
C الفئة

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

1Bizri Dental Center مركز 

البزري فً طب الفم و االسنان

مركز العناٌات و عالجات طب 

.االسنان 

صٌدا ، دوار اٌلٌا ، شارع حسام الدٌن 

تلفون - الحرٌري ، بناٌة دندشلً بالزا 

٠٣٣٤٠٩–٠٧٧٥٥١٥٥–٠٧/٧٢٥٦١١

٣٩

11*150=15024100

2Casatende تنجٌد اثاث و خٌاطة و تفصٌل

اقمشة برادي و خٌم

صٌدا حً البعاصري مقابل معصرة 

الزٌتون عبود
11*20=203.220

3Cedrus infastement group650104420=250*1+400*21صٌدا سٌنٌقانتاج بالستك

4Drop by ghassan naffaa1001665=100*11صٌدا طرٌق جزٌنبٌع بن و بهارات

5Garden general trading توضٌب و تغلٌف الحبوب و

المواد الغذائٌة

1001665=100*11صٌدا مقابل السراي الحكومة

6Kroki Bakery & Chocolate ًكرواسون وخبز افرنج

وشوكوال

صٌدا الصالحٌة مفرق دار العناٌة بناٌة 

متري متري
11*60=609.640

7Maatouk Metal12019.280=20*2+40*42زٌدان وحرٌري- سوق المدٌنة التجاري صناعة وتجارة المعادن والمدافئ

8Metal Fabric  تجهٌز و صٌانة افران

مستشفٌات و عمل غرف 

الكورونا و تجهٌز المطاعم

صٌدا حً الزهور مقابل السراي 

الحكومً
11*60=609.640

9Prince Sleep274.3220=27*11صٌدا الوسطانً مقابل عصٌر العقادمعمل فرشات و بٌضات

10Reo sal popeyes14022.490=140*11صٌدا دوار مرجانمطعم

11Royal home304.820=30*11صٌدا الوسطانً قرب مدرسة اإلٌمانمفروشات

12Shake and bakeRestocafeHisbeh street near LIU 

university saida ghaddar 

building

11*40=406.430

13Torty glace13020.885=50*1+80*21صٌدا الكورنٌش البحريمطعم بوظة

14Zawat restaurant900144580=300*33صٌدا الطرٌق البحرٌهمطعم



274.3220=27*11صٌدا  ساحة القدس قرب مسجد القدسمنجور ودٌكوراالسود للنجارة واكثر15

12019.280=40*1+80*21صٌدا بوابة الفوقا مقابل القلعة البرٌةادارة االوقاف وعمل الفتاءاالفتاء الجعفري   واالوقاف الجعفرٌة16

203.220=20*11صٌدامحل فروجالشامٌة للدواجن17

609.640=60*11صٌدا شارع رٌاض الصلحمعمل ورقالشركة االهلٌة لمصنوعات الورق18

9014.460=20*1+70*21صٌدا طلعة المحافظتحمٌص وتغلٌف وتوزٌع اغذٌةالشركة اللبنانٌة للتغذٌة المبتكرة19

بستان الكبٌر بناٌه عزام بجانب ملحمه معمل كلٌنكسالعز20

الدٌماسً
11*60=609.640

صٌدا الهاللٌة شارع البلدٌة شارع أحمد معالجة ادمانالمجلس االهلً لمكافحة االدمان21

نحولً
11*16=162.5620

المؤسسة الوطنٌة للرعاٌة اٱلجتماعٌة 22

والتأهٌل المهنً

 )مؤسسة غٌر حكومٌة 

روضات، عٌادة، برامج تثقٌفٌة 

..)

132.0820=13*11مخٌم عٌن الحلوة

274.3220=27*11شارع الست نفٌسة.  صٌدامطاحن حبوببن احمد نفاع23

صٌدا عبرا ، صٌدا السوق، صٌدا مقابل معمل+تجارةبن االخضر24

(معمل)المسلخ
21*60+1*20=8012.855

274.3220=27*11المدٌنة الصناعٌة القدٌمة/ صٌدا مطاحن حبوببن غسان نفاع25

25420=10*1+15*21مجدلٌون  قرب   البلدٌةمسجدجامع الرحمان مجدلٌون قرب البلدٌة26

جامع سٌد الشهداء حمزة بن عبد 27

المطلب

1001665=100*11عبرامسجد

عمل أكادٌمً  )جامعة خاصة صٌدا- جامعة الجنان 28

(تربوي 

قرب - خلف السراي الحكومً - صٌدا 

جمعٌة رعاٌة الٌتٌم
21*100+1*45=14523.2100

15524.8100=45*1+110*21صٌدا طرٌق المٌة ومٌةجمعٌة اجتماعٌة تربوٌة ثقافٌةجمعٌة صار بدا29

