان منصور محمد حسین644
الجمھوریة سوق النور بنغازى219790249001حنان موسي الشیباني نصر645
التجاري تاورغاء219780517202حنان ونیس سالم خمیس646
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219850468896حنان یوسف طاھر سالم647
التجاري أمساعد219900580431حنین رشید حمزه السید648
التجاري درنة219740359835حواء ابراھیم المبروك الدرسي649
التجاري القبة219610176269حواء ابوعجیلھ ابوشناف بالحسن650



الجمھوریة الظھرة طرابلس219720141382حواء بشیر محمد عبدو651
التجاري البیضاء219800477284حواء جاداهللا السنوسي حسین652
التجاري المیدان بنغازى219840492397حواء حسین عمر مامي653
التجاري البیضاء219630123719حواء خلیفھ سعد خلیل654
الوحدة الخضراء بنغازى219730324320حواء سعد عبدربھ السعیطي655
الوحدة الخضراء بنغازى219830366682حواء صالح محمد اكریم656
الوحدة جالو219690123698حواء علي احمد بن ادریس657
الوحدة المختار بنغازى219800383396حواء محمد حسن المجراب658
الوحدة البیضاء219760136586حوریھ ابوبكر عثمان عبدالدائم659
الوحدة درنة219640209115حوریھ امراجع سلیمان الشاعري660
التجاري طبرق219590208323ُحسن عقوب عبدالرازق عمر661
الوحدة الرئیسي بنغازي119700313153خالد ابراھیم عبدالقادر662
الصحارى طریق السوانى119760204107خالد ابوزید محمد االشقر663
الجمھوریة طبرق119830183482خالد احمد عبدالقادر الحوات664
التجاري مسة119770081776خالد احمد عبداهللا الطاھر665
الصحارى توكرة119770002339خالد حمد صالح البرغثي666
الجمھوریة ابوكماش 119580100249خالد زائد ابوالشواشي667
الوحدة مصراتھ119770393868خالد سالم امحمد العصفور668
الوحدة درنة119730058921خالد سالم رافع علي االسطي669
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119820571242خالد سلیمان السنوسي العقوري670
الوحدة الصابري119790341571خالد عاشور محمد خلیفھ القزیري671
التجارة والتنمیة فرع اوجلھ119830141235خالد عبد الرحیم فرج عریش672
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119700127987خالد عبد العزیز محمد الریشي673
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119840004869خالد عبدالحفیظ عثمان الطبولى674
الصحارى درنة119720367932خالد عبدالحمید حسن زعطوط675
الوحدة درنة119720331308خالد عبدالغفار عثمان الحاسي676
الوحدة الزاویة119740203094خالد عبداهللا جلول حسن ابوعجیلھ677
الجمھوریة البیضاء119860108659خالد عبداهللا علي محمد678
الوحدة طبرق119810065122خالد عبدالوھاب حامد محمد679
الوحدة درنة119710321526خالد علي سلیمان الفیتوري680
الوحدة المختار بنغازى119760165035خالد عمر سالم الریاني681
الوحدة المختار بنغازى119710438844خالد عمر علي الككلي682
التجاري الرئیسى بنغازى119700131818خالد عمر مصطفي بلیبلو683



شمال افریقیا وكالة الجدید سبھا119790272569خالد عیسي صالح مختار684
الوحدة المختار بنغازى119810558686خالد فرج علي الفرجاني685
الجمھوریة طبرق119760281272خالد محمد الطاھر یوسف686
التجاري طبرق119810402042خالد محمد النعاس سعد687
الوحدة االبیار119760135973خالد محمد حسین علي688
الجمھوریة سوق النور بنغازى119870537063خالد محمد عبد السالم مفتاح القبائلي689
التجارى فرع العروبة بنغازى119820175330خالد محمد علي عصمان690
التجاري الفائدیة119870278265خالد موسي طیب فضیل691
الصحارى الرئیسي طرابلس119670029946خالد میالد محمد دنف692
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119800151422خالد ونیس عبدالقادر الخفیفي693
التجاري الرئیسى بنغازى119870494852خالد یوسف سعید السعیطي694
الجمھوریة ھون219760284379خدیجھ احمد علي السمانھ695
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219580065116خدیجھ بالحسن المسماري696
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219790383451خدیجھ حسین عبدالنبي الترھوني697
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219720014466خدیجھ حمد محمد حمد العمروني698
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج219820260602خدیجھ خلیل عمر الالفي699
الصحارى الرئیسي بنغازي219740334348خدیجھ سالم عطیھ اهللا سالم700
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219780398296خدیجھ عاشور ابراھیم بن ھامل701
الجمھوریة مصراتة المیدان219590172967خدیجھ فرج رجب عطیھ702
التجاري المجمع بنغازى219830213849خدیجھ فضل اهللا سلیمان امراجع703
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219700277959خدیجھ محمد موسي الحسناوي704
الجمھوریة زلة219760527793خدیجھ مسعود عبداهللا محمد705
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219740422276خدیجھ مفتاح محمد بوشیبھ706
الجمھوریة أم االرانب219750135517خدیجھ یوسف صالح محمود707
الجمھوریة البیضاء219690428201خضرة محسن ارویفع محمد708
التجاري شحات119580167068خطاب عبداهللا خطاب عبدالحفیظ709
الجمھوریة بوعطنى219860131825خلود صالح ابوبكر بالقاسم710
الجمھوریة بئر االشھب219920479078خلود عیسي عبدالعلیم صالح711
الجمھوریة الحدائق بنغازي119840248485خلیفھ امراجع خلیفھ الغناي712
الوحدة تبستي بنغازي119700242787خلیفھ بوراوى خلیفھ صالح السعیطى713
الوحدة االبرق119620117770خلیفھ زیدان یونس امغیب714
الوحدة المختار بنغازى119760283803خلیفھ محمد عطیھ اهللا یونس715
الوحدة جالو119830173829خلیفھ محمود حامد عقیلھ الجارح716



الوحدة دریانة119910186738خلیفھ محمود خلیفھ بوشناف717
التجاري البیضاء119670073936خلیفھ موسي الصابر امحارب718
الوحدة درنة119680041141خلیل عمران محمد بدر719
الجمھوریة درنة119700179940خمیس ابراھیم حمد المنصوري720
الوحدة درنة119730340163خمیس ابرایك محمد الوریمي721
الجمھوریة طبرق119650119364خمیس بوبكر الطیب المھدي722
الوحدة درنة119630163596خمیس سعید حمد التاركاوي723
التجاري طبرق119710177422خمیس عبدالقادر عبدالكریم المبروك724
التجاري أمساعد119770486685خمیس عطیھ الجالي فرج725
الجمھوریة طبرق119710114049خمیس مفتاح صالح مفتاح726
الجمھوریة زلة219840424721خولھ دخیل مفتاح ابوعمود727
التجاري طبرق119640031757خیراهللا ابراھیم سلیمان صالح728
الجمھوریة بئر االشھب119840065062خیراهللا عوض عبدالحمید علي729
شمال افریقیا طبرق 119730034994خیراهللا محمد مفتاح محمد730
الوحدة سوق الثالثاء119760013011خیرى عثمان صالح الجمالى731
الجمھوریة جنوب طرابلس119850553764خیري حسن الصغیر المنیاوي732
الجمھوریة المغاربة119520054085خیري سعید بشیر كعال733
الوحدة طبرق219710040987خیریھ علي قاسم بوبكر734
الوحدة االبیار119720340821داوود المبروك القدافي محمد735
الوحدة الرئیسي بنغازي219810267781درین سالم حویل فرج736
شمال افریقیا وكالة السالوى219890227581دالل مرعي عمر محمد العبیدي737
الصحارى الرئیسي بنغازي119840524400رؤف امبارك داوود الفرجاني738
التجارة والتنمیة البركة119830476900رائف رافع اسویكر مرسي739
الجمھوریة المقریف طرابلس 119850204734رائف عاشور ضؤ عبدالسالم العطوي740
الوحدة جالو219850286971رابحة جابر مصباح جابر احشاد741
التجارى فرع العروبة بنغازى219890068607رابحھ حمد الفضیل العشیبي742
التجاري البیضاء219730378853رابحھ سالم فضیل ابوشناف743
الوحدة طبرق219660320344رابحھ صالح عبدالواحد حسین744
الجمھوریة البیضاء219640226783رابحھ عبدالحمید عبداهللا المرتح745
الجمھوریة الجبل االخضر219800053213رابحھ عبدالخالق عثمان سعد746
التجاري درنة219800160425رابحھ عبدالرحمن لطیف الشلوي747
الوحدة جالو219710097747رابحھ عبداهللا عبدالقادر بازامھ748
التجاري القبة219610213397رابحھ علي حمد ھیوب749



الوحدة السوق بنغازي219630007367رابحھ محمد احمد شحات خیر750
الجمھوریة الفویھات219860021522رابحھ مصباح رشید البرغثي751
الجمھوریة سوق النور بنغازى119580159050راضي ابراھیم غیت قندیل752
التجارة والتنمیة البركة219830024360راضیھ محمد صالح بوھدمھ753
التجاري القبة119590162541راف اهللا المبروك حسین المنصوري754
الوحدة درنة119700190749راف اهللا عبدالقادر اقویدر755
الجمھوریة السوق بنغازي119830397458رافع بوشوال سلیمان الشبلي756
الصحارى توكرة119820593792رافع حمد موسى سعید757
الوحدة االبیار119710311291رافع عبدالعزیز حمد صالح758
الصحارى میناء بنغازي119840147902رافع عطیھ صالح الدرناوي759
التجاري درنة119850512589رامي عبداهللا امراجع الباللي760
الصحارى البیضاء219830215142رانیا مفتاح بالقاسم عبدالكریم761
الجمھوریة طبرق219610207002رایقھ المبروك فرج الطیب762
الوحدة المیدان بنغازي219750248970رباب عطیھ رمضان امحمد الفیتوري763
الجمھوریة البیضاء219590102371ربح عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالرحمن764
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119810142869ربیع احمد یونس امراجع765
الصحارى العمامرة119900350914ربیع بلعید مختار كشروف766
الجمھوریة االصابعة للصیرفة االسالمیة119950434459ربیع عمر بشیر محمد767
التجاري المیدان بنغازى119890369172ربیع نوري خلیل ساطي768
الجمھوریة الحدائق بنغازي219800377711ربیعھ عبداهللا محمد امحمد769
التجاري سوسة219680158857ربیعھ عطیھ محمود علي الضاوي770
التجاري المیدان بنغازى219790197612ربیعھ عوض حمد المبروك771
الجمھوریة سوق النور بنغازى219770552659ربیعھ محمد حسن القذافي772
الجمھوریة الفندق بنغازي219820071871ربیعھ مفتاح عبدالكریم حمد773
الصحارى البیضاء219810145614رجاء بالحسن محمد الطاھر774
التجاري القبة219840300207رجاء عبدالكریم جمعھ یونس775
الوحدة االبیار219860143897رجاء منصور علي سالم بن دردف776
الجمھوریة بئر االشھب219830053849رجاء یوسف عبدالقادر الھرام777
التجارة والتنمیة البركة119810174071رجب أحمد عبدالسالم رجب علي بن سویعد778
الجمھوریة زلة119560048729رجب عبدالكریم عبدالوھاب محمد779
الجمھوریة البیضاء119900217284رجب علي امحمد محمد780
الوحدة درنة119610203186رجب فرج عطیھ بوخشیم781
الجمھوریة غریان119700229265رجب محمد احمد الغضبان782



التجاري طبرق119780309143رجب محمد ضیف اهللا رجب783
الجمھوریة طبرق119590115460رجب منصور واعر بدري784
الوحدة الرئیسي بنغازي219800585123رجعة فرج یوسف یوسف785
الوحدة المیدان بنغازي219640036454رجعھ الغناي احمید786
الجمھوریة اجدابیا219830355194رجعھ حسن جمعھ عبد الكریم787
الوحدة االبیار219620061975رجعھ حمد ابوزویده رشوان788
التجارة والتنمیة جالو219860286718رجعھ علي محمد علي عكوش789
الجمھوریة المیدان طبرق 219820549480رحاب سعد مفتاح ابوبكر790
الوحدة شحات219850489251رحاب عبدالرزاق االخواني علي791
الجمھوریة طبرق219790113867رحاب عثمان صالح محمد792
التجاري طبرق219820419008رحاب عقیلھ حسین شاكر793
الجمھوریة الجغبوب219760273676رحاب محمد صالح محمد زویلھ794
الوحدة المیدان بنغازي219790325318رحاب محمد عاشور القزیري795
الوحدة الساحل الشرقي219650162046رحمھ حمد مؤمن الكریمي796
الجمھوریة العجیالت219820551926رداد المبروك سالم زغیب797
الجمھوریة بئر االشھب219880407823رشا عبدالسالم عوض مدكور798
التجاري طبرق219860153641رشاء حكیم عبدالرحیم حماد799
شمال افریقیا صرمان119850105998رضاء عبداهللا سالم علي800
الجمھوریة جنوب طرابلس119690406462رضاء عبداهللا عبدالرحمن المحمودي801
الوحدة جامع الصقع119900555221رضاء یخلف عطیھ علي802
التجاري كمبوت119860506284رضوان ادم علي ادم803
التجاري كمبوت219630244081رضیھ جبر اسماعیل اوشیحھ804
التجاري المیدان بنغازى219790547712رضیھ جبریل مؤمن محمد805
الوحدة البیضاء219790076463رضیھ فضیل العبد فضیل806
الصحارى جردس االحرار بنغازى219690307144رفیعھ عمر فر ج حمد807
التجاري طبرق219730211585رقیھ ابریك حبیب808
الصحارى سلوق219620072326رقیھ صالح حسن بركھ الطبال809
الجمھوریة البیضاء219730357863رقیھ صالح حمد علي810
الجمھوریة معرض بنغازي219820509918رقیھ عبدالحمید حمد عبدربھ811
الوحدة الصابري219760448258رقیھ علي محمد القماطي812
الجمھوریة اجدابیا219780082010رقیھ عمر اغریب عمر813
الوحدة السوق بنغازي119800379107رمزي حسین سعد محمد الفارسي814
الجمھوریة الحدائق بنغازي119810285179رمزي عمر سالم حسین الدرسي815



التجاري مسة119790003299رمضان جمعھ سلیمان یونس816
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119690051763رمضان حماد مفتاح صالح817
الوحدة المیدان بنغازي119720263290رمضان خلیفھ سعید محرز818
الجمھوریة غریان للصیرفة االسالمیة119790563104رمضان شعیب العربي الشریف819
التجاري كمبوت119830506696رمضان عیسي عبدالشفیع سعید820
شمال افریقیا القطرون119680375547رمضان عیسي لندي821
الوحدة المیدان بنغازي119600185564رمضان محمد جبریل822
الوحدة طبرق119700278830رمضان محمود عوض صالح823
الوحدة طبرق119700278830رمضان محمود عوض صالح824
التجاري الظھرة219920402061رنا نور الدین احمد نفظھ825
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219870374018رناء محمد رمضان البكوي826
الصحارى البركة بنغازي219800501323رندا بوبكر عیسى المشیطي827
التجاري الرئیسى بنغازى219730324405رندا ضیف عبداهللا سلیمان828
الوحدة المیدان بنغازي219820574936رندة سعد حمد الزروق829
الوحدة درنة219800034533رنده عثمان الطیب الشلوى830
الوحدة السوق بنغازي219770192620رنده ونیس موسى المسمارى831
الجمھوریة المرج شارع الجالء219890279018رویده ابراھیم خطاب علي832
الجمھوریة غرب طرابلس119800028676ریاض ابوزید رمضان الشھیبي833
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119820585661ریاض عبد الھادي میالد بالعید834
التجاري مسة219730024934ریم صالح حسین دخیل835
الوحدة االبیار219780377893ریم عبدالحمید عیسى ھویدى836
الجمھوریة زلة219710455046ریم عبدالقادر قنانھ الوافي837
التجاري طبرق219620238270ریم علي سالم عبدالحمید838
الجمھوریة البیضاء219740417205ریم فضیل ابرایك العقوري839
الجمھوریة اجدابیا219850120293ریما حسین الفضیل الزنونى840
الوحدة الخضراء بنغازى219900031205ریما خلیفھ عبدالقادر عثمان841
الجمھوریة البیضاء219830215982ریما فرج على محمد842
التجاري المیدان بنغازى219780065459ریما محمد االمین علي كانون843
الوحدة درنة219820071239ریما نجیب سعد الفرجاني844
شمال افریقیا اجدابیا219830327205ریما یونس عبدالرحیم الصریمي845
التجاري الظھرة219840473822زبیده عبدالحكیم مصطفي الحامي846
الجمھوریة السوق بنغازي119890066985زكریاء محمد رابح عوض حباق847
التجاري كمبوت219670184620زمزم ابریك علي عثمان848



شمال افریقیا غات219850296633زھره المدني محمد یقي849
الوحدة المنقار219640237127زھره محمد علي الحاسي850
الصحارى سلوق119900383457زیاد یونس محمد المكي851
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219840231028زینب أحمد بوبكر سالم852
الصحارى المرج219860414988زینب ابوبكر عبدالحمید سلیمان853
شمال افریقیا وادي الحیاة219740369870زینب االخضر عبدالرحمن854
التجارة والتنمیة بنغازي219730407317زینب طاھر محمد الورفلي855
الوحدة الساحل الشرقي219610123951زینب عبدالرزاق سالم الملیلطي856
التجاري شحات219630223961زینب عبداهللا ابراھیم السیفي857
الوحدة البیضاء219690324835زینب عبداهللا حمد الحاسي858
التجاري القبة219640107332زینب عبدالنبي محمد859
الوحدة المیدان بنغازي219770351504زینب عثمان الجبالي الجارح860
الوحدة اجدابیا219850283828زینب عیاد میالد سالم861
الوحدة تبستي بنغازي219650240182زینب محمد حسن بزامھ862
الجمھوریة بوعطنى219860063236ساره بشیر منصور سالم863
الصحارى درنة219790597328ساره محمد عقوب الفیتوري864
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج219870481343ساره محمود امحمد خلیفھ865
التجاري الرئیسى119910444779سالم ابراھیم سالم الحداد866
الوحدة طبرق119680206436سالم ابراھیم عبدالجلیل بطران867
الجمھوریة درنة119760247814سالم حسن عبدالسالم شلوي868
الوحدة المختار بنغازى119680356096سالم خلیفھ سالم العبیدي869
التجاري عمرالمختار البیضاء119560029186سالم دیلوم محمد عبداهللا870
الوحدة الرئیسي بنغازي119660214686سالم سلیمان جبریل الربع871
الصحارى البركة بنغازي119750069475سالم صالح علي الفرجاني872
الوحدة المیدان بنغازي119720058702سالم طاھر محمد مبارك873
الجمھوریة درنة119700093930سالم عبداهللا امداوي الكریمي874
التجارى الوطنى فرع البیاضھ119790448120سالم عثمان نوح عثمان875
الجمھوریة الحدائق بنغازي119920070588سالم عطیھ علي عبداهللا الورفلي876
التجاري الرئیسى119710158605سالم علي بشیر القواس877
الوحدة الساحل الشرقي119750454752سالم علي محمد التوسكي878
الجمھوریة وكالھ المركز الطبى بنغازى119880508659سالم عیاد سالم المزوغي879
الجمھوریة طبرق119750363139سالم عیسي ارقیم جاداهللا880
الوحدة المختار بنغازى119720069573سالم فتح اهللا عبدالوھاب علي881



