
F الفئة

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

1Al Hallak StoresSuper Market Saida Al Sabbagh street 11*20=203.220

2Fame dental clinic جامعة قرب-  ظهر ابو لبٌب شارعاسنان اطباء عٌادة 

liu - ٢ ط حسنٌن بناٌة

11*15=152.420

3Garage vip   كاراج vip لدهان 

السٌارات

406.430=40*11سٌنٌق صٌداالسٌارات لدهان فرن

4Global parts group sarl203.220=20*11سكٌنً هالل بناٌة سٌنٌقمخرطة

5Grilld mt 101.620=10*11صٌدامطعم

6Il padrino 1252080=125*11صٌداوبوتٌك مطعم

7KFS Group sarl - 3al 

Fa7em Restaurant

406.430=40*11صٌدا حارة تعمٌر-  جباع طرٌقمطعم

8Salon darazi1الشماع اتوستراد  صٌدارجالً حالق ( kva)20

9Salon platinumCoiffure Saida/shohadaa area/facing 

labib abo daher medical 

center

11*20=203.220

10Studio1Showroom for 

furniture and lighting

Abra11*60=609.640

11Techno service lifts203.220=20*11الهاللٌة صٌدامصاعد وتركٌب تصنٌع

12Zoya121.9220=12*11الكبٌر بستانوحلوٌات مطعم

 حرٌري بناٌه الدكرمان حً صٌداسٌارات دهان فرنالحرٌري الدٌن عز احمد13

وزٌدان

21*40+1*5=457.230

457.230=45*11الدكرمان حً صٌدامطعمكافٌه ارمٌد14

 بناٌة  الدندشلً محطة مقابل عبراسفر و سٌاحةسفر و لسٌاحة االسعد15

الدندشلً

11*5=5120



20واحد. مولدالحسبه. قرب.  صٌدارخام. تفصٌلالبشتاوي16

 ط الفنٌة بناٌة الشرقً البولفار صٌداوصٌانة تجارةالمكتبٌة لالالت الجدٌدة الشركه17

٢

11*13=132.0820

172.7220=17*11القدس سحة صٌدامفروشواتالعامة لتجارة الصاح18

 االولى الصناعٌة المدٌنة-صٌداللسٌارت اكسسوار توزٌعالعامة للتجارة القمة19

العبداوي زجاج بجانب

120

33553.6215=135*1+200*21القدٌم المسلخ صٌداالجلود دباغةتانٌري حبل20ً

304.820=30*11الشهداء ساحة  ٢  ١   الفوقه البوبهزٌنه  واسماك طٌور بٌعالطٌور دنٌا21

