
اإلسمالرقم
491s.p.i شركة التنمية العقارية
شركة التجارة والخدمات الصحية والتجميلية ش.م.ل1243
شركة االستثمار العقاري1448
شركة الروابي العقارية ش.م.ل2484
الشركة اللبنانية المتحدة لالعمال العقارية ش.م.م2632
بنك بيروت الرياض ش.م.ل.2701
شركة الصباح العقارية ش.م.ل2826
شركة الزمردة العقارية ش.م.ل2840
بنك بيبلوس ش.م.ل3985
شركة ريم ميدل ايست ش.م.ل5169
شركة توب برودكتس ش.م.ل5323
مونديال بالستكابل ش.م.م12908
شركة المرج العقارية ش.م.ل12913
شركة زاهر للبناء والمقاوالت ش.م.م12974
شركة المونس ش.م.ل13025
شركة الشرق االوسط للتجارة والمقاوالت13069
شركة صيدون للمقاوالت والتجارة ش.م.م13094
وفيق حسن عالء الدين14142
محمد علي حمزه14201
رابعة علي حمود14435
محمد حيدر حيدر14879
حنا الياس الشامي15009
حنا الياس الحلبي15011
علي بهيج مرعي15037



ناجي علي برجي15040
حسن سعيد الرز15066
واصف سعد اهللا قصير15074
محمود عبد اهللا غندور15082
علي احمد. مرتضى15083
حسين محمد حمود15091
محمد عباس قصير15094
داوود احمد يونس15109
علي عباس قرعوني15112
روال احمد يونس15116
اسماعيل علي اسماعيل15123
جمال احمد يونس15125
حسن احمد يونس15132
فايز اسماعيل برجي15150
ناصر ابراهيم الزين15164
محي الدين عز الدين جويدي15172
رياض احمد فرحات15173
غسان محمد قبيسي15184
نبيل امين مروة15211
محمد طه عبد الكريم القطب15218
نسيم سعيد ضاهر15222
محمد علي احمد الجردلي15225
حسن شريف محمد مرجان15236
فاروق عارف سقالوي15239
خالد زين العابدين الصباغ15245



جواد كاظم سعد15252
محمد محي الدين مكي15265
طانيوس مارون باسيل15284
قاسم محمد عباس خليفة15336
الياس يوسف جرجس قطان15339
زياد رضا البزري15353
خير الدين احمد الجردلي15365
حاتم اديب زيدان ناصر15380
هالل محمد الجردلي15393
عيد احمد حسين فاخوري15411
غازي حسن طعان15433
محمد هالل عبد المنعم بزري15438
محمد علي ابراهيم الجوهري15443
محمد رياض شهاب15448
مارون الياس سمعان15452
محمد بسام رامز البابا15462
جمال خضر الرواس15465
عبد المولى محمد الصباغ15468
اسماعيل محسن فنيش15472
حسين علي موسى15475
عبد اهللا فهد شعبان15477
سهيل محمد االتب15494
سعيد احمد عكره15495
ماهر غازي الزين15496
حسين محمد مصطفى فقيه15509



طنوس الياس باسيل15512
عبد الناصر محمد البوبو15523
محمد ماجد مصطفى الددا15535
نهال مصطفى طالب الدنب15541
مصطفى حسن كشتبان15545
عماد ابراهيم حرب15566
محمد محمود البابا15569
علي حسن صالح15572
علي خليل موسى15577
فادي محمود البابا15579
محرم محمد ابديع15588
رشيد ابراهيم ابو حمد15608
علي معروف بوجي15610
زهير عبد العزيز ابو عرم15625
نجوى عمر القطب15633
حسن محمود سليم15636
محمد مصطفى خليفة15640
فدوى احمد فقيه15668
محمد عبد الحليم الكلش15673
احمد محمد عبود15686
محمد علي حسين خليل15702
نزيه نور الدين البزري15708
عادل مصطفى سكاكيني15710
عبد القادر مصطفى دقور15711
نبيل ديب البيطار15714