الجمھوریة جنوب طرابلس119940567949سالم فتحي سالم القبائلي882
الصحارى قمینس119700310352سالم فرج جمعھ امسیب883
الجمھوریة البیضاء119700240248سالم فضیل ابریك العقوري884
شمال افریقیا سوق الجمعة119880149371سالم محمد ابوزریبھ التاجوري885
الجمھوریة البیضاء119640110148سالم محمد اعفیر محمد886
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119830020062سالم محمد الساعدي سعید887
الوحدة البلدیة119620171934سالم محمد سالم المرغني888
المتوسط الرئیسى بنغازى119740050962سالم محمد عبدربھ النائلي جبریل889
الوحدة المختار بنغازى119720301574سالم مصطفي الصادق المدھم890
الوحدة جالو219630089536سالمة جابر طاھر علي الدیشي891
الجمھوریة نالوت219690214006سالمة سعید خلیفة میالد892
التجاري درنة219750266664سالمة مفتاح سالم لجھر893
التجاري البیضاء219640037389سالمھ المبروك عبدالحكیم سعید894
شمال افریقیا سوق الجمعة219800437705سالمھ الھاشمي علي الطربان895
الجمھوریة سوكنة219860296357سالمھ جمعھ خلیفھ الجدید896
التجاري كمبوت219660066664سالمھ صالح محمد ارواق897
التجاري أمساعد219660095426سالمھ عامر ادم بوزھره898
الوحدة جالو219640061627سالمھ عبداهللا فرج علي899
الوحدة االبرق219840148904سالمھ عبداهللا فرج محمد900
التجاري كمبوت219840476432سالمھ عبداهللا محمود سلیمان901
الوحدة المیدان بنغازي219800023809سالمھ على عبدالسالم القطراني902
الجمھوریة سبھا219800509600سالمھ عمر احمد المثناني903
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219750033659سالمھ فرج عبدالكریم الترھوني904
الوحدة البیضاء219580061893سالمھ محمد ابریك محمد905
الوحدة المرج219820425621سالمھ محمد محمد كشلوط906
التجارى فرع العروبة بنغازى219880232111سالمھ محمد موسي العبدلي907
التجارة والتنمیة جالو219890418875سالمھ مفتاح سعید عبدالفتاح908
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى219730164023سالمھ منصور علي عبدالسالم909
الجمھوریة راس حسن219820397702سالمھ نجیب مختار بن عصمان910
الوحدة المیدان بنغازي219740474611سالمین ابراھیم الفظیل الحجازي911
التجاري مسة219790450962سالمین خلیل عبدالغفار فصیل912
الجمھوریة درنة219750098878سالمین علي سعد العوامي913
الجمھوریة طبرق119850585686سامر محمد فیصل الرفاعي914



الجمھوریة اوباري119830380566سامي بالخیر ھدیھ عبدالسالم915
التجاري طبرق119830064635سامي جادالمولي قویدر بوزید916
الجمھوریة الحدائق بنغازي119790076983سامي عمر مفتاح رمضان917
التجاري طبرق119840138045سامي عوض عیسي محمد918
الوحدة المیدان بنغازي119670009751سامي محمد سلیمان الدرسي919
الصحارى الغریفة219760277838سترة مؤمن سلیمان مؤمن920
الصحارى البركة بنغازي219800270308سدینھ محمد علي العمامي921
الجمھوریة جامعة العرب بنغازى119850499877سراج ادریس خلیفھ المغربي922
الوحدة جالو219840285650سعاد ابراھیم یونس شناني923
الوحدة االبرق219760538984سعاد امشوب مفتاح اكریم924
الوحدة االبرق219850052666سعاد سالم اصابر محمد925
الوحدة اجخرة219780116869سعاد سعید علي االمین926
الصحارى توكرة219730139676سعاد سلیمان ابراھیم سلیمان927
التجاري البیضاء219660208291سعاد صالح عبدالحمید محمد928
التجاري مسة219860273958سعاد عبدالرحیم عبدالقوي حمیده929
شمال افریقیا مرزق219720457018سعاد عبدالسالم احمد محمد صالح930
الجمھوریة طبرق219820467953سعاد عبدالسالم علي محمد931
التجاري القبة219670079896سعاد عبدالسالم محمد الطراح932
الوحدة جالو219680114048سعاد عبداهللا غندور المجبري933
الجمھوریة اوزو بنغازى219770503107سعاد علي المبروك الشیباني934
الصحارى قمینس219700097504سعاد محمد مصطفي العقوري935
الصحارى الرئیسي بنغازي219720063109سعاد مصطفي داوود الطیره936
الصحارى ابوسلیم219610233865سعاد مفتاح علي الشامس937
التجاري سوسة219720375208سعاد مفتاح عمر938
التجاري طبرق119600023505سعد الفیتوري مسعود بقار939
الوحدة المیدان بنغازي119680048180سعد حسین مسعود المقصبي940
التجاري كمبوت119810047032سعد خلیفھ محمد عمر941
الوحدة السوق بنغازي119680211391سعد خلیل فرج الشویرف942
الجمھوریة طبرق119870308401سعد عبدالجواد علي ادم943
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119740017880سعد عبدالرحیم الصادق الفسي944
مصرف المتحد للتجارة واالستثمار الزھراء119830365192سعد عبدالسالم امحمد االطرش945
الجمھوریة جامعة طرابلس119750156638سعد عبدالسالم محمد الفقي946
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119860017531سعد علي سالم عطیھ947



التجاري درنة119610049467سعد عمر جاب اهللا المزیني948
شمال افریقیا اجدابیا119890367183سعد فتحي سعد محمد بوحنطیش949
شمال افریقیا وادي الحیاة119760002592سعد فرج سعد المبروك950
الصحارى البركة بنغازي119880073931سعد فوزي محمد اسحیم951
التجاري درنة119620278101سعد مازق علي الفخاخري952
الجمھوریة المرج شارع الجالء119730236806سعد محمد الصاقر یونس953
الوحدة الرویسات119720165044سعد محمد حسین البرغثي954
الجمھوریة الحدائق بنغازي119880020913سعد مسعود علي المشیطي955
الوحدة البیضاء119910389162سعد منصور سعد سلیمان956
التجاري البیضاء219820015277سعده خطاب عبداهللا ابوبكر957
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219660093437سعده سلیمان عبدالحكیم عبداهللا958
الوحدة الرشید119600042094سعید الھمیلى سعید الحویج959
الوحدة الصابري119670114325سعید حمد محمد كشیره960
التجاري القبة119630244853سعید دومھ الجازي الضاوي961
شمال افریقیا اجدابیا119670029120سعید عبدالشفیع عبدالكریم962
الوحدة البیضاء119610074395سعید عبدالقادر موسي حمد963
التجاري البیضاء119560132266سعید عبدالوھاب السنوسي حسن964
الجمھوریة طبرق119810065139سعید على محمد مصطفى965
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119810543677سعید فتحي حمد حسین العمروني966
التجاري تاورغاء119600037702سعید محمد سعید الدفر967
الجمھوریة بوعطنى119890178727سعید مراجع سعید968
الجمھوریة بئر االشھب119830064529سعید نوح مفتاح اشتیوي969
الوحدة اجدابیا219630080898سعیده ابراھیم یوسف عیسي970
التجاري كمبوت219640057741سعیده ادریس سالمھ ابراھیم971
الجمھوریة بئر االشھب219840303640سعیده حسن محمد نوح972
الجمھوریة المرج شارع الجالء219760267657سعیده كریم عبدالقادر زیدان973
الجمھوریة درنة219710234966سقیمھ عوض ارحیم الصوینعي974
التجاري السوانى119880232303سالمھ عبدالعالي المبروك محمد975
الجمھوریة طبرق219630206539سلطانھ ابوبكر محمود عقوب976
الوحدة االبیار219890306354سلطانھ عبدالكریم عطیة عبدالكریم977
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119860333936سلیمان ابوبكر حسن المغربي978
شمال افریقیا اجدابیا119880275492سلیمان الفیتوري سلیمان حسن979
التجاري مسة119690301918سلیمان امراجع صالح محمود980



الوحدة الرویسات119870497998سلیمان بالقاسم محمد القطراني981
التجاري البیضاء119540102469سلیمان حسن موسي القندولي982
الوحدة االبیار119560000581سلیمان حمد عیسى النعاس983
الوحدة اجخرة119890396488سلیمان سعد سلیمان صھیبة984
الوحدة اجخرة119580128315سلیمان عبدالكریم محمد علي985
الصحارى میناء بنغازي119810250364سلیمان عبداهللا حمد حمد986
الجمھوریة سوق النور بنغازى119740477642سلیمان فرج محمد العمامي987
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119730385630سلیمان محمد امراجع جبریل988
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119760164698سلیمان محمد علي امخاطره989
الصحارى توكرة119540018106سلیمان محمد موسى البرغثي990
التجاري طبرق219700080865سلیمة ابوبكر سعد حسین991
الصحارى سلوق219590069344سلیمة امبارك امحمد المریمى992
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219780424348سلیمھ الطیف سالم الطیف993
الوحدة االبیار219750494711سلیمھ جمعھ ابراھیم القطعاني994
الوحدة دریانة219780568293سلیمھ حامد محمد الشھب995
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى219850349100سلیمھ سعد الزرقاني محمد996
التجاري شحات219810225459سلیمھ صالح محمد سالم997
التجاري شحات219620037989سلیمھ عبدالسالم حسن النویصري998
الجمھوریة الجغبوب219680074614سلیمھ عبداهللا حسن عبدالقادر999

الصحارى الرئیسي بنغازي219750201087سلیمھ محمد امحمد لجنف1000
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219740466795سلیمھ یونس علي حمد العمروني1001
شمال افریقیا وكالة السالوى219870353479سماح حامد فایز ادریس1002
الصحارى درنة219820490199سماح راف اهللا محمد االزھري1003
الوحدة المنقار219900476839سمر مصطفي علي ابریك1004
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219760507324سمر مفتاح عبداهللا العمامي1005
التجاري الرئیسى بنغازى219820487674سمر یوسف حسن  محمد1006
التجارة والتنمیة دعوة االسالمیة بنغازى219780226698سمیة حسین رجب مبروك1007
الجمھوریة الجغبوب219760156283سمیة عمران علي قناوي1008
الوحدة تبستي بنغازي219620028282سمیره أحمد محمد أوجلي1009
التجاري طبرق219860250009سمیره بوبكر  عبدالقادر بوبكر1010
الصحارى قمینس219720316032سمیره جاب اهللا الدلیمي بلقاسم1011
التجاري الرئیسى219660045445سمیره عون خلیفھ بن منصور1012
الجمھوریة الظھرة طرابلس219670311040سمیھ الصادق محمد الفیتوري1013



الوحدة دریانة219760376100سمیھ صالح الجارح علي الخفیفي1014
التجاري المیدان بنغازى219770526063سمیھ صالح علي بالراس علي1015
الجمھوریة جامعة العرب بنغازى219770369963سمیھ عبداهللا عبدالسالم الریشي1016
الجمھوریة بوعطنى219810003710سمیھ عقیلھ سالم العمامي1017
التجارة والتنمیة البركة219780021800سمیھ عمران محمد الورفلي1018
الوحدة قریة ناصر219860338626سمیھ محمد علي عبدالسالم1019
الجمھوریة جامعة قاریونس219940191457سناء سالمھ محمد تكالھ1020
الوحدة المیدان بنغازي219870361029سناء سلیمان عبد الكریم العرفي1021
الجمھوریة الجغبوب119850572154سند علي العربي سالم1022
الوحدة الصابري119810491691سند محمد خلیفھ باكیر1023
التجارى فرع العروبة بنغازى219840020006سندس حمدي علي1024
التجارى فرع العروبة بنغازى219870020229سھام ابراھیم امراجع خلیفھ1025
الجمھوریة بئر االشھب219900282935سھام ابراھیم یونس محمد1026
الوحدة االبرق219860298513سھام الناجي ابراھیم محمد1027
الجمھوریة معرض بنغازي219880409270سھام سلیم محمد الفرجاني1028
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219860185266سھام صالح حمد القطعاني1029
الجمھوریة بوعطنى219880484172سھام مبروك مفتاح شامخ1030
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219760186260سھام محمد علي عصمان1031
الجمھوریة المیدان طبرق 119810041263سھیل ادریس نصر ادریس1032
الوحدة المختار بنغازى219850531992سھیلة عبدالرحیم منصور الزقل1033
التجارة والتنمیة طبرق119890087432سیف االسالم صالح محمد سالم1034
الجمھوریة طبرق119930061789سیف عبدالحمید علي عبدالحمید1035
الجمھوریة بئر االشھب119830519425شاكر یاسین محمد اجویده1036
التجاري كمبوت119820310034شرح البال فرج خلیفھ حمد1037
الجمھوریة الزاویة المدینة119880417098شرف علي خلیفھ البكوش1038
الوحدة الرئیسي بنغازي119760390725شریف عبداهللا مصطفي ابراھیم الفاخري1039
التجاري المجمع بنغازى119680051759شریف علي عباس العبیدي1040
التجاري طبرق119590118346شریف محمود عوض1041
التجاري والتنمیة الفروسیة بنغازى219760181364شریفھ محمد علي ارجیعھ1042
الوحدة طبرق219770155508شریفھ موسي طیب خطاب1043
التجاري القبة119700180896شعیب الصالحین مجید جاداهللا1044
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119800246429شعیب المھدي شعیب مفتاح1045
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى119970342868شعیب امراجع عبد العزیز العبدلي1046



الوحدة االبیار119730367649شكري عبداهللا حسین1047
الوحدة الساحل الشرقي219660030009شیحھ عطیھ امحمد المزیني1048
الصحارى سلوق119780397812صابر الالفي محمد یونس الثقیبي1049
الوحدة طبرق119870308661صابر المرضي ابریك مؤمن1050
الجمھوریة زلة219780548817صابرین عبدالرحمن الجروالي1051
الوحدة دریانة119610147446صالح ابراھیم محمد ماضي1052
التجاري الفائدیة119820148475صالح احمد حسن جلید1053
الجمھوریة الحدائق بنغازي119890505480صالح احمد صالح المغربي1054
الجمھوریة طبرق119630044381صالح ادریس حسین محمد1055
التجاري القبة119570074398صالح التركي عوض الھنداوي1056
الوحدة االبیار119780017680صالح امحمد فضل اهللا عیسي1057
التجاري طبرق119600117684صالح بوبكر سعد عبدالقادر1058
الوحدة الرئیسي بنغازي119830522285صالح جمعھ سعد الفیتوري1059
التجاري أمساعد119690006749صالح حسن العربي ھاشم1060
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119680333697صالح حسن المھدي علي الجراري1061
الجمھوریة درنة119820128792صالح سالم عبداهللا العوامي1062
الوحدة الساحل الشرقي119850126452صالح صبري ابوبكر المنصوري1063
الوحدة البیضاء119700081838صالح عبدالرحیم موسي صالح1064
الجمھوریة الجبل االخضر119810335876صالح عبدالكریم عبدالغني عبدربھ1065
الجمھوریة اجدابیا119830427052صالح عبداهللا ارحیم ابراھیم1066
التجاري الظھرة119810044576صالح عبداهللا صالح ابوخنجر1067
الجمھوریة طبرق119860510931صالح عبدالناصر صالح علي1068
الوحدة المرج119620259834صالح عبدربھ محمد العبود1069
الصحارى قمینس119840195062صالح علي حمد العقوري1070
الوحدة طبرق119570011823صالح محمد ابوبكر1071
الوحدة دریانة119950008560صالح محمد حمد ادریس1072
التجاري طبرق119690046525صالح محمد صالح الھمالي1073
الوحدة المنقار119800241950صالح محمد عطیھ الفاخري1074
الجمھوریة البریقة119700094674صالح محمد مصطفى موسى1075
الجمھوریة بوعطنى119880376111صالح محمد یونس عبداهللا1076
التجاري الرئیسى بنغازى119870358956صالح مسعود صالح الدرسي1077
الجمھوریة درنة119850126537صالح مفتاح صالح العوامي1078
الوحدة سرت119890145390صالح یاسین صالح دبنون1079



الجمھوریة درنة119660075133صالح یحیى امطول السعیطى1080
التجاري القبة219600157872صالحھ امراجع سعید شعیب1081
الوحدة السوق بنغازي219760519211صالحھ عبد اهللا عبد القادر الوافى1082
التجاري شحات219640074722صالحھ عطیھ رجب صھد1083
الجمھوریة سوق النور بنغازى219770474872صالحھ محمد عاشور القزیري1084
الجمھوریة طبرق219910475802صالحھ معیوف امقرب حمد1085
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219700198087صالحھ یوسف حمد العمروني1086
الوحدة درنة219750013372صباح رجب محمد الغیئي1087
الجمھوریة بئر االشھب219790423861صباح زكري صالح سالم1088
الوحدة درنة219670346329صباح سلیمان احمد السیوي1089
التجاري القبة219770003119صباح صالح حامد1090
شمال افریقیا مرزق219750502001صباح صالح مولود علي بلومي1091
الجمھوریة بوعطنى219840019983صباح عبداهللا خلیل الكادیكي1092
الجمھوریة البیضاء219660297420صباح فوزي علي مازق1093
التجاري أمساعد219710131760صباح محمود محمد1094
الوحدة ام الرزم219790407685صبریھ سعد عبدالسالم1095
التجاري الرئیسى بنغازى119920019392صدام محمد عوض الحداد1096
الجمھوریة الرشید219860277011صفاء خلیفھ سعید االجرب1097
الجمھوریة درنة219740215546صفاء عبداهللا علي الغیثي1098
الوحدة المیدان بنغازي219760216161صفاء فرج عوض سعید الحوتي1099
التجاري درنة219720244724صفیھ الزاعل مؤمن الكریمي1100
الوحدة االبرق219860199906صفیھ عطیھ صالح عبدربھ1101
الوحدة اوجلة119840261891صالح احمد صالح امریقھ1102
الجمھوریة ابى االشھر تاجوارء119720265968صالح الدین احمد مفتاح الطیر1103
الجمھوریة الفندق بنغازي119720062787صالح الدین جمعھ محمد القداري1104
الجمھوریة طبرق119760509017صالح الدین عبداهللا سعید عطیھ1105
التجارة والتنمیة بنغازي119730303249صالح الدین محمدعلي محمد الشكري1106
الجمھوریة البیضاء119880093447صالح السنوسي شواط محمد1107
الوحدة االبیار119810074997صالح المبروك حمد ادم1108
الجمھوریة ھون119740154925صالح باینیا المھدي حسن1109
الجمھوریة طبرق119740122447صالح بوسیف ادریس حسن1110
التجاري البیضاء119680296293صالح جمعھ فضیل شعیب1111
الوحدة المرج119830330660صالح حمد محمد امراجع1112



