
اإلسمالرقم
مالك سعيد عبداهللا15517
احمد رجب الجبيلي وشركاه ش.م.م12999
نبيل ديب البيطار15714
شركة مارميد مارين سرفيس ش0م0م131780
شركة عباس للنظارات المحدودة13014
حسن محمود بديع15156
ماجدة جمل الدين الراعي15181
زهره علي قاسم15914
محمد خليل ضاهر15524
حسن محمود سليم15636
فضل اهللا محمد ياسين16190
سلمان خليل جعفر16263
بدر الدين سليمان غزاوي15901
شركة الضاحية االولى العقارية ش.م.م12962
احمد شوقي سعدالدين دالي بلطة15561
شادي ابراهيم الدرزي49505
ناجي خليل حالل16584
عبد الحسين حسين مقبل16897
عبد الرحمن مصطفى البيالني16900
بالل علي نصر49098
عامر نعمان متى60590
محمد احمد خليفة68052
وليد عادل كحيل77708
وسيم سعد الدين حجازي82120
طارق سليم بعاصيري82128
يوسف شفيق الصهيوني80198



احمد زياد محمد عفيف الددا80586
توفيق صالح البساط16949
خضر سعد الدين حجازي82118
مفيدة احمد بعاصيري82133
احمد جميل منانا86084
عبد القادر علي عنتر87513
منير محمد كنانه البساط81726
حسين فؤاد كردية48980
سامر محمود الظريف60891
رضا كامل مرعي جعفر106622
اوبا عبد الغني كنعان87562
خضر محرم ابديع84804
احمد رشيد الخضري85644
محمود محمد جرادي85652
محمد امين الددا48628
محمد رياض عبد اهللا150391
سامي علي السايس83794
نعمات محمود بيضون87564
نبيل فاروق زويا87820
مستشفى الراعي  ( مركز الراعي الطبي سابقا )90493
احمد علي امين الحج98994
علي حسين خليفة89519
رغيد محمد سعيد المكاوي172779
صالح جميل منانا86089
حسين يوسف جمول60915
مكتب المهندس عبد الواحد شهاب للهندسة والمقاوالت العامة87898
محمد زهير احمد السعودي144184



مامون ابراهيم السوسي149306
حسين احمد خليفة68049
ورثة كامل احمد بدوي البساط78411
هاني سعد الدين الخولي167764
محمد خير داود قبالوي167865
هيثم نبيل الحجاوي116840
زينب محمد شكر ابو حمود193155
عبد الرحمن محمد حمادة98952
هشام محمد نصر الدين دالعة80734
حسين معروف زيعور169697
علي محمد ابراهيم167868
حسن معروف زيعور169719
ليلى محمود البوبو201225
سعد الدين مصطفى حمود201544
باسل طارق بعاصيري82121
محسن يوسف صالح172043
مصطفى وجيه ابو حمود193153
ميرفت سعد الدين حمود201552
دانيا سعد الدين حمود201550
محمد احمد شمس الدين87467
انيس محمد الحريري188111
غادة سعد الدين حمود201547
عصمت سعد الدين الزعتري224029
محمود سعيد شريدي224369
ورثة محمود عمر الحلبي87817
علي محمد الحريري88250
عدنان محي الدين كلش238105



هناء  الراعي90506
غازي مصطفى الطحش242526
رمزي شاكر عواد246540
محمود حسن غندور235030
احمد محي الدين اليماني252461
سعد الدين محمود الحريري224192
حسن علي طحان250176
لميا يحيى البابا260875
احمد حسن صالح242460
حسين احمد عفيف حشيشو249185
محمود كمال المرضعة242759
بسام فضل كجوك320227
اوبتيكا جنرال ش.م.م147157
علي احمد صالح279536
شادي رفيق الددا290905
شما احمد عبيد292624
علي نجيب الجمال255546
محمد حمود حمود534524
علي ذيب الجرمقي323911
حنان احمد غدار323907
زينة محمد حبلي453199
سعد الدين ابراهيم الحريري188147
زكريا محمد بسيوني201101
صالح الدين خليل ديماسي553071
عاطف ابراهيم العيراني553164
جميل يوسف قطان519180
فادي خليل كساب582122



مصطفى علي داود558792
تغريد عبد الهادي نحولي622301
سعد الدين خالد البيالني588447
خالد عدنان الزيباوي453237
باسل فوزي حسن630027
دارين خالد البيالني588458
عاطف ابراهيم دالي بلطة691211
شركة المشاتل ش.م.م741444
سامي بولص الخوري708243
شريف محمد مصطفى البزري687157
نوال محمد صالح703741
1E+06ياسر محمد عاصي
مصطفى علي ضاهر255378
احمد رضا جابر707660
جاد محمد عاصي706741
محمد رباح احمد266862
1E+06مروان عز الدين عكرة
عاطف محمد الصفديه950949
علي ديب الددا816294
دانيا كمال فواز301673
محمد عوني الحاج877477
1E+06علي محمد عفيف الددا
1E+06لينا عبد الكريم ابو اللبن
1E+06جنان محمد زراقط
1E+06عماد محمد الحاج علي
فادي نبيه حبيب328340
1E+06الهام عماد الحاج علي