هدى عبد اهللا الجبيلي15716
ديب ابراهيم بدوي15719
محمد عبد الرحيم مغربل15727
محمد حسن حربي15741
مي حسن البابا15744
عمر صالح الدالي بلطه15749
محمد يوسف شهاب15758
محمد حسين خروبي15805
محمد فؤاد كالو15806
عبد القادر نزيه البساط15808
نزيه حسين قبرصلي15816
احمد عزت مصطفى كنعان15825
طارق احمد صباغ15831
هدى سميح داغر15834
محمد شعبان سليمان15836
كمال رامز البابا15838
محمد سعد الدين البص15848
محمد سليم سنجر15856
احمد سعد الدين البص15858
وليد سعد الدين البص15875
امنة عبد الحافظ صفدية15888
بدر الدين سليمان غزاوي15901
قاسم محمد قصب15906
احمد خليل شداد15915
الياس يوسف غفري15924



نبيل علي خليفة15941
احمد وليد محمد عادل المصري15948
محمد عبد العزيز لطفي15958
هالل حسن سكيني15959
شوقي عز الدين جويدي16002
محمد احمد مروه16008
حبيب خضر السبع اعين16016
زياد سعد الدين بعاصيري16034
محمد حسين غدار16061
عمر احمد حسين16063
خليل محمود الصلح16078
محمد حمزه السكافي16079
نبيل عبد العال الحجار16082
عفيف عبد اللطيف رستم16084
جمال صبحي ابو العال16095
عبد اهللا يوسف كنعان16117
مازن رضا البزري16119
حسن عبد اهللا قصب16120
محمد خليل المملوك16124
نبيل احمد المالح16125
كامل علي حسين موسى16133
حيدر محمد حسون16134
محمد الصاوي حسن السوسي16135
ديب محمد ضافر16141
حسين سلمان فواز16155



محمد وسام منير اليمن16162
محمد محي الدين مرجان16166
وليد انيس سوسان16170
محمد رفيق احمد الشماع16205
حسن علي فاضل16206
علي يوسف كوثراني16208
محمد عبد الرحيم سعد16220
رولى سامي غندور16238
محمد حسين هاشم16247
حسن مصطفى السكاكيني16310
طارق مصطفى عزالدين16314
محمد عبد الرحمن الخياط16319
عادل رامز بعاصيري16324
محمود محي الدين رمضان16337
نبيل مصطفى البساط16341
نزيه يعقوب قرعوني16343
محمد سليم عبد الحافظ البساط16345
سمر مصطفى سكاكيني16367
خليل مصطفى فرحات16375
عدنان رضا فران16381
احمد محمد الحريري16396
ابراهيم محمد سالمي16400
محمد مصطفى اليمن16414
شركة رستم للبناء والتجارة16418
ابراهيم احمد بعلبكي16419



علي محمد الزين16424
نجات حسين وهبي16438
قاسم حسن بدير16443
لمى احمد صادق االسعد16459
حسن مصطفى فرحات16463
سهيل عبد القادر الددا16472
فايز علي عز الدين16477
جودت سعد اهللا قصير16491
حسين عبد الكريم مغنية16497
احمد حسن عنيسي16501
صخر عباس عرب16515
عبد الناصر علي نعيم ابو خليل16531
علي عبد اهللا الحر16534
محمود محمد حسين16559
محمد حسين توبه16591
سهى محمد الزيباوي16592
احمد مصطفى ناجيا16626
عبد اهللا محمود السكافي16627
محمد حسيب البزري16632
وهبي عبد الرؤوف دهيني16645
جميل انيس الظريف16659
قاسم محمد نعمة16705
معين محمد رياض مجذوب16708
سعيد حسين حجازي16720
جمانة عاكف عسيران16747



عزت محمد بسما16750
محمد عبد اهللا شرف الدين16753
باسل حسين االعرج16758
احمد علي حاوي16761
هاني حسين بسما16775
عباس ابراهيم كفل16776
نجيب سليمان عبود16780
عصام حسن الزين16783
رنده حسن الصباح16804
اسعد علي شعيتلي16808
علي مصطفى كالو16831
طالل محمد حبيب بزي16844
حسيب عبدالحسن ابو خليل16858
نقية علي جعفر16860
هدى محمد رشيدي16863
سالم ابراهيم اسعد16865
عاطف ابراهيم حالوي16868
محمد شوقي رامز قاسم16872
حسن محمود سعد16881
اسماعيل صالح الزين16883
رمزي نبيه الشاب16892
عبد الحسين حسين مقبل16897
عامر عفيف ابو خليل16922
محمد نزيه محمد لطفي كزبر16941
سليمان فياض غندور16944