الوحدة الرویسات119720448886صالح رجب عبدالسالم صالح1113
التجاري درنة119780263940صالح سالم امراجع الحاسي1114
التجاري الھواري119750487998صالح سعد عبد ربھ العقیلي1115
التجاري البیضاء119670301662صالح سلیمان محمد العقوري1116
الجمھوریة اجدابیا119860287132صالح صالح عبدالحمید عمر1117
الوحدة اجدابیا119650192673صالح عبدالرحیم حمد عبدالغني1118
الوحدة الرویسات119750403860صالح عبدالھادي سالم دیھوم1119
الوحدة االبیار119800177233صالح عمر الطیب صالح1120
الجمھوریة اوزو بنغازى119840148424صالح عمر محمد المصري1121
الوحدة درنة119610203308صالح فتح اهللا احمید المجبري1122
التجاري السوانى119740511795صالح محمود الجیالني مسعود1123
الجمھوریة درنة219700210352ضاویھ عبداهللا الشاعث1124
التجاري شحات219670203804ضوایا داوود عبدالمولي محمد1125
الجمھوریة اجدابیا219850477531ضي ھالل محمد بیوض1126
التجاري الرئیسى119720134187طارق ابراھیم عمر ابوبرنوصھ1127
الجمھوریة قصر بن غشیر رقم 119820407945029طارق ابوعرقوب احمد ابوخریص1128
التجاري درنة119690275835طارق احمد عبدالكافي الغریاني1129
التجاري المیدان بنغازى119850071033طارق عقیلھ صالح الورفلي1130
الجمھوریة درنة119830003050طارق فرج محمد الغویل1131
الصحارى فرع الفویھات119790016752طارق محمد عبدالرحیم امسلم1132
الوحدة المختار بنغازى119820351097طارق مسعود علي صالح1133
التجاري المیدان بنغازى119730011908طارق مفتاح محمد صوان1134
الجمھوریة طبرق119520055552طاھر سعید ادریس1135
التجاري كمبوت119890182245طاھر على یحى الطائع1136
الجمھوریة الزاویة المدینة119800140705طالل محمد علي شعبان1137
التجاري شحات219670220823عائده فرج حماد على1138
التجاري البیضاء219750340708عائشة محمد خیراهللا طاھر1139
الوحدة السوق بنغازي219780085682عائشھ ابراھیم علي المجبري1140
الوحدة المختار بنغازى219790483252عائشھ احمد محمد الربع1141
شمال افریقیا طبرق 219560064133عائشھ ادم شلوف1142
الوحدة الرویسات219740422641عائشھ جمعھ میالد الشعافي1143
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219680127563عائشھ حمد محمد حمد العمروني1144
الوحدة طبرق219830392445عائشھ صقر عبدالسالم محمد1145



التجارى الوطنى فرع البیاضھ219620136435عائشھ عبدالشفیع محمد1146
الجمھوریة الفندق بنغازي219760386640عائشھ عبدالفتاح عبداهللا الورفلي1147
الجمھوریة ھون219650086104عائشھ عقیل حمد حامد1148
الجمھوریة أم االرانب219570126236عائشھ عمر محمد التائب1149
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى219770348690عائشھ فرج رجب الحزم1150
الوحدة مرتوبة219860199951عائشھ فرج عوكیش سعید1151
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219840472782عائشھ محمد بالقاسم العالقي1152
شمال افریقیا غات219780363641عائشھ محمد عبداهللا جبریل1153
الجمھوریة درنة219680121169عائشھ محمد علي الدرسي1154
التجاري مطار بنینة219730129587عائشھ محمد عوض النیھوم1155
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219750025757عائشھ محمد یوسف شحات1156
التجاري المیدان بنغازى219780475025عائشھ محمود عبدالسالم الرملي1157
التجاري درنة219770285447عائشھ مختار مسعود الشعالني1158
التجاري سوق الثالثاء219760209576عائشھ معتوق احمد زریق1159
شمال افریقیا مرزق219780055780عائشھ وردكو االمین ادم1160
الوحدة المختار بنغازى219760283475عائشھ ونیس علي محمد التركي1161
الجمھوریة سوق النور بنغازى119650231905عادل ابراھیم حسین علي الدرسي1162
الوحدة الرویسات119720150196عادل التاجى سعید عیسى صالح1163
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى119750393864عادل جیداهللا محمد المبروك1164
الصحارى المغاربة119670111890عادل حسین صالح الزویدي1165
الجمھوریة البیضاء119750407121عادل حمد خلیفھ الغزال1166
الصحارى درنة119730162431عادل راف اهللا عمر الجازوي1167
الوحدة ام الرزم119680368044عادل رمضان عبداهللا االسطي عمر1168
الوحدة درنة119700180292عادل صالح رجب المنصوري1169
الصحارى درنة119690191180عادل صالح عمران الورشفاني1170
الوحدة االبرق119710410358عادل صالح محمود صالح1171
الجمھوریة الحدائق بنغازي119790284975عادل عاشور رمضان الفیتوري1172
الوحدة الرئیسي بنغازي119730157361عادل عبدالعزیز یونس الدرسي1173
الجمھوریة الكریمیة119340062648عادل علي سعد جرجر1174
الجمھوریة سوق الجمعة119820176425عادل محمد المرغني الجبالي1175
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى119710120853عادل ناجي محمد منصور بن غرسھ1176
الوحدة ام الرزم119770409794عارف فضل اهللا بوبكر عثمان1177
الوحدة مرتوبة219840340830عازة انویجي رمضان المغیبي1178



التجاري درنة219640251260عازه حمد محمد الجازي1179
الوحدة درنة219700208991عازه فرج حمد المیزني1180
التجاري درنة119740489447عاشور صالح الشاعري1181
الوحدة االبیار119760017464عاشور محمد سعید احمد1182
الوحدة السوق بنغازي119790327322عاطف محمد مسعود الریاني1183
التجاري الظھرة219910427490عافیھ معتوق مفتاح سلطان1184
الوحدة درنة219630104039عالیھ سلیمان محمود الشویكي1185
التجاري الھواري119900545958عامر محمد محمد الجھاني1186
الجمھوریة البیضاء119570083989عبد الموجود عطیھ صالح محمد1187
الجمھوریة طبرق119800561128عبدالباسط ابراھیم مفتاح مؤمن1188
الجمھوریة السوق بنغازي119730419045عبدالباسط بالحسن صالح المسماري1189
الوحدة الخضراء بنغازى119760234054عبدالباسط حسین سالم حسین1190
التجاري طبرق119830499576عبدالباسط فرج خطاب عیسى1191
التجاري الرئیسى بنغازى119780567307عبدالباسط محمد الصغیر ونیس1192
الجمھوریة ترھونة119820047732عبدالباسط محمد سالم احمد العیساوي1193
الوحدة درنة119840310632عبدالجلیل عبدالقوي نصیب1194
التجارى الوطنى فرع البیاضھ119790009440عبدالجلیل محمد فضیل محمد1195
الصحارى المرج119750528738عبدالحكیم بالقاسم عبدالعالى نافع1196
الجمھوریة الرحیبات119870342517عبدالحكیم سالم ارحومھ بیترو1197
الجمھوریة المقریف طرابلس 119700070883عبدالحكیم عبدالمجید العاشق1198
الجمھوریة عین زارة119670020338عبدالحكیم محمد بشیر غبین1199
الصحارى الرئیسي طرابلس119660311563عبدالحكیم محمد خلیفھ اوحیده1200
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119630258548عبدالحكیم محمود علي العبار1201
الوحدة السوق بنغازي119770518834عبدالحكیم مصباح احمد الفرادي1202
الجمھوریة بئر االشھب119870212715عبدالحلیم عمران عقوب یونس1203
الجمھوریة حي االندلس119830231268عبدالحلیم محمد علي الحامي1204
الصحارى جردس االحرار بنغازى119730237090عبدالحمید ابوبكر علي احمیده1205
التجاري طبرق119780261586عبدالحمید السنوسي حامد سعد1206
التجاري طبرق119540112718عبدالحمید الصابر حسین1207
التجارى فرع العروبة بنغازى119930017164عبدالحمید حكیم عبدالحمید الفضلي1208
الجمھوریة صرمان119850222237عبدالحمید شعبان عمر شاقان1209
شمال افریقیا یفرن119730057591عبدالحمید عبدالسالم سالم الشیباني1210
الوحدة االبرق119600094965عبدالحمید فرج اكریم الجارح1211



الوحدة المیدان بنغازي119860537905عبدالحمید محمد المبروك حسین1212
الجمھوریة سوق النور بنغازى119770015397عبدالخالق الفیضل سلیمان كریم1213
الجمھوریة غریان119670285586عبدالخالق محمد مفتاح قدمور1214
الوحدة الحرابة119900270933عبدالخالق موسي ساسي سلیمان1215
الجمھوریة معرض بنغازي119820288229عبدالرائف محمد الطاھر الدرسي1216
الوحدة الصابري119680323560عبدالرازق المبروك خلیفھ النعاس1217
الوحدة درنة119520118866عبدالرازق جبریل السنوسى الطرابلسى1218
الجمھوریة طبرق119650147062عبدالرحمن ابوبكر صالح محمد1219
التجاري كمبوت119950455913عبدالرحمن السنوسي عبدالرحمن محمد1220
الجمھوریة درنة119820541265عبدالرحمن صالح عبدالكریم العوم1221
الجمھوریة مركزبحوث النفط119730255487عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابجاد1222
التجاري مطار بنینة119880504299عبدالرحمن محمد علي عثمان1223
شمال افریقیا وادي الحیاة119860258462عبدالرحمن موسي موسي1224
الوحدة االبرق119690291035عبدالرحیم سعد داود سلیمان1225
الوحدة اجخرة119880185056عبدالرحیم عبدالحمید اعلیان حسن1226
التجاري كمبوت119640080285عبدالرحیم عیسي مفتاح الصرعوف1227
التجاري البیضاء119560110464عبدالرحیم محمد محمود المرتجع1228
التجاري البیضاء119590040122عبدالرزاق ادم محمد عبدالرزاق1229
التجاري شحات119550097809عبدالرزاق االخواني علي بكار1230
الجمھوریة طبرق119650188902عبدالرزاق فرج محمد المدواي1231
الوحدة شحات119660050035عبدالرزاق محمد دخیل صالح1232
التجاري شحات119630216254عبدالرزاق منصور یونس الشلوي1233
الجمھوریة الحرشة119860296013عبدالروؤف امحمد عبداهللا التونسي1234
الجمھوریة جنوب طرابلس119630012933عبدالروؤف علي محمد الفطیسي1235
الوحدة میدان الجزائر119900404675عبدالروؤف مفتاح محمد البوعیشي1236
التجاري طبرق119890217226عبدالسالم ابراھیم حسن بیداهللا1237
الصحارى توكرة119940275158عبدالسالم ابراھیم محمد مختاظ1238
الوحدة درنة119550108266عبدالسالم ابراھیم مفتاح الحضیري1239
شمال افریقیا القربوللى119760501457عبدالسالم الھادي عمران الجدي1240
الجمھوریة سوكنة119750040214عبدالسالم امحمد عبدالسالم عبداهللا1241
الوحدة طبرق119850140670عبدالسالم امراجع امقرب حمد1242
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119760168041عبدالسالم بوبكر محمد عكر1243
الجمھوریة الكریمیة119760429203عبدالسالم حسن الصویعي سالمھ1244



التجاري المیدان بنغازى119800546785عبدالسالم حمد عبدالكریم الطیره1245
الوحدة التمیمي119850251082عبدالسالم رمضان عبدالسالم سالمھ1246
الجمھوریة سوق النور بنغازى119520117221عبدالسالم سعید عامر الشیخي1247
التجاري كمبوت119940218728عبدالسالم صالح عبدالرؤوف سالمھ1248
التجاري طبرق119900004068عبدالسالم صقر عبدالسالم محمد1249
الجمھوریة سبھا119680079993عبدالسالم عبدالجواد احمد فقي1250
التجاري سبھا119630057936عبدالسالم عبدالغني احمد1251
الوحدة االبیار119740222781عبدالسالم عبدالكریم الالفي علي1252
الوحدة الرئیسي بنغازي119880592371عبدالسالم عبدالكریم عمر حسین1253
الصحارى الرئیسي طرابلس119790584262عبدالسالم عبدالمجید عبدالسالم على1254
الوحدة الرویسات119770563131عبدالسالم علي بشیر صالح البوعیشي1255
الصحارى قمینس119740475028عبدالسالم علي ضؤ الفرجاني1256
الجمھوریة اجدابیا119630090483عبدالسالم علي عبدالھادي جاداهللا1257
الوحدة الرویسات119900072498عبدالسالم فتح اهللا منصور البراني1258
الوحدة السوق بنغازي119860198126عبدالسالم فرج علي محمد1259
شمال افریقیا مسالتھ119710140826عبدالسالم محمد السنوسي سالم1260
الوحدة طبرق119640282456عبدالسالم محمد بوبكر عبدالمولي1261
الوحدة المیدان بنغازي119820179189عبدالسالم محمد بوخریص الفرجاني1262
الوحدة جادو119810111537عبدالسالم محمد سالم عیسى1263
الوحدة المیدان بنغازي119510041532عبدالسالم محمد شھاب السنوسي1264
الجمھوریة الدیسة مرزق119800061932عبدالسالم مصطفي عبدالسالم عصمان1265
الوحدة الرویسات119790048780عبدالسالم منصور محمد النجار1266
التجاري اجدابیا119820131217عبدالسالم یونس امراجع الساعدي1267
التجاري أمساعد119870139414عبدالسالم یونس سعد جبریل1268
الوحدة درنة119710314214عبدالصادق عوض محمد یحي1269
الوحدة حدائق الشعب بنغازي119780048554عبدالعاطي عبدالسالم القزیري1270
الجمھوریة بوعطنى119800375747عبدالعالي عبدالحفیظ عبدالعالي1271
التجاري القبة119700025180عبدالعزیز جبریل سالم عبدالرزاق1272
الوحدة درنة119730383016عبدالعزیز حسن عبدالعزیز بوخطوه1273
الجمھوریة ابى االشھر تاجوارء119860432727عبدالعزیز رمضان بلقاسم النجار1274
الجمھوریة طبرق119880522952عبدالعزیز سالم احمیده سعد1275
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى119650066224عبدالعزیز سالم صالح فركاش1276
الجمھوریة غرب طرابلس119560022420عبدالعزیز صالح الفزاني1277



الجمھوریة درنة119840065437عبدالعزیز عبداهللا عبدالعزیز االوجلي1278
الوحدة الرئیسي بنغازي119680366338عبدالعزیز محمد صالح العكوكي1279
الجمھوریة درنة119740346908عبدالعزیز یحیي بدر المریمي1280
الصحارى درنة119620261417عبدالفتاح البراني عبدالكریم الحصادي1281
الجمھوریة راس حسن119850027739عبدالفتاح جمعھ سالم الكردالي1282
الوحدة طبرق119790557192عبدالفتاح ضیف اهللا المتخطري أمداوي1283
الصحارى الرئیسي طرابلس119610189198عبدالفتاح عبدالسالم  مفتاح الفرجاني1284
المتوسط الرئیسى بنغازى119740493385عبدالفتاح فرج مفتاح ابوبكر البرغثي1285
الجمھوریة الشقیقة119800418279عبدالفتاح محمد ابوالقاسم المشاي1286
الوحدة االبیار119800176612عبدالفتاح محمد احمدي امحمد العقوري1287
التجاري كمبوت119930307997عبدالفتاح یونس مفتاح سالمة1288
الجمھوریة الجبل االخضر119810337407عبدالقادر ابراھیم صالح ابراھیم1289
الوحدة اجدابیا119880272325عبدالقادر بشیر عبدالقادر مفتاح1290
التجارة والتنمیھ وكالھ الوحدة العربیھ119910448528عبدالقادر محمد سعد امراجع1291
التجاري درنة119670167794عبدالقادر میالد التارقي1292
الوحدة الساحل الشرقي119650138174عبدالقوي عوض سالم الكریمي1293
التجاري القبة119680023136عبدالكریم عبداهللا عبدالمجید1294
الوحدة الصابري119520117207عبدالكریم عمر حسین العمروني1295
الجمھوریة الصابرى بنغازى119890169822عبدالكریم محمد عبدالكریم محمد1296
التجاري درنة119720056577عبدالكریم محمد عبداهللا بوخطوه1297
الجمھوریة باب الجدید119830516488عبدالكریم مسعود محمد الغراري1298
الصحارى البركة بنغازي119680009710عبدالكریم یونس عبدالكریم1299
الجمھوریة ھون119830246468عبداللطیف سالم اعلي االجطل1300
الوحدة االستقالل119760417866عبداهللا ابوالقاسم سالم سالم1301
الجمھوریة البیضاء119850078034عبداهللا ادریس عبداهللا عبدالدائم1302
الوحدة المیدان بنغازي119840535226عبداهللا المھدي صالح بزامھ1303
الوحدة طبرق119670329325عبداهللا النعاس محمد النعاس1304
الوحدة المرج119850564818عبداهللا حامد عبداهللا عثمان1305
الجمھوریة بوعطنى119890550176عبداهللا حمد علي عبداهللا1306
الصحارى الزاویة119550099386عبداهللا خلیفھ النویري1307
التجاري سوسة119590062870عبداهللا خلیفھ عبداهللا ھیوب1308
الجمھوریة البیضاء119670264794عبداهللا رمضان مكائیل الحراري1309
الوحدة الرئیسي بنغازي119630085283عبداهللا طاھر موسى المجریسي1310



