
D الفئة

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

1001665=100*11الغازٌةوافكادو حامض بستانحجازي حسن ابراهٌم    1

2 power gymGym203.220=20*11عبرا

3Abo zaher furniture558.840=5*1+10*1+40*31النداف شارع صٌدامفروشات مصنع

4AgritopiaAgriculture Majdelyoun street nb 3

Elman 

21*30+1*15=457.230

5Al hag for industry16.52.6420=5.5*33الفوار  صٌداوفرنجٌة صناعٌة حدادة

6Alfa tridnk609.640=60*11سعد معروف شارع صٌدابلجمله العاب مبٌت

7Automation control sarlElectrical contractor 

and panel building

 الثقافً  المركز طلعة  الهاللٌة صٌدا

األرضً الطابق سٌدو ابو بناٌة 

11*30=304.820

8Boulevard Mall SalMallEastern Boulevard street 

facing al baba sweets 

21*350+1*250=60096385

9Casa cafeCoffe shop304.820=30*11المدى بناٌة_  البحري الكورنٌش

10Chicken market6120=6*11العام الطرٌق عبرادواجن بٌع

11Cmcco406.430=40*11دروٌش كافٌه مقابل الشعبً مسبحهندسٌه شركه

12Cups restaurant & coffee  

shope

 الطرٌق ، الخروبً كوع بعد هاللٌة،وكافتٌرٌا مطعم

الغنً عبد بناٌة ، العام

11*45=457.230

13Dental design leb457.230=45*11التجاري. السوق. صٌدااسنان مختبر

14DR.Bassil Clinic120الحكومً مستشفى بجانب-  صٌداطبٌة عٌادة

15Fratelli cafe and restaurant 15024100=150*11فوربً قٌاعةومطعم كافٌه

16GA100020االوقاف شارع صٌداالبسة



17GENTS609.640=60*11الشرقً األوتسترادملبوسات محل

18Gold gym 1609.640=60*11مجدلٌون صٌدارٌاضً نادي

19Green and indastrial 

solution 

1001665=100*11القطب مقابل الوصطانً ،حً صٌدانفطٌة مواد تصدٌر و استراد

20Ibrahim Beauty Center203.220=20*11النقٌب مستشفى بجانب الهاللٌه صٌداتجمٌل

21Kadmous toyzToyzSaida shara M3arouf sa3ad

Kourb gourfat ltjara 

wlsanaah

21*60+1*45=10516.870

22Kampowerالصوت كواتم تصنٌع 

الكهرباء لمولدات

20032130=100*22سٌنٌق صٌدا

23Karam20واحد مولدقصب مستشفى قرب الهاللٌةللسكن مبنى

24Kingoo و صٌدا فً انترنت  توزٌع 

 محل-  مطبعة-  ضوحٌها

تلفونات

LIU32*17.5+1*20=558.840 جامعة قرب-  صٌدا

25Laptop - Raghid MakkawiComputer software 

and hardware with 

services 

 بناٌة-  شهاب فوءاد شارع-  صٌدا

البقاعً ماركت سوبر قرب البتوب

11*47=477.5230

26Le ciel cafe Coffee shop صٌدلٌة مقابل عام شارع الهاللٌة 

 Saida main road al مشموشً

helaliyi

11*30=304.820

27Leen ZAATAR FURNITURE1001665=40*1+60*21االولى الصناعٌة المدٌنة-صٌدامفروشات شركة