406.430=40*11دالعه شارعتصوٌر ستدٌوالصفدٌه نزٌه ستدٌو22

 شركه قرب المحافظ طلعت هاللٌهمنشرهجمعه محمود سلٌم23

الكهربا

11*27=274.3220

1001665=100*11الكبٌر بستانتجارٌه مؤسسهالنمٌري كاركت سوبر24

 واجبان غذائٌة مواد مبٌعالهاللٌة_عفارة بالل ماركت سوبر25

والبان

 بلدٌة قرب. قضاءصٌدا الهاللٌة

الهاللٌة

11*17=172.7220

 بناٌم الكهرباء شركة قرب صٌداسوبرماركتنصار ابراهٌم سوبرماركت26

المصباح

11*80=8012.855

6510.445=65*11حمود مستشفى. شارعسوبرماركتالبلطجً سوبرماركت27

 مسجد قرب ، العبد مكسر صٌداصناعة و تجارةالبزري حمزة ابناء شركة28

الحرٌري

21*27+1*25=528.3240

15024100=150*11سعد معروف شارع سٌنٌق صٌدامحركات قطع تصلٌح و بٌعفٌل و بٌطار شركة29

6510.445=65*11رٌان تمور  القٌاعة صٌداتمور تغلٌف و تعبئةالكلش سامً شركة30

20البحر كورنٌش ، صٌدامنشرةسكاكٌنة شركة31

 افران-  توٌنز صفدٌه شركه32

مولٌنوس

 بناٌه-  الشرقً االتوستراد-  صٌداخبز معمل

1والبناء التجهٌز

1*80=8012.855

  مفرق بوجه البحر طرٌق غازٌهطحٌن توزٌعللغذاء مروه شركه33

الرجٌه

20

 الصناعه العالمٌه معتوق شركه34

م. م. ش والمقاوالت والتجار

 ومقوالت وصناعه حداده

عامه

 قرب صٌدا حاره تعمٌر   صٌدا

الصحٌه لالدواد صالح محمود

11*50=50835

 المنجور صناعة محللاللمنٌزم صالكو35

االلمنٌوم

25420=25*11سٌنٌق جسر صٌدا



 عل مطعم مقابل الحاره تعمٌر صٌدانسائً كوفٌرللسٌدات ٌونس نادر صالون36

فحم

11*25=25420

 للبرادي ابوظهر صالح37

والمفروشات

25420=25*11الشهداء ساحةكنبٌات تنجٌد و خٌاطة معمل

203.220=20*11الشرقً االستراد صٌداصٌدلهدانً صٌدلٌه38

17AMP20الدندشلً زاهر ابو بناٌه عبراالسكافً الغنً عبد39

274.3220=27*11البحرٌة القلعة مقابل صٌداالعبد ابو مطعمالصباغ محمود المول عبد40

 ستارة الشاٌن بجانب التحتا قٌاعةسابقا اموال تحوٌلللتجارة عدلون41ً

االعراس صالة

11*17=172.7220

 الجبان ومحل ماركت مٌنًماركت عل42ً

 دجاج ومحل والبان

ومستودعات

609.640=60*11االمركان طلعة الفٌالت صٌدا

71.1220=7*11لبنان مصرف خلفأسنان عٌادةاسنان عٌادة43

 الشارع_  الحلوة عٌن  مخٌم_  صٌداأسنان عٌادةاألسنان لطب المٌعاري عٌادة44

 مدرسة مقابل عكبرة الفوقانً،حً

عامر بن مرج

11*6=6120

20واحد مولدالعام الطرٌق عبئاومناقٌش افرنجً خبز فرنرشٌد ابو فرن45

 مستشفى خلف الهبة مشارٌعمسجد+  فرنالهبة مسجد+  شناعه فرن46

الهمشري

11*40=406.430

274.3220=27*11المصطفى صٌدلٌة بجانب الفٌالومعجنات مناقٌش فرنمستو محمد فرن47

120الكهرباء شركة خلف البراد حًفرن و فول مطعمالزعٌم فول48

19531.2125=65*1+130*21مجدلٌون صٌدازراعٌهحجازي ختام فٌال49

1001665=100*11الفا شركه قرب الشرقً استراد صٌدامطعمكوكتٌال50

5120=5*11صٌدا حارهمطعملقموش51ً

20ٌومً لتٌر100 1كبٌر بستان صٌدافرن دهان طراوي مؤسهظاهر علً محمد52

274.3220=27*11الشاكرٌةللدواجن مؤسسةالشرٌف ٌوسف محمد53

71.1220=7*11ارضً ط كالو بناٌة الوسطانً صٌدامختبرلالسنان كالو محمد مختبر54

 المستشفى قبل االمرٌكان دوارماركت سوبرالوسٌم مخزن55

الحكومً

11*140=14022.490



 الدٌن سعد سلٌم الدكتور مركز56

رمضان

 زروب-  الشهداء ساحة-  صٌداطبً مركز

واطرق ظهر ابو بناٌة-   النجاصة

22*20=406.430

203.220=20*11سٌنٌق الجدٌد، الصناعٌة  المدٌنةسٌارات صٌانةالسٌارات لصٌانة الدنب مركز57

