
 
 

 

  
رقم 

 التعريف
 هاتف العنوان الشهرة اسم األب االسم 

 01/623274 راس النبع العبد أحمد عدنان 1101 1

 01/641690 الباشورة منصور داوود كاملة 1102 2

 01/307882 المال مروة علي نبيل 1105 3

 01/302917 مار الياس عسيران  نزيه عبد المنعم 1106 4

 03/880828 المصيطبة  حرقوص   عبد الحليم سامر 1107 5

 01/804137 المنارة سنو جميل عامر 1108 6

 630585 بيروت البّراج   عبد الحميد عفيف 1109 7

 03/852257 طريق الجديدة حميّة  عبد الوهاب علي 1111 8

   االشرفية سعد نوفل جورج 1119 9

   زقاق البالط حالوي احمد امال 1122 10

 01/311617 طريق الجديدة التامرجي احمد محمود 1125 11

 03/225589 االشرفية روكز جوزف الياس 1201 12

 03/882993 بيروت القيسي ابراهيم ناصرالدين 1202 13

 01/353137 الحمرا الحاج حسن علي مفيد 1203 14

 01/644819 الباشورة  منصور داوود فاديا 1205 15

   حراجل نصار حنا سكارلت 1206 16

 01/375353 صبرا الديماسي احمد هدى 1207 17

 01/351714 الحمرا سلمان  عبد النبي غسان 1211 18

 غسان 1213 19
  

 01/215150 االشرفية السروع

 03/773033 كركول الدروز خليل توفيق امال 1216 20

   عنايا العّـم   جوزف 2103 21



 
 

 

 03/921549 حاالت مرعي جرجي لبيب 2104 22

   العقيبة العلم   عبدهللا تريز 2107 23

 09/541166 حبوب عساف ابي بدوي 2108 24

 09/942149 جبيل عساف ابي يوسف 2109 25

 09/880885 نهر ابراهيم عقيقي شاكر يوسف 2110 26

 03/107050 اهمج ابي رميا بطرس جان 2111 27

 03/649024 نهر ابراهيم صقر جوزف كارال 2112 28

 01/329548 جبيل بلوط  عبدهللا حسن 2114 29

 03/232424 الشياح قرطباوي شفيق انطوان 2115 30

   الشويفات الجردي منصور اياد 2116 31

 03/140091 بئر العبد العطار   نسرين 2117 32

   الغبيري درغام   منال 2119 33

   بعبدا الخطيب عدنان رمزي 2120 34

   فيطرون سركيس نجيب جورجي 2201 35

   جونية السبع سيمون الياس 2203 36

 03/308797 الزلقا الوون ديب الياس 2204 37

 03/664072 غوسطا ابي رميا بطرس شربل 2206 38

   غدير متى نقوال مارون 2207 39

 03/445271 جونية صفير طانيوس فارس 2208 40

   ميروبا سعادة رشيد فيليب 2209 41

 09/930791 جونية ابي نصر فارس رفيق 2211 42

 03/649024 جونية عقيقي شاكر طانيوس 2212 43

 09/913326 جونية ابي رميا بطرس سمير 2213 44



 
 

 