28Littleland الطابق السالم، حدٌقة مبنى الهاللٌة،أطفال حضانة 

1األرضً

1*26=264.1620

29Powercell.comتجارة ، تاتش شركة وكٌل 

اموال تحوٌل ، الكترونٌات

 بناٌة الشرقً، صٌدا،البولڤار

ارضً الغزاوي،ط

11*30=304.820

30Premium dental clinicسنار الشرقً االوتوستراد صٌداأسنان عٌادة 

للغللٌلً

11*45=457.230

31Print Land457.230=45*11مٌرامار بناٌة-  الشماع اوتوسترادالطباعة



32Provision productions صور االعراس انتاج شركة 

فٌدٌو و

 مستشفى بقرب الشهداء ساحة صٌدا

ضهر ابو لبٌب

11*10=101.620

33Rock&roll parkCafe and fun centerSaida Qayaaa11*60=609.640

34Salim design13521.690=135*11المهنٌة مقابل المهنٌة شارع صٌدااخشاب معمل

35Sapatariaقرب الصلح رٌاض شارع صٌدااحذٌة محل 

جودي

11*100=1001665

36Skaff group S.A.LFabric and furniture Saida , Nazih El-Bizri  

highway 

11*60=609.640

37Sleiman for logistics and 

distribution 

Logistics and 

distribution 

Abra near the municipality 11*125=1252080

38Smarty toys1001665=100*11للصٌرفة حالوي قرب  صٌداالعاب محمل

39Toy mall1001665=100*11فاسكو سنتر   العربً دوار صٌداالعاب محل

40World Gym Sidongym بوجه- الحلبً مشارٌع-العبد مكسر 

كافٌه ورد

11*150=15024100

41Yara gardenقرب  اللبنانٌة الجامعة  خلف  صٌدازراعً مشتل 

ماكدونالد

11*70=7011.250

203.220=20*11صٌدا حسبةخضار محلالزعتري محمود الدٌن عز ابناء42

609.640=60*11عنتر محطه مقابل جزٌن طرٌق صٌداوالشتول االرهار مبٌعالحرٌري ازهار43

 تمثال مقابل_ الفوقا بوابة_  صٌدااكادٌمً تعلٌمٌونس رفٌق اكادمٌة44

سعد معروف

11*100=1001665

1001665=100*11بقسطازراعةاكروتٌكا45

81.2820=8*11الدندشلً بناٌة نفٌسة الستة حًسفر و سٌاحةسفر و لسٌاحة االسعد46

274.3220=27*11الصناعٌه المدٌنهفرنجٌه حدادهالمعدنٌه لألعمال االمانه47

 زٌدان مغهد العربً دوار صٌداللمبانً  زجاج تفصٌلللزجاج البص48

سفلً اول طابق المهنً

11*60=609.640

 انواع جمٌع-  عامة تجارةالعامة للتجارة الخربٌط49ً

..البناء مواد

120القرٌة

25040160=250*11القدٌمه صٌدا سوقالبسه تجارهالدورادو50

20واحد مولد59 المحل رقم صٌدا حسبةتجارةابناءعم السوس51ً

 العالمٌة بناٌة, الشرقً االتسترادمقاوالت و بناء شركةلالعمار العالمٌة الشركة52

االول الطابق لالعمار

11*60=609.640



 و انترنت صٌانة و مبٌعللمتاجرة العالمٌة الشركة53

مالٌة وتحوٌالت هواتف

 عبد   بناٌة,  الشرقً االتستراد

االرضً الطابق الوهاب

11*40=406.430

 و للطباعة العربٌة المؤسسة54

التوضٌب

 و مطاعم تجهٌز و مطبعة

أفران

50835=20*1+30*21الشماع أوتوستراد أول صٌدا

 مسجد  بجانب  الحسبة قرب    صٌدازراعً مشتلغروب  الهبة55

المصطفى

11*150=15024100

020العاللٌلً سنترمطعمالراٌه اهل56

8012.855=80*11الصنوبر قعقاعٌةوأفوكا حمضٌات بستانالصباح مالك بستان57

203.220=20*11حسنٌن بناٌة السراي خلف صٌداوقاوالت هندسة مكتبوارتجارة للهندسة بعاصٌري58

