
شركة صيدون للمقاوالت  والتجارة ش.م.م13094

فؤاد محي الدين عزام166614
نقوال يوسف الحاج167583
حسين رضا مقبل170111
محمد احمد ابو سعادة173342
محمد حسين شومر181210
علي عثمان معتوق188353
سامر محمد عوني الحداد216120
مركز حالل اخوان التجاري233427
ايمن قاسم قصب233590
محمد فرج اهللا حميد235023
علي محمد حربي235051
رمزي شاكر عواد246540
شركة ساندرا بالست للصناعة والتجارة261754
نيونوفال فارم (حسين مشموشي وشركاه)ت0ب2623150
حسين شفيق مشموشي262321
علي محمد مروة264068
عامر فؤاد رمضان269424
ورثة ابراهيم علي الصباغ271191
محي الدين عز الدين الحريري273124
سالم حسين سرعيني742712
محمد صالح حجاج743518
محمود (ورثة ) مصطفى الرشيدي745555
علي نعمة وهبي745725
وليد احمد الفران747792
محمد جميل ابو مرعي748992
حنا وديع الحايك750282



حسين علي يونس752418
شركة الفخر العقارية ش.م.م752626
سهيل عبد الباقي وهبي753977
محمد مازن وفيق المغربي755465
سعد الدين خليل الحريري756376
فضل جميل مهدي756683
فادي حنا الياس756741
بالل فتحي الكيالني756774
محمد زيدان زيدان756850
مايا قاسم حسون756859
فيش ستروي امبورت757552
حسين محمد بعجور757673
شركة الجديدات للزراعة و التجارة و الخدمات ش.م.م757701
توفيق كرم الترياقي758127
زهرة عبد اهللا سبليني758284
نزار حسن حنينه766698
محمد زكي الكسم766946
ميشال جرجس مخول769573
حسن محمود صعب770017
محمد محمود صغير770034
كامل وجيه مبروكي775271
مصطفى محمد الناتوت775709
فارس سليمان فاضل777205
محمد علي وهبي777800
محمد حسن يونس778347
مؤسسة التجهيزات الحديثة للميكانيك (تضامن)779421
نظمية علي خليفة781985



يوسف يحي محمود782364
علي محمد عكوش783406
احمد محمد نسب786620
محمد حسين عز الدين791157
رضية حسني عبد الخالق792692
الشركة العامة للتجارة و الهندسة و المقاوالت ش.م.م794063
فراس عبد القادر عنتر798999
شركة برجاوي ش0م0م8003880
يسرى محمد سلمان819926
فراز محمد نصار820156
حسن محمد قصيباني824855
حسن محمد قصيباني824915
احمد محمد شومر826027
قاسم محمد مكي832360
عبده الزهره محمد يونس832863
حسن يوسف عبده834842
محمود محمد دراج839592
فادي احمد مشموشي840581
جمعية بيت المرأة الجنوبي842422
سليم  السالم843095
شركة الملك  للصناعات الغذائية ش0م0م8436060
احمد محمد هاني شعيب847427
محمد عبد الرحمن كالو849844
محمد مصطفى شمس الدين849864
سالم ميشال ايليا851251
علي ابراهيم الزين854782
شوقي محمد جواد854906



حميدي محمد االحمد857916
علي محمود بلوط866035
احمد سامي ابوظهر868453
ابتسام محمد الخطيب870096
حسين احمد كوثراني873302
غازي محمد بغدادي مروة873313
علي حسين بدير874119
عامر نمر خليل882086
محمد مصطفى مطر891250
سامر صالح المصري891792
عاطف مجيد المشنتف891822
فؤاد عبد الباقي وهبي899266
لينا نبيه مروه902620
شركة االستثمار العقارية903013
شركة بترو نعسان واوالده903085
الشركة الوطنية للصناعة والتجارة903150
شركة ابو زينب العقارية903546
شركة فراشي الحديثة904183
شركة الكوثر للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م904309
شركة االخوة التجارية904389
904540)emeg شركة المهندسون للكهرباء والميكانيك (اميغ
هاي الكتريك905048
شركة عبد الهادي للبناء والتجارة905667
يوسف محمد الشاب905755
شركة باباس للتجارة والتسويق905763
شركة ابناء خليل مكاوي906011
قاسم محمد قاروط906104



