
B الفئة

التوزيع حصة/ ليترالساعة/ ليتر KVAقوة المولدات المولدات عددالعنوانطبيعة عمل المؤسسةاسم المؤسسة

1AJG 35056225=350*11صٌدا(سوق التوفٌر)سوبرماركت

2Food truck33053215=230*1+100*21صٌدا، دوار مرجانمشروع مطاعم

3Gelati Maria 406.426=40*11صٌدا الفٌالت بوجه جامع اإلمام علًمعمل بوظة

4popyas resturant40064260=140*1+260*21حاره صٌدامطعم

5Rana pharmacyPharmacy101.620=10*11صٌدا البرامٌه مقابل محطة عنتر

6
SNagro salPoultry and feed 

production Saida 
22*400=800128

520

7
Spuntino di shadi (  شركة

(شادٌز فود البابا وشرٌكه 

مطعم
صٌدا مقابل صٌدا مول

11*150=15024
100

8Staunch machinery1000160640=500*22صٌدا بولٌفار معروف سعدصناعة

37560240=125*1+250*21صٌدا بجانب القلعه البحرٌهمطعماستراحه صٌدا السٌاحٌه9

101.620=10*11صٌدا شارع دالعة مقابل المستشفىسوبر ماركتالحالق ماركت10

406.430=40*11سهل الصباغ. صٌدامعمل بوظهاٌمن عبد النب11ً

12
صٌدا زاروب نجاصه قرب ملك مٌنً ماركتبقالة ماركت

المعجنات بنابة تالٌا
11*15=152.4

20

35056225=350*11اتستراد الشرقً مقابل حلوٌات البابامطعم ومول تجاريبولٌفار مول ش م ل13

14
بناٌة -  شارع معروف سعد - صٌدا تتعاطى بٌع االدوٌة.م.م.بٌالفارما ش

طابق ثانً- بساط و بدٌع 
11*300=30048

195

29548195=60*1+100*1+135*31صٌدا بولٌفار نزٌه البزريمطعمتاج غاردن15

33053215=100*1+230*21صٌدا كورنٌش البحرصرح تربويثانوٌة المقاصد الخٌرٌة16

800128515=300*1+500*21بقسطاصرح تربويثانوٌة حسام الدٌن الحرٌري17

18
جمعٌة االمام الحسٌن ومستوصف 

الحسٌن الطبً

_ قاعة محاضرات _ مسجد 

سهل الصباغ_ صٌدا ومستوصف طبً خٌري
21*100+1*60=16025.6

105



19

جمعٌة خٌرٌة متخصصة بكفالة جمعٌة الرعاٌة

مبنى - شارع مستشفى صٌدا الحكومً األٌتام وتنفٌذ المشارٌع الخٌرٌة

مسجد أبو عبٌدة بن الجراح

31*100+1*60+1*20=18028.8

120

36057.6230=20*8+100*102عبرا- كوكتٌل قرب شركة الفا محل خضارجنة الفاكهة والخضار20

21
تجمٌع وصٌانة و بٌع مولدات جٌبلً اخوان ش م ل

صٌدا بولٌفار معروف سعدكهربائٌة
31*500+1*350+1*100=950152

610

1150184740=250*3+400*41جسر سٌنٌق مفرق مغدوشهصناعة حلوٌاتحلوٌات االخالص22

23
صٌدا االتستراد الشرقً مبنى حلوٌات صناعة ومبٌع حلوٌاتحلوٌات البابا الممتازة

البابا
33*400=1200192

770

18028.8120=80*1+100*21صٌدا حً الفواخٌرصرح تربويدوحة المقاصد24

20(blank)زاروب النجاصةمعمل بوظةرمالوي بوظة25

26
تجاره مواد غذائٌهسوبر ماركت البساط

عبرا
31*750+1*500+1*250=1500240

960

406.430=40*11سٌروبمواد غذائٌهسوبر ماركت شٌخا27

609.640=60*11عٌن الحلوهمواد غذائٌة ومثلجاتسوبر ماركت محمود مزٌد زعٌتر28

29
بٌع سكاكر و مواد غذائٌة شركة ابو رٌاض التجارٌة

صٌداطرٌق الحسبةبالجمله
11*20=203.2

20

700112450=200*1+250*32صٌدا بناٌة المصباحبناء و تجارةشركة الجنكو للبناء و المقوالت30

31

-حالوة : صناعة المواد الغذائٌة شركة معامل منٌر البساط

- المدٌنة الصناعٌة الثانٌة - الغازٌة سمسم- راحة الحلقوم -  طحٌنة 

الطرٌق العام

21*250+1*180=43068.8

280

32
صناعة الصابون و مساحٌق شركة معمل صابون العربً

صٌدل جسر سٌنٌقالتنظٌف
31*200+2*75=35056

225

33
الحبوب ومشتقاتها . تجارةشركة مكاوي للتجارة والتوزٌع

صٌدا الدكرمانوالمواد الغذائٌة والتموٌنٌة
22*60=12019.2

80

34
شركه ابناء شرٌف االنصاري  

(المطبعه العصرٌه)