خليل زكريا االوسطة16947
فادي محي الدين زيدان16960
سمير مصطفى القطب16967
عبد الحليم محمد لطفي16986
مصطفى احمد السبع16988
فايز محمود ابي الشيخ17011
مازن علي بعاصيري17016
بسام عبد الكريم فتاح17028
سليمان خضر الرواس17041
سوعاد مخايل جبران17046
زاهر خضر سعد17054
انطوان يوسف بولس17070
احمد محمد البابا17073
جودت مصطفى الددا17080
حسن علي طعان17104
محمود حسن خليفة17118
علي صالح سليمان17124
عماد الدين احمد ابو صالح17138
مصطفى احمد خليفة17145
احمد سعيد قانصون17151
رياض راشد الرز17159
هادي ابراهيم عقيل عيسى17164
اسماعيل محمود حاجو17181
وسيم خليل عطوي17184
محمد علي نصار17185



اسماعيل اسعد عطوي17189
فضل عبد اهللا دهيني17190
مصطفى صالح سليمان17191
عاطف احمد فردون17194
نزيه علي حكيم17195
بطرس ميشال غنيمة17198
شفيق عباس عز الدين17204
كاظم  موسى عز الدين17210
حسيب ديب حيدر17211
اسماعيل عبد اهللا حب اهللا17218
هالة ابراهيم ابوصالح االسعد17223
سليم محمد ضاهر17257
وهيب احمد قصير17265
عامر عفيف معطي17268
نزار يحي الناتوت17281
حسن اديب المالح17287
جعفر الشيخ موسى عز الدين17292
عبد االله محمد علي خضره17353
محمود احمد رق البخور18524
علي حسن الحاج19009
رياض ابراهيم قاسم حمود19437
علي محمود شلهوب19493
محمود عبد اهللا محفوظ19728
قاسم علي عيسى20074
اديب سعد اهللا قصير20506



جوزف مارون ابي طايع20726
سيروب زيرون كزبريان21109
عادل محمد حيدر دياب22336
مسلم حسين مهدي22382
حسن عبد الكريم حدرج22385
نقوال اميل فرح23072
حسن حسين هاشم23478
احمد عبد الحسين حيدر24869
زين العابدين محمد دبوق25059
صالح محمود الشريف25681
شربل خير اهللا الخوري27423
حيدر علي حطيط27608
احمد محمد الزين27714
سمير خليل عز الدين28003
محمود حسين عساف30098
محمد علي شاهين30141
احمد ابراهيم مغنية30304
سالم نعيم الخوري30337
خليل علي عواضة30499
محمد ابراهيم مغنية30656
تيسير ابراهيم مغنية30696
محمد جعفر شرف الدين30836
محمد حسن السيد31090
صالح علي فواز31109
مصطفى احمد فواز31121



غسان نجيب صفي الدين31194
رياض عبد اهللا شهاب32085
احمد محمد حبلي32197
مصطفى محمد دندشلي32644
محمد عبد الغني عانوتي32670
امين محمد صباغ33129
يوسف نظام الدين فضل اهللا33281
علي محمود ايوب33289
كمال ابراهيم حجازي34178
وسام احمد عويدات35054
احمد عبد اللطيف بيضون35183
خيرية حسين الغوش35267
كامل محمد عيد35463
علي احمد دقيق35540
احمد محمد سراج35542
محمد السيد علي الحسيني35655
حسن قاسم نور الدين35806
خليل قاسم نور الدين35825
محمود احمد الديراني35862
كمال محمد حمدان36064
خليل ابراهيم عرب36708
محمد احمد عز الدين37133
اديب كرم قبرصلي37376
محمد باقر عز الدين38710
محمد احمد صعب38909



نهال شفيق عماش39435
محمد مصطفى  عيد39651
الياس يوسف الخوري40540
زياد محمد بابا41525
فضل عباس احمد كرشت43142
جورج حبيب الخوري43333
ورثة حيدر محمد عبد اهللا حيدر43434
مازن عاطف البساط43528
احمد سلمان متيرك44186
محمود فارس ابو حمدان45601
ابراهيم محمد خليل46103
بالل محمود فقيه46416
محسن عبد الرضا بدر الدين46683
عدنان حسن شمس الدين47075
شفيق الياس القزي48198
احمد بدوي محمد فؤاد حسنين48212
جميل عبد الحسن بيطار48369
وجيه محمد كالو48426
محمد علي عز الدين48591
حسين علي عز الدين48610
حلمي احمد السعودي48622
مؤسسة شاهين اخوان للتجارة والصناعة48627
خيرات ابرهيم امبريس48686
محمد ابراهيم امبريس48694
تيسير كامل غريب48698