1E+06شادي خليل حالل
1E+06سمير سهيل بدر
1E+06زينب حسن اسماعيل
2E+06روان كامل المكاري
2E+06شركة كوبارت اي. جي. اي. ش.م.م
2E+06احمد محمد بزيع
2E+06سيرين كامل المكاري
2E+06احمد كامل المكاري
2E+06مصطفى خليل عواضه
2E+06عرفات رضا غدار
2E+06سوزان عبد الوهاب حبلي
2E+06نهاد عبد الوهاب حبلي
1E+06محمد سهيل بدر
2E+06حسن علي خليل
2E+06محمد حسين رسالن
2E+06ندى عبد الوهاب حبلي
2E+06محمد عبد اللطيف حمدان
فؤاد خليل كساب582113
2E+06طه احمد قبالوي
2E+06حسن محمد الطحيلي
2E+06حسانة حبيب سمهون
شركة عباس و سليمان للمواد الزراعية626889
2E+06فادي عبد القادر بلطجي
نزيه علي عيد702062
عبد الناصر احمد داود724209
2E+06سليم خيرو المرادني
2E+06حسن محمد غدار



2E+06.خليفة و موعد - كاي أم لتأجير السيارات ش.م.م
2E+06هالل نبيل شرقاوي
2E+06شركة ابو الشباب غروب ش.م.م
2E+06خليل ابراهيم خليل
2E+06مهى فوزي امهز
2E+06محمد مصطفى عنتر
2E+06جعفر حسين الرومي
2E+06وسام جواد بعاصيري
2E+06RIDA GROUP S.A.R.L.رضا غروب ش.م.م
1E+06انس سعد الدين حنينة
2E+06محمود مصطفى بيومي
2E+06شركة زياد الجمل وشركاؤه
2E+06شركة فدك انترناشيونال تريدينغ كومباني ش م م
2E+06جمال محمود ارقه دان
3E+06فاطمة عثمان عثمان
2E+06نبيه فادي حبيب
1E+06محمد عماد الحاج علي
1E+06محمد عيسى زيدان
1E+06جمال محمد السليمان
3E+06محمد سامي عكاوي
2E+06حسن محمود الميسي
2E+06عمر عبد الوهاب حبلي
2E+06الشركة االوروبية لقطع الغيار ش.م.م
2E+06علي حسن شحادي
2E+06حسين احمد حمادي
عباس احمد خليفة68055
احمد قاسم غدار78476



شركة ابناء منير النقوزي التجارية ش.م.م12916
شركة كامابالست الصناعية ش.م.م13006
شركة ماجد حجازي وشركاه ش.م.م12930
شركة مؤسسة رفقي منذر ابو ظهر التجارية ش.م.م12910
شركة نعمة وفاضل للتجارة والقومسيون ش.م.م12988
مصطفى علي الحاج15177
شركة سهول العقارية ش.م.ل12961
رضوان عمر المصري16064
شركة اتوم الطبية ش.م.م13109
شركة اوب. زد بحسون ش0م0م130580
سمير احمد العاليلي16368
شركة الربيع للبناء والتجارة / عدنان ابو سيدوا وشركاه13176
شركة المصاعد الكتروميكانيكية "ليمكو" ش.م.م13011
محمود عباس كاعين15130
فرح محمد الزعتري15190
سعد الدين محمود الزعتري48664
محمود بدر السبع اعين62390
محمود حسن وهبي15405
الشركة الدولية للتجارة والصناعة (قطب - ابو زيد)ش.م.م13061
شركة تكنومار لبنان ش.م.م13119
مصطفى محمد نجار16041
سليمان خضر الرواس17041
شركة النخيل العقارية ش.م.ل13088
شركة ديما للخدمات العامة ش.م.م13167
فؤاد علي مغربل87414
ايروسات لبنان ش.م.ل13185
عاطف معروف عثمان15289



محمد حسن زيدان15678
احمد العربي محمد القدسي15737
خليل محمود الصلح16078
رائف معروف عثمان17072
الشركة اللبنانية للتجارة والخدمات - ش.م.م110041
احمد عمر سعيد باشو16168
فايز نعيم فقيه16553
عيسى حسين عسقول87512
ناصر محي الدين حمود15446
كامل محمد حمدان15493
محمد ماجد مصطفى الددا15535
محي الدين احمد العاليلي16363
محمد كمال بركات16633
محمود محمد حسين16559
حاتم صبحي عويدات16931
ادمون انطون موسى16268
احمد حسن جردلي16631
منير سامي قصير16737
عارف معروف عثمان17052
علي احمد خليفة68048
 حسن احمد حمود60614
رادكو139552
روال هالل سكيني123379
احمد علي حسين موسى171657
دينا محمد نزيه حبلي188003
كمال اسماعيل بيطار48851
وجيه عقيل ويزاني80323



