
أوج-  حبلي خضر محطة

2021 آب 25 في صيداساعات 4.5=  التدوير ساعاتالمولدات أصحاب جدول

التوزيع حصة/ ليترالساعة/  ليترKVA المولدات قوةالمولدات عددالمنطقةالمولد صاحب اسمالرقم

25004001100=500*55الصلح رٌاض شارع-  نفٌسة الستسمهون جمال

الصوص عبد

 باب-  األربعٌن رجال حً-  الكنان حً

 ) الزوٌتٌنً حً-  الجباعً حً-  السراي

(القدٌمة صٌدا

22*500=1000160440

30004801320=500*66سٌروبعكاوي وسٌم 

سٌدو أبو محمد
-  الصالحٌة-  كفرجرة-  بري نبٌه جادة

شوالٌق-  مجدلٌون

4+1+1+1+1+

2=10
4*500+1*450+1*400*1*350+1*

300+2*250= 4000
6400

15002400=500*33الهاللٌةسٌدو أبو محمد

2الموصللً جامع قرب التعمٌرسنبل نبٌه
2=           (1*500+1*400)=900

144400

الدنان وفٌق

 البرٌة القلعة-  الزوٌتٌنً حً-  الجباعً حً

 نزلة-  صٌدون نزلة - (القدٌمة صٌدا )

 السٌم درب-  نفٌسة الست حً-  البرجً

مارٌا مطغم قرب السٌم درب-  الضٌعة

8

8=         
(1*650+1*500+1*350+1*300+1*

200+1*160+2*100)=2360    3781040

50080220=500*11دالعة-  حافظ الحاجمنصور صالح

900144400=(400*1+500*1)           =22الفوار-  التعمٌردحدولً سلٌم

650104290=400*1+250*21=1+1الفوارهالل وسام

1752880=(175*1)                           =11الحلوة عٌن تعمٌربتكجً مصطفى

1800288800=500*2+800*31=2+1الهمشري مستشفى مفرقدهشة سامر



250080220=1+1البلدٌة خلف ومٌة المٌةجلٌان وسعٌد موسى الٌاس جورج

125040110التحتا األشرفٌة-  ومٌة المٌةسٌقلً بشارة نقوال

21502470=1+1األشرفٌة حً-  ومٌة المٌةفرنسٌس جرجس نخلة

40064180=(400*1)                           =11الحلوة عٌن تعمٌرفقٌه وأحمد المصري محمد

 بظاظو ومحمود السقا ابراهٌم

التوفٌر اشتراكات
1دالعة

1=                           (1*300)=300
48135

1بعاصٌري-  الصباغ سهلوالحرٌري السقا ابراهٌم اشتراكات
1=                             (1*500) 

=500
80220

1150104290=150*1 + 500*32=1+2النجمة ساحة+  الفناٌةالمصري محمد

بوجً علً

-  النبعة حً- سعد معروف مدرسة محٌط

-  المحطة شاورما محٌد-  العدل قصر محٌط

 زاروب- نفٌسة الست حً-  الكبٌر بستان

النجاصة

1616*500=800012800

البٌطار منٌر
-  سعد معروف متوسطة-  الكبٌر بستان

االسالمٌة الجماعة مركز محٌط
4

4=         
(1*150+1*135+1*100+1*60)=44

5    

72200

العكاوي محمد

-  دالعة-  النجاصة زاروب-  الزهور حً

 قرب+ الفوار الٌاس مار تلة-  حافظ الحاج

سبٌنس

10
10=            
(8*500+1*250+1*100)=4350  6961915

2000320880=500*44الكهرباء شركة محٌطالصوص داوود محمد

1000160440=500*22االنكلٌز مقبرة-  الزهور حًالبٌالنً أحمد

األٌوبً ابراهٌم
 مقبرة-  الزهور حً-  حافظ الحاج-  دالعة

االنكلٌز
3

3=         
(1*400+1*250+1*650)=1300    

208575

حلٌحل نضال

 المدٌنة خط-  الخدمات خط/  السراي

 قرب-  الغازٌة-  الحسبة منطقة-  الصناعٌة

 وخط العربً صابون ومعمل صٌدا مسلخ

الصناعٌة المدٌنة

8

8= 
(1*400+1*250+1*800+1*500+1*

365+1*500+1*600+1*250)=3665                                        5871615

كعوش لؤي-  الحنفً جهاد
 بناٌة-  النجاصة زاروب-  الزهور حً

حافظ والحاج دالعة-  القدس روابً
1

1=                                          
(1*500)=500

80220

37506001650=250*1+500*87=1+7الخروبً كوع-  الٌسوعٌة-  الهاللٌةسعد عماد



5331470      3330=(150*1+500*1+670*4) =66الهاللٌةهللا العبد حسان

1000160440=500*22العبد مكسرهللا العبد حسان

الرفاعً عادل
 الكورنٌش -(القدٌمة صٌدا) السراي باب

البحري
22*500=1000160440

األسطة رجب
 حً-  األربعٌن رجال حً-  الكنان حً

(القدٌمة صٌدا ) الزوٌتٌنً حً-  الجباعً
1+2=31*350+2*250=850136375

35056155=350*11دالعة-  حافظ الحاجمنصور لؤي

700112310=350*22القدٌمة صٌداحنقٌر محمد

40006401760=500*88عبراالعكاوي طارق

السن مصطفى
 صٌدا مسلخ قرب-  الغازٌة-  الحسبة منطقة

العربً صابون ومعمل
1+1=21*250+1*20072200

2000320880=500*44البرامٌة كٌلو راضً

60096265=300*22الضٌعة عبراعبدو جان

مجدلٌون-  بقسطاسلٌمان عمر
1+3+2+1+1=

8
1*700+3*500+2*250+1*350+1*

150 =3200
5121410

1000160440=500*22مجدلٌون-  الضٌعة عبراسرٌة ابراهٌم

                                          =11السٌم دربسكرٌة أحمد
(1*160)=160

2675

25040110=250*11السٌم دربالسٌم درب بلدٌة

900144400=450*22الدلب عٌنحلٌحل حبٌب

1352265*11الصباغ سهلماردٌنً ابراهٌم أحمد

42720*11الشٌخ أبو زاروب-  التعمٌرالصفدي مصطفى خالد

                                          =11الزهور حًموسى كمال
(1*400)=400

64180

50080220=500*11دالعة-  حافظ الحاجمنصور صالح

2000320880=(500*4)                   =34الفوار-  التعمٌرموسى كمال

800128355=400*22الضٌعة عبراسلٌمان كمٌل كامل

50825=50*11ستار شاٌن قرب التحتا قٌاعةعدلونً أحمد



البزري بسام
 منزل من-  البراد حً لغاٌة البابا الهام محل

الزعتري جامع لغاٌة البزري الرحمن عبد. د
44=  2*500+1*450+1*350=1800288800

 محمد-حبلً ٌوسف-حبلً نبٌل

حبلً مصطفى محمد و حبلً
40506481790=350*3+500*96=3+6العبد مكسر-  قٌاعة-  اٌلٌا دوار

27875