طباعة الكتب و المستلزمات 

كفرجرة صٌداالمستشفٌات و الموؤسسات
21*550+1*385=935149.6

600

35
طباعه وتغلٌفشركه اليمن غروب

صٌدا سٌنٌق
52*650+2*350+1*250=2250360

1440

35056225=150*1+200*21دكرمان مقابل مسلخ صٌدا البلديمواد بناءشركه الٌمٌكو36

37
تجاره مواد غذائٌهشركه سٌنٌق التجارٌه البقاعً

سٌنٌق المدٌنه الصناعٌه
61*600+2*500+2*350+1*60

=2360
377.6

1515

46073.6295=160*1+300*21صٌدا حارة صٌداسنتر لبٌع الدواجن واللحومشرٌفكو38

39
محل سمانة ومحل الجبان والبان علً ماركت

الفٌالت طلعت االمركانوحل دجاج
11*30=304.8

20

1001665=100*11صٌدا البركساتمعمل ثلج ومثلجات خضارفارٌا40

203.220=20*11فٌالت قرب جامع امام علًمعمل بوظهمحمد علً المصري الشٌاح41



42
صٌدا القناٌة فرع اولسوبر ماركتمخزن البسام للتموٌن

مجدلٌون فرع ثانً
21*150+1*60=21033.6

135

120صٌداصٌد السمكمركب صٌد43

50080320=250*22طلعو المحافظمركز تعلٌمً اجتماعًمركز الرحمة لخدمة المجتمع44

304.820=30*11شارع مستشفى لبٌب ابو ظهرمعمل بوظا و بسكوت محشًمستر بوظا45

14022.490=40*1+100*21صٌدا االولً صٌدا الوسطانًمطعم وحلوٌاتمطعم وحلوٌات جندولٌن وبٌت جود46

25040160=250*11صٌدا الغازٌه حزٌزحالوٌه وطحٌنهمعامل الرابٌه للتجاره47

50080320=250*22صٌدا الغازٌهمعامل حالوهمعامل كامل بدوي البساط48

49
معمل الشافعً لصناعة الحالوة و 

طحٌن

حالوة
مفرق مغدوشه-مدٌنة الصناعٌة 

11*100=10016
65

375.9225=37*11صٌدا القدٌمه حً االمركانمعمل بوظههداٌا/ معمل النوام اخوان  50

1120صٌدمعمل بوظهمعمل بوظه51

1001665=100*11صٌدا سٌنٌقتصنٌع ثلجمعمل جلول52

203.220=20*11خط السكة- طرٌق جزٌن - صٌدا معمل حالوة وطحٌنةمعمل حسٌن الزٌباوي53

54
مواد غذائٌه والبان واجبان منً ماركت ابو علول

صٌدا الفوار ساحة الفوارومرطبات
11*100=10016

65

203.220=20*11صٌدا تعمٌر عٌن الحلوةدجاج و لحوم و مسلخمؤسسة الشامٌة55

56
تقدٌم العصائر والمثلجات مؤسسة العقاد العصٌر والفواكه

حً البراد- صٌدا والحلوٌات
11*350=35056

225

457.230=45*11بستان الكبٌر المحكمة الشرعٌةمحل   مواد غذاءٌةمؤسسة الوافر التجارءة57

16025.6105=60*1+100*21صٌدا حً النجاصةمحل دجاجمؤسسة خالد الصباغ58

59
صناعه االٌس كرٌم والبوظه مؤسسة محمود الشعار

صٌدا عبر قرب مركز الرحمهالعربٌة
11*60=603.6

20

23036.8150=60*1+70*1+100*31صٌدا بستان الكبٌرمزارع دجاج وتوزٌع دجاجمؤسسه الصوص التجارٌه60

20032130=90*1+110*21حدٌقه االستاذ محمد السعوديمواد غذائٌهمؤسسه بساط اخوان61

25040160=250*11صٌدا كرنٌش البحري بناٌه البزرٌهمطعممؤسسه سً ال ف62ً

63

مجمع رٌاضً نادي فوربً الرٌاضً

ومطعم (مسابح،مالعب،مطاعم)
قٌاعة طرٌق النافعة

41*500+1*350+1*150+1*27

=1027
164.32

660

64
تتعاطى بٌع االدوٌة.م.م.نٌونوفال فارم ش

طابق اول- شارع  معروف سعد - صٌدا 
21*500+1*40=54086.4

350

15816