يونس سليمان يونس906465
الشركة الحديثة للتجارة906553
رد اليت906576
شركة االمين للتجارة العامة906661
الشركة اللبنانية للتجارة والمقاوالت العامة906735
شركة عبرا العقارية906836
شركة االمين للمقاوالت والتجارة906884
شركة الدهيني وشركاه906913
شركة الزهراني التجارية906914
شركة غولدن اليت906923
شركة الصناعات الخفيفة906929
شركة القلعة الذهبية ش.م.م907251
شركة البيال للصناعة والتجارة907339
شركة الشرق للصناعة والتجارة907514
شركة زنتوت التجارية ش.م.م907520
شركة مغفلة لبنانية ش.م.ل907580
شركة المتوسط اللبنانية907715
شركة ميكان كمبيوتر سيستمز907820
شركة الحريري للسياحة والسفر907880
صافي وسعد وشركاهم907968
شركة المالحة والنقل عبر لبنان907996
شركة دار الجنوب للطباعة908062
معرض اللبناني الدولي908105
شركة المخازن الكبرى للتموين908246
شركة افران الطاحونة الذهبية ش.م.م908316
شركة جبر قدورة للتجارة واالعمار ش.م.م908355
شركة مجوهرات صيدون المحدودة908372



شركة الساحل للتجارة908431
شركة زي كودرك ستور908497
الشركة اللبنانية للتجارة العامة والبناء908516
الشركة العامة لالنتاج والتصدير908543
صاب صندقلي وافتيموس وبابا908604
وكالة صيدون للوساطة والتأمين908667
شركة سوالي التجارية908686
شركة لمى للصناعات المعدنية908720
شركة الشمالي للمقاوالت العامة والتجارة ش.م.م908807
شركة فينيشمان الينز908812
مسك بايوينر908922
شركة societe moderne التجارية908929
شركة بولي908953
شركة رئبال البساط وشركاه ريبكو908957
شركة فاسكو للتجارة والمقاوالت908995
شركة السا سبور909016
شركة بالما للتجارة العامة والمقاوالت909044
مؤسسة عرابي وبشاشة909053
شركة المقاول اللبناني ش.م.م909060
شركة سيف واي لالتصاالت ش م م909109
شركة تريدرز الدولية909117
شركة غدار للتجارة والصناعة909119
شركة هو ميكا للكهرباء والميكانيك909120
المؤسسة اللبنانية للخدمات العامة909125
الشركة العربية للمشاريع العامة ش م م909127
شركة نوفيلال909299
شركة ميكانو اليكتريك909754



شركة عاطف سنان وشركاه909757
شركة وائل احمد وشركاه909868
شركة نعماني وليال للتجارة العامة والمقاوالت909979
حسن راشد ابو زيد912346
عبد الغني عثمان جمعه914384
خليل ابراهيم حرب918512
ورثة عز الدين رضا البزري918854
محمد حسن خليفة919010
حسن عفيف سليمان920291
محمد حسين خليل920351
جميل احمد عرابي920390
هدى علي عياد922403
عالء احمد عياد922484
عامر كايد جمعة922512
شركة الهجان لخدمات الكمبيوتر و االنترنت ت0ب9225670
محمد علي خليفه923541
علي احمد خليفة923575
حسين علي خليفة923585
محمد حسين خليفة923634
شركة سوماكو للتجارة و الهندسة و المقاوالت ش0م0م9239070
شركة صيدون السكنية التجارية ش0م0م9239810
شركة ياسمين التجارية ش0م0م9240680
الشركة اللبنانية للتجارة و التموين ش0م0م9240700
زينب يوسف صالح924073
شركة اي سي للهندسة والمقاوالت924074
شركة التنمية العقاريةش0م0م9240810
راجية سليم العاكوم926272



الياس مخايل القزي932182
محمود علي دهشة933554
احمد نور الدين سليم935571
محمد علي عباس حيدر948306
حنا نقوال فرنسيس951629
رفيف اسامه راشد954263
احمد عدنان الجبيلي958830
شوقي حسين ناصر964852
حسن محمد عز الدين969315
محمد محمود العجمي969321
شريف محمد عيد969368
وليد محمد سليم969476
محمد علي صالح ابراهيم969769
محمد حسين هزيمة969916
مصطفى عواضة صالح969982
جمال عبداللطيف الرشيدي970110
محمود علي حماد970209
محمد احمد رشيد االشوح970256
نقوال بشارة الحاج970331
يوسف علي غدار970340
حسن سيد محي الدين970364
جميل عبد الفتاح الرز970392
فاطمة نعيم نعمة970402
سامي محمود عبداوي موسى970748
ميليا الياس جرجس الياس970786
علي حيدر عسيلي970885
سمر نايف عبد العزيز970977