علي مصطفى عيد48727
محمد مصطفى عيد48737
حسن مصطفى عيد48752
علي احمد حالوي48770
حسين مصطفى عيد48771
عاطف حسن وهبي48785
نصير نجيب بسما48789
ورثة عز الدين علي العيالني48794
حسين اسماعيل عبادي48798
محمود مصطفى عيد48807
صالح خليل صبراوي48814
محمد عبد اهللا قاسم48833
سعيد محمد البيطار48845
عبد الفتاح حسن حجازي48891
محمد علي حسن العقاد48899
حسين محمد كيلو48902
اسماعيل محمد عز الدين48911
محمد حسين لوباني48921
علي جميل يونس48925
خليل محمد كيلو48945
سعادة محمود سليم49039
سعيد موسى بزي49043
سامي اديب الصباغ49053
احمد كرم قبرصلي49107
طارق حسن المكاوي49113



فاديا محمد بسمة49171
يحي حسن صوفان49209
محمود عبد اهللا صفي الدين49216
محمود فؤاد حالوي49282
انعام عباس شمس الدين49352
محمد توفيق حسين حرب49370
سعد الدين محمد عرنوص49375
حسن محمد الشماس49383
علي محمد الشماس49389
رضا عبد المطلب مروة49393
حسين اسعد قشور49395
عبد المنعم نايف محمود49409
محمد حسين غدار49419
روز انطوان بشور49420
احمد محمد سعيد مروة49426
 داود احمد العلي49428
ناجي احمد العلي49432
حسين قاسم عز الدين49443
رمزي داود ابو صالح49459
داود محمود ابو صالح49471
ابراهيم احمد الدرزي49509
محمد معروف المصري49568
حسن محمد البابا49682
عماد محمد علي صفي الدين50658
عدنان عاطف صفي الدين50663



يوسف علي سليمان51492
علي حسن عبد اهللا52851
فضل حسن حجازي53183
حسن محمد جابر53439
موسى الياس طنوس54124
هيثم رياض شهاب55877
مصطفى ديب عبد النبي السماك56049
نصر الدين محمد حسين فخر الدين56077
كمال كامل خشاب56200
الياس نقوال خوري56974
قاسم  محمد رمضان57779
مصطفى اديب خليفة58269
زكريا مصطفى بابا ناصر58315
عبد السالم عمر الصلح58859
عفيف داوود زيات58893
علي عز الدين عز الدين59627
جميلة احمد المصري60591
شوقي احمد فرحات60625
محمد حسين حناوي60642
نجيب محمد جميل جعفر60665
خليل عباس خليفة60668
يحي زكريا البابا60693
منذر نعيم شبايطة60729
حاتم احمد صعب60740
معين احمد حجازي60792



محمد ابراهيم غشام60818
حياة سعد الدين الكبش الكبش60832
عباس محمد علي صفي الدين60858
علي محمد علي صفي الدين60864
عادل محمد علي صفي الدين60869
رمزي حسن الحبال60913
منى حسين الحاج60937
ملكة احمد سنجر61333
محمد السيد البساط61387
فاطمة (ورثة) عدنان الطبش61449
بسام محمد احمد اسعد صالح61651
علي ابراهيم حمدان61688
حسن عبد اهللا بدوي62177
انطوان يوسف فاخوري62223
عدنان نمر حمود62406
محمد نمر فياض حمود62409
علي قاسم يزبك62411
محمد علي عرفات عطيه62439
حسين عرفات عطيه62456
عباس محمود وهبي62493
حسن محمد فقيه62562
سحر محمد توفيق الحلبي62703
رضا حبيب صوفان63393
سمير سعيد حداد64082
كاظم محمد ابراهيم64106