الوحدة درنة119690225717عبداهللا عاشور محمد العمامي1311
الوحدة جالو119670363622عبداهللا عبدالرازق اسماعیل الوریدي1312
التجاري طبرق119580169347عبداهللا عبدالرحمن عیسي غیضان1313
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119720042318عبداهللا عبدالسالم حسین عبدربھ1314
التجاري طبرق119650207131عبداهللا عبدالغني مفتاح رسالن1315
التجارة والتنمیة البركة119700126786عبداهللا عوض عبداهللا محمد شتوان1316
التجاري القبة119600195370عبداهللا ماشاءاهللا مصطفي محمد1317
التجارة والتنمیة الفویھات بنغازي119890516046عبداهللا محمد عبداهللا القماطي1318
الجمھوریة اجدابیا119800400803عبداهللا محمد فرج صالح1319
الجمھوریة زلة119710457647عبداهللا محمد مفتاح حمد1320
الوحدة درنة119610049481عبداهللا محمود السنوسي العوامي1321
الوحدة اجخرة119590047222عبداهللا مصطفي حسن عقیلھ1322
الجمھوریة سوكنة119820604449عبداهللا منصور امحمد بالفقیرة1323
الجمھوریة طبرق119700065065عبداهللا موسي محمد ابوشناف1324
الصحارى درنة119710116991عبدالمجید عبدالسالم الفرطاس1325
الوحدة الجادة119840191428عبدالمعز عبدالرحمن العربي عبدالرحیم1326
شمال افریقیا ابوسلیم119730309636عبدالمنعم إمحمد أبوسیف العجیلى1327
التجاري طبرق119830307707عبدالمنعم جمعھ بدر1328
الصحارى الرئیسي طرابلس119760323008عبدالمنعم خلیفھ محمد الھوني1329
الوحدة شحات119890058816عبدالمنعم رمضان امحمد عبدالمجید1330
الوحدة االبیار119820414714عبدالمنعم سعد مصطفي عمر1331
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119780079411عبدالمنعم صالح محمد المبروك الدروقي1332
الوحدة درنة119730388295عبدالمنعم عبدالرحمن الغیثي1333
الوحدة دریانة119690392013عبدالمنعم محمد عطیھ امحمد1334
التجاري العزیزیة119930230028عبدالمھمین الصادق عبدالمجید العاشق1335
الجمھوریة القره بوللى119850056287عبدالموالي بنور علي القنوش1336
التجاري الفائدیة119690087472عبدالناصر الصالحین محمد عیسي1337
الجمھوریة ودان119700015428عبدالناصر رمضان الزین ابوشكیكھ1338
الجمھوریة طبرق119760127545عبدالناصر سلیمان ابراھیم محمد1339
الجمھوریة سوق االحد119880242133عبدالناصر عاشور ابوزریبھ سعد1340
الصحارى درنة119730058655عبدالناصر عبدالعزیز بالسوس1341
الوحدة الساحل الشرقي119710213328عبدالناصر عبدالكریم خلیل بن سعود1342
الصحارى درنة119690225694عبدالناصر عوض ابریك الفرطاس1343



الصحارى درنة119700093589عبدالناصر محمد عثمان ابوشمیسھ1344
الصحارى سلوق119590093096عبدالھادي مازق بوفضیل1345
الوحدة اجخرة119700096458عبدالواحد سالم ابراھیم محمد1346
الوحدة االبیار119800018631عبدالواحد مرعي المھدي الفضیل1347
التجاري طبرق119730056451عبدالوكیل محمود جبریل ابوبكر1348
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى119880073238عبدالوھاب خلیفھ عثمان1349
الوحدة درنة119750243037عبدالوھاب صالح محمد المنصوري1350
الوحدة النھر الصناعى بنغازى119890017297عبدربھ صالح عبدربھ الجھمي1351
الجمھوریة السوق بنغازي219780549230عبیر ابراھیم مسعود نصیر1352
الوحدة درنة219730266172عبیر سالم صالح المنصوري1353
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219790196251عبیر عوض محمد بلقاسم1354
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219780191105عبیر فرج محمد العنیزى1355
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219760450619عبیر محمد المبروك سلیمان السعیطي1356
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219730411842عبیر محمد سعد الكرغلي1357
الجمھوریة السوق بنغازي219800066424عبیر مفتاح علي عامر زوبي1358
الوحدة الساحل الشرقي119710054710عثمان حسن عبدالمالك عطیھ1359
التجاري درنة119840309168عثمان رمضان عثمان العوامي1360
التجاري شحات219660261902عجب حمد حماد مؤمن1361
الجمھوریة اجدابیا219820492737عدلیھ سید خلیفھ سید1362
التجاري درنة119830490876عدنان رافع مصطفي الرعیسي1363
الوحدة درنة119850144405عدنان یونس حمد الفاخري1364
التجاري مسة119860109010عریف المبروك عبداهللا عوض1365
التجاري درنة119710090884عزالدین ادم صالح الحاسي1366
التجاري طبرق119690286460عزالدین حامد محمد الدرواي1367
الجمھوریة نالوت119740123259عزالدین خلیفھ محمد خلیفھ1368
الجمھوریة درنة119750199802عزالدین عبدالحمید حسین1369
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى119870196257عزالدین عمر خمیس بوخریص1370
الجمھوریة طبرق119630147983عزت ریاض خلیل عبدالحفیظ1371
شمال افریقا قمینس119890117593عزمي عبداهللا حمد عبدالسالم1372
الوحدة تبستي بنغازي119740215196عزمي مفتاح عبدالسالم المطردي1373
التجاري أمساعد219640082907عزیزة امراجع عبداهللا احمودة1374
الجمھوریة بئر االشھب219780340228عزیزة بوبكر كویلة بوبكر1375
شمال افریقیا درنة219740314887عزیزة مراجع خلیفة انصیر1376



شمال افریقیا البیضاء219840177544عزیزه المبروك محمد الخرم1377
الجمھوریة الحدائق بنغازي219880036337عزیزه المھدي السائح ابراھیم1378
الجمھوریة سوق النور بنغازى219700014325عزیزه جمعھ عمر حماد العبیدي1379
الوحدة طبرق219720425561عزیزه داوود شعیب1380
الجمھوریة درنة219680327462عزیزه سعد عبدربھ العوكلي1381
التجاري طبرق219810487448عزیزه صالح عیسي ابراھیم1382
التجاري كمبوت219800109499عزیزه عبدالحمید سالم عبدالحمید1383
الوحدة ام الرزم219760401648عزیزه عبداهللا احنیش صالح1384
الجمھوریة سوق النور بنغازى219760222142عزیزه علي عیسي شعیب الحوتي1385
شمال افریقیا شحات219650131196عزیزه علي موسي ھارون1386
التجاري طبرق219660191362عزیزه مفتاح عبدالونیس الجارح1387
الصحارى البیضاء119770437966عصام ابراھیم عبدالحكیم ابراھیم1388
التجاري الرئیسى بنغازى119760138705عصام احمد عبدالونیس اللي1389
الوحدة الزاویة119730399448عصام حسن الطاھر القزیطي1390
التجاري طبرق119780008600عصام سلیمان مفتاح سلیمان1391
الوحدة المختار بنغازى119860280148عصام عبداللطیف محمد الشعافي1392
الجمھوریة درنة119770547191عصام علي محمد بالقاسم1393
الوحدة دریانة119760015284عصام فرج امحمد1394
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119820580215عصام محمود محمد محمود1395
الوحدة المنقار119770192812عصام نجیب علي بولیره1396
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119690422242عطایا عوض عبدالكریم فرجاني1397
الوحدة شحات119580165284عطیة اهللا سعد عبد القادر ابوبكر1398
الجمھوریة طبرق119580100997عطیھ ابراھیم سعید امبیوه1399
الوحدة البیضاء119520128115عطیھ ابراھیم محمد الھرش1400
الوحدة االبیار119730376216عطیھ عبدالھادي محمد عمر1401
مصرف الواحة بنغازى119920543260عطیھ عید عطیھ القطعاني1402
الوحدة دریانة119760084662عطیھ محمد جبریل العبدلي1403
الوحدة درنة119700288080عطیھ محمد حسین مھدي1404
الوحدة االبیار119740043063عطیھ محمد علي احكیم1405
الصحارى درنة119670083223عطیھ محمد یونس العوامي1406
التجاري طبرق119600022878عطیھ مفتاح عبدالونیس الجارح1407
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219880414975عفاف احمد سعد زیدان1408
الوحدة االبرق219870051186عفاف حمزه عبدالرزاق ھاشم1409



الجمھوریة البیضاء219820271916عفاف عطیھ الصالحین امغونن1410
الوحدة ام الرزم219860051295عفاف فرج عاشور حمد1411
الوحدة التمیمي219870332786عفاف محمد عبدالسالم موسي1412
الجمھوریة بلخیر219800031701عفاف مولود جمعھ المبروك1413
الجمھوریة البیضاء119580190624عقیلھ بالھوائل محمد ارحیم1414
الجمھوریة طبرق119900400796عقیلھ جمعھ عقیلھ نصر1415
التجاري درنة119610175793عقیلھ عوض عبداهللا اكویساه1416
الوحدة التمیمي119860246223عالء رمضان عبدالسالم سالمھ1417
التجاري الرئیسى بنغازى119760103525عالء عبدالسالم محمود ابوغزیل1418
التجاري طبرق119800223341عالء علي رزق درمان1419
الصحارى البركة بنغازي119830572563عالء فوزي علي ونیس العبار1420
الوحدة درنة119780215064عالء میلود علي النویصري1421
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219700413915علجیھ یونس علي احكیم المنفي1422
التجاري طبرق119830541699على بوبكر عبدالرحیم سمیع1423
شمال افریقیا اجدابیا119870540885على جاداهللا على ابراھیم1424
الجمھوریة سوق النور بنغازى119780236375على یوسف مبروك الغرارى1425
التجاري الرئیسى بنغازى119910496824على یوسف محمد المالطي1426
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119670327824علي أنصیر امعیتق الطیره1427
التجاري طبرق119670214768علي ابراھیم محمود محمد1428
الجمھوریة صرمان119430057020علي احمد عبدالسالم الجنین1429
الوحدة االبرق119830542418علي ادم عمر ابراھیم1430
التجاري طبرق119790404663علي السائح میالد القذافي1431
الوحدة شحات119810499022علي السنوسي خلیفھ عیسي1432
الجمھوریة البیضاء119620036871علي امحمد محمد فضل اهللا1433
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119950304763علي حسن علي البوري1434
الجمھوریة طبرق119600081488علي حسین یاسین المبري1435
الجمھوریة الجغبوب119730189375علي راشد محمد راشد احمید1436
الوحدة المیدان بنغازي119830036173علي رجب عمر الشركسي1437
الوحدة مرتوبة119850567305علي زاید عبدالكریم محمد1438
الوحدة المختار بنغازى119760391711علي سالم محمد العریبي1439
الوحدة االبیار119600057379علي صالح الشریف االدیرع1440
الوحدة البیضاء119790116515علي صالح عبد العالي علي1441
الوحدة اوجلة119690037095علي صالح عبدالحفیظ بشاشھ1442



الوحدة الخضراء بنغازى119820429518علي صالح علي محمد1443
التجاري المجمع بنغازى119690126896علي صالح منصور كشلوط1444
الصحارى درنة119800405815علي صالح یوسف الشاعري1445
الجمھوریة زلة119520122315علي عبدالجلیل اعلوه احمد الزیداني1446
الجمھوریة الفندق بنغازي119840474321علي عبدالحمید عبدالرحمن بووذن1447
شمال افریقیا طبرق 119800065408علي عبدالرحمن عیسي عمر1448
الجمھوریة مصراتة المیدان119730246094علي عبدالسالم محفوظ الفرجاني1449
الجمھوریة بوعطنى119830078924علي عبدالعظیم علي عبدالحمید1450
الوحدة اجخرة119860260878علي عبداهللا عبدالسالم علي1451
التجاري المجمع بنغازى119830284880علي عبداهللا علي بن سعود1452
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119950467398علي عزالدین عبداهللا الشركسي1453
الجمھوریة البیضاء119690358310علي عمر المختار صالح1454
الجمھوریة الصابرى بنغازى119910494361علي عیسي السنوسي الطریشي1455
الوحدة المرج119760407753علي عیسي حمد ادم1456
الوحدة میدان الجزائر119680113237علي محمد سلیمان الھمالي1457
الوحدة الصابري119790347449علي محمد علي الترھوني1458
الجمھوریة بوعطنى119910532959علي محمد علي العبیدي1459
الوحدة الصابري119550015319علي محمد فرج المعداني1460
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى119840589377علي مفتاح عبدالعزیز القرضاوي1461
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119890202651علي مفتاح عبداهللا الرجباني1462
الوحدة االبرق119600012994علي موسي محمد ابراھیم1463
الجمھوریة الخمس119630033473علي میالد محمد عبدالسمیع1464
التجاري طبرق119670218418علي ھاشم میمون دیھوم1465
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119890328546عماد الدین عبدالحمید بومطیرق1466
الجمھوریة سوق االحد119860473940عماد الصید محمد الطبیب1467
الوحدة الساحل الشرقي119720220194عماد المبروك علي الرقیعي1468
الجمھوریة جنزور الشرقى119790554858عماد صالح عبداهللا ابوشیبھ1469
الجمھوریة البیضاء119810447168عماد عبداهللا عبدالرحیم عثمان المنفي1470
الوحدة درنة119760246781عماد علي محمد العمامي1471
الجمھوریة الرحیبات119860578708عمار محمد المقطوف محمد1472
شمال افریقیا سوق الجمعة119710471285عمر  مفتاح عمر العیان1473
الجمھوریة سوكنة119850182551عمر احمد محمد حسین1474
التجاري أمساعد119690286569عمر ادریس المبروك عیسي1475



الوحدة المرج119700098447عمر حامد اعبید اهللا عثمان1476
التجاري الرئیسى119550052660عمر خلیفھ خلیفھ بالحاج1477
الجمھوریة التحریر119840563900عمر رمضان الجیالني بن االمین1478
الجمھوریة سوق الجمعة119610005481عمر شعبان رمضان الجنان1479
الجمھوریة المرج شارع الجالء119600051180عمر عبداهللا سعید بلقاسم1480
الجمھوریة سوق النور بنغازى119820186446عمر عبدالمولى صالح بوزكرة1481
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119610131069عمر علي امسیب ماضي1482
الجمھوریة سوق الثالثاء119840273207عمر علي خلیفھ غومھ1483
التجاري الرئیسى بنغازى119870292278عمر فرج عمر امحمد التاورغي1484
الوحدة اجدابیا119780430832عمر فیتوري علي ساسي1485
التجاري اوبارى119670242626عمر محمد جبریل الالفي1486
الوحدة درنة119780334989عمر محمد عاشور ابوجلدین1487
الصحارى البركة بنغازي119850326443عمر محمد عمر المقصبي1488
التجارة والتنمیة جالو119630188281عمر محمد عمر حسن1489
الوحدة االبیار119830018564عمر مصطفي حسین صالح1490
التجاري عمرالمختار البیضاء119760307747عمر یونس محمد امحمد1491
الجمھوریة جنزور الشرقى119550030332عمران المختار علي عمار1492
الوحدة تبستي بنغازي119520076993عمران محمد احمد القعید1493
الوحدة المیدان بنغازي119640097931عمران مفتاح احمد بن عمران1494
الجمھوریة برج طرابلس119740438289عمرو نورالدین علي عبداهللا1495
الوحدة الرویسات219750336150عواطف الحسن صالح عبدالرحمن1496
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219710018874عواطف عوض مفتاح العبار اقدوره1497
الجمھوریة درنة119580069461عوض ادریس ابراھیم الفریطیس1498
الوحدة السوق بنغازي119730278848عوض امنیسي عبداهللا نوح1499
التجاري أمساعد119800406979عوض خلیفھ محمد عمر1500
شمال افریقیا طبرق 119710113015عوض رزق عوض علي1501
الوحدة طبرق119650120616عوض عبداهللا عوض عبداهللا1502
التجاري مسة119590103351عوض عبدالھادى محمد مسعود1503
الجمھوریة سوق النور بنغازى119780123820عوض عمر بوبكر بن حلیم1504
الصحارى درنة119780391876عوض عوض اهللا خلیل الحداد1505
شمال افریقیا غات119830246390عومار أشاض محمد وكرنھ1506
الوحدة طبرق119710117352عیاد الوافي عبدالقادر عبدالسالم1507
الوحدة طبرق119660258129عیاد سالم ابوشعرایھ حمدون1508



الجمھوریة زلیتن المنارة119620035144عیاد عبدالقادر مفتاح الھروس1509
الوحدة شحات119760256481عید ابریك عبدالقادر محمد1510
الجمھوریة طبرق219630023604عیده ادریس محمد المشوحي1511
الجمھوریة المیدان طبرق 219820549459عیده الصافي حفالش حسن1512
الصحارى البیضاء219720116881عیده سعد مختار العوامي1513
شمال افریقیا طبرق 219850411487عیده متموح احمد حسن1514
الوحدة اجدابیا219840333870عیده محمد جمعھ الساكر1515
الوحدة الساحل الشرقي219690226078عیده موسي الشریف1516
التجاري البیضاء119830564043عیسى سالم عمر عیسى1517
الوحدة االبیار119680109771عیسي حمد عیسي النعاس1518
التجاري طبرق119680029967عیسي عبدالسالم السنوسي حسین1519
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119850412887عیسي علي عیسي سالم القطراني1520
التجاري طبرق119780066019عیسي یونس عیسي حسن1521
التجاري المیدان بنغازى219730327497غادة مصطفى بوبكر زیو1522
الوحدة االبرق219840390088غاده ابراھیم عبدالونیس عبدالسید1523
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219840399191غاده علي محمد بوغراره1524
الوحدة الرئیسي بنغازي219800195896غاده منصور حمد منصور العریبي1525
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219790021982غالیھ احمد مسعود اسحیم االوجلي1526
الوحدة الرویسات219720162389غالیھ جمعھ محمد الفیتوري1527
الوحدة مرتوبة219820209881غالیھ عبدالسالم اسماعیل1528
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219820079738غالیھ عبدالسالم یوسف الترھوني1529
الجمھوریة البیضاء219670277454غالیھ عبدالكریم سلیمان سالم1530
شمال افریقیا القبة219860423579غالیھ فضل اهللا عبدالعظیم الفضیل1531
الجمھوریة المرج شارع الجالء219650275256غزالة ابراھیم الساكر محمد1532
الوحدة الرئیسي بنغازي219780527995غزالھ رافع محمد االثرم1533
الجمھوریة بئر االشھب219860156916غزالھ عبدالكریم علي عبدالحمید1534
الوحدة الرئیسي بنغازي219810537466غزالھ عبدالناصر منصور1535
الوحدة التمیمي219610020557غزالھ عثمان جاداهللا شعیب1536
الوحدة االبرق219860495291غزالھ فضیل علي ابوبكر1537
الصحارى البیضاء219780458778غزالھ محمد علي عوض1538
التجاري القبة219660205742غزالھ محمد مرعي امھاوي الغیثي1539
التجارة والتنمیة جالو219790518820غزالھ محمد منصور یحمد1540
الجمھوریة اوزو بنغازى219710449348غنیھ بوراوي خلیفھ السعیطي1541