406.430=40*11الشماع بناٌة ٢١٣ شارع الشرحبٌلمنزلطوابق ٥ بناٌة59

 فٌال ،قرب٣ رقم ،شارع مجدلٌونسكنً مبنىزٌنب أبو بناٌة60

العزي

11*20=203.220

 المرحوم المفتى منزل قرب الهاللٌهسكنى مبنىزٌنب ابو بناٌة61

الدٌن جالل سلٌم

11*135=13521.690

457.230=45*11حنٌنه بناٌة- الصلح رٌاض شارعسكنً مبنىحنٌنه رفٌق الدكتور بناٌة62

15024100=150*11الهاللٌةطوابق 6  سكنٌة بناٌةالغنى بناٌة63

8012.855=80*11البسام مقابل القناٌة صٌداسكنً مبنىالكلش بناٌة64

  على ، كوٌن محطة بوجه  الهاللٌة،محالت مع سكنٌة بناٌةالمشرف بناٌة65

جنوب شرق المفرق زاوٌة

11*135=13521.690

6510.445=65*11البرٌه القلعه مقابل الفوقا البواباسكنً مبنىالقلعه برج بناٌة66

8012.855=80*١٠١11 شارع الجٌش طرٌق الشرحبٌلٌكنً مبنىالعزٌز وعبد حجٌري بناٌة67

 blue، مقابل-     البراد حًمؤسسة لٌست و للسكنللسكن دندشلً بناٌة68

mission organization .على 

 خرٌجً جمعٌة االول الطابق

 العقار على قائمة البناٌة. المقاصد

.الوسطانً منطقة من  ١٣١١

21*42=426.7230

304.820=30*11زٌدان بناٌة ، سنتر صٌدا بناٌة خلفللبناٌة مولد(محلٌن و بٌوت 5) زٌدان بناٌة69