حسين احمد الديماسي87515
غسان محمد فيصل القصير78447
فادي احمد ميرة172203
منى سعد الدين حمود201549
ضحى هاني مهدي79134
بشير محمد بشير البابا87774
ورثةعبد الغني مصطفى كنعان80848
نايف مشهور قعدان80905
ابراهيم عبد اهللا نور الدين87516
كامل محمد علي عسيران80410
فدى علي قطيش80569
خليل محمود الغبن15557
عماد ابراهيم حرب15566
ابراهيم عبد الرزاق النقوزي193100
محمد محمود عاطف يماني201847
شركة كاليري قبرصلي203647
عصام عبد الحسن هاشم204753
فضل حسين محسن211083
مصطفى حسين خليفة90132
عوني محمد بشير البابا87785
جميل محمد بشير البابا87780
عبد الباسط سعد الدين الخولي89982
عماد حيدر خليفة90125
شركة مجذوب اخوان ش.م.م99758
شركة الرابية الخضراء ش.م.ل224404
ناصر محمد عبده113149
حسين علي خليفة123237



عبد الرضى محمد مروه143621
محمد علي خليفة90287
محمد عبد الحسن هاشم204741
شركة اكوا ديزاين (ش.م.م)210484
احمد عبد السالم الحر235954
شركة رياضكو177045
محمود رضا جعفر106624
شركة الجنوب للباطون ش.م.ل233638
هال مصطفى نصار201553
ورثة محمد محمود الناتوت253207
الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل109658
مصطفى خليل صعب201824
شركة الروان للمقاوالت العامة والتجارة ش م م216432
عماد محمد وحيد مروه249576
محمد عارف زيعور169686
محمد امين شفيق قزعون62232
اديب محمد اديب حبلي78441
وليد مصطفى قصب78924
شركة صالح للمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م202403
زاهر هالل سكيني123382
المتحدة للتجارة ش.م.م253422
سهيل هالل سكيني123384
شركة ضاهر للتجارة ش.م.م123469
احمد محمود الدندشلي79815
هالل مصطفى نجم82105
حسان عارف زيعور169702
فادية اسماعيل رحمة193221



محمد محمود رق البخور224361
عبدالوهاب حسن قصير258685
سمر عبد الوهاب قصير171925
مريم حسن القلعاوي304392
احمد حيدر خليفة90120
سهام مصطفى كالو قوام201606
ريما عبد الرحمن فتاح235955
أخضر انترناشيونال تريدنغ كومباني250010
هاني احمد نابلسي99307
الشركة المتحدة للبناء - ش.م.ل109664
مصطفى محمد عواضة292628
عامر فؤاد رمضان269424
ابراهيم علي داوود229201
شركة بست باي انتربرايز ش.م.م245786
ماجد عفيف البهلوان139622
محمد مصطفى غازي جمعة321981
شركة حريري ونحولي202312
رضى حسين اللهيب406794
بالل عبد الرحمن البابا227488
شرين احمد الطويل227511
محمود قاسم الخطيب147060
عبد المنعم مصطفى خليفة168959
احمد علي حجازي299801
خليل قاسم جابر301947
مارون قزحيا الصيقلي459574
محمد محمود السقا266847
جواد سعد الدين عوكل273197



علي محمد حربي235051
علي سعيد رحيل310460
حسن ابراهيم صفاوي313957
عماد اسماعيل الزين333525
تمام محمد حبنجر369659
فيكتوريا فالديمير سرور428130
خالد سعد الدين البيالني288214
محمد ذيب النميري289143
بسام عبد الوهاب قصير520776
وليد احمد سوبرة549394
محمد عقيل منانا258657
بالل عبد اهللا محسن247252
ايلي خليل بو فاضل249057
شركة مجذوب للهندسة والمقاوالت ش.م.م249181
خالد خليل الديماسي258695
شركة بيراميد286734
شركة غولدن فينير لتجارة و صناعة االخشاب و القشورش0م0م6381700
وفيقة مصطفى حبلي588657
يوسف محمد ضاهر491377
اكرم عبد الحسن هاشم204752
الشركة الجديدة لوساطة الضمان ش.م.م212266
احمد بشير القبرصلي700181
خضر محمد حمود706485
حسن محمود برجاوي255120
رضوان محمد حنينه255153
عادل حسين حمدان989931
خالد كامل حفوضة332967



محمد فتحي سوبرة334494
ماهر احمد كريدلي508133
كاتيا محمود الشامي522619
فراس عبد القادر عنتر798999
محمود منير نقوزي553169
هيثم ابراهيم عليق555013
نبيه بسام االسعد565294
محمد علي زكريا دمج536509
حسان محمد بشير الصلح536587
سهير عبد الغني شمس الدين588478
1E+06عباس محمد حيدر
شركة مغربل للهيدروليك ش.م.م469121
أي أن سي آي كومباني للمحاسبة و التدقيق و االستشارات ش0م0م8005500
حسين خليل عواضة275400
محمد علي رضا611022
حسان عبد الوهاب قصير588644
605743MBS ام .بي. اس
1E+06محمود نعمة اهللا بنوت
1E+06علي محمد ناصر
محمد عدنان اللقيس516961
1E+06شركة يورومود
نهلة محمود الناطور295450
اهاب عبد الحفيظ شمس الدين295953
1E+06جالل صبحي رفاعي
محمد حسن جبيلي587467
1E+06بالل جميل الظريف
صالح لطفي دندشلي391197