محمد نمر خروبي970999
ادهم عاطف بكار971029
امال مصطفى مصطفى971279
علي احمد شحاذي971339
جبران يونس عمون971427
محمود مصطفى الراعي971512
فواز فايز ابو علول971518
محمد عادل الشحوري971538
محمد محمود رمضان971578
جعفر مصطفى الجبيلي971686
شفيق السيد الضابط971743
انور ياسين الحاج حسين971826
هاني محمد خروبي972000
وليد عبد اللطيف حفوضة972056
كريهان وديع وفا972156
محمد عبد الكريم خليفة972274
درويش محمد اغا972279
حسين احمد خليفة972285
محمد خليل محمد972288
هاني محمد منصور972293
قاسم عبد النبي النعيم972828
 محمود اكرم البخاري973002
باسم عفيف وهبي973173
يوسف علي نعناع973378
فريد محمود حمزة973390
حسام محمد الرواس973445
ابراهيم خليل حيدر973624



حسن احمد زيدان973697
محمد عباس دبوس973736
حمدان محمد عبوشي973747
حسن طحان ديب973758
طارق ياسين الدنب973787
خالد صبحي ابو العال973847
محمد حسين خليفة973898
عبد اللطيف شاكر صليبة973900
ابراهيم احمد المجزوب الصباغ973945
كمال محمد حنينة974743
ابراهيم احمد مروة974921
محمود علي الريش974991
حسين احمد شاهين975070
ناجي اسعد قدورة975162
علي قاسم خليفة975214
احمد مصطفى الحاج خليل975224
علي حسين يونس975373
يوسف قاسم روماني975411
محمد اسعد حجازي975557
بالل احمد ادريس975879
عامر حسن الريش976031
حسن محمود الحلبي976047
نعمات حسن االسد976358
بدرية مصطفى درزي976451
سعد الدين يوسف معتوق976682
محمد صاوي ريس المينا976695
نهاد وفيق حشيشو976789



رياض فهد وهبي976797
معروف صبحي العبد976846
محمد احمد اللقيس976904
وليد مصطفى طرحه976906
اسعد محمود رضا977234
عادل عبد النبي خشمان977280
زينب عبد اهللا ابو هدى977322
نصرات ابراهيم االمين977475
علي عبد اهللا مروة977529
اسماعيل ابراهيم علماوي977549
زهرة محمد كركي977686
علي االمين نواف977693
حيدر عبد الحسين حيدر977789
احمد محمد فقيه977793
احمد حسن خليفة977795
عبد السالم حسن القنواتي977887
هيثم محمد علي ازعر977914
انور عبد اهللا ابو هدوى978088
ابراهيم حسين عساف978276
علي عبد اهللا فضل اهللا979272
محمود وفيق الهبطة979281
وائل محمد ابوطالب981727
صالح حسن دياربي984331
ثناء حسن يماني984851
حسين احمد بدر984864
عادلة كرم سعد المصري984874
محمد ابراهيم حماد985065



باسل محمود نصار989754
هاني محمود حمود989894
عادل حسين حمدان989931
لبيب توفيق عيدي989935
جورج الياس العشي990770
ناصر ابراهيم العقيبي994166
صائب محمد شبلي994412
عدنان حسين سليمان الحاج997497
1E+06بسام محمد معتوق
1E+06مريم مصطفى شداد
1E+06اسامة محمد السن
1E+06نزيه محي الدين مجذوب الصباغ
1E+06صالح حسن ناطور
1E+06تيسير موسى المؤقت
1E+06صالح محمد سليم حفوضة
1E+06حسن محمود عموري
1E+06محمد مصطفى صطوف
1E+06نبيه فوزي محمد
1E+06توفيق انيس الديراني
1E+06حسام حيدر المقداد
1E+06علي حسن يونس
1E+06محمود احمد عز الدين
1E+06يوسف مصلح اليوسف
1E+06احمد مصطفى ابوسلطانية
1E+06حسن قاسم شبلي
1E+06فؤاد محمد غدار
1E+06سامي محمد عفيف حجازي



1E+06هيثم فايز كعوش
1E+06محمد نزيه كزبر
1E+06محمد ابراهيم عبد القادر
1E+060ت ALL.IN.ONE اول ان وان
1E+06مصطفى خليل الراعي
1E+06علي احمد طبل
1E+06حسان يوسف الحموي
1E+06عمر عبد الرحمن حدرج
1E+06محمد علي علوية
1E+06سمية خليل هزيمة
1E+06عامر حسيب بعاصيري
1E+060شركة سميح و عامر تريدينغ كومباني ت 
1E+06صباح شفيق الجردلي
1E+06علي حمد غدار
1E+06احمد وجيه دارغوث المغربي
1E+06محمود علي ابو نعيم
1E+06محمد احمد خليفة
1E+06محمود مصطفى  الزعتري عن الورثة
1E+06كامل علي النميري
1E+06علي حسين خليفة
1E+060الشركة العالمية للبيضات و القطنيات ت
1E+06محمد محمود زكور
1E+06محمد علي قطيش
1E+06هال علي قطيش
1E+06يوسف حيدر مرسل
1E+06محمود محمد العاصي
1E+06عبد الحميد عبد اللطيف زويا