 03/202323 حارة صخر وديع انطوان سيمون 2216 45

 09/912232 جونية سركيس نجيب جان 2217 46

 09/948509 العقيبة الدكاش يوسف زخيا 2222 47

 03/282070 جل الديب  عطاهلل منصور الياس 2223 48

 03/618945 ذوق مصبح السبع سيمون شهيدة 2224 49

 03/203333 ذوق مصبح  ابي ديوان حبيب نزهة 2225 50

 03/764886 صربا ابو جودة ايلي مرغريت 2226 51

   حارة صخر وديع انطوان جريس 2227 52

 477578/.03 ذوق مكايل كامل جوزف سمير 2228 53

 01/884594 الزلقا سركيس ريمون مروان 2230 54

   الزلقا  سركيس الياس حافظ 2231 55

 01/884595 الزلفا العربانية الياس هدى 2232 56

 03/753976 العمروسية السبالني علي عصام 2235 57

 03/622313 الشياح عبيد حسن محمد 2236 58

 05/803304 دوحة عرمون فرحات عفيف عماد 2240 59

 03/377360 العمروسية مبارك فايز محمد 2241 60

 01/555829 حارة حريك  المقداد هاني ربيع 2242 61

   ذوق مكايل شليطا إبراهيم يوال 2243 62

   حارة حريك شحرور محمد قاسم 2246 63

 03/680898 انطلياس خنيصر جميل نجيب 2247 64

   برج البراجنه خير عبدالقادر تانيا 2249 65

   عين الرمانة طعمه وديع سميره 2251 66

   المريجة عمار قاسم ربيعه 2252 67



 
 

 

   الشياح الخليل جعفر هال 2253 68

 03/863884 المشرفيه المقداد هاني رضا 2254 69

 70/750205 القماطية نصرالدين عباس مصطفى 2255 70

   الشويفات الضيقه صالح ادهم 2256 71

   ذوق مكايل كوفاتشوك   سفتالنا 2258 72

   انطلياس عطاهلل بديع يوسف 2301 73

   الزلقا الوون ديب طانيوس 2303 74

   المتن غصن نجيب وديع 2304 75

   الدكوانة ابو عبود حبيب جوزف 2306 76

 01/277019 الشياح الخليل فضل جعفر 2308 77

 03/866338 الشويفات المشرفية رياض رشاد 2310 78

   الغبيري الموسوي حسين محمد 2312 79

 03/558558 الزلقا سركيس ريمون ايلي 2314 80

 03/368682 الحدث المقداد   محمد عبد المجيد 2317 81

   الحدث بعقليني   مارون 2321 82

   عين الرمانة الخوري   عبد هللا 2322 83

 03/220292 الغبيري جبق محمد حسين 2328 84

 01/472926 برج البراجنة السبع حسن ابراهيم 2329 85

 70/459198 حارة حريك همدر شريف علي 2330 86

 483720-01 سن الفيل مخايل الياس مطانيوس 2331 87

 01/262189 البوشرية بسترس جرجس ديب 2333 88

 01/836028 حارة حريك المقداد هاني محمد 2334 89

 01/817386 الشياح بيضون امين عبد العزيز 2337 90



 
 

 

   سن الفيل البستاني جميل ميالد 2343 91

 صليبا ادوار جيهان 2344 92
تل  -الدكوانة 

 الزعتر
01/262189 

 01/492136 سن الفيل الخوري ملحم جوزف 2346 93

 01/836374 حارة حريك عالمة حمود سليم 2347 94

 03/220293 حارة حريك جبق   عوض فيصل 2348 95

   العمروسية النادر فايز ياسر 2350 96

 04/421399 الحدث جبرايل انطونيوس جبرايل 2351 97

 همدر اسماعيل ابراهيم 2352 98
-الشويفات

 العمروسية
01/472091 

 05/431901 العمروسية مشيك علي محمد 2353 99

 01/839356 العمروسية امهز حسين عروة 2354 100

 01/895227 الزلقا البستاني جميل بولس 2357 101

 01/415357 انطلياس جبر الياس ناصيف 2358 102

 03/856099 حارة حريك درغام فايز علي 2359 103

 01/390352 الشياح  هندي الياس شارل 2360 104

 01/895227 البوشرية الوون الياس رباح 2362 105

 01/895227 البوشرية  الوون طانيوس ايهاب 2363 106

 04/406267 الزلقا البويري الياس انطوان 2364 107

 01/500960 سن الفيل بجاني جورج شحادة 2365 108

 01/554451 الشياح مراد توفيق انعام 2367 109

 03/330917 حي السلم  حمدان علي محمد 2368 110

 03/644653 الغبيري عبد هللا سليم سامي 2371 111

 01/836914 حارة حريك رمال محمد عثمان 2373 112

   الرويس هاشم قاسم خليل 2378 113



 
 