علي حسين متيرك65102
محمد دياب مهدي65481
ايليا جورج حموي65609
الياس جرجي فرنسيس65691
محمد قاسم نورالدين68011
احمد قاسم نورالدين68015
حسين قاسم نورالدين68020
احمد حيدر خليفة68030
احمد علي حسين خليفة68039
حسين احمد خليفة68049
عبد اهللا هاشم االمين68500
سماح محي الدين الدايخ68606
زينب الشيخ منير عسيران69244
صالح عبد اهللا شعبان69929
علي احمد احمد70658
ميشال نجيب عبد المسيح71061
محمد رشيد شحرور71992
مازن احمد درويش البزري72841
ماجد احمد درويش البزري72846
دياب حسين مهدي72960
علي احمد خليل72981
حسن علي حمود73802
خليل كمال سلهب74886
عادل كمال سلهب74889
محمود حسين علي خليل75200



محسن موسى فواز75220
حسن علي موسى76133
وجيه عبد الحسن السيد حسين حيدر76177
رفيق احمد الحريري76406
محمد حسن منتش76533
محمد حسن مروة76985
حامد عبد الكريم عكوش77020
وفيق كامل قطيش77048
زهير احمد قبالوي77094
محمد عادل  محمود طعمة77217
علي توفيق مازح77375
بهيجة محمد شفيق ابو ظهر77487
حسن محمود رشيد77781
حسن كمال سلهب78002
محمد سعد الدين العبد78380
محمد عباس الزناتي78418
احمد ديب الغزاوي78439
غسان محمد فيصل القصير78447
حسن حسين خليفة78474
محمود علي حسين خليفة78510
حسين امين غدار78514
محمد مصطفى البزري78531
حسن عبد اهللا رضا78932
محمد سميح حسين محمد غدار78945
رضا ديب غدار78966



خالد علي قطيش78968
احمد فضل الحاج79076
عبد اللطيف محمود المجذوب79090
محمد احمد حبيش79110
محمد شفيق ابو زينب79119
 حسن عمر الحلبي79123
مؤسسة محمد شفيق ابو زينب التجارية79125
ضحى هاني مهدي79134
عمر حسن الحلبي79137
ابراهيم محمد جمعة79190
حسان علي الصوص79590
شركة المروة للتجارة والصناعة79597
محمود عبد اللطيف شعبان79699
وفيق احمد الصاوي زنتوت79705
عبد الرحمن محمد بدوي النقيب79710
احمد حسين الحبال79745
احمد محمود الدندشلي79815
مصطفى محمود الدندشلي79826
فضل عباس صالح79847
مؤسسة فضل صالح التجارية79853
مصطفى ابراهيم حجازي80012
مالك احمد الصاوي زنتوت80049
خليل احمد الصاوي زنتوت80053
ماريا احمد الصاوي زنتوت80058
نادر احمد الصاوي زنتوت80081



رفيق احمد الصاوي زنتوت80087
هبة عادل ميقاتي80120
اميلي سالم مجدالني80182
حسن اسماعيل عز الدين80402
محمد فضل اهللا حمدان80438
احمد عباس الديراني80517
فدى علي قطيش80569
خليل سميح داغر80717
محمد عبد الوهاب محمد سعيد االتب80723
هشام محمد نصر الدين دالعة80734
ديب محمد نجار80737
احمد وفيق محمد الحريري80804
انطوانيت ابراهيم اسطفان80810
محمد نصر عز الدين البزري80824
ورثةعبد الغني مصطفى كنعان80848
عبد الرزاق عز الدين البزري80883
نبيل محمد البابا80890
مصطفى جالل عبد الغني البساط80913
حسن محمد حمدان80917
فايز فهد صوان80922
سهير سمير اياس80930
رشيد محمود ارزوني80988
ثابت محمود ارزوني80992
ابراهيم محمود ارزوني80995
شوقي درويش صوفان81691



بهيجة عبد الرحمن الشعار81716
حاتم علي عبد اهللا81734
محمد بهجت عبد الرحمن الشعار81747
نزيه عبد الرحمن الشعار /ورثة81749
عبد الرحمن محمود النقوزي81758
يوسف محمد عادل السهيل81809
محمود محمد السقا81827
سهام عثمان المكاري81829
عبد الحليم محمد جمعة81848
شركة حسين رمضان للبناء والتجارة81960
حسين يوسف رمضان81972
رشيدة محمد الغربي81973
محمد عبد اللطيف بيضون82009
حسن علي حسين خليفة82019
ديب حسين نحولي الملقب دحدولي82042
عبد حسين نحولي82046
احمد حسين نحولي82050
نزار حلمي الحالق82059
احمد علي قطيش82061
كامل حلمي الحالق82063
اسامة عبد الغني نسب82069
محمود مصطفى الترياقي82086
سمير ابراهيم مستو82087
نزيه مصطفى الترياقي82089
محمد احمد نصر اهللا82111