1E+06بسام حسن عرابي
1E+06غانم نعيم فاعور
1E+06محمد علي خليفة
1E+06خالد محمد عفيف حجازي
1E+06عمر ديب الريس
1E+06محمد خضر ابراهيم  المصري
1E+06عباس احمد السلمان
1E+064LEBANON TELECOM & SERVICES
1E+06محمد عدنان ضحا
1E+060الجبيلي تجارة و مقاوالت ش0م0م
1E+06محمد حسن بدران
1E+06نغم عز الدين العيالني
1E+06CHOCOLAT CHANEL
1E+06محمد احمد الزين
1E+06علي ابراهيم خليفة
1E+06فرج محمد حسين
1E+06هبة محمد زيدان
1E+06ابراهيم علي قرة علي
1E+06محمد ابراهيم الصياح
1E+06Green Med S a r l  0ش0م0م
1E+06دالل مصطفى رويساتي
1E+06سلمان احمد بركات
1E+06صبحي حفيظ الحاصباني
1E+06بيار الياس حداد
1E+06علي خالد عفارة
1E+06ورثة علي غندور
1E+06عثمان علي الرز



1E+06محمد سعيد اسماعيل االرناؤوط
1E+06يوسف حسين خروبي
1E+06هاشم رياض حسن
1E+06زياد حسن حوحو
1E+06مها محمد صالح
1E+06علي قاسم وهبي
1E+06فوزي حسن بواب
1E+06عبد القادر مصطفى غازي الكرجية
1E+06جهاد احمد عباس
1E+06روال محمد سنجر
1E+06.OZOR & YATIM CO شركة ازعر و يتيم
1E+06كمال علي يتيم
1E+06دانيال عبد الناصر شحادي
1E+06مازن يوسف الجباعي
1E+06محمد وليد ابراهيم الحريري
1E+06محمد احمد جمعة
1E+06زاهي عصمت القواص
1E+06عبد الكريم مصطفى حليمة
1E+06ابراهيم حسين غدار
1E+06نجود ابراهيم بيضون
1E+06محمد ديب المصري
1E+06ليلى علي ابراهيم
1E+06( لصاحبتها روال محمد سنجر) SAHARA AUTO CENTER مؤسسة
1E+06محمد علي فايز قمبز
1E+06(ورثة) مصطفى حسين غدار
1E+06ديب الياس منصور
1E+06احمد يوسف جرادي



1E+06علي ابراهيم خليل
1E+06محمد علي قشور
1E+06احسان جوداة ناهض
1E+06سمر عبد الحليم البركة
1E+06مجد ربيع شريفة
1E+06ابراهيم محمد ارناؤوط
1E+06احسان احمد طعمه
1E+06حسن وجيه خليفة
1E+06محمد اسماعيل زهرة
1E+06حنان يوسف صليبي
1E+06انتصار جميل حاموش
1E+06( لصاحبتها انتصار جميل حاموش ) مؤسسة حنين التجارية
1E+06عمر احمد رمزي العرجة
1E+06فادي محمود عدلوني
1E+06علي حسين االسعد
1E+06احمد حسن الهواري
1E+06غسان احمد النابلسي
1E+06محمد علي ليال
1E+06فادي سمير ناصيف 
1E+06حسن محمود حجازي
1E+06احمد حسن غريب
1E+06حسن عبد الكريم حدرج
1E+060شركة غدار و شركاه للتجارة و الصناعة و النقل ش0م0م
1E+06غسان نبيل المالح
1E+06علي مرعي عريض
1E+06محمد شفيق الحوراني
1E+06فلایر بشارة سمعان



1E+06علي احمد عفارة
1E+06محمود خليل خليل
1E+06مروان مصطفى عيطور
1E+06ابراهيم محي الدين ديشاري
1E+06شادي محمد الترك
1E+06سامر احمد حشيشو
1E+06نخلة جرجس مخول فرنسيس
1E+06محمد اسامه نسب
1E+06محمود خالد الشايب
1E+06نادر صبحي عبد الرزاق
1E+06بسام خليل قاسم
1E+06عثمان نزيه الظريف
1E+06عائدة الياس الياس شكري اسعد
1E+06حسين  خليفة
1E+06ياسمين داود زويا
1E+06سمير الياس خليل
1E+06معروف محمد غازي االتب
1E+06علي اسماعيل ضاهر
1E+06محمد عبد اهللا العجلوني
1E+06زينة محمد فرحات
1E+06حسام محمد الشماس
1E+06محمود خالد الخطيب
1E+06وليد محمد سالم المصري
1E+06حسن كامل صالح
1E+06كلثوم علي عموري
1E+06دالل حسين الجواد
1E+06هشام يحي يحي