6120=6*11حمود مستشفى قرب القدس شارع وطبٌة صحٌة خدماتالرازي مستوصف58

203.220=20*11الفوار صٌدانساءٌة البسة خٌاطةلاللبسة رمضان مشغل59

20(blank)(blank)مطعمراشد األمٌر مطعم60

 افران مقابل العام الشارع عبرامطعمالحالق مطعم61

شمسٌن

11*45=457.230

 3Sمؤسسة+ صٌدون مطعم62

GROUP

457.230=45*11التجاري السوق صٌداخلٌوي هواتف مبٌع+ مطعم

8513.655=85*11اللبنانٌة الجامعة صٌدامطعمنٌنار مطعم63

304.820=30*11االولى الصناعٌه المدٌنهنجارهشرف عماد مفروشات64

406.430=40*11اللبنانٌة الجامعة صٌدامكتبةالجامعة مكتبة65

 تصوٌر ومركز مكتبةالولٌد مكتبة66

مستندات

365.7625=9*1+17*11اللبنانٌة الجامعة قرب   صٌدا

203.220=20*11االوقاف شارع صٌدالحوم تجارتظهر ابو ملحمه67

 للصناعه البابا علً محمد موسسه68

والتجاره

 وتصنٌع معادن خراطه

للبناء ومعدات عربات

 قرب الجدٌده الصناعٌه المدٌنه

الراعً مستشفى

21*100+1*60=16025.6105

152.420=15*11الصناغٌه المدٌنهبهارات ومطاحن بن محمص.........مؤسسة69

الشهداء ساحه. صٌدا اول فرعوالخلٌوي.للتشرٌج مؤسسهوالخلٌوي للتشرٌج ابوسمرا مؤسسة70

 نادي قرب ومٌه المٌه ثانً فرع

الضباط

22*20=406.430

 مفرق الجدٌدة الصناعٌة المدٌنة صٌدافرنجٌة حدادةضافر بدوٌمحمد احمد مؤسسة71

مغدوشة

11*50=50835

, صٌدا, الحرٌري ملعب بجانب, قٌاعةسوبرماركتالقوام حسن احمد مؤسسة72

لبنان

21*75+1*35=11017.675



 جامع قبل العام الطرٌق سٌروبماركت سوبرالسعدي مؤسسة73

العثمان

11*40=406.430

203.220=20*11الضباط نادي خلف ومٌة المٌة طرٌقوبوٌا حدادةعصفور مؤسسة74

609.640=60*11العدل قصر قرب صٌدامٌاه توزٌعلبنان عٌزن مؤسسة75

406.430=40*11سبٌنٌس قرب صٌدادجاج محلعٌطور مؤسسة76

304.820=30*11الغاز شركة قبل صٌداسٌارت كهرباءعفارة غسان مؤسسة77

 التجارٌة صالح فضل مؤسسة78

م.م.ش

غرفة جانب دكرمان صٌدا .١البناء مواد جمٌع تجارة  

والصناعة التجارة  

البالط صالة  صٌدا حارة .٢  

الحدٌد مستودع صٌدا حارة .٣  

المنزل صٌدا حارة .٤

النجمة ساحة صٌدا مكتب .٥  

ماروالٌاس تلة صٌدا حارة .٦  

بالط مستودع

61*100+1*50+1*60+1*65+1

*10+1*30=315
50.4205

 للصوتٌات النقٌب ممدوح مؤسسة79

والمرئٌات

 لالرسال ابراج تاجٌر

 على واالشراف وتشغٌل

المستأجرة للشركات للمعدات

12019.280=120*11سنتر هول ستً صٌدا

152.420=15*11الزهراء مجمع صٌدامٌكانٌنكباشا اجامكو مؤسسه80

 معمل قرب البحري استراد صٌداعلف تصنٌعوصناعه للتجاره الحرٌري مؤسسه81

الغاز

11*150=15024100

609.640=60*11الدٌن حسام شارعاعراس فساتٌن محلالعامه للتجاره الزعتري مؤسسه82

50835=50*11الحكومً مستشفى مقابلللحوم تجارهواللحوم للدواجن حبلً مؤسسه83

25420=25*11الصدٌق بكر ابو جامع قربمطعمشوقً شاورما مؤسسه84

274.3220=27*11شرٌتح بناٌه النافعه قرب برامٌهسٌارات نمرغروب شرٌتح مؤسسه85

1001665=100*11العبد مكسر صٌدامطعمفٌنوس مؤسسه86

3265