جمال احمد ناصر82115
باسل طارق بعاصيري82121
محمد عصام سعد الدين حجازي82124
طارق سليم بعاصيري82128
جهاد احمد ناصر82129
حسن احمد ناصر82132
عباس حسن ضاحي82138
مصطفى احمد ضاحي82140
محمد احمد ضاحي82144
عدنان مصطفى الحريري82148
عبد القادر محمد العدلوني82216
جمال محمد العدلوني82217
عبد الكريم محمد العوجي82326
محسن ابراهيم سليمان82353
علي عبد اللطيف دهيني82751
جمال مصطفى البابا83235
حبيب احمد الجويدي83238
عبد الكريم حسين حدرج83403
حسين عبد الكريم حدرج83408
ناصر عبد الكريم حدرج83413
علي عبد الكريم حدرج83417
ناديا انور البزري83518
شركة شاتو روج83549
محمد علي حسين خليفة83661
رباب الشيخ علي الحر خليفة83671



حسين عبد الهادي حالل83695
علي محمد عبد الرؤوف خليفة83716
محمد احمد الشحوري83721
زهية علي قطيش83763
سمير علي السايس83800
جهاد خليل الراعي83816
زاهي عبد الحفيظ قصقص83819
ادهم حسين طباجة83890
قاسم موسى صلوب83935
حسن عادل جشي84027
عادل احمد جشي84052
عماد عادل جشي84053
محمد قاسم غدار84172
ابراهيم قاسم غدار84175
شركة دندشلي للبناء والتجارة84197
هبة محمود دندشلي84203
حسين علي حطيط84206
محمود عمر الدندشلي84207
زياد محمود دندشلي84212
عمر محمود دندشلي84215
وائل محمود دندشلي84223
محمود عبد اللطيف ابو زبيب84452
محمد عبد اللطيف ابوزينب84456
حسين درويش حمود84495
خضر محرم بديع84804



محمد عصام عبد الغني البساط84808
محمد عصام عبد الغني البساط84815
وسام محمد عصام البساط84818
ماهر محي الدين حمدان85288
قاسم محمد بنوت85406
احمد رشيد الخضري85644
رشيد احمد الخضري85648
بسام محمد جرادي85654
شركة زيدان اخوان85699
احمد حسن زيدان85700
محمود عمر العاليلي85734
مصطفى لطفي الدندشلي85741
زاهر مصطفى الدندشلي85742
محمد محسن السعدي85749
احمد سعد الدين سبع اعين85766
سعد الدين مصطفى الخليلي85776
حسن محمد شرف الدين86071
محمود سليمان محمود86129
كامل يوسف حمدان86880
حيدر علي حسين خليفة87205
حسين علي حسين خليفة87210
محي الدين مصطفى المكاوي87225
رشيد علي مغربل87233
زاهية محمد شريتح87246
محمد خضر البيطار87314



بشير محمد القبرصلي87321
محمد علي مغربل87411
عدنان علي مغربل87418
ابراهيم علي مغربل87421
علي وهبي مغربل87430
احمد محمد الخضري87481
محمود محمد الحريري87491
مصطفى محمد الحريري87492
بالل احمد السبع اعين87493
نبيل احمد السبع اعين87495
سمير محمد احمد حسن87514
اسما ابراهيم عطيه87533
نجيب محمد عزام87539
نعمات محمود بيضون87564
فاطمة احمد روماني طرابلسي87565
زهير احمد مرعي87579
امين سليم صبحي حمود87601
محمد غانم احمد الشماع87605
غالب عبد اللطيف احمد الشماع87608
خالد احمد قبالوي87612
منى حيدر الرز87619
عدنان محمود الزيباوي87658
احمد علي خليفة87684
محمد صبحي احمد المجذوب87690
الياس نقوال ايليا87697