الصحارى درنة119720107475غیث صالح بشیر الباح1542
التجاري سبھا119660322235غیث علي قدر غیث1543
الجمھوریة طبرق119770216022فائز سلیمان حسن عبدالرحمن1544
التجارة والتنمیة البركة119810248125فائز محمد طاھر عبدالسالم1545
الجمھوریة سوكنة219880061364فائزه احمد حسن احمد1546
شمال افریقیا شحات219860272344فائزه ادریس العجیلي بلقاسم1547
الجمھوریة الحدائق بنغازي219790548210فائزه بشیر مصباح الشبلي1548
الجمھوریة البیضاء219790286178فائزه جبریل سعید المرتضي1549
التجاري شحات219640227311فائزه عطیھ عبداهللا عبدالحمید1550
شمال افریقیا القبة219830332955فائزه عویان عبدالرسول اعویان1551
الوحدة المیدان بنغازي219770529871فائزه فرحات حموده صالح1552
الوحدة المیدان بنغازي219690234864فائزه موسي السنوسي البرعصي1553
شمال افریقیا القبة219850243288فاتن جمعھ جبریل1554
الوحدة التمیمي219870064748فاتن سالم ونیس عثمان1555
شمال افریقیا غریان219810349300فاتن محمد المجاھد الجیاش1556
الجمھوریة بوعطنى219870578247فادیة الزروق یوسف ابرام1557
التجاري كمبوت219890577088فادیھ السعداوي امبارك عطیھ1558
الوحدة درنة119750476110فارس عاشور عبدالكریم ابوخطوه1559
التجاري الرئیسى بنغازى119740113030فارس فرج عبداهللا ابوزقیھ1560
التجاري القبة219670235566فاطمة ابوبكر سعید حمد1561
الوحدة المیدان بنغازي219630197444فاطمة السنوسى محمد محمد1562
التجاري سبھا219610170728فاطمة جبریل المھدي1563
الجمھوریة ابى االشھر تاجوارء219840145141فاطمة على الھادى قاضى1564
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219840409449فاطمة محمد سلیمان1565
التجاري درج219830142701فاطمة مفتاح عبدالرحمن نصر1566
الوحدة جالو219650232655فاطمھ احمدي محمد احمدي1567
الوحدة مرتوبة219860396486فاطمھ ادم عوض الجازوي1568
الوحدة مرتوبة219830332894فاطمھ اسلیم یوسف1569
الجمھوریة ھون219730397489فاطمھ السنوسي علي محمد1570
التجاري أمساعد219640148210فاطمھ المبروك موسي محمد1571
الجمھوریة السوق بنغازي219790572015فاطمھ بشیر احمد بولیفھ1572
شمال افریقیا وادي الحیاة219640086459فاطمھ بشیر عبدالقادر االخضر1573
التجاري البیضاء219600054782فاطمھ جمعھ اوحیده بدر1574



الجمھوریة درنة219890301366فاطمھ حسین المبروك سالم1575
التجاري طبرق219750224189فاطمھ حسین رجب سلیمان1576
الوحدة وكالة المدینة بنغازى219780018804فاطمھ حسین سلیمان شروه1577
الوحدة جالو219790300982فاطمھ سعداوى احمد اقدوره علي1578
الجمھوریة السوق بنغازي219730051936فاطمھ سعید عبدالجلیل العبار1579
الوحدة مرتوبة219860477606فاطمھ صالح الصغیر یونس1580
الجمھوریة البیضاء219660302520فاطمھ صالح عبدالعالي اقویدر1581
التجاري القبة219760287460فاطمھ صالح عبدالقادر علي1582
الوحدة المنقار219850533608فاطمھ عبد السالم فرج اسحیم1583
التجاري عین ماره219830008306فاطمھ عبدالرزاق علي عبداهللا1584
التجارى فرع العروبة بنغازى219820203067فاطمھ عبدالسالم خلیفھ مفتاح1585
التجاري القبة219580057535فاطمھ عبدالسالم عبدالرحمن1586
الوحدة جالو219610048685فاطمھ عبداهللا رجب1587
الجمھوریة زویلة219820507653فاطمھ علي احمد ابوعائشھ1588
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج219740081774فاطمھ علي عبدالسالم المحروق1589
الوحدة الرئیسي بنغازي219830537095فاطمھ علي عبدالمنعم محمد1590
الوحدة حدائق الشعب بنغازي219710071844فاطمھ عمر جبریل الرملي1591
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219820196367فاطمھ فتحي الصغیر القذافي1592
التجاري طبرق219810243938فاطمھ فرحات محمود امحمد1593
الوحدة جالو219690388808فاطمھ محمد احمد عبداهللا1594
الصحارى الغریفة219640062118فاطمھ محمد الصدیق جمعھ1595
التجاري البیضاء219670112168فاطمھ محمد جاب اهللا محمد1596
شمال افریقیا اجدابیا219900169544فاطمھ محمد حسین جاداهللا1597
التجاري جامعة عمرالمختار219670150276فاطمھ محمد رزق اهللا زاید1598
التجاري القبة219900287176فاطمھ محمد عثمان قویطین1599
الجمھوریة سوق النور بنغازى219740328831فاطمھ محمد عمر علي مامي1600
الصحارى توكرة219790081786فاطمھ محمد عوض محمد1601
الجمھوریة اوباري219800545590فاطمھ محمد محمد صالح1602
الوحدة االبیار219800135313فاطمھ محمد موسي حمداهللا القطراني1603
شمال افریقیا القطرون219790443766فاطمھ مرسال عیسي یوسف1604
الجمھوریة الحدائق بنغازي219840398884فاطمھ مفتاح السنوسي الشبلي1605
الوحدة المیدان بنغازي219790545051فاطمھ مفتاح صالح احباره1606
الجمھوریة سوكنة219580145906فاطمھ موسي خمیس یوسف1607



الوحدة الصابري219800477239فاطمھ موسي علي المبسوط1608
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219870262481فاطمھ موسي محمد جھران1609
الوحدة جالو219730363653فاطمھ یوسف محمد فرج افریجات1610
الجمھوریة الجبل االخضر219720088399فاطمھ یونس محمد فضل اهللا1611
التجاري الرئیسى بنغازى219730115847فایزة عبدالرحمن عیسى اكریم1612
شمال افریقیا القبة219830063877فایزة مسعود عبد الواحد محمد1613
التجاري درنة119720213080فتح اهللا امرجع سلیمان الجازوي1614
الجمھوریة درنة119710321489فتح اهللا جمعھ عبدالواحد ابوزید الشلوي1615
الصحارى قمینس119690087038فتح اهللا سعد سلیمان محمد1616
الجمھوریة طبرق119520071578فتح اهللا سلیمان عبدالكریم عبدالمولي1617
الوحدة طبرق119560089270فتح اهللا عبداهللا عثمان حسن1618
الوحدة المیدان بنغازي119810589307فتح اهللا محمد ادم علي الخفیفي1619
الجمھوریة البیضاء119710367645فتح اهللا میلود سلیمان خلیل1620
الجمھوریة طبرق119770065378فتحي ابریك المھدي عبداهللا1621
الوحدة االبیار119580004952فتحي المبروك حمد مھیدس1622
شمال افریقیا صبراتة119710088430فتحي الھادي میلود العماري1623
التجاري طبرق119580115227فتحي امبارك الصابر1624
التجاري البیضاء119670320229فتحي حسین عبدالرزاق احمیده1625
الصحارى درنة119760204275فتحي رمضان اشراف1626
الوحدة الرویسات119670125134فتحي رمضان فرج الكراتي1627
التجاري المیدان بنغازى119800583920فتحي صالح منصور یوسف1628
الجمھوریة طبرق119830330264فتحي عبدالكریم فرج بدر1629
الوحدة االبیار119770358179فتحي عبداهللا صالح ابراھیم1630
الوحدة السوق بنغازي119640147997فتحي علي الشریف كدوم1631
الصحارى الدعوة االسالمیة بنغازى119820084595فتحي عیسي رجب ابوكمار1632
التجاري طبرق119710413289فتحي فرج علي ارحومھ1633
الصحارى درنة119730345151فتحي محمد امطول السعیطي1634
التجاري تاورغاء119670326777فتحي محمد رمضان عبدالسالم1635
الوحدة العجیالت119870086183فتحي محمد سالم ابوزویده1636
الوحدة اوجلة119650145684فتحي محمد عبدالحفیظ البنقیھ1637
الوحدة الرویسات119710122224فتحي مصطفي عبدالقادر الضاوي بالروي1638
الوحدة درنة119710411054فتحي مفتاح فتح اهللا علوش1639
الوحدة المیدان بنغازي119740015174فتحي میالد سالم الورفلي1640



التجاري المیدان بنغازى219810529823فتحیة یوسف یادم محمد1641
الوحدة طبرق219720269129فتحیھ ابراھیم عبداهللا یحي1642
الصحارى طریق السوانى219750017954فتحیھ احمد مصباح حنیش1643
الجمھوریة ھون219570090962فتحیھ السنوسي بشیر العربي1644
الوحدة مرتوبة219840293682فتحیھ عبدالرزاق عطیھ عبدالرزاق1645
الوحدة المرج219850172812فتحیھ عطیھ اهللا حامد الكیخي1646
الوحدة حدائق الشعب بنغازي219830366439فتحیھ علي ادریس عثمان بوقرین1647
التجاري كمبوت219620236854فتحیھ علي میلود سلیمان1648
الوحدة مرتوبة219860299059فتحیھ عوض عبدالعزیز المسماري1649
الجمھوریة درنة219500010592فتحیھ یوسف محمد الشلوي1650
شمال افریقیا القبة219850015520فجره عبدالوكیل المصري منصور1651
الجمھوریة المرج شارع الجالء219590104520فجریة عمران مجید1652
الجمھوریة البیضاء219590130932فجریھ صالح عبدالرحیم محمد1653
االجماع العربى بنغازى219820193573فدوي علي محمد حموده1654
المتوسط الرئیسى بنغازى119920322609فراس فتح اهللا حسین ابوقباعة1655
الجمھوریة الحدائق بنغازي119860495971فراس محمد عبداهللا العشیبي1656
التجاري تاورغاء119610190860فرج احمد عبدالعزیز ابوناب1657
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119480103706فرج احموده مفتاح الشیخي1658
التجاري البیضاء119670216023فرج احمیده حمد سعید1659
الوحدة وكالة المدینة بنغازى119860361139فرج احمیده حمزة المبروك العبار1660
التجاري شحات119580190037فرج المھدي المبروك یوسف1661
التجاري طبرق119740351641فرج امعذب اسماعیل محمد1662
الوحدة الرئیسي بنغازي119850176433فرج حسین جیداهللا التریكي1663
الوحدة اجدابیا119790399174فرج خمیس عبداهللا مفتاح1664
الوحدة الساحل الشرقي119530076839فرج راف اهللا محمد القبائلي1665
الجمھوریة درنة119730146835فرج سالم خلیفھ عیسي1666
الصحارى المرج119530077313فرج سعد بالقاسم الدغاري1667
الوحدة درنة119770369452فرج شعیب فرج الشاعري1668
الجمھوریة اجدابیا119690225502فرج صالح عبدالسمیع ابوشناف1669
الجمھوریة درنة119600047730فرج عبدالجلیل حسین الشلوي1670
الصحارى جردس االحرار بنغازى119620127821فرج عبدالحفیظ المھدي عثمان1671
الوحدة المیدان بنغازي119660040694فرج عبدالحفیظ محمود الحاسي1672
الوحدة السوق بنغازي119870195650فرج علي عمیتھ علي1673



الوحدة الساحل الشرقي119780068947فرج علي مفتاح صرامھ1674
التجاري طبرق119600024423فرج عوض الطیب نصیب1675
الوحدة درنة119690285856فرج عوض امراجع ابشیش1676
الوحدة درنة119710213793فرج عیاد فرج بن حلیم1677
التجاري البیضاء119670176774فرج عیسي محمد العماري1678
الصحارى الزاویة119870211415فرج فرجانى سید الورفلى1679
التجاري طبرق119640159570فرج محمد السنوسي محمد1680
التجاري البیضاء119520022545فرج محمد بكار اكریم1681
الجمھوریة المرج شارع الجالء119560050050فرج محمد سلیمان محمود1682
التجاري كمبوت119650120494فرج محمد صالح حمد1683
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119780527309فرج محمد عبدالسالم مفتاح القبائلي1684
الجمھوریة طبرق119790240579فرج محمد عبدالكریم صالح1685
شمال افریقیا درنة119880568521فرج مصدق فرج العجیلي1686
التجارة والتنمیة جالو119660254035فرج یوسف حمد خلیفھ1687
التجاري طبرق119840509319فرحات احمد یوسف حمد1688
الوحدة درنة119650147482فرحات عبدالمجید امراجع بوزویده1689
التجاري شحات219810145041فردوس خالد محمد عبدالحمید1690
التجاري سوسة219810062689فریحھ ابراھیم محمد عبدالرزاق ابوسلي1691
التجاري طبرق219790348687فریحھ الصافي سالم شعیب1692
الجمھوریة المرج شارع الجالء219730096823فریحھ المبروك علي بلعید1693
الوحدة الصابري219760182916فریحھ بالنور محمد الخفیفي1694
التجاري سوسة219780194999فریحھ سعد الجالي الصابر1695
الوحدة البیضاء219730239767فریحھ سعد حمد المبروك1696
الوحدة شحات219770007142فریحھ عبدالكریم عبداهللا خالد1697
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219830513198فریحھ عبدالمجید بلقاسم1698
الوحدة الساحل الشرقي119820516832فضل اهللا احمد محمد المسماري1699
الوحدة االبرق119590044841فضل اهللا الصالحین عمر احمدى1700
الوحدة المرج119880140312فضل اهللا فاروق حسني محمد1701
التجاري كمبوت119900558923فضل اهللا فرج بكار خیراهللا1702
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119900198826فضیل احمیده فضیل السعیطي1703
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119780342454فضیل موسي فضیل الحضیري1704
التجاري القبة219790445618فضیلھ محمد سعید الضاوي1705
الجمھوریة البیضاء119740190143فكري محمد احمیده الغماري1706



التجاري طبرق119690320599فكیني سعد ابوبكر الغالبي1707
التجاري میناء طرابلس البحرى119780474474فھمي الفیتوري محمد الصغیر1708
الجمھوریة الرحیبات219830513129فھیمھ سلیمان موسي سعید1709
شمال افریقیا البیضاء119790336227فوزي امحمد بلقاسم الشباح1710
الجمھوریة عین زارة119650286318فوزي فرج علي حویل1711
التجاري الرئیسى119580040231فوزي محمد الفرجاني السریتي1712
الوحدة االبیار119770360318فوزي محمد المھدي محمد1713
الجمھوریة درنة119800272916فوزي محمد سلیمان محمد التركاوي1714
الوحدة دریانة119840375851فوزي محمد عبدالسالم ارحومھ1715
الوحدة درنة119710104608فوزي محمود حسن المزیني1716
الجمھوریة طبرق119770453784فوزي مسعود محمد جبریل1717
الوحدة ام الرزم219680206633فوزیھ امقاوي محمد رزق1718
التجاري سوسة219610022362فوزیھ حمد محمود كمش1719
التجاري درنة219720223772فوزیھ خمیس عبداهللا المزیني1720
التجاري سوسة219590164515فوزیھ سلیمان الفرجاني ارویعي1721
الوحدة دریانة219610093111فوزیھ عبدالعزیز محمد نجم1722
الجمھوریة الجبل االخضر219800227120فوزیھ عبداهللا مختار علي1723
التجاري شحات219630051180فوزیھ عطیھ محمد موسي1724
التجاري البیضاء219620085223فوزیھ علي النعاس حسین1725
التجاري كمبوت219890333677فوزیھ مؤمن اسماعیل جبریل1726
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219710292924فوزیھ محمد حمد المقصبي1727
التجاري مطار بنینة219800405722فوزیھ محمود مصطفي الفارسي1728
شمال افریقیا درنة119830387932فیصل سالم خلیل اكروش1729
الصحارى صرمان119820425035فیصل علي سالم العطاب1730
التجاري الرئیسى بنغازى119760262691فیصل علي عبدالسالم ارحومھ1731
الجمھوریة معرض بنغازي119860015658فیصل عوض موسي البرغثى1732
مصرف المتحد للتجارة واالستثمار العجیالت119780286448قاسم بلقاسم مخلوف ابوالقاسم1733
الجمھوریة طبرق219790502092قدریھ عبدالقادر خلیل1734
الجمھوریة جامعة العرب بنغازى219830021811قمره علي سالم عبداهللا السعیطي1735
الوحدة الرئیسي بنغازي119690127059كامل احمد محمد الرفاعي1736
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219700386488كاملھ علي عبدالرحمن امجاور1737
التجاري المجمع بنغازى219720317707كاملھ محمد مفتاح الجراري1738
الصحارى البركة بنغازي219830211829كریمھ سعد خلیل حسین1739



التجاري طبرق219690239043كریمھ عقوب الصغیر عقوب1740
التجاري غریان219830104198كریمھ محمد علي جماعھ1741
الوحدة االبیار219850055979كفایھ بدر عبداهللا عطیھ1742
الصحارى الغریفة219640152790كلثوم محمد علي صالح1743
التجاري طبرق119790345368كمال بالقاسم عقوب یونس1744
الوحدة درنة119660198128كمال شعبان ابراھیم الزاوي1745
التجاري درنة119650241254لؤي مصطفي حسین بن ادریس1746
الصحارى الرئیسي طرابلس219820071079لبني مفتاح امحمد عكاشھاهللا1747
الوحدة المیدان بنغازي219680204989لزم على صالح المشیطى1748
الجمھوریة الزھراء219570025968لطفیھ امحمد العجیلي المجدوب1749
التجاري المیدان بنغازى219780527384لطیفھ عبدالمنعم احمد السوادي1750
التجارة والتنمیة بنغازي119920202194لیث خلیل رجب علي1751
الصحارى الزاویة219770011363لیلي رمضان عثمان شراطھ1752
الجمھوریة البیضاء219830459140لیلي محمد افكرین ابوبكر1753
الجمھوریة سوق النور بنغازى219770367431لینا الزروق علي اعموره1754
الوحدة تبستي بنغازي219790068936لینا محمد علي المزوغي1755
الجمھوریة المیدان طرابلس 219750219309ماجده محمود محمد الالفي1756
الوحدة الساحل الشرقي119810128696ماھر رضاء عبدالسالم البكوش1757
الجمھوریة الرحیبات119830106645مبروك مسعود علي المبروك1758
الوحدة طبرق219650136047مبروكة سلیمان بوبكر1759
الجمھوریة زلة219570090955مبروكة محمد أمحمد محمد1760
الوحدة المختار بنغازى219820195630مبروكھ ادریس عبداهللا ابوزید1761
الوحدة االبیار219720335910مبروكھ الرضا احمد الشیخي1762
التجاري القبة219630061620مبروكھ حسن اجویده الكاسح1763
التجارة والتنمیة جالو219830493652مبروكھ حسین علي حسین1764
التجاري القبة219620141062مبروكھ حماد عمران حسین1765
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219800555283مبروكھ حمد سعید بوبكر1766
الوحدة االبیار219820384041مبروكھ داوود ابوبكر داوود1767
الجمھوریة البیضاء219640054285مبروكھ رافع عبدالحمید بوبكر1768
الصحارى سلوق219650235340مبروكھ سالم ابریك ابعیص1769
الجمھوریة السوق بنغازي219690064041مبروكھ عاشور عوض بن صریتي1770
التجاري الفائدیة219820228899مبروكھ عبدالكریم ادم ابوعبدو1771
الوحدة الرویسات219610236017مبروكھ عیسي علي الزنتاني1772