 

 76/781385 البوشرية عالمة حمود فاطمة 2379 114

   المريجة السقّا ديب سكنة 2381 115

 01/262189 الدكوانة بسترس جرجس موسى 2382 116

   حارة حريك باربكيان ارتين روبير 2384 117

   الزلقا يمين جورج نزار 2386 118

 05/809897 الشويفات الجوهري سليمان فؤاد 2389 119

 01/484022 برج حمود  الخوري شكرهللا اميل 2391 120

   سن الفيل بجاني حبيب رشاد 2395 121

 01/543845 الشياح عون جوزف سهاد 2396 122

   انطلياس اسطنبولي جورج ليلى 2397 123

 01/555829 حارة حريك المقداد علي هاني 2401 124

   الشياح وهبه الياس جورج 2402 125

   بعبدا الصقر سعيد بشارة 2406 126

 03/820386 المريجة صوان   علي سعدهللا 2409 127

 03/475402 الحدث يونس جرجي طوني 2411 128

 01/898713 الفنار كرم كرم هناء 2413 129

   برج البراجنة االشهب خليل علي 2416 130

 03/237430 الدكوانة خطار يوسف فارس 2417 131

 01/256976 البوشرية شنتو   عبد هللا 2421 132

 03/916465 برج البراجنة الحركة يوسف محمد 2423 133

 03/720104 الشياح عون الياس جوزف 2424 134

 01/262189 البوشرية بسترس طانيوس فيراس 2425 135

 01/279140 حارة حريك رباح فؤاد اوسامه 2426 136



 
 

 

   حارة حريك المقداد   رفعت  2427 137

 03/723717 برج البراجنة  الخنساء رياض حيدر 2430 138

   الحدث كركي علي احمد 2431 139

   عين الرمانة الحلو يوسف جاك 2432 140

   بكفيا غانم جوزف نهاد 2503 141

 04/926069 قرنة شهوان خيرهللا   جبران انطوان 2504 142

 03/826725 برمانا كنعان سبع طوني 2507 143

 03/648660  بيت شباب الحايك يوسف جريس 2511 144

 01/895227 المطيلب جاد ساسين جاد 2512 145

 04/895227 قرنة شهوان الوون الياس شربل 2513 146

 04/926273 قرنة شهوان معوض يوسف مخايل 2514 147

   بعبدات صادر جرجي موريس 2515 148

   قرنة الحمرا طعمة ارز لينا 2516 149

 03/965659 الشياح رباح فؤاد مهدي 2517 150

 03/301549 قرنة شهوان ابو عقل شبل جان 2518 151

 03/305552 مزرعة يشوع عبيد أميل اليان 2521 152

 01/455555 برج البراجنة عمار فضل حسين 2523 153

 03/700170 ذوق مكايل  زوين يوسف سرج 2524 154

 03/827592 برج البراجنة ياسين مصطفى ابراهيم 2525 155

 03/745109 الدكوانة  ضومط ابراهيم قبالن 2526 156

   صربا رميا ابي طانيوس 2527 157

   صربا شديد جرجورة نينا 2528 158

 03/724072 الضبية سركيس ريمون بشير 2529 159



 
 

 