شركة ابو زينب للتجارة والصناعة ت0ب877060
عبد الحليم محمد نزيه حبلي87742
علي محمد الزعتري87743
خليل محي الدين الحريري87747
ورثة محمود عمر الحلبي87817
وسيم فاروق زويا87823
محمد محمود الحلبي87835
عدنان عبد ابو سيدو87880
احمد هالل زكريا زويا87883
محمود محمد بشاشة87890
راشد مصطفى الخليلي88001
محمد رضا ويزاني88012
ابراهيم ابراهيم حجازي88120
علي عبد اللطيف جالل الدين88231
نجيب حسين فخري88242
عاطف محمود البساط88253
عبد اللطيف محمد كامل الزعني88711
جودت حسن محمد عساف89080
محمد عصام عبد الغني البساط89210
ابراهيم حسين سالمي89805
محمود محمد خليفة89971
عبد الباسط سعد الدين الخولي89982
محمد حسين خليفة90112
صالح الدين اسماعيل الغرمتي90254
حسن محمد خليفة90280



هيثم حبيب الجويدي90447
عادل ابراهيم الراعي90495
ابراهيم علي الراعي90503
عماد سعد الدين نحلوس90889
عبد اهللا حسين علي الزين91138
حسن محمد حجيج91149
جمعية نساء جبل عامل91283
حسن احمد برجي91789
منى محمد شحادة91974
محمد فايز عدنان خليفة92084
علي نمر حمود92472
نبيل رامز البابا92521
محمود مصطفى غدار92794
محمد امين بدر الدين حجازي93087
حسين محمد حيدر93191
عدي احمد بزي93197
سماح عبد الحسين سرحان93257
احمد جعفر بسمه93923
عبد المجيد حسن حدرج94316
فايز محمود درويش94730
علي عباس عباس96072
فهد عبد اللطيف الدايخ96213
علي عبد الحسين حيدر96343
مرتضى محمود قبالن97150
مصطفى محمود قبالن97152



منى محمد مروه98521
خضر احمد فواز98699
خضر محمد الحريري98908
غسان محمد امين رومية98939
محمد عبد الوهاب حجازي98965
محمد حمزة الرفاعي99187
يوسف محمد بزيع99253
كميل يوسف حديد99275
يوسف احمد نابلسي99316
رشيد محي الدين سليم حمود99411
حسين اسماعيل عبد علي99423
صبحي منيف بركات99554
متري نقوال متري99568
هشام عادل االسعد99585
هاشم علي االمين99726
هيثم مصطفى كمال المجذوب99764
حسن محمد ديب بركات100018
صافي علي خشاب100027
محمد احمد الحريري100042
محمد علي نعمة100161
محمود محي الدين البرجاوي100822
حسين احمد حجازي101397
علي محمد عز الدين101561
عمر هاني مصطفى نحولي101810
حسن ابراهيم سالمة102370



هيام ماضي الحاج103024
عبد الكريم محمد الحريري103036
ندي رضا بردي103080
محمد علي حمود103421
حسن علي وهبي103718
احمد محمد سعد106010
علي كامل كسرواني106196
جان بيار اسكندر كاتافاكو106259
محمد احمد سنجر106530
نادر احمد سنجر106531
محمد حسين حمدان106543
عفيف حسن شعالن106602
سميرة حسين عاصي106644
جمعية التعليم الديني االسالمي106701
سعد الدين مصطفى الشامية106808
احمد مصطفى الشامية106811
محمد مصطفى نحولي106987
علي عبد اللطيف البربير107010
حسن عبد اللطيف البربير107011
مصطفى عبد اللطيف البربير107012
كميل مارون القاضي107017
احمد محمد رضا107079
صقر فخرالدين فخري107227
مدرسة االرض المقدسة - رهبنة الفرنسيسكان107259
ملحم رشيد عساف107278



ابتسام احمد شبعاني107369
اميل وديع الناشف107371
محمد رمضان احمد سرحال107387
ابراهيم يوسف معنية107393
علي محمد دبوق107396
علي مصطفى رحال108005
ابراهيم محمد الرفاعي108029
نقوال ايليا عقل108461
حسن رشيد حرقوص108958
خليل احمد شحادي109143
احمد علي دياب109689
حسن محمد الحريري(ورثة)109879
محمد ابراهيم الخطيب109996
حسان عبد اهللا صفي الدين110418
امين محمد عطوي111638
سميح احمد ناصر111730
ابراهيم خليل ابراهيم112026
حسين محمد عز الدين112405
منير علي برو113323
محمد علي برو113328
طه علي برو113334
احمد محمد حجازي113439
عبد الوهاب احمد حجازي113549
حسن محمد العزي113698
محمد حسين محسن113726



محمد حسن . شمس الدين113786