1E+06نادر فريد شقير
1E+06شوقي حسين فقيه
1E+06قاسم محمد سبليني
1E+06فضل مصطفى الحايك
1E+06جالل صبحي رفاعي
1E+06عبد الحكيم عبداهللا كوثراني
1E+06تيسير يوسف ياسين
1E+06جورج سليمم حليحل
1E+06محمد حسن جابر
1E+06عناية حسن القوام
1E+06محمد محي الدين البابا
1E+06احمد علي الشاميه
1E+06ورثة حسين خليل-مصطفى الزيباوي الزيباوي
1E+06حسن نزيه صالح
1E+06مايا عصام داود
1E+06سعيد حسين عبود
1E+06ماهر صالح المصري
1E+06مصطفى حسن كوثراني
1E+06مهدي محمود حجازي
1E+06ماهر احمد قدورة
1E+06سالي محمود غضبان
1E+06خضر سعداهللا كاعين
1E+06محمد لبيب الصباغ
1E+06محمود محمد علي عفارة
1E+06مصطفى علي صالح
1E+06حسام خليل شلون
1E+06علي محمد جوني



1E+06محمود زهير غندور
1E+06سميرة ابراهيم ملحم
1E+06حسين قاسم حجازي
1E+06احمد علي الخطيب
1E+06حسين احمد حمدان
1E+06محمود ابراهيم عيسى
1E+06عبد الرحمن محمد جواد
1E+06زهير ابراهيم غندور
1E+06حسن محمد العريض
1E+06انطوان الياس فرنسيس
1E+06بهاء نزيه بتكجي
1E+06ابراهيم عارف باير
1E+06زياد ماهر الشريف
1E+06عايدة محمود نحولي
1E+06هشام عدنان عباس
1E+06احمد محمد القدسي
1E+06محمد موسى صديق
1E+06علي صالح شحاذي
1E+06محمد احمد. فرحات
1E+06MY PC COMPUTER SHOP 0ش0م0م
1E+06غيداء مصطفى البيطار
1E+06الياس نبيه الحداد
1E+06محمد علي حمادي
1E+06محمود علي حمادي
1E+06تمارا عبد علي الزين
1E+06فادي عارف وهبه
1E+06SABABA .CO .LTD شركة



1E+06محمد علي خليفة
1E+06عبد النبي احمد حمود
1E+06اياد اسعد ابو العردات
1E+06غادة علي صالح
1E+06غالم محمد غادر
1E+06ادهم عبدو صباغ
1E+06علي محمد حدرج
1E+06فؤاد حسين فارس
1E+06حسان علي عبداهللا
1E+06محمد علي حمدان
1E+06ايمان احمد تميم
1E+06راغد محمد نزيه البابا
1E+06ش .م.م EXPANSION LINK شركة
1E+06هند حسن نقوزي
1E+06سامي ضياء همدر
1E+06مصطفى عثمان الظريف
1E+06هالل عبد الكريم مسعود
1E+06حسن عبد معطي
1E+06غازي سامي سليمان
1E+06محمود ابراهيم صفدي
1E+06محمد وليد الحريري
1E+06علي عبد المطلب جزيني
1E+06بسام شفيق الديراني
1E+06عقيل عبد الرؤوف االسعد
1E+06حسين علي كربلة
1E+06يوسف مصطفى جهاد بربر المصري
1E+06عبد العزيز مصطفى جزيني



1E+06ابتسام احمد السن
1E+06محمود فضل حسون
1E+06OZONE S.A.R.L
1E+06باسم نديم فرح
1E+06سميح احمد خاسكيه
1E+06محمد علي بظاظو
1E+06احمد حسين حمود
1E+06ياسر غازي حنينه
1E+06حبيب محمد علي زين
1E+06عدنان حامد ديب
1E+06فضل مصطفى جبيلي
1E+06ورثة سمير احمد الخياط 
1E+06خضر حسين عباس
1E+06ادهم محمد امين حنينة
1E+06مريم ابراهيم كوثراني
1E+06محمد خضر معتوق
1E+06(محمد ورياض عبداهللا وشريكهما) شركة رياضكو
1E+06اميل شفيق كنعان
1E+06احمد سعد الدين الزبداني
1E+06مريم عباس المصري
1E+06محمد مصطفى كسروان
1E+06امال حسن زعتري
1E+06علي محمود الديراني
1E+06منير محمود الخليل
1E+06Beauty  House textile
1E+06عبير حسين مسلماني
1E+06نادر توفيق الشباب