 01/884595 العام سركيس ريمون نادر 2530 160

   سهيلة بسترس طانيوس ميراي 2531 161

 03/610376 الشياح شريف   فضل هللا مازن 2533 162

 03/925235 رشعين عقيقي   شربل 2534 163

   المنصورية مطر الياس  اليان 2535 164

 01/893891 فرن الشباك الجميل انطوان كريستل 2536 165

 03/024565 حي السلم  فردوس سامي محمد 2538 166

 03/179251 المنصورية روكز جوزف انطوان 2539 167

 03/945981 بكفيا السبعلي  اسعد جورج  2540 168

 70/021245 الشويفات ابو سلمان اكرم بسام 2541 169

   برج حمود عواد محمد فاطمة 2544 170

   رعشين عقيقي اسكندر فؤاد 2545 171

   بيت شباب بو داغر الفرد هناء 2546 172

   الغبيري درغام فايز رشا  2547 173

 70/921968 ذوق مكايل  خوري ميشال  عصام 2548 174

   حارة صخر رزق البدوي ربى 2549 175

   الرويس اسعد سمير ندى 2550 176

   الفنار مسعود بطرس مسعود 2551 177

   البوشريه السخن حنا سيمونا 2553 178

   بعقلين سلوم عباس رجا 2603 179

   الدامور روكز جوزف شربل 2605 180

   كترمايا العبد احمد سليم 2611 181

 71/134489 بقعاتا ابو شقرا عاطف باسم 2616 182



 
 

 

 03/718360 داريا بصبوص احمد مصطفى 2620 183

 03/935093 دميت رافع نايف نبيل 2622 184

   بحمدون عبد النور بهيج زياد 2704 185

 03/512430 رشميا الكفراوي منصور جوزف 2708 186

 03/858255 حمانا فاضل ميشال جرجس 2710 187

   حمانا سكر  انطوان نويل 2711 188

 07/861703 برجا الدقدوقي سعيد صادم 2713 189

 03/308493 كيفون سرحال محمد نبيل 2716 190

 03/106335 كفرحيم عمار نعيم فلاير 2722 191

   الناعمة ابي رميا بطرس نمر 2723 192

 03/815383 صوفر االعور نجيب وليد 2724 193

 70/201099 الوردانية غادر علي  يحي 2727 194

 07/243046 شحيم شعبان فوزي  ايهاب 2729 195

   حارة صخر الحاج رياض بترا 2732 196

 05/550447 حارة حريك منصور حسين محمود 2733 197

   الشياح عون شربل جوزف 2734 198

 03/608380 بتلون حالوي   فريد  2736 199

   المينا تامر   سعدهللا تامر 3105 200

   باب التبانة البحري حسين خالد 3106 201

   طرابلس مرحبا عزام احمد 3109 202

 منير 3110 203
  

   القبة شاكر

   المينا طليس احمد محمد 3111 204

 06/652172 طرابلس -زتون  السيد احمد بالل 3113 205



 
 

 

 03/832056 محرم مثلج احمد نظيم 3114 206

 06/612535 المينا واكيم نعمان جوزف 3115 207

 06/602517 المينا احمد قنواتي الدين عز 3116 208

 06/625325 الحديد دبليز نهاد نبيل 3117 209

   العبدة تامر   سعدهللا ميشال 3118 210

 06/612942 طرابلس مظلوم خضر راشد 3120 211

 03/601881 المنية سالم الخالد محمد كاظم 3123 212

 هناء 3124 213
  

   المنية غزاوي

 06/610073 الزاهرية المصري   سعيد احمد محمد 3125 214

 430832 طرابلس قدور محمد قدور  3126 215

 06/440430 التل مراد إبراهيم خالد 3127 216

   طرابلس الشامي خضر مريم 3129 217

 601895 التبانة العكاري   عزالدين نبيل 3130 218

 03/341551 طرابلس الطحش محمود زياد 3132 219

 06/432779 التل -طرابلس  الكردي بدوي محمد 3134 220

 06/431643 القبة  منجد  سيف الدين دنيا 3136 221

 06/433802 طرابلس العبد كمال احمد 3137 222

 06/620154 البداوي غمراوي   معين احمد 3139 223

   طرابلس / القبة  عواد مصطفى محمد 3141 224

 06/433474 طرابلس  محفوض أحمد عادل 3142 225

 03/431828 طرابلس الدكرمنجي   محمد سعيد عبد القادر 3143 226

 دكرمنجي محمود جمال 3144 227
طرابلس / 
 الزاهرية

06/490298 

 06/625623 طرابلس العبد كمال ريبال 3145 228



 
 