 قبل  مول صٌدا  بعد الوسطانًسكنً مبنى1329 الرامً زٌدان بناٌة70

الجندولٌن

11*63=6310.145



 جامع قرب الجٌش نزلة. الشرحبٌلخاصه بناٌهشباٌطه بناٌة71

حجازي هند

11*100=1001665

 صٌدلٌة مقابل/العام الطرٌق/الهاللٌهسكنً مبنىالحرٌري مصطفى بناٌة72

مشموشً

11*100=1001665

121.9220=12*11صٌدا- الوسطانًسكنً بناءالبستان بناٌه73

 مكتبة مقابل الشرقً استردادقهوةبولٌفار74

العصرٌة

11*40=406.430

 بجانب الصناعٌه المدٌنه-سٌنٌق صٌداصناعهمٌكانٌك هٌدرو بٌطار75

 مكان/ غملوش وكادو  جبٌلً شركة

الراعً مستشفى مقابل اخر

33*13=396.2430

 شرحبٌل جانب-  بقسطا-  شرحبٌلمكتبٌة ومفروشات مطابخل.م.ش إنترناشٌونال بٌم76

2ماركت

1*100+1*50=15024100

ٌّة77 304.820=30*11بقسطاتربوٌة مؤسسةسٌتً غاردن ثانو

 بجانب مجدلٌون، آخر الدلب عٌنتعلٌمٌة تربوٌةالفرقان ثانوٌة78

الدٌن جالل المفتً فٌال

21*50+1*45=9515.265

558.840=55*11 بلوك اول  الثانٌة الصناعٌةنجارة فبركةالبابا القادر عبد خالد79

406.430=40*11الزٌتون معصرت جنب قرٌهرخام معملللرخام بلطه دال80ً

 مقابل البصاصٌري حً صٌداالذهب صاناعة معملبعاصٌري زٌاد دان81ً

االمان و العلم مدرسة

11*13=132.0820

304.820=30*11الفوقه البوابهوطٌور اسماك بٌعاالسماك وعالم الطٌور دنٌا82

203.220=20*11النجمة ساحة صٌدا،ترٌات و مفروشاتالبٌطار دٌوان83

 ،وتغٌٌر قلب عملٌه احرىقدورة الدٌن سعد84

 اصابته ،مع شراٌن ثالث

، بجلطه

304.820=30*١11ط هللا رزق ،بناٌه الفوقا بوابه صٌدا

 سنتر قرب الشرقً االوستراد صٌداالسن كبار سكنً مبنىاحمد علً بناٌة سكان85

 ولٌد معرض بناٌة نفس بوٌنت

للسٌارات ماضً

11*27=274.3220

38060.8245=40*1+90*1+250*31مجدلٌون-  صٌدامطعمم. م. ش  بلو دارك مطاعم سلسلة86

سبٌنس تقاطعمطاعمالسٌد سناك87
4

1*500+2*400+1*200=1500240960



304.820=30*11الحرٌري الدٌن حسام شارعتجاري مجمعالتجاري السعٌد سنتر88

304.820=30*11المحامٌن  بناٌة  الكبٌر البستانوالمقاوالت البناءسٌكوٌنس89

7011.245=70*11.صٌداللقاءات ومكان سٌنمااشبٌلٌا سٌنما90

50080320=500*1النجاصة زاروبة- صٌداتجارٌةللدخان البقاعً شركة91

 طٌران حجوزات تأمٌنوالسفر السٌاحة البهاء شركة92

سفر وتأشٌرات

406.430=40*11الكبٌر  البستان

 شاورما خلف الوسطانً حً  صٌدانقلٌاتالنقل لخدمات البٌالنً شركة93

المحطة

11*120=12019.280

 حسبة مقابل الدكرمان حً صٌداستانلٌس المنٌوم زجاجوالمراٌا للزجاج الشامٌة شركة94

الحٌاة أفران قرب  صٌدا

11*60=609.640

-صٌدا العامة للتجارة القلعة شركة95

السعودي ماهر

 بناٌة سعد معروف بولفار   صٌدابالجملة توزٌع دهانات تجارة

وبساط بدٌع

11*27=274.3220

 لتصنٌع عالمٌة شركةالعالمٌة المزاٌا شركة96

 منشرة أنواعه على األخشاب

كبٌرة واألت

25420=25*11الفوار/  صٌدا

1252080=125*11مغدوشه طرٌقفحم معملتٌوب إنتر شركة97

 و فالتر و زٌوت بٌعبترولٌوم أوج شركة98

محروقات

السراي خلف صٌدا

1

1*80=8012.855

8012.855=80*11التجاري السوق صٌداأحذٌةباتا شركة99

 وسٌرامٌك بالط مبٌعاخوان حجازي شركة100

صحٌه وادوات

 مفرق سعد معروف بولفار صٌدا

عوض مسعد بناٌة صٌدا مهنٌة

11*30=304.820

 تحت االولى الصناعٌة المدٌنةنجارة فبركة و تجارةالبابا القادر وعبد حسن شركة101

 رقم بلوك مباشرة علً االمام المسجد

١

11*27=274.3220

 البنك بناٌة الصلح رٌاض ارع صٌدابناء تعهداتوالتجارة للبناء دندشلً شركة102

٧ط للتجارة البنانً

11*27=274.3220

 من بالقرب الشرقً البولٌفار/صٌداواوالده زغٌب مجوهراتواوالده زغٌب شركة103

درزي بناٌة للسٌارات كٌا شركة

11*20=203.220

1001665=100*11العلً بناٌة القٌاعة صٌداعامة تجارةصالح ساكو شركة104

406.430=40*11المحامٌن بناٌة الكبٌر البستانوقاوالت بناء  شركةسٌكونس شركة105

1001665=100*11التجاري السوق. صٌدامنزلٌة ادوات بٌعالكهربائٌه لالدوات شرٌتح شركة106



شرحبٌل سوبرماركت جنب بقسطابالمقاوالتللهندسة شرٌتح شركة107

3

1*27+1*15+1*5=477.5235

609.640=60*11السراي دوار صٌداشمسٌة طاقة صحٌة ادواتالتجارءة الشٌخ ابو فاٌز شركة108