سعيد كامل زعتر423836
حسان نزيه متري524786
فضل حسين حسون906416
عبد المسيح سليمان الطيار625366
مفيد محمد علي االبريق683355
مروان عفيف مرزوق630568
رمزي محمد العربي القدسي650166
1E+06ياسمين جهاد فخر الدين
غسان علي حسين532996
محمد زياد المصري548405
احمد محمد عواضة292630
انور ياسين الحاج حسين971826
سميح سليم سوبرة690478
توفيق احمد حشيشو702709
شركة برجاوي ش0م0م8003880
احمد علي رضا606667
عال رضا حسن608416
عبد الرحمن رشيد البابا303927
احمد محمود رق البخور315598
 ورثة صالح حسن ابو سويد700498
 نديم حسن  يونس701876
جبران عباس حمود515754
ايمن محمد اللقيس534631
ناهية حلمي الهواري685376
1E+06محي الدين عفيف السمرة
1E+06شركة تكنو كريت
عباس درويش جزيني970389



1E+06امال الياس ديب
1E+06شركة عيسى للمعدات
عماد محمد سرحال554150
1E+06ريما نبيه حبلي
2E+06شركة البحر المتوسط للكابالت ش.م.ل
1E+060سناغرو ش0م0م
رفيق احمد الغزاوي560180
1E+06هاني حليم داغر
1E+060شركة سعد للنقليات و التعهدات ش0م0م
1E+06يوسف رامز بالل
كامل علي حسون695064
حكمت حسين الجواد696258
1E+06Green Med S a r l  0ش0م0م
1E+06وكالة سايس للسفر ش.م.م
1E+06شركة فقيه اخوان للتعهدات و المقاوالت و التجارة العامة
1E+06 AGRI LINE GROUP COMPANY (KHALIFEH0ش0م0م
2E+06شركة الفا للتجارة ش.م.م
2E+06قاسم محمد بزيع
2E+06شركة هشامكو للزراعة و التجارة (هشام عبداهللا و شريكه )ت.ب
2E+06ش.م.م EVA PHARM شركة
محمد علي مصطفى السبع926827
جان شفيق مرقس944708
1E+06شركة بناء العقارية ش.م.م
2E+06فداء حسن الصبوري خياط
2E+060 شركة عكوش غروب للتجارة العامة والصناعية و المقاوالت ش0 م0 م
1E+060الشركة اللبنانية لصناعة الماكوالت الغذائية ش0م0م
1E+06شركة نجد ماضي للهندسة و المقاوالت ش.م.م



1E+06شركة البحر العالمية للصناعات االسمنتية ش.م.م
2E+06هيثم حسيب شميساني
2E+06شركة غدار للصناعة و التجارة ش.م.م
1E+060لوتس للسياحة و السفر ش0م0م
1E+06(عماد الحاج علي وشركاه) T M Cشركة تكنيكو لالنشاءات المعدنية
2E+06سلمى كامل المكاري
2E+06عالء يوسف شعبان
1E+06عباس علي ابراهيم عطوي غدار
1E+06يوسف على ناصر
1E+06سوريا عبد اهللا حيمور
1E+06شركة النور للبناء ش.م.م
2E+06رنا رضا حسن
2E+06.شركة ماريا لألغذية ش.م.م
2E+06حسام احمد فؤاد شامية
2E+06ISSAM BSAT TRADING CO S.A.R.L .شركة عصام البساط التجارية ش.م.م
1E+06شركة جسور لالعمار ش.م.م
1E+06عدنان مرتضى حميدان
1E+06نتالي جاسر خليفه
2E+06.شركة ليزر تكنولوجي  ش.م.م
1E+06احمد علي خليفة
1E+06وسيم عماد الحاج علي
1E+06حسن محمود صالح
2E+06FRATELLI AKRA s.a.r.l
2E+06شركة اجازي لالستثمار المحدودة ش.م.م
1E+06شركة خليفة للهندسة و المقاوالت ش.م.م
2E+06فادي كمال عزام
2E+06مهدي محمد صفي الدين