 

 06/602830 المينا طبوش   محمد عبد اللطيف 3146 229

 06/431229 ابي سمرا االدهمي   عبد الرحمن   احمد باسم 3147 230

 06/441428 طرابلس كريمة عبد الحميد موفق 3148 231

 06/650066 حقل القديمة داوود جرجي فادي 3149 232

 06/444520 طرابلس يعقوب   احمد محمد مدحت 3152 233

 433046 طرابلس مصري احمد بسام 3153 234

 06/431643 طرابلس كنج   محمد سعيد نوال 3155 235

 06/490717 التل حمدان محمد نظير 3160 236

 06/441482 طرابلس الخيال حسن سعيد محمد 3163 237

   القبة البقار محمد طه 3164 238

   المنية البيطار رشيد سليم 3165 239

   طرابلس الساكت مصباح واثق 3166 240

 06/650383 كفرعقا محفوظ عادل عماد 3168 241

 06/601323 طرابلس التبانة مسقاوي   محمد 3169 242

   طرابلس جوهرة يوسف سمير 3172 243

   عين يعقوب  يعقوب احمد عزت 3174 244

 03/574382 التبانة ابو حلقة ديب محمد 3175 245

   طرابلس  الجندي عبد القادر زكريا 3179 246

 03/916961 برج العرب معوض حنا يوسف 3182 247

 06/663912 القبة  البعريني احمد فاطمة 3183 248

   فنيدق البعريني احمد صفاء 3184 249

   لحفد  الياس يونس كريستي 3185 250

   بيت مالت معوض حنا مرين 3186 251



 
 

 

 03/341551 عكار  الخالد اسماعيل مصطفى 3187 252

   التل موصلي خالد بسام 3188 253

   المقلبية  سعيد   حسن احمد 3189 254

   الحمرا -المقيبلة فياض   محمد عبدهللا 3190 255

   التبانة القادر الجندي عبد سامي 3194 256

   طرابلس العيسى خالد عبد الكريم 3195 257

   البقيعة-المقيبلة بريمان  عبدهللا احمد 3197 258

 06/615662 طرابلس يعقوب احمد جمال 3200 259

   بشري  طوق العزيز فؤاد 3201 260

   بشري  طوق ريمون نادين 3204 261

 06/671172 بشري  جعجع يوسف العبد منصور 3206 262

   التبانه العويشي عدنان بالل 3207 263

   زغرتا بو كرم حنا كرم 3302 264

   طرابلس البيطار يوسف فهد 3303 265

 03/282052 كفرزينا   بلعيس كلود 3306 266

 06/662388 زغرتا صوما حنا طنوس 3308 267

 06/660520 كفرحاتا  بلعيس انطوان الكسي 3309 268

 06/660520 مرياطة ابراهيم تحسين محمد 3310 269

 06/662163 زغرتا تامر ابراهيم غسان 3311 270

 06/662088 مجدليا تامر رشوان برناديت 3312 271

 06/662396 زغرتا معوض سايد جوزف 3315 272

 06/660520 كفرزينا جبرايل نعيم طائي 3317 273

 06/662538 زغرتا الخوري فؤاد غسان 3319 274



 
 

 