الجمھوریة الحدائق بنغازي219740498006مبروكھ فتحي حسین االوجلي1773
الجمھوریة طبرق219840029515مبروكھ محمد ابوبكر محمد1774
التجاري البیضاء219640114996مبروكھ محمد موسي ادریس1775
الصحارى طریق السوانى219570056795مبروكھ محمد نصر الزلیطني1776
شمال افریقیا طبرق 219700357350مبروكھ مختار مفتاح رسالن1777
الوحدة االبیار219940189898مبروكھ مفتاح محمد سلیمان1778
الصحارى درنة219660081298مبروكھ مفتاح مسعود المنصوري1779
الجمھوریة الفندق بنغازي219730461472مبروكھ منصور عمران الفرجاني1780
الجمھوریة أم االرانب219730264176مبروكھ ورضابو الطاھر1781
الجمھوریة بئر االشھب119820560457مجدي رزق عبدالعزیز صالح1782
الوحدة الصابري119710275418مجدي علي عامر الجازوي1783
الجمھوریة درنة119780124588مجدي عوض خلیفھ عبداهللا1784
الوحدة الساحل الشرقي119820128693مجدي عوض عبداهللا قندره1785
التجاري ترھونة119890536002مجدي محمد الصید احتیوش1786
التجاري الرئیسى119830452423مجدي محمد الھادي مسعود1787
التجاري البیضاء219660325301محاسن سلیمان احمد الخازمي1788
الوحدة الساحل الشرقي219830056244محبوبھ مفتاح العزوزي1789
الوحدة درنة119670363493محسن عبدالسالم عبدالھادي1790
الوحدة درنة119700367037محسن فرج ابراھیم شقلوف1791
الجمھوریة الصابرى بنغازى119930486371محمد ابراھیم عمر العقیلي1792
الجمھوریة ھون119630087340محمد ابوبكر عتیق عباس1793
الجمھوریة تراغن119720362623محمد ابوبكر محمد ابوبكر1794
الوحدة السوق بنغازي119730317767محمد ابوفراج عبدالرحیم العشیبي1795
التجاري كمبوت119590022193محمد احمد حمد حمد1796
الوحدة الرویسات119820196870محمد احمد خالد محمود الحاسي1797
الجمھوریة بوعطنى119860572922محمد احمد عبد الرحمن الشیخي1798
التجاري المیدان بنغازى119780358626محمد احمد محمد القعید1799
الوحدة سوق الثالثاء119700276148محمد احمد محمد بریني1800
شمال افریقیا اجدابیا119860080614محمد احمد موسي عبدالرحیم1801
التجاري درنة119870506854محمد احمیده منصور الطشاني1802
الوحدة طبرق119830298629محمد ادریس عبدالسالم عبداهللا1803
الجمھوریة طبرق119880220621محمد ادریس علي نصر1804
الوحدة السوق بنغازي119690355823محمد ادریس محمد البرعصي1805



التجاري جامعة عمرالمختار119720417844محمد ادریس محمد المیھوب1806
الصحارى البركة بنغازي119660140648محمد ادریس موسي الشھیبي1807
التجاري طبرق119850062268محمد ادم عقیلھ نصر1808
التجاري درنة119710250914محمد الشریف عبدالرسول العاللي1809
الصحارى المختار طرابلس119880562134محمد الطاھر المھدي الھدار1810
الصحارى بنت بیھ119800389241محمد العربي محمد الدردیر1811
الوحدة الرئیسي طرابلس119750290156محمد الفیتوري محمد ابوغالیھ1812
الصحارى الغریفة119690095893محمد المبروك عمران1813
الوحدة الرئیسي بنغازي119680011058محمد المبروك محمد المغربي1814
الجمھوریة المیدان119650092070محمد المھدي محمد بالحاج1815
التجاري طبرق119710413067محمد الناجي مفتاح الشندي1816
التجاري غریان119560155962محمد الھادى جمعھ صالح1817
الجمھوریة العاللقة119910513910محمد امحمد احمد میالد1818
التجاري سوسة119920280323محمد امراجع عقیلھ محمد1819
الوحدة درنة119730229709محمد امعوض احمیده الھواري1820
الجمھوریة بوعطنى119950055184محمد بشیر منصور سالم1821
شمال افریقیا البیضاء119710406083محمد بالل عمر بالل القطعاني1822
الجمھوریة الرشید119900357335محمد جمال المھدي الورفلي1823
الصحارى الرئیسي طرابلس119720319094محمد جمعھ احمد التموني1824
الجمھوریة بوعطنى119760264482محمد جمعھ جبر خلیل1825
الصحارى سیدي خلیفة بنغازى119850499532محمد جمعھ محمد عبدالسالم1826
الوحدة المختار بنغازى119840240382محمد حسن سلیم شنیب1827
الجمھوریة معرض بنغازي119750495388محمد حسن علي الفرجاني1828
الجمھوریة درنة119740273109محمد حسن محمد الجامعي1829
التجاري الھواري119900346182محمد حسن محمد حسن1830
التجاري طبرق119540046859محمد حسین مختار رسالن1831
التجاري الجھاد البیضاء119840500626محمد حمد حسن شعیب1832
الوحدة درنة119450043810محمد حمد محمد الحالج1833
الصحارى المرج119870454373محمد حمد محمد حمد1834
الوحدة االبیار119820019331محمد خلیفھ سلیمان عبدالحكیم1835
التجاري درنة119780221724محمد داوود محمد بالقاسم1836
شمال افریقیا القطرون119620118346محمد دیزي واسلي خلیفھ1837
التجارة والتنمیة البركة119870434645محمد رافع یونس ابورقیعھ العلواني1838



الوحدة الصابري119650001784محمد رحیل سلیمان الزوي1839
التجاري الرئیسى119860055496محمد رمضان رمضان انقا1840
الجمھوریة القلعة119870040163محمد ساسي عریبي ابوالقاسم خزام1841
الزراعى بنت بیھ119760362744محمد سالم االمین الشافعي1842
الصحارى الرئیسي طرابلس119520024763محمد سالم علي الكموشي1843
التجاري المیدان بنغازى119700169394محمد سالم محمد القماطي1844
الوحدة السوق بنغازي119860362354محمد سعد ابراھیم العبدلي1845
الجمھوریة ھون119770385867محمد سعد ادم الدبري1846
الوحدة درنة119640191192محمد سعد فرج الماجري1847
الجمھوریة طبرق119710112937محمد سعد ونیس حسین1848
الوحدة طریق السوانى119660304428محمد سعید صالح الكوشلي1849
الوحدة ام الرزم119520090531محمد سلیمان حمید القري1850
الوحدة اجدابیا119790533912محمد سلیمان مفتاح حمد الشریف1851
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119840494035محمد صابر عبدالرزاق الشاعري1852
الوحدة دریانة119870253495محمد صالح سلیمان صالح1853
الصحارى توكرة119940557188محمد صالح عبدربھ محمد1854
الجمھوریة معرض بنغازي119880081260محمد صالح محمد الدلفاق1855
التجاري والتنمیة الفروسیة بنغازى119700254865محمد صالح محمد الطرابلسى1856
شمال افریقیا وادي الحیاة119880065237محمد صالح محمد صالح1857
الوحدة اوجلة119720467764محمد صالح محمد علي مریقھ1858
الجمھوریة جنوب طرابلس119700232131محمد ضؤ منصور امحمد1859
الجمھوریة اوزو بنغازى119900368694محمد ضیف اهللا امراجع سالم المغربي1860
شمال افریقیا زلیتن *119890142926محمد عبد السالم مفتاح صوان1861
الوحدة جالو119580177140محمد عبدالجواد البراني عمر1862
الجمھوریة زلة119580082310محمد عبدالسالم احمد ارمیل1863
الجمھوریة اجدابیا119810027038محمد عبدالعزیز عبدالقادر مختار1864
التجاري الظھرة119670000211محمد عبدالفتاح محمد البالغجي1865
الوحدة درنة119610203476محمد عبدالقادر محمد المسماري1866
الصحارى الرئیسي طرابلس119750503098محمد عبدالكریم محمد العیساوي1867
التجاري االستقالل119680102671محمد عبداهللا ابراھیم دخیل1868
الصحارى جردس االحرار بنغازى119750372607محمد عبداهللا محمد صالح السعیطي1869
الوحدة حدائق الشعب بنغازي119700265957محمد عبدالنصر مختار سكران1870
التجارى الوطنى فرع البیاضھ119580146245محمد عبدالھادي سالم دیھود1871



التجاري المجمع بنغازى119960070302محمد عبدالھادي میالد بالعید العریبي1872
الجمھوریة طبرق119930341218محمد عبدالونیس رجب فرج1873
الوحدة المیدان بنغازي119540042703محمد عبدالوھاب عبدالحفیظ الحوت1874
الجمھوریة البیضاء119800339000محمد عطیھ سعد عبدالحفیظ1875
الوحدة الخضراء بنغازى119680163539محمد علي ابوعجیلھ الجبالي1876
التجاري اجدابیا119880133055محمد علي امحمد محمد1877
الوحدة الرویسات119840071708محمد علي سلیمان البرعصي1878
الوحدة جالو119750229109محمد علي سلیمان موسي الرباع1879
التجاري سبھا119750345018محمد علي عبدالرحمن الحضیري1880
التجاري البیضاء119810336480محمد علي عبدالنبي الشائب1881
الوحدة اوجلة119690315658محمد علي فرج عاشور1882
الجمھوریة جنوب طرابلس119670342823محمد علي محمد الھمالي1883
الوحدة المیدان بنغازي119590121465محمد علي محمد بالنور1884
الوحدة الرئیسي بنغازي119890118510محمد علي محمد محمد المشیطي1885
الجمھوریة جنوب طرابلس119870184537محمد علي نورالدین الدویك1886
الصحارى طریق السوانى119880229956محمد عمر علي الحامي1887
الجمھوریة الصابرى بنغازى119890378329محمد عمر محمود عثمان1888
الجمھوریة الجغبوب119790139839محمد عمر محمود نصیب دسالن1889
الوحدة درنة119740235961محمد عوض فرج الدغاري1890
الجمھوریة طبرق119750308194محمد عون علي ارقیق1891
شمال افریقیا فرع المرج119900398923محمد عیسي علي فضل اهللا1892
شمال افریقیا درنة119900448118محمد فتح اهللا غانم النویصیري1893
الوحدة تبستي بنغازي119840495977محمد فتحى عبدالعزیزمحمد نجم1894
الوحدة درنة119850126940محمد فتحي عبدالسالم الصادق1895
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119870532501محمد فتحي مصطفي بوشعالھ1896
الصحارى المختار طرابلس119730447620محمد فرج امحمد حویلھ1897
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى119900199164محمد فرج محمد سالم الساحلي1898
الجمھوریة الفندق بنغازي119790150881محمد فرج منصور علي الشقعابي1899
التجاري طبرق119710362886محمد فرج نوري علي1900
الجمھوریة سوق الثالثاء119870064794محمد قمودي محمد الصویعي1901
الوحدة المیدان بنغازي119790491896محمد محمد علي ابوبكر1902
التجاري البیضاء119580109413محمد محمد مفتاح الطیف1903
الوحدة طبرق119600150735محمد محمود محمد جاب اهللا1904



الوحدة طبرق119600150735محمد محمود محمد جاب اهللا1905
الجمھوریة جامعة العرب بنغازى119750224470محمد مختار علواني القبائلي1906
االجماع العربى فرع الفویھات119830471752محمد مراجع على الفارسى1907
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119750255948محمد مصطفي سالم الدرسي1908
الصحارى درنة119820403530محمد مصطفي سلیمان محمد التركاوي1909
الوحدة الرئیسي بنغازي119770198049محمد مفتاح علي الشاعري1910
الوحدة الرئیسي بنغازي119800290631محمد مفتاح محمد العجیلي1911
الجمھوریة السوق بنغازي119750509881محمد مفتاح محمد حمد المصراتي1912
الوحدة طبرق119590127203محمد مفتاح محمد مفتاح الحراري1913
شمال افریقیا تاجوراء119810000897محمد مفتاح مختار الدائمي1914
الجمھوریة درنة119670041236محمد منصور بلعید الخرم1915
الجمھوریة المرج ابومدین119920013196محمد موسي اقویدر1916
التجاري كمبوت119850507112محمد موسي امحمد محمد1917
التجاري االستقالل119870426859محمد میالد منصور صالح الغبیني1918
الجمھوریة الحدائق بنغازي119820545236محمد ناجي عبداهللا عبدالحمید1919
الجمھوریة الصابرى بنغازى119900081027محمد ناصر أمحمد الدروقي1920
الصحارى الرئیسي طرابلس119810318932محمد نورالدین عموره قطاطھ1921
الوحدة المنقار119870115852محمد ونیس محمد عمر بوخشیم1922
الوحدة االبیار119750373341محمد یونس مفتاح محمد1923
الوحدة االستقالل119790346668محمدفرج الھادى سالم1924
الجمھوریة غریان119640043279محمود الزوام الفزاني1925
الوحدة السوق بنغازي119890244556محمود المھدي محمود دھیمش1926
الصحارى درنة119780262909محمود بدر محمود بدر1927
الجمھوریة الجغبوب119750042203محمود حسن محمد ابوبكر سالم1928
الوحدة اجدابیا119480014370محمود خلیفھ محمود حسن1929
الوحدة درنة119600195639محمود سالم حسن حامد1930
التجارة والتنمیة بنغازي119870195629محمود سعید مفتاح العقوري1931
الجمھوریة الحدائق بنغازي119820179486محمود عبدالسالم عبداهللا1932
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى119800054538محمود عبدالعزیز یونس االمین1933
الوحدة الرویسات119670028950محمود عبدالمولي منصور فرج1934
شمال افریقیا سوق الجمعة119710432020محمود فیصل رمضان العجیلي1935
التجاري اوبارى119720218405محمود قولي علي غربن1936
الجمھوریة السوق بنغازي119790075218محمود مفتاح سلیمان خلیل الحاسي1937



شمال افریقیا سوق الجمعة119840431270محمود مفتاح محمد البوعیشي1938
الوحدة النھر الصناعى بنغازى119810331089محي الدین سعد سالم ابراھیم الطابو1939
الجمھوریة سوكنة119900438975مختار المبروك التوھامي محمد1940
الجمھوریة وكالة قصر بن غشیر119760319566مختار میالد العربي النعمي1941
الوحدة الرویسات119590054923مراجع خلیفھ مراجع السعیطي1942
الوحدة المرج119590100611مراجع محمود بشیر مسعود1943
الجمھوریة الشویرف119880351761مراد عبدالسالم یحیي امحمد1944
الوحدة الرویسات219570162638مراده عبدالرازق محمد حمد1945
الجمھوریة طبرق219640127244مرتاحھ محمد المبروك علي1946
التجاري القبة219620147282مرزوقھ بالقاسم مشغول امقدع1947
التجارة والتنمیة جالو219850286636مرضیھ ابراھیم جبریل بورقیص1948
الوحدة المرج219680163446مرضیھ عبدالمولي محمد عبدالمولي1949
الصحارى درنة219770286341مرضیھ مفتاح حمد عبدالجواد1950
الجمھوریة البیضاء219580147155مرضیھ مفتاح علي امھاوي1951
الوحدة االبیار119760234023مرعي خلیفھ محمد البدري1952
الجمھوریة سوق النور بنغازى119810071899مرعي رجب خلیفھ البكوش1953
الوحدة المیدان بنغازي119760436003مرعي رمضان محمد العماري1954
االجماع العربى وكالة میدان الشجرة119920175759مرعي سعد فرج عاشور الرملي1955
شمال افریقیا اجدابیا119810131302مرعي عبدالسالم حسن سعد1956
الصحارى درنة119710358443مرعي عبدالقادر مفتاح المغربي1957
الوحدة الرئیسي بنغازي219750217785مرفت محمد ابراھیم البسیونى1958
التجارة والتنمیة تاجوراء119840506785مروان علي حسن رقص1959
الصحارى الزاویة119790334160مروان محمد الفالح زعیط1960
الوحدة البلدیة219830403918مروة محمد جمعة الرویمض1961
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219910520535مروه توفیق محمد میالد حموده1962
الوحدة وكالة المدینة بنغازى219880270298مروه عوض محمود صالح1963
الصحارى الرئیسي طرابلس219860043171مروي عبدالفتاح سالم االسود1964
الوحدة شحات219800104944مریم ادم عبداهللا طاھر1965
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219690391699مریم السنوسي عبدالونیس اھویدي1966
التجاري الرئیسى219700031856مریم امحمد شرف الدین ابوعجیلھ1967
التجاري القبة219610207248مریم بوحویھ عوض العبیدي1968
التجاري القبة219660306331مریم جبریل سالم عبدالرزاق البنكھ1969
التجاري سوسة219670114607مریم جمعھ شعیب لخیرش1970



الجمھوریة برقن219570086901مریم خیر عمر عبدالنبي1971
التجاري طبرق219660244952مریم سعید یونس1972
الجمھوریة درنة219760103975مریم عبدالجواد السنوسي1973
التجاري ابراك219840509790مریم علي عبداهللا الزوي1974
الوحدة درنة219700116863مریم مجید علي بوذھب1975
الجمھوریة السوق بنغازي219810578474مریم مصطفي علي محمد1976
الجمھوریة البیضاء219800353197مریومھ عطیھ علي مصطفي1977
التجاري طبرق219690159987مستوره ارواق صالح سعید1978
التجاري أمساعد219660202675مستوره اسرافیل ابوزید ابراھیم1979
الوحدة اجخرة219610069354مستوره یونس سلیمان عوض بوثمانیھ1980
شمال افریقیا اجدابیا119830259075مسعود أحمد أمراجع عبد العالى1981
الجمھوریة الفویھات119760443490مسعود جبریل صالح سعد العریبي1982
الوحدة االبیار119820177145مسعود حسن محمد عمر1983
الجمھوریة درنة119660125038مسعود سالم عبدالقادر الغناي1984
الصحارى براك119710192315مسعود علي محمد بركھ1985
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119810490377مسعود فتحي مسعود علي1986
الصحارى المرج119750483460مسعود محمد یونس عبدالحمید1987
التجاري طبرق119820192465مسعود یونس بكار حسین1988
التجاري كمبوت219880431437مسعوده صالح حمید عبداهللا1989
الوحدة البیضاء219650297553مسعوده عبدالسالم سلیمان1990
التجاري مسة219630011335مسعوده مفتاح عبدالقادر خلیفھ1991
الجمھوریة زویلة219820392844مسعوده میالد احمد ابوعائشھ1992
التجاري مسة219670087460مشھیھ عبداهللا عطیھ اغفیر1993
التجاري طبرق119850062046مصباح احمد مصباح سعد1994
الجمھوریة ترھونة119900084187مصباح سعد عبدالسالم محمد1995
الجمھوریة سوكنة119850271550مصباح مفتاح مصباح قدوعھ1996
التجاري السوانى119870400239مصطفى ضوء على الطیف1997
الجمھوریة فرع قصر بن غشیر119620258527مصطفى موسى مفتاح سالم1998
الجمھوریة المیدان طرابلس 119670283818مصطفي ابوالقاسم محمد منصور1999
التجاري طبرق119680206542مصطفي حسین الصابر حسین2000
الجمھوریة طبرق119520115003مصطفي حمد رجب المنفي2001
التجاري سوسة119630201900مصطفي سعید محمد عطیھ2002
الوحدة درنة119820511677مصطفي صالح خلیفھ الحصادي2003