1E+060شركة اوستوبيوتيك ش0م0م
2E+06فيليب جوزف االشقر
2E+06.ستيريتك لبنان ش.م.ل
1E+06محمد عباس جزيني
1E+06غنى محمد عدنان الليس سطوحي
2E+06.شركة دغيم ترايدنغ ش.م.م
2E+06شركة ال حمود الزراعية لتصريف االنتاج الزراعي ش.م.م
2E+06علي عبد اهللا الموعد
2E+06بهيج الياس قسطنطين
1E+06علي نعمه اهللا شما
2E+06حيدر علي ابراهيم
2E+06شركة قدموس ش.م.ل
2E+06(فرع لبنان) شركة مدانات للتعهدات ذ0م0م0 
2E+06شركة االسماك والماكوالت ش.م.م
2E+06مازن سعيد البيطار
2E+06باسمة عمر عزام
1E+06سحر علي جباعي
2E+06شركة السكة
2E+06سهام مصطفى مصطفى
2E+06EVA pharm plus شركة
2E+06غلوبال ترايدينغ ليمتد اليبليتي كوربوريشن ش.م.م
2E+06عباس حسين خليفه
2E+06شركة صالح للتجارة العامة ش.م.م
2E+06شركة المشاريع التقنية المحدودة - لبنان ش.م.م
2E+06سهى عمر حجازي
2E+06هشام خيرالدين عبداله
2E+06Eventus Middel East



2E+06شركة باتيتك ش.م.م
2E+06ال ام سي ستورز ش.م.م
2E+06محمد احمد غدار
2E+06رلى محمد خليفة
2E+06نادر اسماعيل النقيب
2E+06شركة شعيب للمواشي والتجارة العامة ش.م.م
2E+060شركة الشهيد للمحروقات ش0م0م
2E+06النميري التجارية ش.م.م
2E+06سامي مهيوب عويس
2E+06ايلينا فادي حبيب
2E+06framedia s.a.r.l شركة
2E+06نانسي علي الرواس
2E+06منال عبد اللطيف اسكندر
3E+06توفيق محمد يونس
2E+06حسن علي خليفة
2E+06Techno Metal Construction - TMC S.A.L
3E+06شركة مونكي بروداكتس ش.م.م
2E+06شركة مختبرات االمان للتحاليل الطبية
3E+06شركة بيومي واوالده ش.م.م
2E+06شركة حفر مصر ش.م.م
2E+06حسام علي عبود
3E+06شركة رد كاربت- ترندي (آر سي تي) ش.م.م
3E+06شركة اغري برودكت ش.م.م
2E+06AL JOUMAYRA LLC .شركة الجميرة ش.م.م
2E+06intra tube llc شركة انترا تيوب ش.م.م
3E+06مؤسسة رواسي ش.م.م
2E+06شركة ابو عامر للتجارة العامة ش.م.م



2E+06HOSPICEA SARL .شركة هوسبيسيا ش.م.م
2E+060الشركة الحديثة للصناعات الكيميائية ش0م0م
2E+06data link solution pro ش.م.م
3E+06علي محمد عبد النبي
2E+06روزلندا فؤاد جرجس
2E+06سول-تي ش.م.م
3E+06.الشركة الحديثة للبناء  مجركو ت. ب
3E+06نبيل محمد البيومي
2E+06محمد احمد الدر
3E+06وفيق خضر الدنان
3E+06شركة كي اند جي للطاقة ش.م.م
3E+06مهدي بسام تقي
2E+06شركة درويش موتورز س.م.م
2E+06احمد محمد خليفة
2E+06عائشة احمد قرباص
3E+06برايم للتجارة والمقاوالت ش.م.م
3E+06ناصر احمد عبد الغني
3E+06جمال محمد بلعصي
2E+06الشركة اللبنانية للهندسة و المقاوالت
2E+06شركة ويدج ش.م.م
3E+06عالء عباس شومان
3E+06احمد يوسف حمود
2E+06شركة ماتكو للتجارة العامة ش.م.م
3E+06شركة اغري صالح ش.م.م
3E+06علي حسن قري
3E+06زاهدة اسعد عبداهللا
3E+06ARCO FOOD llc ش.م.م



2E+06زاهر احمد حمود
2E+06سلمان حسين فواز
2E+06شركة تراكو للتجارة العامة ش.م.م
3E+06محمود محمد عبد النبي
3E+06DAHER TRADING COMPANY S.A.R.L
2E+06ش.م.م AtoZ Medical شركة
2E+06IMPORTED FOR YOU SARL
3E+06يوسف محمد رقه البخور
2E+06علي قاسم الدر 
2E+06لما علي بدر الدين
2E+06NEW GROUP 4 LLC
2E+06محمد عبد اهللا ابو ملحم
2E+06شركة النور للمقاوالت ش.م.م
3E+06شركة غرين هيل ترايدينغ ش.م.م
2E+06شركة تاون كار سيلز ش.م.م
2E+06زينة وجيه يونس
2E+06عبد اهللا محمد عويد
2E+06universal technique for aluminum شركة التقنية العالمية لاللمنيوم ش.م.م
3E+06الشركة العامة للكهرباء واالنارة ش.م.ل
2E+06شركة الميسم ش م م
3E+06شركة يونانكو ش.م.م
3E+06شركة دراسات البيئة والتنمية البحرية ش.م.م
محمد شفيق ابو زينب79119
نزار حلمي الحالق82059
محمد عصام سعد الدين حجازي82124
وائل حسين قبرصلي87767
محمد حسن دنش87856