 06/660520 كفرحاتا  بلعيس   انطون  فرنسوا 3321 275

   كفرزينا نادر ادوار جوزف 3323 276

   كفرحاتا  بلعيس إبراهيم قبالن 3325 277

   مجدليا  البعريني وجيه نضال 3327 278

 06/662944 عكار بربر سليم كليمونس 3328 279

   راس  كيفا  البعريني احمد محاسن 3329 280

 03/330938 مجدليا معوض سالم انطوان 3330 281

   كوسبا شحادة اسحق ميشال 3402 282

   سيسوق تامر   سعدهللا انطوان 3410 283

 70/131650 شكا حرب يوسف جورج 3411 284

 03/579287 كوسبا المزرعاني   روني 3413 285

   حلبا محمود علي شادية 3501 286

     المحمد عوض خالد 3505 287

 06/602312 العبدة مظلوم  خضر سليمان 3508 288

 03/136832 الحيصة مظلوم خضر عبدو 3509 289

 06/350101 القبيات الياس نظير زينا 3511 290

  06/611889 النبي يوشع قاسم محمد وليد 3512 291

 06/690792 حلبا االشقر   سعدهللا سهيل 3513 292

   القبيات غصن غصن انطوانيت 3515 293

   القبيات غصن نجيب طوني 3516 294

   القبيات غصن نجيب جورج 3517 295

   عين يعقوب  هاشم حمد دنيا 3518 296

   البيرة اسماعيل خالد احمد 3520 297



 
 

 

 03/282458 سيوفي معوض   حنا عبدهللا 3521 298

   فنيدق البعريني وجيه وليد 3522 299

   حلبا معوض حنا يعقوب 3523 300

 03/562157 تكريت غية احمد وائل  3524 301

 06/663912 كفرحاتا  عبد الرزاق شوكت  عال  3525 302

   عين الزيت األحمد عزيز اوميمه 3526 303

   المقيبله الخالد مصطفى خالد 3527 304

   تلعباس ماما محمد حسين 3528 305

   تلعباس ماما احمد محمد 3529 306

 06/810324 تلعباس ماما محمد خضر 3530 307

   الحيصه ماما احمد زينه 3531 308

   الحيصه ماما محمد سناء 3532 309

   تلعباس الشرقي ماما محمد احمد 3533 310

   تلعباس الشرقي ماما محمد محمود 3534 311

   الحيصه حمدان عيسى نصر 3535 312

   تلعباس الغربي حمدان عيسى احمد 3536 313

 09/500494 تنورين الفوقا صادق طربيه كنعان   شليطا 3605 314

 06/740278 البترون درويش جميل خليل 3607 315

 06/740529 البترون حنا حنا انطوان 3608 316

 03/525673 المينا الحداد مصباح مياسه 3609 317

 70/347878 المينا عكرة حسن خالد 3610 318

   الخناق حمزه   عماد الدين 3611 319

   العين مراد كرم ميشال 4101 320



 
 

 

 03/220293 مقنة جبق   حسن جميل 4105 321

   دوريس الموسوي حسين حسن 4106 322

   تعلبايا زين الدين محمد دالل 4109 323

   بريتال مظلوم محمد احمد 4110 324

 08/335666 النبي شيت الموسوي حسن محمد 4111 325

 08/805660 عرسال فياض الياس انور 4114 326

 08/871846 بعلبك المقداد محمد فادي 4119 327

   الهرمل  جعفر محسن محمد 4122 328

 08/510139 المرج سلوم علي شفيق 4123 329

 08/371846 بعلبك جبق عوض حسن 4128 330

     الموسوي حسن محمد 4130 331

 03/713997 بيت شاما رباح نعمة محمد 4131 332

 08/374055 بعلبك جبق عوض زينب 4133 333

   النبي شيت الموسوي   بالل 4136 334

   بعلبك كسر فواز رنا 4137 335

   بعلبك الشراونه رباح علي احمد 4138 336

     الساحلي مصطفى حسن 4201 337

   عرسال الفليطي محمد وليد 4202 338

   بريتال صالح محمد  علي 4203 339

   اللبوة رباح نسيب جميل 4205 340

 03/851737 الهرمل خزعل ابراهيم عدنان 4206 341

   الدورة  البعريني وجيه احمد 4208 342

 03/381550 الهرمل  شاهين عيسى حسن 4209 343



 
 

 