 بالط و صحٌة ادوات تجارةالنقوزي منٌر ماهر شركة109

بناء مواد و

304.820=30*11االنكلٌز مقبرة مقابل صٌدا

 عزت بناٌة-  الشهداء ساحة-  صٌدامقوالت و تعهداتسعد عزت محمد شركة110

سعد

11*30=304.820

 محمد المهندس حدٌقة مقابل صٌدااالٌلتسعد عزت محمد شركة111

السعودي

11*40=406.430

 بلدٌات اتحاد مع تعهدات.سعد عزت محمد شركة112

الزهرانً

14022.490=70*22السعودي حدٌقة  قرب  صٌدا

 مدٌنة قرب الدكرمان حً صٌدامشتلالمنى مشاتل شركة113

2المالهً

1*100+1*150=25040160

 والمقاوالت للتجارة نقوزي شركة114

م.م.ش

457.230=45*11الصباغ مستدٌرة - 2 الهٌثم بناٌةمركزٌة تدفئة-  صحٌة ادوات

 copy وطباعة نشر داراخوان الدٌن نور نوركو شركة115

center .قرطاسٌة تجارة

 كلٌه االبنانٌه الجامعة مقابل صٌدا

االداب

42*45+1*40+1*20=10516.870

 الدٌن عز محمود ابناء شركه116

الزعتري

1001665=100*11صٌدا حسبهخضار تجاره

طعان بناٌه الدٌن فخر شارع صٌداوسفر سٌاحٌه اعمالترافل اكسبرس شركه117

1

1*5=5120

 مكٌنات وتصلٌح مبٌعللتجاره حسٌن الحاج شركه118

صناعٌه

 حسٌن الحاج ،بناٌه الهاللٌه صٌدا

1 رقم

11*30=304.820

 مبنى سعد معروف بولٌفار صٌداشور اوف عملها تمارسشور اوف جات شركه119

جبٌلً

11*300=30048195

406.430=40*11الحسبه قرب صٌدارخامواوالده زوٌا فاروق شركه120

1001665=100*11الزمبٌل حً غازٌهمطابخ تجهٌزمطبخنا شركه121

 بجانب ، وسطى قٌاعة ، صٌداااللمنٌوم وتجارة اشغاللاللمنٌوم الشماس شرمة122

مرعً ابو مرعً مستوصف

11*30=304.820

609.640=60*11مجدلٌونصناعٌه أدوات مبٌعللخرضوات شما123

18028.8120=80*1+100*21اشمون مقابل صٌداوصالة مطعمادٌسٌا صالة124

609.640=60*11الاللٌه عبراحالقحسٌن صالون125



7011.250=70*11الحلوه عٌن تعمٌرحالقه صالونحالقه صالون126

203.220=20*11الهاللٌةنسائً صالونشمس سامر صالون127

120الشرقً االتوستراد صٌداومكتبة مطبعةالمكتبٌة لالدوات صفدٌة128

1001665=100*11القناٌهومطعم تجارٌه مولمول صفدٌه129

 ماركة سبر ،بجانب ،االمركان صٌدافزٌائً رجالً،معالج حالقالخدري صلون130

الوسٌم

11*15=152.420

29046.4190=60*1+230*21الحسبة طرٌق صٌداتربوي صرحالمؤمنٌن أم عائشة131

9014.460=90*11شرحبٌل صٌداالدخان و عقارات تجارةسالم عبد132

20ٌوجد السبٌنس قرب صٌداوتنظٌف الغذاٌه موادالجنوب عبر133

9014.460=90*11الصناعٌة مدٌنةالمفروشات صناعةعقدة ابو عفٌف عدنان134

 مقابل- الفوقانً الشارع- الحلوة عٌنأسنان عٌادةاألسنان لطب المٌعاري عٌادة135

عامر بن مرج مدرسة

11*6=6120

1001665=100*11غازٌةحلوٌات مصنعسوٌت غولد136

 على المفروشات تجارةالعامة للتجارة الرحمن عبد فادي137