الوحدة درنة119770125416مصطفي عبدالفتاح مصطفي شنیب2004
الجمھوریة ھون119740361327مصطفي علي محمد عبدالعاطي2005
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119650295657مصطفي عوض مختار الطواحني2006
الجمھوریة فرع طرابلس المقریف119650077293مصطفي عیاد خلیفھ اسكیلح2007
الجمھوریة بئر االشھب119820310041مصطفي عیسي عبدالشفیع سعید2008
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119890203173مصطفي فتحي الصغیر القذافي2009
التجاري درنة119680288681مصطفي فرج عوض عزوز2010
الجمھوریة جنزور الغربي النسیج119690056041مصطفي مسعود خلیفھ الطابعي2011
الجمھوریة جامعة قاریونس119830161154مصطفي مفتاح مصطفي حسن اسیمو2012
التجاري الرئیسى بنغازى119610198659مصطفي نوري مصطفي احنیش2013
الجمھوریة الرجبان119870107059مصعب محمود امحمد عبدالقادر2014
التجارة والتنمیة البركة119830478494مصعب مفتاح عبداهللا الضراط2015
التجاري البیضاء219810343821مصیوغھ فرج عوض صالح2016
الجمھوریة تاجوراء119880553864مطیع عبدالسالم میالد حمیدان2017
الصحارى سلوق119910424300معتز سعد خلیفھ بالقاسم2018
التجاري درنة119890562780معتز عبدالفتاح مصطفي شنیب2019
التجاري والتنمیة الفروسیة بنغازى119860531389معتز علي حسن الشریف2020
التجاري مطار بنینة119890497824معتز عیسى مسعود عیسى2021
الجمھوریة درنة119840266001معتز فتح اهللا ابراھیم الحصادي2022
شمال افریقیا اجدابیا119880219331معتز موسي عبدالحفیظ المبروك2023
الجمھوریة اوزو بنغازى119790593006معتز یوسف رجب الورفلي2024
الجمھوریة بوعطنى119880324301معتزباهللا بشیر منصور سالم2025
الجمھوریة الزاویة المدینة119760422721معتصم باهللا یوسف مولود الحنیش2026
الجمھوریة الزھراء119530034781مفتاح ابراھیم علي عوین2027
الوحدة درنة119600024683مفتاح الصالحین السنوسي المیزیني2028
التجاري طبرق119620029378مفتاح انویجي بشیر راقي2029
التجاري تاورغاء119650307390مفتاح جمعھ احمد قراف2030
التجاري كمبوت119870399537مفتاح حسن صالح اسماعیل2031
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119870173957مفتاح خلیل شعیب مفتاح2032
الوحدة االبیار119750384693مفتاح خمیس على قطرون2033
الجمھوریة الجبل االخضر119820146158مفتاح سلیمان عبداهللا ابوبكر2034
الصحارى میناء بنغازي119670230654مفتاح شعبان مفتاح سعید2035
الوحدة طبرق119770066258مفتاح صالح عبداهللا الصید2036



شمال افریقیا البیضاء119810321204مفتاح عبدالحمید عبداهللا قومطین2037
الوحدة طبرق119760223184مفتاح عبدالرواف حماد بورائف2038
الصحارى قمینس119660023910مفتاح عبدالسالم جمعھ2039
شمال افریقیا طبرق 119680206429مفتاح علي عبدالغفارالطیب2040
الصحارى سلوق119520128580مفتاح علي محمد بن غانم2041
التجارة والتنمیة طبرق119640110322مفتاح فائز عبدالجواد الدالي2042
الصحارى درنة119730387872مفتاح فوزي علي االمام2043
الوحدة طبرق119750454615مفتاح محمد المبروك علي2044
التجاري درنة119680332205مفتاح محمد علي الشعالیھ2045
الجمھوریة المقریف طرابلس 119530062151مفتاح محمد مفتاح السائح2046
الصحارى المغاربة119680351497مفتاح مصباح علي نصر2047
الجمھوریة جنوب طرابلس219740155668مفیده اسماعیل سعید الغریاني2048
الوحدة درنة219780421585مفیده الصالحین ابرایك بدر2049
الوحدة درنة219810152933مقبولة صالح رشید الجازوى2050
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219680127204مقبولھ المبروك القذافي احمد2051
الجمھوریة بوعطنى219850136977مقبولھ عطیھ عبدالسالم المنصوري2052
التجاري طبرق219590041186مقبولھ محمد عبدالدائم محمد2053
الوحدة سوق الثالثاء219900112791مالك محمد رمضان ناجعھ2054
التجاري سوسة219610231876مناجي عبدالرحیم علي موسي2055
الجمھوریة البیضاء219840273114منار علي صالح یونس2056
الصحارى میناء بنغازي219810534139منال عبدالسالم محمد العرفي2057
التجاري أمساعد119910139763منتصر مفتاح عطیھ علي2058
الوحدة درنة119750241956منصف فرج محمد الشلوي2059
التجاري درنة119680171974منصف محمد الكریمي2060
الوحدة درنة119630002004منصف محمد على عبدالحمید حسین2061
التجاري درنة119700281379منصف مذكور فندس الشلوي2062
الوحدة اوجلة119730381478منصور احمد عمر القاضي2063
الوحدة المنقار119830523608منصور احمد منصور بو حجر2064
الجمھوریة طبرق119850514080منصور الناجي محمود محمد2065
الجمھوریة الكریمیة119700271549منصور بلعید علي شلیق2066
التجاري درنة119620186653منصور جاداهللا الجافل ابوبكر2067
شمال افریقا قمینس119720361330منصور عبداهللا جاداهللا المشیطي2068
الصحارى جردس االحرار بنغازى119540009270منصور عبداهللا سلیمان2069



الوحدة الرئیسي بنغازي119670338268منصور مفتاح مفتاح المعداني2070
التجاري المجمع بنغازى119790016882منعم حامد صالح العبیدي2071
الجمھوریة القادسیة219800412218مني ابوعجیلھ میلود الزرمقي2072
الوحدة تبستي بنغازي219750157272مني المھدي جبریل محمد العبدلي2073
الوحدة الرئیسي بنغازي219760500699مني حسن حسین بالعون2074
الوحدة المرج219670073089مني حمدي زكي عبدالسمیع2075
التجاري درنة219810008128مني رمضان حسن بن یونس2076
الجمھوریة اوزو بنغازى219780168099مني سلیمان امعتیق الطیره2077
الوحدة المیدان بنغازي219850304077مني سلیمان عبد الكریم العرفي2078
الوحدة تبستي بنغازي219750139595مني عبداهللا السنوسي الشویھدي2079
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219730352028مني عبدالوھاب محمد الطبولي2080
التجاري طبرق219770314666مني عتیق صالح علي2081
شمال افریقیا الفرع الرئیسي بنغازى219730311119مني علي محمد اسماعیل2082
الوحدة سوق مواد البناء بنغازى219850481776مني عیسي صالح حمدون2083
الجمھوریة السوق بنغازي219740466184مني فرج محمد التاجوري2084
الجمھوریة بوعطنى219810412635مني فرج مسعود ادم2085
التجارة والتنمیة طبرق219850574197مني محمد امحمد احمد2086
شمال افریقیا الفرع الرئیسي بنغازى219760466928مني مصطفي السنوسي القبي2087
الجمھوریة الحدائق بنغازي219760530348مني مفتاح عبداهللا العاش2088
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219820275345مني مفتاح علي عقیلھ2089
الوحدة المنقار219850186255مني نصر عبدالعزیز مفتاح2090
االجماع العربي  سوق الحدیقة119890319603منیر سالم المبروك ایوب2091
الوحدة درنة119730475373منیر عبدالرزاق عبدالسالم المنصوري2092
الوحدة درنة119780433237منیر عیاد محمود العلیقي2093
التجاري فرع الزاویة219670131503منیھ امحمد خلیفھ الزروق2094
التجاري والتنمیة الفروسیة بنغازى219760209040مھا عبدالرحمن بشیر الھاشمي2095
الجمھوریة بوعطنى119950266960مھند احمد خالد الحاسي2096
التجاري الرئیسى بنغازى119880554447مھند رمضان فرج الحاسى2097
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119860358690مھند محمد امبارك اشنین2098
الجمھوریة سوق النور بنغازى119900179405مھند محمد جاداهللا عبدالرحیم الدرسي2099
الصحارى بن عاشور119860419274مھند مسعود صالح سالم2100
الجمھوریة غرب طرابلس119560145132موسى علي محمد البكوش2101
الوحدة الخضراء بنغازى119600154126موسي ابوفاخره منصور المشیطي2102



شمال افریقیا اجدابیا119850291899موسي احمد موسي عبدالرحیم2103
الجمھوریة طبرق119810577649موسي العبد حسین احمد2104
الصحارى البیضاء119570135774موسي حمد عامر حمد2105
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119730155877موسي سعید عبدالحفیظ البرعصي2106
الجمھوریة طبرق119870060839موسي عبدالرحیم عبدالدائم محمد2107
الوحدة الزویتینة119790574906موسي عبدالعزیز عبدالقادر مختار2108
الوحدة دریانة119760359434موسي علي ابراھیم الطیب2109
الصحارى البیضاء119860229716موسي علي عبدالنبي داوود2110
الجمھوریة سوق النور بنغازى119500059741موسي مصطفي فرج الخفیفي2111
الجمھوریة المقریف طرابلس 119730322745موسي ھدیھ عبداهللا االحمدي2112
التجاري درنة119840003835موفق عبدالرحیم احمیده ربیع2113
التجاري طبرق119720421133میكائیل عبدالرحیم مكائیل بدر2114
الوحدة درنة119690046570میالد رجب ھبیل2115
الجمھوریة القره بوللى119660317226میالد علي محمد الكصیك2116
الوحدة اجدابیا119780155292میالد محمد سالم سعد الحران2117
الوحدة اجدابیا119660075881میلود العبد صالح2118
الجمھوریة اجدابیا119870128018میلود المبروك سالم حامد2119
الجمھوریة المیدان طبرق 119830558222میلود النعاس البشیر سعید2120
الوحدة دریانة119780372110میلود عمر محمد امحمد الفیتوري2121
الوحدة تبستي بنغازي119820499401ناجي سعید عبدالجلیل العبار2122
الوحدة المیدان بنغازي119840125322ناجي صالح علي نوح2123
الصحارى توكرة119660051359ناجي عبدالمولي عبدالخالق محمود2124
التجاري سوق الثالثاء119790040670ناجي عثمان سالم الحجل2125
الجمھوریة جنوب طرابلس119650087146ناجي عمران صالح احمد2126
الصحارى البركة بنغازي119700140478ناجي محمود علي كسكاس2127
الوحدة الرئیسي طرابلس219810122482ناجیة محمد ابوبكر المسالتي2128
شمال افریقیا ابوسلیم219750511159ناجیھ سعد یوسف اكریم2129
التجاري البیضاء219530052368ناجیھ صالح خالد محمد2130
الجمھوریة درنة119820345900نادر عبدالكریم علي الغزواني2131
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219790496388نادیة عبدالرازق صالح عبدالسالم2132
الجمھوریة الحدائق بنغازي219830212341نادیھ ابوسیف عبدالجلیل2133
الوحدة تبستي بنغازي219850073205نادیھ احمد محمد عبدالرازق الغناي2134
الجمھوریة زوارة219750511142نادیھ حاتم منصور الطویني2135



التجاري طبرق219750159377نادیھ عبدالمولي سالم احمد2136
الجمھوریة معرض بنغازي219800023618نادیھ محمد سعد امنیسي2137
الجمھوریة ھون219710128207نادیھ محمد عبداهللا بالمھ2138
التجارة والتنمیة البركة219860227351نادیھ محمد عبداهللا محمد الفالح2139
الوحدة طبرق219720135516نادیھ مختار عثمان بوبكر2140
الجمھوریة المقریف طرابلس 219730003814نادیھ مصطفي محمد المھندس2141
الوحدة الرویسات119640099975ناصر احمد العریبى2142
الوحدة المرج119770489882ناصر حسن صالح محمد2143
الوحدة االبیار119850020721ناصر حسن محمد احسین2144
الجمھوریة الجبل االخضر119860502749ناصر حمد ابوبكر صالح2145
الوحدة تبستي بنغازي119860331725ناصر عبد اهللا عبد اهللا ساطي2146
الوحدة البیضاء119820053676ناصر عبداهللا عبدالجواد ابغیض2147
الصحارى الرئیسي طرابلس119680091986ناصر على بن مسعود2148
الوحدة المرج119800543519ناصر علي بن علي عبدالسالم2149
الوحدة المیدان بنغازي119790255021ناصر علي صالح المشیطي2150
الجمھوریة المقریف طرابلس 119640249633ناصر علي محمد الكاسح2151
التجاري درنة119700094308ناصر فرج  محمد المنتصر2152
الجمھوریة سوق النور بنغازى119840487983ناصر فرج خلیفھ بوغریبھ2153
التجاري كمبوت119630147532ناصر فرج یونس یاسین2154
التجاري شحات119670133807ناصر محمود محمد عبدالسالم2155
الصحارى مسالتھ119730249840ناصر معمر عامر2156
الجمھوریة طبرق119870475752ناصف رواف عبدالرحیم عبدالرزاق2157
التجاري طبرق119870308630ناصف سالم امداوي سالمھ2158
التجاري طبرق119630191188ناصف سالم عبدالجواد2159
الجمھوریة طبرق119830209308ناصف سالمھ ادریس سالمھ2160
شمال افریقیا طبرق 119830245649ناصف عبدالمولي عطیھ ارواق2161
الوحدة طبرق119600117141ناصف عمر علي حمد2162
الجمھوریة غریان119820231001نبیل محمد عمر شنانھ2163
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219710053488نبیلھ سعد اسماعیل الدرناوي2164
الجمھوریة بئر االشھب219910329459نجاة ارجیعھ محمد عبدالرازق2165
التجاري المیدان بنغازى219750211886نجاة رمضان رجب الورفلي2166
التجاري سبھا219820549305نجاة نورالدین الشریف الطرشولي2167
الوحدة جالو219800296836نجاح احمد علي امغیربي2168



التجاري كمبوت219920052282نجاح اكریمش عمر محمود2169
الوحدة االبرق219730265438نجاح امراجع المبروك یاسین2170
التجاري المدینة219780003130نجاح رشید كریم امحمد2171
الوحدة الرویسات219760226038نجاح سالم علي الفیتوري2172
التجاري الرئیسى بنغازى219750442123نجاح سعد عبدالكریم الحضیري2173
الوحدة درنة219720137079نجاح عبدالحمید علي الجویر2174
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219780353965نجاح عبداهللا محمد العوامي2175
الجمھوریة بئر االشھب219810364514نجاح عبدالمالك عبداهللا عوض2176
الوحدة اجدابیا219650128633نجاح عطیھ رمضان الدالي2177
التجاري كمبوت219790501778نجاح عمر عبدالقادر حفیظھ2178
الجمھوریة سوق الجمعة219820541837نجاح محفوظ الشریف الرقیبي2179
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219820107961نجاح محمد جبریل العقوري2180
الوحدة المختار بنغازى219710019785نجاح محمد عبدالحفیظ العرفي2181
التجاري كمبوت219860285104نجاح مرجان عبدالرزاق عمران2182
الجمھوریة البیضاء219760259915نجاح مفتاح عمر ابراھیم2183
الوحدة جالو219760351842نجاح میلود صالح عاشور2184
الوحدة الرویسات219770300117نجاه احمد بن علي العرفي2185
الصحارى طریق السوانى219760216963نجاه احمد خلیفھ براق2186
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى219700013230نجاه حمد ابراھیم المطري2187
الجمھوریة سوق النور بنغازى219880570165نجاه حمد عمر سعید2188
التجاري العربى حى االندلس219580031045نجاه سالم ابوالقاسم بشینھ2189
الجمھوریة مصراتھ شارع احمد الشریف219800274911نجاه صالح محمود النایض2190
الصحارى سلوق219780154960نجاه علي الشریف الساعدي2191
الوحدة الرویسات219780018736نجاه عمران علي الورفلي2192
التجاري درنة219660030399نجاه میالد عبدالسالم غرور الحاسي2193
الجمھوریة سوق الجرید بنغازى219840557409نجالء جمعھ محمد2194
الصحارى زواره219800463247نجالء رجب سعید دھان2195
الوحدة الصابري219720164613نجالء صالح حسین المنفي2196
الصحارى البركة بنغازي219860560867نجالء عبد الكریم احمد الفیتوري2197
التجاري القبة219760468955نجالء عبدالحمید سعید عبدالكریم2198
التجاري درنة219780115156نجالء عبدالمولي سالم المسوري2199
الجمھوریة طبرق219870332694نجالء عطیھ عمر صالح2200
الجمھوریة طبرق219770157436نجالء فتحي السنوسي2201