صٌدا مقابل مهنٌه صٌدا بناٌه مسعد تجاره لحوم وخضاره متلجهحسن اسماعٌل الدره30

عوض
11*80=8012.855

304.820=30*11صٌدا شارع ناتاشا سعدمحل حلوٌاتحلوٌات اسكندران31ً

معمل وصالة لبٌع الحلوٌات حلوٌات األسود32

العربٌة

203.220=20*11ساحة الشهداء

بجانب - شارع الست نفٌسة - صٌدا بٌع وصناعة الحلوٌاتحلوٌات األنوار33

جامع الروضة
11*45=457.230

20حراق فرنصٌدا زاروب نجاصهصناعة حلوٌات عربٌهحلوٌات البلد34

120صٌدا حً البرغوتفرن و معمل حلوٌاتحلوٌات البوشٌه35

21534.4140=80*1+135*21صٌدا مفرق المستشفى التركًحلوٌاتحلوٌات السمرة36

558.840=55*11صٌدا، زاروب النجاصةحلوٌات على انواعهاحلوٌات القصٌر37



1001665=100*11صٌدا الكورنٌش البحريحلوٌاتحلوٌات الٌمانً جرومٌه38

274.3220=27*11النبعه تجاه الحمام العسكريحلوٌات عربٌه ومصنع حلوٌاتحلوٌات رضا الرمالوي واوالده39

60096390=200*1+400*21صٌدا األولًحلوٌات ومطعم مأكوالتحلوٌات كنعان فرع األول40ً

le mall11*50=50835حً البراد خلف  محل حلوٌاتحلوٌات محمد قبالوي41

35056225=150*1+200*21صٌدا القناٌةحلوٌاتحلوٌات منٌر البابا42

1120صٌدا سهل الصباغتصنٌع حلوٌاتحلوٌات نسب43

حلوٌات وباتسري الفارس تأسسة عام 44

1979

معمل . معمل حلوٌات عربٌه 

معمل بوظه.حلوٌات فرنجً 

عٌن الحلوه الشارع التحانً قرب جامع 

النور
11*100=1001665

تصنٌع كواتم لمولدات  الكهرباء خالد محمد البٌطار45

 والخزنات

12720.3285=60*1+67*21صٌدا جسر سٌنٌق  مقابل البقاعً

20032130=35*1+165*21مجدلٌونزراعةختام حجازي46

220صٌدابٌع دجاج حً ومدبوحزاهر الشرٌف للزارعه والتجاره47

قسم الشؤون / سفارة دولة فلسطٌن 48

اإلجتماعٌة

1001665=30*1+70*٢21ط/ بناٌة هاشم / ساحة الشهداء إجتماعٌة

950152610=50*1+100*1+400*42استراد الشرقً قرب حلوٌات الباباادوات كهربائٌهسنتر قطب ست49ً

شركة الروان للمقاوالت العامة 50

والتجاره

مضخات مٌاه وصٌانة محطات 

المٌاه والمولدات الكهربائٌه

8012.855=40*22قرب الحسبه الشارع العام- صٌدا

457.230=45*11صٌدا سٌنٌقتحمٌص بنشركة انٌس محمد الحرٌري51

17528115=175*11صٌدا الكرنٌش البحريافران كعك أبو عربشركة سنابل الخٌر الصحٌة52

50080320=250*22الدكرمان قرب الحسبه- صٌدا مجبل باطونشركة صٌدا لالعمار معطً غروب53

609.640=60*11صٌدا ساحة القدس سنتر حجازيمعمل خٌاطة وصالة للموبٌعاتشركة معرض جمعة54

35056225=150*1+200*21صٌدا الكورنٌش البحريمطعم شاورماشورما المحطة55

1001665=100*11صٌدا قرب االلطًمعمل محارمغنى للتجارة العامة56

609.640=30*22صٌدا شارع حسام الدٌن الحرٌريبنفراس نفاع للتحارة57

50840=50*11صٌدا الست نفٌشة بناٌة الزعتريفرنفرن مناقٌش الجردل58ً

447.0430=22*22حارة صٌدالحامفرن وملحمة بعلبك59

8513.655=85*11مٌه ومٌهكنٌسهكنٌسه المٌه ومٌه كاثولٌك60

020سنتر العالٌلً  كرنٌش البحريمطعملسببونده61

220الفورنو هاللٌة طرٌق العامةمخبزلمٌاء لتجارة العامة62

56089.6360=60*1+150*1+350*31قرب المهنٌةمسجدمجمع الزهراء63



center point11*60=609.640صٌدا االولً  مقابل محمصةمحامص ابو دراع64

50840=10*1+40*21صٌدا قرب  جامع إلمام علًمحمصةمحمصة وبن اٌوب65

صٌدا   شارع  الخشبٌه قرب مطعم شركة تصنٌع األثاثمدٌنة نزٌه الظرٌف للمفروشات66

مكدناز
11*60=609.640

صٌدا بستان الكبٌر خلف حلوٌات البابا خدمات اجتماعٌه وثقافٌعمركز الدعوه االسالمٌه67