- واالخشاب- انواعها

 واالدوات-والخرضوات

المنزلٌة

-  ومٌة المٌة منطقة-  صٌدا قضاء

 مبنى-  سٌروب شارع-  الزٌتونة حً

طحٌبش

11*30=304.820

 ومٌة المٌة  السكنً نادٌن مشروعانسانًعبدالرحمن فادي138

 صٌدا مقبرة مقابل العام الطرٌق

الجدٌدة

11*20=203.220

609.640=60*11الصناعٌة المدٌنة صٌدابوٌا و حدادةالحراري الكل ابو  فرن139

406.430=40*11الحسبة مقابل صٌداسٌارات دهانالسٌارات لدهان البابا حسن فرن140

 جامعة مقابل الشهداء ساحة  صٌداتصوٌرنور فوتو141

liu  1 لٌان بناٌة

11*17=172.7220

304.820=30*11صٌدامٌكانٌكٌة صناتةالخولً احمد فٌنكس142

10516.870=45*1+60*21سعد معروف  شارع صٌداالعاب سنترقدموس143

274.3220=27*11االول الصناعٌة المدٌنةخراطو سٌرات ودهان حدادزٌنب ابو ولٌد احمد كاراج144

 الدٌن سعد الحدٌث التقنً كراج145

البساط محمد

 كمٌونات وبوٌا حداده

واشتراكٌت

1001665=100*11سٌنٌق  الصناعٌه المدٌنه صٌدا

121.9220=12*11العثمان جامع قرب سٌروبسٌارات حدادهالعدلونً كراج146



11017.675=110*11الثانٌة الصناعٌة المدٌنةحدادةالبساط سعدالدٌن كراج147

609.640=60*11مول سبوت مقابل الشرقً االتسترادمصبغةغروب زون كلٌن

203.220=20*11صالحٌهمطعمكنكون148

 رٌاض شارع الوسطانً، صٌدا،سكنً مبنىالمدى بناٌة لجنة149

 نزٌه الدكتور منزل مقابل  الصلح،

البزري

11*100=1001665

1001665=100*11الشاكرٌه  صٌدامتحف(عوده موسسة) الصابون متحف150

120المختار مطعم قرب جنسناٌامدرسهالمطنٌة صٌدون مجرسه151

9014.460=30*1+60*21صٌدا حسبةبالجملة وفواكة خضار بٌعالزراعٌة الحرٌري مجموعة152

 الخلٌلً بناٌة الشرقً االوتوسترادالمجوهرات بٌععألالدٌن مجوهرات153

1الغرمتً حلواٌات قرب

1*5=5120

 و زٌت غٌار سٌارات غسٌلالرواس محطة154

 هوا تعبائة و فرش غسٌل

للدوالٌب

304.820=30*11صٌدون نزلة صٌدا

 صٌدا حسبة خلف الدكرمان صٌداعامه تجارةالتجاري الحرٌري محل155

الحرٌري مبنى

11*60=609.640

 السكاكر لبٌع مستودعللتجارة القطب هٌثم محل156

والمرطبات والشوكوالته

406.430=40*211 رقم شارع مجدولٌن

 للتجارة البصراوي فضل محالت157

العامة

203.220=20*11سعد ناتاشا شارع- صٌداخلٌوٌة أجهزة وصٌانة بٌع

172.7220=17*11العمال مدٌنةمفروشات صناعةالدٌن شمس ابراهٌم محمد158

20فوقا بوابا صٌدازرعً و كهربأي مواد نقلالبزري ٌوسف عٌد محمد159

406.440=40*11النجاصة شارع صٌداوبن محمصةناهد وبن محمصة160

132.0820=13*11حمود غسان صٌداوشوكال بزوراتالقرص محمصه161

172.7220=17*11االولى الصناعٌه المدٌنه صٌداللسٌارات فنٌه خراطهحنٌنه محمد     حنٌنه مخرطة162