عصام علي عماد الدين الددا161457
محمد  حبنجر188190
ناديا فريد عبد الحميد عقاد201633
شركة ارجيكو215061
محمد احمد عزت سعد225168
يوسف علي خروبي235158
صالح محمد خليل299376
عبد اهللا ابراهيم الحريري309113
سمر عبد اهللا حسن603237
جمال محمد خليفة644465
2E+06لطيفة حسن مالح
2E+06شركة كلين زون غروب ش.م.ل
الشركة العربية للسيارات ش.م.م13030
علي محمد عبده15382
فاطمة محمد حميد83778
شركة االسعد للسياحة والسفر ش م م99572
سميح رضا كامل مرعي جعفر106623
حسن ابراهيم خزعل110615
الرا جورج نعوم176199
خضر عبداهللا خليفة181220
صالح الدين احمد اليمن188260
فؤاد عبد الحسن هاشم204747
احمد محمد البزري215984
احمد احمد الطويل227510
علي عباس خروبي231340
شركة حلويات البابا ش.م.ل233634
شركة فايز ابي الشيخ التجارية247970



مايز محي الدين بوجي287088
مصطفى ابراهيم جوهر295073
ايوب محمد حطيط307438
581495INTERMEDIA شركة
خليل فؤاد كساب582102
صوفيا يوسف صادر732082
مريم عابد منصور833868
1E+06اميرة عبد اللطيف شريتح
1E+06محمد عدنان كنيار
1E+06حسين عباس الدر
2E+060شركة عزالدين للتجارة العامة ش.م.م
2E+06شركة ريكو ش.م.م
2E+06زينب خليل بدران
2E+06سامر عبداهللا خير الدين
2E+06خديجة مصطفى ابو حمود
2E+06LIZA MEDش.م.م
2E+06Louver ceramica s.a.r.l شركة
2E+06ناديا قاسم الحجلي
2E+06شركة خليفة للرخام والغرانيت - محدودة المسؤولية 
2E+06BUSINESS SERVICES ESTABLSHMENT B S E SARL
2E+06شركة كاي ام سي اي للتجارة والصناعة ش.م.م
2E+06شركة البدر العقارية ش.م.ل
2E+06INER-G S.A.R.L شركة انرجي ش.م.م
2E+06شركة عاصي وغندور للبناء والمقاوالت ش.م.م
2E+06شركة تمارا للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م
3E+06حيدر بسام تقي
3E+06الشركة المتخصصة للزيوت والفالتر ش.م.م



3E+06محمد امين درويش سرحان
3E+06المجموعة الطبية لالدارة  ش.م.ل
3E+06اديب مصطفى غندور
3E+06محمد حسن ابو ظهر
شركة صفا للحمضيات ش.م.ل13179
ثانوية السيدة للراهبات المخلصات - عبرا172753
المركز الثقافي االسالمي الخيري188288
ثانوية سيدة مغدوشة188345
مؤسسة فارس للمقاوالت والتعهدات العامة(لصاحبها يوسف حنا فارس)236152
شركة البشير التجارية ش.م.م201076
هشام احمد االسكندراني288889
شركة الجنوب برس ادفرتايزنك233172
صيدون انفيرو منتال474479
يمنى رشيد سعد490681
ماري جوزي سعد كبريته355949
مدرسة مار الياس درب السيم891517
1E+06الجمعية التعاونية الزراعية العامة في البيسارية م.م
2E+06(عباس محمد حيدر)حيدر للتجارة والمقاوالت
جمعية المقاصد الخيرية االسالمية في صيدا125252
مدرسة الفنون االنجيلية الوطنية للبنات والبنين125288
حسن محمد الحاج حسن272562
2E+06شركة سولمار ش.م.م
2E+06ADAM  النقيب وشركاه
ثانوية االفق الجديد188291
2E+06مريم يوسف المجذوب الصباغ
شركة الحلبي للتجارة والمقاوالت (ت.ب)79114
الياس قزحيا نقوال قزحيا358545



خالدية محمود المجذوب ملقب بالمال692739
1E+06فؤاد داوود عساف
1E+06جومانا ابراهيم ابو ملحم
2E+06علي ابراهيم بو ملحم
3E+06سليمان عبداهللا عساف سليم
ريمون سعيد السويدي16809
عاطف الياس سليم16817
شركة كاليري ابو خليل للمفروشات ش.م.م202203
اندره جرجي الحداد227729
233292N.C.Tشركة
بيار يوسف مطر233456
كرم ستونز ش.م.م258641
شركة االنماء السياحي ش.م.م267770
تجيلير مارون عون283284
انطوان وديع قرداحي414562
شركة قطار للتعهدات و المقاولة437570
انطوان بهجت حجار664776
شركة واكيم للهندسة والتجارة العامة903204
1E+06باطون لبنان ش.م.م B. L شركة
2E+06سلمى عيسى اسماعيل اسماعيل
2E+06.اس اش ام للتجارة والتسويق  ش.م.م
2E+06بهجت حجار واوالده ش م م
2E+06شركة عون غروب ش.م.م
2E+06RACHID GROUP COMPANY S.A.R.L
2E+06MAYLA GROUP S.A.R.L ميال غروب ش.م.م
2E+06شركة ايريس فالور ش.م.م
3E+06بسام عبد الحسن كريم