قرب سوبر ماركت النمٌري
21*100+1*27=12720.3285

15024100=50*1+100*21البستان الكبٌر جانب ثانوٌة اإلٌمانبٌت هللامسجد البزري68

457.230=45*11عبرا جامعه  الٌسوعٌهمسجدمسجد التقوى69

203.220=20*11مٌه ومٌهمسجدمسجد الرضوان70

27043.2175=60*2+150*31حً ست نفٌسهمسجدمسجد الروضه71

457.230=45*11.الشرحبٌل مسجدمسجد الشرحبٌل بن حسنه72

120تعمٌر التحتانًبٌت هللامسجد الموصلل73ً

609.640=60*11صٌدا مدٌنة العمالمسجد للعبادةمسجد الموصل74ً

1001665=100*11تلة سٌروبمؤسسة دٌنٌهمسجد جامع العثمان فً سٌروب75

22536145=225*11شارع بهاء الدٌن الحرٌريمسجدمسجد عائشه76

جمعٌة  )خٌاطة وتوزٌع البسة مشغل األم وسوق الخٌر77

(خٌرٌة

15024100=150*11برامٌة

مصنع رادٌاتورات للمولدات مصنع الحرٌري للرادٌاتورات78

واآللٌات

40*1+135*1+220*1+300*41صٌدا

=695
111.2450

8012.855=80*11صٌدا طرٌق البحريمطعممطعم العرب79ً

1001665=100*1211صٌدا الكورنٌش البحري سنتر مقاصد مطعممطعم باباغنوج80

25040160=250*11 سنتر غدارLIUصٌدا قرب جامعة مطعممطعم وكافٌه رٌماس81

71.1220=7*11صٌدا حً اسكندرانًصناعة الراحة والحلوٌاتمعامل زهٌر النقوزي82

304.820=30*11ساحت القدس صطر حجزمعمل خٌاطه وصالت مبٌعاتمعرض جمعة83

قٌاعة  الوسطى  تجاة   مستوصف  مفروشاتمفروشات حسن رامز ناصر84

مرعً أبو مرعً
11*160=16025.6105

406.430=40*11المدٌنة الصناعٌة االولىمعمل مفروشات وكالٌريمفروشات حسن مختار ناصر85

10516.870=35*1+70*21صٌدا مقابل الحسبةمطعم وملحمةملحمة ابو حمزة86

ٌّاعة بالقرب من الشاٌنً ستار- صٌدا (لحوم)ملحمة ملحمة خالد حبل87ً 203.220=20*11الق

/ موءسسة اثامة البٌالنً التجارٌة 88

فروج ابو كامل

/ اتوستراد الشماع مقابل موءسسة الشامٌةدواجن

جانب محمصة القرص
11*5=50.820



محطة مٌاه شرب ومغسل و مؤسسة  عفارة89

كراج

8012.855=80*11صٌدا البستان الكبٌر قرب مدرسة االٌمان

406.430=40*11صٌدا المدٌنة الصناعٌة االولىمخرطةمؤسسة التجهٌزات الحدٌثة للمٌكانٌك90

203.220=20*11صٌدا الفٌالت خلف بن اٌوبعالج صحة نفسٌة لالطفالمؤسسة بٌت اطفال الصمود91

406.430=40*11المدٌنة الصناعٌة  االولىمبٌع أخشابمؤسسة حلمً الحالق92

صناعة وبٌع الحلوٌات و البوظه مؤسسة حلوٌات عبد الغنً كنعان93

والكنافه

12019.280=120*11شارع رٌاض الصلح ساحة النجمه صٌدا

477.5235=20*1+27*21صٌدا حً البرادحلوٌات األزهارمؤسسة سعد الدٌن البركة94

15024100=150*11صٌدا السوق التجاريبٌع ملبوساتمؤسسة عقٌل إخوان95

خدمات زراعٌه ورش مبٌدات مؤسسة مصطفى الظابط96

زراعٌة لالراضً الزراعٌه 

والبساتٌن المثمره

9014.460=30*33مركزه صٌدا حً بستان الكبٌر

50840=10*1+40*21صٌدا زاروب النجاصة بناٌة رمضانصناعة القشطةمؤسسة ندٌن للتجارة97

50840=50*11صٌدا المدٌنة الصناعٌةمفروشات و تنجٌدمؤسسة ٌوسف أرقدان التجارٌة98

304.820=30*11پولفار نزٌه البزري بناٌه الشركه العالمٌهاقمشه تنجٌد وبراديمؤسسه الٌمان99ً

مؤسسه امٌن حجازي للتجاره 100

وصناعه العامه

اول فرع صٌدا ست نفٌسه تانٌه  فرع مكسرات وشوكوال

هاللٌه تالت فىع سٌروب
31*100+1*11+1*10=12119.3680

صٌدا قرب مبنى البلدٌه شارع حسام ادوات كهربائٌهمؤسسه سامً القطب التجارٌه101

الحرٌري
21*135+1*60=19531.2125

13521.690=30*1+40*1+65*31سٌنسق قرب مسلخ صٌدانجارهمؤسسه عبد العزٌز102

هٌئه النسائٌه للرعاٌه وتواصل 103

االجتماعً مختصر صله

جمعٌه خٌرٌه ومشغل خٌاطه 

ودورات التدربٌه

صٌدا حً البراد جنب الصلٌب االحمر 

401اللبنانً فرع 
11*60=609.640

8615