   عرسال الفليطي حسين خوال 4210 344

   زحلة مزرعاني الياس جوزف 4301 345

 03/832420   عنقة حسين علي 4302 346

   شتورة ريشا جميل جوزف 4304 347

   مجل عنجر سلوم أحمد احالم 4306 348

   حوش الزراعنة االشهب علي  نجيب  4310 349

   زحلة ابو فيصل   نبيه 4312 350

   زحلة المر سليمان خليل 4313 351

   الفاكهة العيط ديب منذر 4315 352

 03/632915 قب الياس قزعون داوود امنة 4316 353

 08/805958 تعنايل ابو حمدان   لينا 4318 354

 03/651920 زبدل شتورا ريشا جميل سعد 4319 355

 08/802533 حوش االمراء ريشا جميل ايلي 4321 356

 08/543127 تعنايل عنقة حسين يوسف 4324 357

 08/801727 عنجر كورديان هقوب ارام 4325 358

   مجدل عنجر  حمود محمد علي 4332 359

 08/821760 تعنايل عنقة حسين محمد 4333 360

 08/662110 مجدل عنجر  خليل حسين عصام 4334 361

   حوش حاال قرصوني ميشال روبير 4335 362

 08/807046 قب الياس  طالب حمزة محمد 4336 363

 03/700106 سعدنايل محي الدين   خالد غسان 4338 364

 03/230644 مجدل عنجر  ياسين عدنان كاتية 4339 365

 03/410412 شتورة ابو حمدان مشهور علي 4340 366



 
 

 

 03/825448 جديتا التنوري خطار يوسف 4341 367

 08/952096 بدنايل سليمان محسن علي 4343 368

   حدث بعلبك زعيتر حسين  علي  4344 369

 03/340128 علي النهري الموسوي علي حسين 4347 370

   النبي شيت المسوي عباس آمنه 4348 371

   جب جنين ابو حمدان فارس مشهور 4401 372

 08/806944 المرج سلوم سليمان محمود 4406 373

 08/660159 كامد اللوز خليل عبداللطيف سمير  4408 374

 03/288233 تمنين الوفا الخطيب محسن ربيع 4409 375

   الصويري عامر علي عمر 4504 376

 08/543127 شتورة عنقة حسين رفيق 4505 377

 08/622163 مجدل عنجر  الدرا محمد عزت خلود 4506 378

   يحمر فوز محمد  شوقي 4508 379

 03/832420 شتورة عنقه علي  خالد 4509 380

   برالياس القاضي سليمان   جورج 4510 381

   مجدل عنجر  حسين عمر  كرمه 4511 382

 08/952096 الفرزل يحي يحي روال 4512 383

 03/585583 مجدل عنجر  شاهين   امين 4513 384

   الغازية مخلالتي بشير موسى 5104 385

 722441-07 صيدا حرب علي نجاح 5106 386

   صيدا البخاري فؤاد احمد 5110 387

 07/720592 صيدا الرواس سعد الدين عيسى 5111 388

 07/721881 الغازية علي غدار محمد عباس 5113 389



 
 

 

 صعب احمد مصطفى 5116 390
 -صيدا الست 

 نفيسة
  

 07/721566 صيدا مراد محمد خالد 5117 391

 07/720101 صيدا جرادي محمد وسيم 5118 392

 07/725412 صيدا عطية خالد احمد 5120 393

   صيدا عطية خالد محمد 5121 394

   صيدا الديماسي عبد الغني نوال 5122 395

   الغازية فرحات قاسم عامر 5123 396

 03/310344 صيدا الرواس سعد الدين محسن 5125 397

     خليفة  علي احمد  5126 398

   الغازية الراعي يحي محمد 5128 399

     كوثراني   حيدلر 5134 400

 07/720916 صيدا ابو ملحم  عبدهللا محمد 5136 401

 07/721350 الدكرمان ابو ظهر فايز محمد 5138 402

 07/720902 الغازية غدار   محمد علي حسين 5144 403

 03/234323 صيدا الديماسي عبد الغني ناصر 5145 404

 07/725933 صيدا صعب  محمد قاسم 5146 405

 03/232431 الصرفند خليفة ابراهيم علي 5150 406

 03/856457 صيدا الديماسي عبد الغني حسن 5151 407

 07/722431 صيدا زيدان   محي الدين احمد 5153 408

 03/259588 صيدا السكافي   عبد الغني عبد الحليم  5154 409

 07/205276 عنقون زيعور ابراهيم علي 5156 410

 03/451116 الغازية خليفة علي احمد 5157 411

 03/525506 صيدا عواضة خليل طارق  5158 412



 
 