457.230=45*11االولى الصناعٌه المدٌنة صٌداعامه مخرطةٌومس كرم مخرطة163

172.7220=17*11القدٌمة الصناعٌة المدٌنة صٌدافنٌة خراطةحنٌنة محمد مخرطة164

 العام الطرٌق-  ومٌه المٌه-  صٌداتعلٌمًاالستجابة مدرسة165

للضٌعه

22*27=548.6440

650104420=150*1+500*21االمركان دوارمدرسهاالمركان مدرسه166



274.3220=27*11النافعه شارع صٌداسٌارات لوحات صنعشرٌتح مركز167

 والصناعة للتجارة مركزصٌدا168

واوالده شما عدنان

274.3220=27*11دالعه شارع صٌداوصناعه تجارة

 بجانب األولى الصناعٌة المدٌنةللشاحنات صنادٌق صناعةسعدٌة طالب محمد مصنوعات169

علً االمام مسجد

11*40=406.430

 الحاج شارع-  القدس ساحة-  صٌداتجارٌة طباعةخٌزران مطبعة170

المصري بناٌة-  حافظ

11*30=304.820

220003201280البحري الطرٌق الرمٌلهمطعمبالمٌرا مطعم171

الصلح رٌاض شارعمطاعمالمستشار فلوكه مطعم172
3

1*500+1*200+1*150=850136550

liu11*250=25040160 جامعة مقابلطوابق ثالث من مؤلف مطعمرٌماس وكافٌة مطعم173

15024100=150*11التجاري السوق صٌدااحذٌة بٌعالدرزي معرض174

304.820=30*11القدس ساحت صٌدالاللبسة جمعة معرضجمعة معرض175

609.640=60*11السراي قرب صٌدالغات ومعهد حضانةللغات االمٌرٌكً معهد176

25420=25*11عبره صٌدامكتبةسمٌح مكتبة177

7011.245=30*1+40*21باتا قرب صٌدامكتبةعسٌران   صٌدا مكتبة178

24038.4155=40*1+50*2+100*41الدٌن فخر شارعمكتبهالعصرٌه مكتبه179

609.640=60*11البلدي الملعب حانب صٌدامنتزهالبلدي صٌدا منتزه180

 مشتل-  زراعٌة مؤسسةحشٌشو حسٌن موءسسة181

زراعٌة وخٌم زراعً

11017.675=20*1+40*1+50*31سعد معروف بولفار-  صٌدا

 و للتجارة الكبً نزٌه موؤسسة182

الصناعة

 و بدٌع بناٌة- سٌنٌق- الدكرمان- صٌداالمطابخ و االلمٌنٌوم صناعة

بساط

11*10=101.620

 للخراطة البطحٌش مؤسسة183

العامة والتعهدات

558.840=55*111 بلك الثانٌة الصناعٌة المدٌنةعامة خراطة

1252080=125*11سعد معروف شارع سٌنٌق صٌداحدٌد وقوالب جفصٌن مصنعللتجارة البٌطار مؤسسة184

  للهندسة الخولً مؤسسة185

concept

5120=5*11الحسبة قرب صٌداهندسة

 حلوٌات قرب. الشرقً االوتوسترادالعاب محلالزٌباوي مؤسسة186

البابا

11*140=14022.490

457.230=15*1+30*21صٌدا حسبةالفاكهة الخضارو سوقأهلل على المتوكلون مؤسسة187



 للصناعة الكلش حسن مؤسسة188

والتجارة

8513.655=85*11سٌنٌقفرنجٌة حدادة

609.640=60*11دالعة صٌداسٌارات زٌنةصباغ حسٌن مؤسسة189

 مقابل الكهرباء شركة قرب صٌداوسكاكر محمصةدراع ابو خالد مؤسسة190

الزعٌم فول

11*25=25420

274.3220=27*11سعد معروف بولفار سٌنٌقصناعٌة قطعالددا دٌب مؤسسة191

 و زٌدان بناٌة- البراد حً- صٌداالدٌكور اعمال كافةان دٌكور مؤسسة192

حرٌري

11*20=203.220

406.430=40*٢11ط الخولً بناٌة هاللٌةسٌغار استٌرادارناؤوط زٌاد مؤسسة193

274.3220=27*11الحكومً المستشفى قرب صٌداغٌار وقطع دركسون مٌزانالجعفٌل زٌاد مؤسسة194