1E+06حلمي خليل الهواري
1E+06عمر محمود بسيوني
1E+06حمد خليل شاهين
1E+06حمد خليل شاهين
1E+06مركز شيك بونبون التجاري ش.م.م
1E+06احمد نمر غدار
1E+06حسن حسين خروبي
2E+06معروف جميل البصراوي
2E+06عمر محمد شامدين
2E+06غسان محمود البجيرمي
2E+06هناء قاسم المالح
2E+06وسام احمد االسدي
2E+06محمد صالح الفران
2E+06كامل محمد ليال
2E+06علي عبد الحسن الخليل
2E+06احمد محمد البيطار
2E+06عبد السالم سعد الدين سكافي
2E+06مازن علي قنبر
2E+06انيس احمد زهرة
2E+06كمال جمال جلول
2E+06ورثة حيدر نصراهللا حسين جوني
2E+06LOGITECH INVESTMENT INC حسين خليفه وشريكه
2E+06ناجي حسن جابر
2E+06احمد حسين شمس الدين
2E+06توفيق مصطفى كمال حجازي
2E+06علي محمد ذياب
2E+06(علي قاسم غدار)غدار للصناعة و التجارة والتجهيزات الميكانيكية



2E+06مريم محمد حكيم
2E+06عائشة عيسى حجير
2E+06ابراهيم سليمان حداد
2E+06عبداهللا محمد دياب
2E+06محمد نجيب فؤاد كساب
2E+06ميشال يوسف يونان
2E+06محي الدين محمد كبريت
2E+060شركة عزالدين للتجارة العامة ش.م.م
2E+06رغيد خليل الصلح
2E+06تغاريد علي النهواري
2E+06حسن احمد حوماني
2E+06ابراهيم امين شهيل
2E+06علي محمد نور الدين
2E+06حسين حسن فقيه
2E+06محمد كامل العمى
2E+06محمد حيدر خليفه
2E+06عالء محمد عزالدين
2E+06ابراهيم مصطفى السوسي ورثة
2E+06محمد عبد الحليم عقيل
2E+06سعيد امين طراف
2E+06احمد ديب احمد كزبر
2E+06علي كامل فقيه
2E+06فادي فؤاد سمارة
2E+06حسين احمد حميه
2E+06محسن محمد الجردي
2E+06ايهاب محمد القادري
2E+06سمير سليمان لحام



2E+06محمد يوسف خليفة
2E+06ابراهيم محمود شهاب
2E+06حمزة محمد حسن
2E+06سليم عبداهللا مصطفى
2E+06رياض سعيد قدورة
2E+06زاهي صافي الكردي
2E+06ناريمان علي ابراهيم
2E+06معروف عبد الكريم رمضان
2E+06عبد الكريم زكريا عزام
2E+06طارق احمد الغزاوي
2E+06هيثم محمد حجازي
2E+06يوسف حسن العيوش
2E+06ناجي حسن جابر
2E+06نبيه محمود شبايطة
2E+06حسن محمد عبود
2E+06خليل محمود ضاهر
2E+06خضر جودت عبد الرحيم
2E+06احمد محمد عامر
2E+06بسام ابو ابو العينين
2E+06حسن ابراهيم البشير
2E+06حسين سمير محسن
2E+06حسين توفيق فرحات
2E+06طارق حسن حجازي
2E+06مريم غسان عبداهللا
2E+06احمد محمد شرارة
2E+06.شركة نيفادا للسيارات ش.م.م
2E+06سميح حسن الطويل



2E+06عماد الدين حسين محسن
2E+06شركة ناجي العلي للتجارة ش.م.م
2E+06مارون فوزات مسعد
2E+06محمد احمد الزناتي
2E+06بالل محي الدين الصوص
2E+06حسن ابراهيم سرعيني
2E+06خليل محمد قطيش
2E+06ماهر سعد الدين حبلي
2E+06حسين يوسف بندر
2E+06حسام علي الجواد
2E+06فتحي سليم خلف
2E+06صابر عثمان البابا
2E+06حسانة منير حشيشو
2E+06حسن توفيق زيدان
2E+06 Sydney  Techسدني التقنية لالستشارات الهندسية والتطوير العقاري غيث نزها وشريكه
2E+06ديانا فوزي حيدر
2E+06حسن حسين خليفة
2E+06صافي محمد جمعة
2E+06محمود خليل اسماعيل
2E+06محمد غازي السيد
2E+06ورثةعبداهللا حسين خليفة
2E+06خليل عبد الكريم عيسى
2E+06زهرة علي جمول
2E+06احمد يوسف محمود الحياري
2E+06حنان نبيه بنجك
2E+06شركة حريري للتجارة و الصناعة ش.م.ل
2E+06حسن علي متيرك