التجاري المیدان بنغازى219880014054نجالء محمد مفتاح بن غزي2202
الوحدة المیدان بنغازي219740125230نجمھ احمد محمد خطاب2203
الجمھوریة جامعة العرب بنغازى219780531833نجمھ سعداهللا بوزید العوامي2204
الجمھوریة زلة219750158077نجمھ محمد علي ابودربالھ2205
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219780375644نجمھ میلود حسین عثمان2206
الوحدة جالو219650207208نجمھ یوسف محمد فرج2207
التجاري شحات219770006187نجوي ادم عبدالرزاق ابوبكر2208
التجاري شحات219830287024نجوي حسین عیسي جبریل2209
الجمھوریة البرید219820556471نجوي رمضان سعید امسیلخ2210
الوحدة المختار بنغازى219790388418نجوي سعد صالح خلیل العقوري2211
الجمھوریة البیضاء219840220943نجوي صالح ابوبكر صالح2212
التجاري كمبوت219890403354نجوي عبدالجید عبدالرزاق عمر2213
التجارى فرع العروبة بنغازى219860185310نجوي ناجي عبد الحفیظ ابراھیم2214
التجاري ترھونة119950184808نجیب بلعید معمر كشكر2215
التجاري شحات119800421473نجیب سعد ابوبكر سالم2216
التجاري القبة119520051994نجیب عطیھ حمد المسماري2217
الوحدة الرویسات119540118884نجیب محمد صالح بادي2218
الجمھوریة البیضاء219770133669نجیھ  عبدالعزیز رفعات محمد2219
الجمھوریة طبرق219700210512نجیھ ابراھیم علي موسي2220
شمال افریقیا اجدابیا219800118554نجیھ عبدالرحیم حسن الكیالني2221
التجاري كمبوت219660095358نجیھ عبداهللا احمد الدراوي2222
الوحدة المختار بنغازى219660315441نجیھ عبداهللا الزروق المشیطي2223
التجاري درنة219700117040نجیھ علي ارحیم اعقیل الشاعري2224
الوحدة درنة219620246301نجیھ عیاد بن سعود المسماري2225
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219830183238نجیھ عیسي عبداهللا حسین2226
الوحدة المختار بنغازى219730019604نجیھ محمد بوبكر على2227
الوحدة االبیار219810191273نجیھ محمد حسن عطیھ2228
التجاري درنة219690360442نجیھ مسعود اشعیب القابسي2229
التجاري طبرق219740431607نجیھ منصور صالح منصور2230
الوحدة المیدان بنغازي219850397680ندى فتحي علي ماضي2231
الوحدة المختار بنغازى219740408126نرجس عیاد عبدالرحیم المذبل2232
الوحدة الساحل الشرقي119850582267نزار جبریل محمد الجبالي2233
الجمھوریة جنزور الشرقى119880479348نزار عبداهللا احمد العالم2234



التجاري طبرق119790593983نزار فرج علي عبداهللا2235
الجمھوریة طبرق219770404279نزیھھ بوسیف ادریس حسن2236
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219830489882نسرین ابوبكر ابراھیم عمر2237
الجمھوریة درنة219840375201نسرین حسن عوض المزیني العبیدي2238
الجمھوریة درنة219720140921نسرین حسین عطیة الفالح2239
الجمھوریة سوق النور بنغازى219820410896نسرین عثمان محمد عبداللطیف2240
التجاري مسة219840064389نسیبھ محمد یونس محمد2241
الصحارى المغاربة119870527998نصر محمد حامد المداغي2242
التجاري تاورغاء119820165470نصرالدین عثمان مفتاح الجروشي2243
شمال افریقیا الزاویة219840075990نصیب ابراھیم عبدالھادي الحمري2244
شمال افریقیا جنزور119890099749نضال المھدي احمد علي2245
الجمھوریة بوعطنى119900540854نضال علي خلیفھ المجراب2246
التجاري درنة219640083740نعیمة عبدالرسول محمود الشوبكى2247
الوحدة المختار بنغازى219830184125نعیمة عبدالوكیل سلیمان ابوبكر2248
الجمھوریة طبرق219690396960نعیمھ ابراھیم سعد وھاب2249
التجاري البیضاء219650120974نعیمھ الناجي عبدالفتاح ذاوود2250
التجاري شحات219720184211نعیمھ امباركھ محمد االربد2251
الوحدة المختار بنغازى219810562974نعیمھ عبدالجلیل صالح البدوي2252
الوحدة الرویسات219570008413نعیمھ عبدالسالم محمد بن عمران2253
الجمھوریة درنة219750007025نعیمھ كامل نصر الھواري2254
التجاري المیدان بنغازى219730107402نعیمھ محمد ادم الخفیفي2255
الجمھوریة العجیالت219730295163نعیمھ محمد سعد المرغني2256
الصحارى طریق السوانى219830525726نعیمھ محمد علي االصیبعي2257
شمال افریقیا القبة219850431214نفیسھ عبدالمنعم خطاب محمد2258
الصحارى سیدي خلیفة بنغازى219860373223نقیھ عبد الحكیم عبد الرازق ابو بكر2259
التجاري درنة219830008450نھلھ سالم محرم المكاوي2260
الجمھوریة درنة219810490123نھي فرج مفتاح عاشور بن ناصر2261
التجاري شحات219690414479نواره سعد بوبكر سالم2262
الوحدة طبرق219710160256نواره سعید امبارك2263
الوحدة االبیار219610157848نواره عبدالدائم عبدالحفیظ2264
الوحدة الخضراء بنغازى219610071357نواره عبداهللا محمود بالنقیش2265
الصحارى البركة بنغازي219640163431نواره فرج عبدالسالم سویسي2266
التجاري شحات219600021935نواره محمد ابراھیم حماد2267



التجاري البیضاء219700199851نواره یونس اسماعیل الجویر2268
الوحدة االبرق219820065876نوال فتحي محمد الرویص2269
الوحدة البیضاء219740241910نوال محمد عبداهللا بوزید الدرسي2270
التجاري طبرق119570152038نوح جبریل ابوبكر اجویلي2271
الجمھوریة المرج شارع الجالء119560159995نوح جمعھ عبدالكریم خمیس2272
شمال افریقیا البیضاء219840220929نورا احمد ابراھیم صالح بودھیم2273
الوحدة المختار بنغازى219690200922نورا المبروك الزروق الفزاني2274
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219830207202نورا حسین احمد االوجلي2275
الجمھوریة الحدائق بنغازي219860046682نورا فرج مجید بوحنتیشھ2276
الجمھوریة فرع قصر بن غشیر219800127121نورا محمد الھادي عون2277
الوحدة المیدان بنغازي219820484170نوره ابراھیم محمد ابراھیم الزاوي2278
شمال افریقیا البیضاء119780328212نوري سعد عوض یاسین2279
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119720351883نوري عبدالرحمن سعد بن رزق اهللا2280
الوحدة الرئیسي طرابلس119590011797نوري محمد سویسي عبدالوھاب2281
الوحدة دریانة119810341628نوري محمد مفتاح جمعھ2282
الجمھوریة عین زارة119650197272نوري مسعود امحمد البوعیشي2283
الجمھوریة السوق بنغازي219850468551نوریھ سالم بالقاسم الغفیر2284
الوحدة درنة219620023096نوریھ سالم یونس الجربي2285
الجمھوریة الجبل االخضر219770290630نوریھ عبداهللا السنوسي المبروك2286
الصحارى البركة بنغازي219550044064نوریھ فرج مبروك العبیدى2287
الوحدة المختار بنغازى219740471803نوریھ محمد عبدالسمیع المقصبي2288
الجمھوریة طبرق219820421858نیروز یونس المھدي مكائیل2289
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219890374098ھاجر جمعھ عبدالحمید العرفي2290
التجاري طبرق219850326749ھاجر عبداهللا عقیلھ نصر2291
التجاري أمساعد119550056877ھارون حمد ھارون اكریم2292
الجمھوریة طبرق119830184515ھاشم الطیب ادریس2293
التجاري الرئیسى بنغازى119890011008ھاشم عبدالوھاب محمد الطبولي2294
شمال افریقیا صالح الدین119840055430ھاشم علي المصري خلیفھ2295
الجمھوریة طبرق119720053660ھاشم فرج ھاشم بلخطبیھ2296
التجاري الوطني  البیضاء219820477592ھالھ المبروك جمعھ یانیاص2297
الوحدة المختار بنغازى219860021645ھالھ سعید محمد سعید2298
الوحدة الساحل الشرقي119800445516ھاني عبداهللا محمد السوري2299
التجاري سوسة119830440505ھاني محمد احمد باسیم2300



التجارة والتنمیة المطار بنینا219740313853ھبھ سالم عبدالمجید المدیر2301
التجاري مطار بنینة219860530583ھدي ابوبكر حمد محمد2302
الوحدة الرئیسي طرابلس219770067380ھدي المبروك احمید القایدي2303
الوحدة االبیار219700137167ھدي امتوبل مسعود امتوبل2304
الوحدة تبستي بنغازي219820219246ھدي صالح خلیفھ میالد الورفلي2305
الجمھوریة معرض بنغازي219790480062ھدي صالح مصطفي البرغثي2306
الوحدة جالو219800296959ھدي عثمان محمد بداد2307
الوحدة المختار بنغازى219710387761ھدي محمد الطیب عبدالحمید2308
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى219860021638ھدي مسعود علي محمد المشیطي2309
التجاري شحات219790034834ھدیھ صالح سعد المبروك2310
الجمھوریةملیتةللنفط والغاز بى فى طرابلس119920007085ھشام حسین بشیر الفقیھ2311
شمال افریقیا سوق الجمعة119780421470ھشام خلیفھ محمد البوعیشي2312
شمال افریقیا درنة119690281595ھشام سالم عمر الكواش2313
الوحدة النھر الصناعى بنغازى119890118428ھشام عطیھ مادي سعد2314
الجمھوریة سوق الجمعة119740145129ھشام علي محمد زھیر2315
الوحدة المختار بنغازى119750331965ھشام محمد صالح البركي2316
التجارة والتنمیة الرئیسى طرابلس119800392582ھشام مصباح بنور العتري2317
الجمھوریة سوق النور بنغازى219820029573ھناء بالقاسم محمد بالناصر2318
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى219820590488ھناء بالقاسم محمد سلیمان حویو2319
التجاري المیدان بنغازى219830464579ھناء خمیس السید السلیني2320
الوحدة تبستي بنغازي219860413961ھناء صالح الشریف صالح2321
الجمھوریة طبرق219870565425ھناء صالح خطاب عبد العزیز2322
الجمھوریة اوزو بنغازى219790022381ھناء صالح عبدالھادي المغربي2323
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219770272564ھناء عباس عبدالمجید العبیدي2324
الوحدة المختار بنغازى219810357936ھناء عبدالحمید عمران العماري2325
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى219820058298ھناء عبدالواحد حمد سعید2326
شمال افریقیا وادي الحیاة219830333019ھناء علي عبدالسالم ابوعزوم2327
الجمھوریة السوق بنغازي219820410759ھناء علي عبدالسالم الفیتوري2328
التجاري كمبوت219890411263ھناء علي عبدالقادر ارحیم2329
الوحدة المنقار219800359959ھناء عیسي محمد محمد2330
الجمھوریة درنة219720122800ھناء فرج مصطفي الشوقي2331
التجاري شحات219720413469ھناء محمود خلیفة ابراھیم2332
الوحدة الرویسات219890305849ھناء مصطفي احمد اشتیوي2333



التجاري البیضاء219810409646ھند ادریس سیف النصر بن حمد2334
الوحدة المیدان بنغازي219780396245ھند خمیس مبروك حمد2335
التجاري القبة219770204462ھند رجب محمد علي2336
الوحدة تبستي بنغازي219790032142ھند رمضان عبدالكریم بن ریلج2337
الوحدة درنة219840284275ھند عبدالعزیز سالم دربي2338
الصحارى الرئیسي بنغازي219760063213ھند عیسي السنوسي محمد2339
التجاري الرئیسى بنغازى219800516226ھند مفتاح عبدالرازق المزوغي2340
الجمھوریة التحریر219720459991ھنده المبروك محمد الشوشان2341
التجاري البیضاء219680186593ھنیھ احمد عبداهللا بلقاسم2342
التجاري كمبوت219620165105ھنیھ الصابر عبداهللا مفتاح2343
الجمھوریة بوعطنى219880070597ھنیھ امراجع منصور فرج2344
التجاري القبة219610224441ھنیھ شعیب عبداهللا شعیب2345
الجمھوریة البیضاء219820446925ھنیھ عبدالرازق حسین محمد2346
الجمھوریة درنة219800432755ھنیھ محمد خیراهللا البكوري2347
الجمھوریة بوعطنى219910225489ھنیھ مختار الساكر الكادیكي2348
التجارة والتنمیة طبرق219870024313ھیام طاھر سعد عبدالرحیم2349
شمال افریقیا االبیار العقوریھ119850544258وائل عبداهللا محمود امجاور2350
التجاري القبة219720366396وازنھ اذویب حماد اذویب2351
الوحدة البلدیة119770158706وجدي الھادي الطاھر ابوالقاسم2352
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى119680048708وحید عباس عبدالحمید العبیدي2353
الوحدة الرئیسي بنغازي219730461243وداد احمد ابراھیم العبدلي2354
الوحدة الصابري219690277694وداد اسماعیل محمد زھدي2355
االمان للتجارة واالسثمار طرابلس219830128972وداد المزوغي محمد بن خلیفھ2356
شمال افریقیا الفرع الرئیسي بنغازى219730328889وداد حمد محمد الفیتوري2357
الجمھوریة المقریف طرابلس 119740314116وسام محمد المھدي جوده2358
الصحارى سلوق119910424478وسیم مفتاح علي بن غانم2359
الوحدة البلدیة119650240381وصفي محمود ضو الشریقي2360
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219910470326وعد عقیلھ عبدالسالم العریبي2361
الجمھوریة درنة219780160149وفاء ابریك بن عمران2362
الوحدة الرویسات219760469217وفاء ابو زكره ابوراوي مصطفى2363
التجاري الرئیسى بنغازى219880408741وفاء سلیمان خلیفھ البرھمي2364
الوحدة البیضاء219720305001وفاء سلیمان عیاد العقوري2365
التجاري طبرق219850093841وفاء صالح عبدالجواد حبیب2366



الصحارى البیضاء219760412693وفاء عبداهللا خلیفھ محمد العلیھ2367
شمال افریقیا االبیار العقوریھ219820512679وفاء عبدالنبي عطیھ صالح2368
التجارة والتنمیة الرئیسى طرابلس219810392946وفاء عثمان محمد الصویعي2369
الجمھوریة الحدائق بنغازي219920188136وفاء علي عبدالقادر عیسي2370
الجمھوریة طبرق219940482528وفاء فتح اهللا شعیب2371
شمال افریقیا شحات219840108951وفاء فرج عطیھ الشیخ2372
الجمھوریة الجبل االخضر219810138647وفاء محمد ادریس حمد2373
الجمھوریة البیضاء119760432599ولید التواتي محمد حسن ابوشاح2374
التجارة والتنمیة البركة119730156047ولید السید سالم محمد2375
التجارة والتنمیة الرئیسى طرابلس119790233717ولید الطاھر احمد الزروق2376
الصحارى الرئیسي بنغازي119910197028ولید جبریل فرج المعداني2377
الوحدة درنة119690396527ولید عبدالعزیز الفیتوري كیالني2378
التجاري ترھونة119910232334ولید عبدالكریم عبدالعزیز عمار2379
الجمھوریة درنة119760064392ولید عبدالكریم موسي الفالح2380
شمال افریقیا درنة119820220841ولید علي ابراھیم الزایدي2381
الوحدة الساحل الشرقي119720220279ولید فرج محمد یحي الحاسي2382
الوحدة الرویسات119780404994ولید مصطفي الدلیمي صالح2383
التجاري درنة119720107208ولید مصطفي المبروك الشیخ2384
الجمھوریة الصابرى بنغازى119710229583ونیس جاداهللا صالح سعد العبدلي2385
الوحدة الخضراء بنغازى119830113896ونیس عبداهللا حمد علي2386
الوحدة المیدان بنغازي119780357920ونیس عبداهللا محمد فرج2387
الوحدة االبیار119600209040ونیس علي حمد القطراني2388
التجارة والتنمیة الحدائق بنغازى119740323202ونیس مفتاح امبیھ الغریاني2389
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى219650079823ونیسھ مفتاح سعید الشیخي2390
التجاري طبرق219600108399ونیسھ یونس محمد2391
التجاري طبرق119800602012یاسر عبداهللا عقیلھ نصر2392
الجمھوریةالمختارللصیرفةاالسالمیة بنغازى219860023634یاسمین حماد محمد حماد الشاعري2393
الجمھوریة الوحدة العربیة بنغازى219770370888یاسمین عبدالحمید یوسف2394
التجارى فرع العروبة بنغازى219870176177یاسمین محمد رمضان محمد2395
الوحدة الساحل الشرقي219780179341یاسمین مفتاح الشریف بن سعود2396
الجمھوریة مركزبحوث الطاقة219840516354یاسمین مفتاح سلیمان الجھاني2397
الجمھوریة السوق بنغازي219880095657یاسمینھ رافع احمد بوعجیلھ2398
شمال افریقیا طبرق 219890035935یامنھ عبدالھادى ابوبكر ابساط2399



الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال219800066950یامنھ عمر عبد اهللا البرعصي2400
الجمھوریة البیضاء119780273961یحي عمر رمضان المسالتي2401
الجمھوریة المقریف طرابلس 119750474893یحي محمد رمضان راشد2402
الجمھوریة طریق السوانى119810573579یحي یونس محمد مفتاح2403
التجاري المیدان بنغازى219870020878یسره ابو بكر عبد القادر حامد الجازوي2404
التجارة والتنمیة جالو119760284349یوسف ابریك الفضیل موسي2405
التجاري أمساعد119850273389یوسف احمد عبدالقادر ابوبكر2406
الصحارى الغریفة119740116701یوسف الصدیق محمد یوسف المجدوب2407
الجمھوریة درنة119770571729یوسف سالم محمد الشبرقى2408
الجمھوریة باب الجدید119570046300یوسف سعد عمران محمد الورشفاني2409
الجمھوریة تاجوراء الوسط119850432799یوسف صالح احمد النفاتي2410
التجاري كمبوت119580100805یوسف عبدالكریم سعید سعید2411
الجمھوریة درنة119760281500یوسف عطیھ خلیفھ امعصب2412
الجمھوریة درنة119790310515یوسف عمران محمد الشعاللي2413
الوحدة درنة119730382631یوسف عوض حسن ادھمیش2414
الوحدة المختار بنغازى119880209167یوسف فرج عمر المبروك الدروقي2415
التجاري المدینة119740286471یوسف محمد العجیلي ابوالقاسم المحجوب2416
الوحدة درنة119760248343یوسف محمد فتح اهللا الغیثي2417
الوحدة الرئیسي بنغازي119790175262یوسف محمود محمود الزردومى2418
الجمھوریة ترھونة119740154697یوسف مفتاح عبداهللا عبدالسالم2419
الجمھوریة طبرق119920528971یوسف مفتاح محمد رزق2420
الصحارى سلوق119680078594یونس بالحسن احمیده العشیبي2421
الوحدة درنة119630186971یونس حسین مختار حسین الرفادي2422
الوحدة القریة السیاحیة بنغازى119650270702یونس حمد بوبكر عاشور2423
الوحدة شحات119680188804یونس سعد مجید المبروك2424
الجمھوریة المرج شارع الجالء119730154560یونس صالح الصالحین علي2425
الجمھوریة سوق النور بنغازى119880593312یونس عثمان محمد عبداللطیف العبار2426
الجمھوریة طبرق119630241984یونس عطیھ امرایف محمد2427
الجمھوریة الرئیسى بنغازى شارع جمال119780136710یونس علي میالد اعشیبھ2428
الوحدة الساحل الشرقي119750117107یونس محمد یونس اغریبیل2429