 للتجارة عكاوي طه مؤسسة195

والمقاوالت

203.220=20*11االولى الصناعٌة المدٌنةمعادن وتلحٌم حدادة

 سٌارات مغسل-  عامه تجارةالعامة للتجارة عفاره مؤسسة196

مٌاه معمل- 

12019.280=60*22الكبٌر بستان صٌدا

609.640=60*11النجاصة حً صٌداسٌارات زٌنةصباغ غسان مؤسسة197

 ومستلزمات االلعاب تجارةالتجارٌة غملوش كادو مؤسسة198

الغذائٌة والمواد االطفال

 زٌدان سنتر سعد معروف استراد

 الروابً شركة مللك وحرٌري

العقارٌة

22*85=17027.2110

 شركة مقابل الشرقً اتوستراد صٌداعامة تجارةلالطارات كساب مؤسسة199

الفا

11*10=101.620

 نساءي صالونالتجارٌة مانٌال مؤسسة200

تجمٌل ومستحضرات

 LE خلف  السنٌورة بناٌة السكة خط

MALL الدادا صالون بجانب 

حنقٌر وسحلب

22*7=142.2420

 لصناعة جرادي محمد مؤسسة201

الباطون جباللت

-باطون جباالت صناعة

 فرز-  كهرباء لحام- خراطة

مسننات

 قرب بدٌع و بساط صٌدون بناٌة

العربً صابون معمل

11*50=50840

 بجانب البحري االتوستراد صٌدامنزلٌة ادوات ، عامة تجارةابوزٌنب شفٌق محمد مؤسسة202

الرمالوي حلوٌات

11*20=203.220

609.640=60*11سابقا شهرزاد سنما خلف صٌداسجاد مغسلللسجاد العٌون نور مؤسسة203

 التجارٌة االلطً ٌحٌى مؤسسة204

"Milano-in"

Saida11*45=457.230احذٌه و ألبسه تجارة

274.3220=27*11سٌنٌق  صٌداحدٌدٌة اعمار محلالبتكجً مؤسسسة205



25040160=250*11القدٌمه صٌداالبسه تجارهالمصري مؤسسه206

 مدٌنه مغدوشه مفرق مصنعوبهارات وبن بزوراتغسان بن مؤسسه207

العام الطرٌق وعبرا الثانٌه الصناعٌه

21*60+1*8=6810.8845

20032130=200*11االشرفٌه طرٌق  ومٌه مٌه اولورخام حجارضاهر سمٌح مؤسسه208

 النقوزي الرحمن عبد مؤسسه209

للتجارٌه

1001665=100*11الخروبً كوع جزٌن طرٌق هاللٌهصحٌه ادوات

 قبور و ولحدات ورخام بالطعرابً مؤسسه210

التسالمٌه سبروب مقبره لزوم

406.430=40*11البرامٌه صٌدا

15024100=150*11السوق صبداالبسه تجارهاخوان عقٌل مؤسسه211

 للتجاره الكبً نزٌه مؤسسه212

والصناعه

 بدٌع بناٌة دكرمان سٌنٌق منطقةومطابخ المنٌوم صناعة

وبساط

11*10=101.620

304.820=30*11كنعان حلوٌات قرب البلدٌه بوجهاحذٌه تجارهجودي نبٌه213

25040160=100*1+150*21البحري الكورنٌشالتأمٌن و البناء معامالتالمهندسٌن نقابة214

 أبو بناٌة شمسٌن فرن قرب عبرامطعمالجردلً هالل215

زٌنب

11*32=325.1225

10516.870=45*1+60*21مجدلٌونالسال وصالة فٌالالصالح ولٌد216

 و استراد-  عامة تجارةالتجارٌة الحرٌري ٌحٌى217

 جمٌع-  خرضوات-  تصدٌر

 قطع جمٌع-   النعادن انواع

البالستٌك تدوٌر-  الكهرباء

 حسبة خلف-  الدكرمان حً-  صٌدا

صٌدا

320

120اللبنانٌة الجامعة مفرق صٌدامكتبةمنعم خلٌل ٌوسف218

406.430=40*11الفوقا.البوابة.القلعه.بناٌة.صٌداصناعً تبرٌدبٌضون.ٌوسف219
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