2E+06فاطمة رياض الديراني
2E+06علي محمد خروبي
2E+06فيروز محمد عليق
2E+060الشركةاللبنانيةالعربيةالدارة واستثمارالمطاعم والتوزيع ش0م0م
2E+06شوكت عارف مهدي
2E+06ديب محمود قبالوي
2E+06حنان محمد محمود اغا
2E+06فؤاد محمد شبيب
2E+06UNIVERSAL LOGISTIC TRADE بالل علي ابو دراع وشركاه
2E+06جان موريس قسطنطين
2E+06منى حسن غدار
2E+06محمود حسني قطيش
2E+06حسان خليل بلحس
2E+06دانيال محمد منذر
2E+06ايه محمد جمول
2E+06عبد الحليم محمد العثمان
2E+06محمد عبدالكريم الطيباني
2E+06اعتماد رمزي خالد
2E+06ساره فضل الجبيلي
2E+06شركة المشاريع التقنية المحدودة - لبنان ش.م.م
2E+06ناصيف مصطفى قاسم
2E+06رضا ابراهيم حسن
2E+06عزالدين مضهور المحمد
2E+06ورثة محمد فضل اهللا صغير
2E+06احمد محمد فقيه
2E+06حسيب محمد وفيق ابي ظهر
2E+06هيثم رياض رحال



2E+06vie international
2E+06احمد محمود شهاب
2E+06احمد محمد بركات
2E+06علي عباس حمدان
2E+060شركة خروبي للتجارة العامه و الصناعة و النقل ش0م0م
2E+06احمد حسين جمعة
2E+06M.CM AUTO 0ش0م0م
2E+06صالح يوسف الصادق
2E+06مصطفى سليمان يونس
2E+06هالل سامي العبد
2E+06رندة فؤاد فرحات
2E+06ريم زياد بعاصيري
2E+06نجاة مصطفى زمط
2E+06محمد نعيم مكي
2E+06سعيد علي ابو النعاج
2E+06هبة مصطفى كلش
2E+06محمود وليد احمد
2E+06علي احمد حسين مرعي ضيا
2E+06وليد صالح قهوجي
2E+06لينا اسعد العيسمي/العسيلي
2E+06KAILLO GROUP للهندسة والمقاوالت ش.م.م
2E+06نبيلة محمد حرب مصرح
2E+06حسين علي زبيب
2E+06ورثة علي احمد جوهر
2E+06عبد اهللا خليل الخياط
2E+06محمد نعيم دياب
2E+06حسن محمد الحاج



2E+06محمد محمود العلي
2E+06علي موسى حمدان
2E+06.شركة االندلس للتجارة و المقاوالت ش.م.م
2E+06عرفان مصطفى الدندشلي
2E+06حسين احمد شمس الدين
2E+06معين عفيف عوكل
2E+06امين رضا مرمر
2E+06عصام نقوال مارون
2E+06ناصر علي خليفة
2E+06علي عبد الحسن خليل
2E+06عباس زهير حمادي
2E+06ساره احمد دغمان
2E+06عبد اهللا محمد الحاج
2E+06احمد محمد علي حسن
2E+06ريم اسماعيل رمال
2E+06جواد حسن شديد
2E+06اسامه محمد ناطور
2E+06طارق محمود مصريه
2E+06ابراهيم عوني الموعد
2E+06يوسف احمد حويلي
2E+06نزار ابراهيم علو
2E+06مدرسة قصر المعرفة
2E+06هاني خضر حبلي
2E+06محمد كامل الشاعر
2E+06جوزاف جرجي حنا صيقلي
2E+06كامل خضر حفوضة
2E+06علي عبد اهللا الموعد



2E+06علي امين ابراهيم 
2E+06شركة دبشاري للصيرفة
2E+06حسن فضل يونس
2E+06باسم توفيق دحابره
2E+06ابراهيم وليد صالح
2E+06للتجارة والتعهدات ش.م.م A.M.H شركة
2E+06شكيب يحي مكي
2E+06محمد راغب الشمعة
2E+06شركة صيدون للمقاوالت ش.م.م
2E+06عادل قاسم غفيفي
2E+06محمد محمود العاليلي
2E+06حبيب محمد منيف السعودي
2E+06خالد محمد النميري
2E+06.كيم  ش.م.م - K.Y.M شركة
2E+06محمد مصطفى محسن
2E+06هدى محمد صفي الدين
2E+06محمد توفيق الصباغ
2E+06MID EAST PHARMA GROUP M.E.P S.A.R.L
2E+06عصام عبد اهللا العبد اهللا
2E+06محمد موسى عيسى
2E+06ايلينا يوري زلوتينا
2E+06محمود محمد شريتح
2E+06علي حسين سنان
2E+06محمود علي مشورب
2E+06محمد رسالن ابو الخدود
2E+06جناح هالل زنتوت
2E+06HINCO شركة