3E+06شركة مطر غروب للتجارة العامة ش.م.م
3E+06يوسف دافيد مطر
2E+06( مدرسة القطراني المجانية ) جمعية الثقة لالعمال الخيرية
شركة انصار ش.م.م12918
شركة بولي تكنيك للهندسة والمقاوالت العامة12919
شركة صفي الدين للتجارة والمقاوالت ش.م.م13082
الشركة الحديثة للهندسة واالنشاء ش.م.م12946
شركة غاز صور التجارية ش.م.م13038
احمد الشيخ سليمان سليمان15229
الشركة اللبنانية للخدمات البحرية ش.م.م13073
رئيف محمد قطيش15098
محمد جميل دهيني17270
هنادي محمد حيدر16446
حسين يوسف سرور16744
شوقي امين عطوي معروف بزون48858
حسن داود فرحات16679
وسيم خليل عطوي17184
فريد كامل نعنوع49088
محمود فؤاد حالوي49282
حيدر ابراهيم فضل اهللا16642
اسماعيل محمود حاجو17181
علي احمد حالوي48770
عبد الرحمن عبد الجليل صوفان17220
عدنان حسين خضرة49309
حسين اسعد قشور49395
سعاد محمود ابو صالح48460
محمد درويش لقيس28001



علي محمود الحاج سليمان173300
نبيل ابراهيم البواب164255
علي قاسم يزبك62411
مصطفى علي الشامي170563
حسن عبد الحميد الشعار123102
علي حسن درويش123257
شركة تاجكوش.م.م176126
مصطفى محمد فقيه147122
غادة محمد كمال الدين142540
علي عبد اللطيف نزال145892
شركة صور للضمان ش.م.م201203
شركة حيرام للتجارة العامة ش.م.ل123016
سوسن عمران نسر123260
محمد مصطفى فواز169602
علي موسى ضاهر163663
اكرم محمود يزبك182469
وفاء حسن بحسون155506
يوسف محمد سعيد عاصي202440
ابراهيم درويش كاعين173288
احمد حسن حمود228648
محمد الباقر علي حمود163594
علي احمد زمط183573
فؤاد احمد شلهوب201187
محمد غسان قبيسي241143
نسب حسين هاشم177444
حسين علي طراد203198
عبد الجليل عبد الجليل صوفان233464



سمير علي عاشور245655
طارق علي شبلي238436
يوسف ابراهيم بدوي253213
رامي عبد اهللا سليمان250206
حسين علي دهيني202212
شركة افران شمسين ش.م.م ( صور)253590
نهى علي هادي233466
محمد بهيج عطيه233518
بسام عبد الحسين كريت238743
ماشق مصطفى شرف الدين225184
شركة التجارة والبناء العالمية258531
عبده الزهراء عبد المنعم كنعان224001
حسين محمد خالد شعالن266858
حسين محمد سلمان224115
علي حسن سويدان233577
شركة صوفان التجارية (صوفان وشركاه)233461
سليم عبد الجليل صوفان233463
احمد ابراهيم سليمان233480
محمد احمد الكردي305903
سهى محمد فتني476827
نبيل بشارة برادعي296635
وجيه حسن الدر299030
علي حسين بدير373343
علي جميل فياض509746
محمد موسى سعد483887
سامي قاسم بحر535348
عمار احمد عواضة548195



فضل اهللا موسى الشيخ علي427113
محمد احمد داود704908
علي كامل نعنوع511964
رهام سهال يموت شرف الدين559870
سميح قاسم برجي670022
شركة بلحص لتجارة و صناعة االخشاب ش0م0م5862900
علي محمد عطوي527224
علي حسن فرحات589856
مهدي حسن شحيتلي548007
مكرم السيد يوسف جعفر615419
حسن محمد سرور598663
حسين سعيد نزال614366
علي ابراهيم حمود665977
محمد ابراهيم حمود665973
شريف مصطفى طاهر718099
1E+06سلمان هاني روميه
 قاسم حسن احمد814669
شركة المتوسط للتجارة العامة ش.م.م960801
1E+06رضوان محمد عطوي
1E+06حسن علي ذيب حجازي
شركة جبل عامل للتجارة العامة و المقاوالت ش0م0م9254590
1E+06محمود حسن سقالوي
1E+06عبد اهللا علي حيدر 
سهيل عبد الحسين حرز979786
1E+06فخر الدين حسين عالء الدين
1E+06عدنان محمد عبيد
1E+06ريم محمد علي الزين



1E+06حسن علي محسن
1E+06حسين جميل عطية
1E+06حنان سمير صبرا
1E+06J.A.R GROUP
1E+06(علي و شركاه) استهالكية جبل عامل للتسويق
1E+06عباس شريف عطوي
1E+06حسين محمد درويش 
1E+06بثينا حسين حمود
1E+06رفيق علي ايوب
1E+06شركة نبات ش.م.ل
1E+06مهدي عاطف قعيق
1E+06مريم موسى الغول
1E+06محمد علي بيضون
2E+06ش.م.م PETRO PLUS COMPANY شركة
2E+06Lacosta الكوستا
2E+06حسن محمد زين
2E+06فاطمة علي ابوخليل
2E+06خليل محمود حمتو
2E+06شركة الطواحين ش.م.م
2E+06يوسف كامل عبود
2E+06محمد ابراهيم خليل
2E+06SPRING سبرنغ ش .م . م .
2E+06اليت غالس ش.م.م
2E+06الياس عبد رستم
2E+06عادل خليل دبوق
2E+06Dolly soft Company L.T.D شركة دوللي سوفت ش.م.م
2E+06علي محمد عيسى



2E+06شركة سي سنتر ش .م .ل
2E+06خضر كامل عبود
2E+06HAGE CERAMIC
2E+06فاطمة علي حمود
2E+06انطوان فهد عساف
2E+06شركة خدمات التسويق و االعالن
2E+06Danasha luxary s.a.r.l شركة
2E+06عباس موسى مهنا
2E+06حسن محمد طباجة 
2E+06ابراهيم علي حمود 
2E+06l&l s.a.r.l شركة
2E+06مصطفى علي امين
3E+06فؤاد محمد شهاب
2E+06بشرة زيد الموسوي
2E+06اماني معين الفقيه
2E+06care analytical laboratories sarl مختبرات العناية التحليلية ش م م
3E+06علي سمير زيارة
2E+06M.A.E S.A.R.L شركة
3E+06حسن وهيب زهوي
3E+06F.S.C- FARES SOUTH CAR ش.م.م
2E+06شركة بريغو لتاجير السيارات ش م م
3E+06حسن فؤاد قصير
2E+06دونالد  جيبيلكي
3E+06عباس علي صالح
3E+06حبيب يوسف حجيج
2E+06محمد مامون وجيه ابو خليل
3E+06شركة بلكو للتجارة والنقل ش.م.م



3E+06ابراهيم محي الدين بيضون
2E+06شركة ليبانون بالست ش.م.ل
3E+06سكينة شريف الحسيني
3E+06V2 TECHNOLOGY 0ش0م0م
3E+06شركة السعيد  للصناعة والتجارة وتوضيب المواد الغذائية ش.م.م
3E+06المهدي فوزي قدسي
3E+06حسن خضر زيون
3E+06شركة الومينا ش.م.م
3E+06حسين علي خريس
3E+06احمد محمد بيطار
3E+06ش.م.م Queen  Ceramica شركة
3E+06عفيفة نمر قانصو
3E+06ش.م.م LA FABRICA شركة
3E+06شركة محطة الحاج للمحروقات ش.م.م
محمد ابراهيم عفريتي16770
محمد علي موسى الزين17158
شركة يزبك للتجارة العامة62401
عزات محمد حسن بسما123117
شركة سويدان لالستشارات والدراسات الهندسية170442
عبداهللا محمد علي دبق181804
درويش مصطفى عبد العال247788
جهاد محمد شغري427904
شركة استهالكية النخيل ش.م.م467298
 محمد يوسف عواضه487445
نبيل حيدر فنيش725492
1E+06جالل محمد عطوي
2E+06بسمان حسين بسما



2E+06منى محمود عوض
2E+06محمود محمد كنعان
2E+06. شركة انترناشيونال فارما غروب ش م م
2E+06هيام علي عون
2E+06هشام محمد صعب
2E+06شركة الرضا للمواد الغذائية ش.م.م
2E+06تتيانا محمد حمود
2E+06كولومبس غلوبال ترادينغ
2E+06.شركة رأس العين للتجارة والمقاوالت ش.م.م
2E+06مصطفى حسين المصطفى
3E+06شركة فواز للتجارة العامة والمقاوالت ش م م
طارق مصطفى عزالدين16314
جواد منيف صفي الدين16799
خديجة حسين االعرج سرور62313
ميرا كيفورك قنا نسيبوفا233684
شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه264502
شكري يوحنا غنيمة615448
علي مصطفى قاسم172049
1E+06حسين حسن جبق
1E+06عماد مصطفى قاسم
2E+06تيسير موسى جفال
2E+06شركة االستثمارات البحرية المحدودة ش.م.م
3E+06خليل نمر موسى
1E+06احمد حسين حاج علي
1E+06الزهراني للمنتوجات الزراعية ش.م.ل
1E+06هاني رضا صبراوي
صالح خليل صبراوي48814



2E+06دعاء وهيب قصير
مصطفى محمد علي عز الدين172608
صادق عبد المحسن الحسيني233378
حسين علي حمود250999
2E+06زاهر عفيف حاجو
عزت محمد بسما16750
عدنان عاطف صفي الدين50663
محمد جعفر بسمة170246
نادر ميشال شقير290972