2E+06خالد عبد مستو
2E+06عبد اهللا عبد مستو
2E+06شركة مستو للتجارة و الصناعة - عبد اهللا عبد مستو و خالد عبد مستو
2E+06شادي فاروق االسدي
2E+06علي عبد الحسن مالح
2E+06غالب محمد همام
2E+06سوزانه محي الدين توتنجي
2E+06محمود حسين الغربي
2E+06نهاية محمود المصري
2E+06سعد الدين كرم جردلي
2E+06محمد علي خليفة
2E+06لورا كارين احمد الحريري
2E+06علي حسين خليفة
2E+06اية حسني غانم
2E+06امجد محمد خالد شمس الدين
2E+06مفيد جميل عبد العال
2E+06جمعية البر و االحسان - الغازية
2E+06سامر محمد سليمان الرمحي
2E+06وائل محمد زهير الظريف
2E+06علي محمد بنوت
2E+06جعفر عبد الحسن حمزة
2E+06مصطفى سليمان يونس
2E+06محمد امين الطه
2E+06جميل محمد سعود
2E+06رنا ديب زعتر
2E+06سليم خالد رمضان
2E+06حسن محمد  اسماعيل



2E+06يوسف احمد كاعين
2E+06لما علي بدر الدين
2E+06ورثة محمد احمد سعادة
2E+06محمد فندي منصوري
2E+06محمد عبد اللطيف جرادي
2E+06وسيم سامي العكاوي
3E+06نبيل لطفي داوود
3E+06وليد لطفي داوود
3E+06زياد لطفي داوود
3E+06خضر احمد نحولي
3E+06غازي محمد قشمر
3E+06اسماعيل علي مصطفى شحاذي
3E+06فرسان محمد قمح
3E+06محمود محمد صبحة
3E+06بانوراما كومباني
3E+06سليم فايز حمادي
3E+06مؤمن سعد الدين حبال
3E+06مهى محمد المير
3E+06علي محمد طراف كجك
3E+06يمامة علي حمادة
3E+06خليل محمد قطيش
3E+06شركة البهاء ش.م.م
3E+06زياد فتحي الكيالني
3E+06خضر محمد عوني الحداد
3E+06حسين سلمان سلمان
3E+06طارق زكريا كساب
3E+06سامر زهير الحاج شحادة



3E+06انيس كامل رضى
3E+06فادي فهد السعيد
3E+06حسن علي الحاج
3E+06هاني محمد البزري
3E+06محمد خليل قشوري
3E+06محمود احمد حجازي
3E+06توفيق محمد يونس
3E+06محمد عباس الغرمتي
3E+06داليا بهجات اليمن
3E+06عادل نصر غصين
3E+06لؤي محمد ريس المينا
3E+06احمد عبد القادر عكره
3E+06جورج وديع واكيم
3E+06محمد عوض شرارة
3E+06محمد مرتضى عمار
3E+06سامر خليل الشيمي
3E+06مؤسسة تامر للتجارة العامة
3E+06علي احمد موسى حسين عيد
3E+06محمد طراف دقماق
3E+06محمد طراف دقماق
3E+06هشام عمر غادر
3E+06قاسم محمود يونس
3E+06نبيه محمد كامل العاليلي
3E+06ماهر طالل الصايغ
3E+06حسن احمد محمود
3E+06مروان  الخطيب
3E+06محمد شاكر سهيل القواس



3E+06محمد قاسم طحبيش
3E+06حسن احمد محمد
3E+06فوزي رجا المجذوب
3E+06احمد حسن ميالي
3E+06محمد علي ابو عباس
3E+06محمود  شمس الدين
3E+06مصطفى عبد القادر شريتح
3E+06يوسف مصطفى حرب
3E+06رمزي احمد خالد
3E+06رمزي احمد خالد
3E+06حسين قاسم حجازي
3E+06ابراهيم عارف باير
3E+06باسل مصطفى قدورة
3E+06محمود فؤاد رنو
3E+06محمود ابراهيم عيسى
3E+06احمد علي الخطيب
3E+06ماهر احمد قدورة
3E+06ميالد قاسم سليم
3E+06عباس حسن وهبي
3E+06عباس حسن وهبي
3E+06عمر فاروق كوجو
3E+06محمود وفيق خضر
3E+06سامي عبدو اغا
3E+06وسام علي حيدر
3E+06هبة علي وهبي
3E+06احمد يوسف سنبل
3E+06عمر خليل الديماسي



3E+06شركة المستشار ش.م.م
3E+06شركة الحمد ش.م.ل
3E+06علي محمد حمادي
3E+06احمد خليل مزهود
3E+06شركة سهاد التجارية
3E+06هيثم عبد الرحيم صفدية