 

   قناريت المصري سمير رانيه 5159 413

   الهالليه حمدان عادل وفاء 5160 414

   حارة صيدا المصري سمير محمد  5161 415

 07/752478 صيدا عرابي توفيق صبحي 5162 416

 03/739184 كفرحتى حرب محمد علي 5164 417

 07/722431 صيدا زيدان محي الدين محمد 5165 418

   الشخلريب عون جوزف اميلي 5202 419

 07/835300   ضاهر ضاهر ريتا 5204 420

   الصواتة رميتي محمد حسين 5303 421

 517 343-07 برج الشمالي الغني عبد حسني 5305 422

 01/274007 معروب فنيش نايف حبيب 5306 423

 03/865088 جويا حيدر محمد حسين 5307 424

 07/721401 العباسية جرادي محمد ابراهيم 5308 425

   ياطر سكيكي عبد هللا عباس 5309 426

   قانا خليل  علي حمزة ابراهيم 5311 427

     غنيمة ميشال سامي 5312 428

 342152-03 البازورية جفال  نسيم نبيل 5313 429

 03/928658 الشهابية سلمان محمود علي 5317 430

 07/347917 برج الشمالي عبد هللا محمد اشرف 5318 431

 03/472775 صور  حيدر قاسم محمود 5319 432

 03/337616 البص فران حسن علي 5320 433

   صور النويري سليم غزوة 5321 434

   كفرجرة موسى موسى  امال 5322 435



 
 

 

   برج الشمالي النويري سليم غسان 5325 436

     بزي حبيب عبد المجيد 5401 437

   رميش العلم يعقوب شربل 5404 438

 03/330603 رميش الحاج جورج ماري 5406 439

 03/890661 حاريص احمد يوسف احمد 5407 440

 03/297324 الطيبة عواضة محمد احمد 5408 441

 70/202992 الحوارة شرارة   عبد المنعم ذكاء 5410 442

 03/565070 حاروف كركي حسن جهاد 5506 443

 03/284672 النبطية يحي علي ياسر 5512 444

 07/325128 تبنين فواز علي نبيل 5516 445

 03/318871 عين ابل الجشي فيليب مارون 5517 446

 03/462727 ابل السقي نمر ميالد جورج 5518 447

 03/384815 النبطية دقماق حسن  عباس   5519 448

 03/865424 كفردونين بركات محمد محمود 5520 449

     تنوري   عبدهللا اندريه 5603 450

   مرجعيون فرنجية بولس روبير 5604 451

   حاصبيا شبيب جورج يوسف 5702 452

 03/509503 شبعا قعدان   حاتم 5706 453

   شبعا صعب احمد حاتم 5707 454

 03/054196 كفرصير منتش عبد الرضى محمد  5708 455

 70/433759 الهبارية ابو علي مسلم محمد  5709 456

   تول يحي علي خضر 5710 457

 03/810264 جويا خليل خليل  حسن  5711 458



 
 

 

   حارة حريك بدران خليل طارق  5714 459

   الحيصه ماما محمد علي  5715 460

   شبعا حمد  محسن نانا 5716 461

   مجدل سلم فحص يحي علي 5717 462

 03/677558 دير قانون النهر فتوني محمد امين 5721 463

 70/306307 شتورا عنقه حسين احمد 5722 464

   الرويس الضيقه فارس بسام 5724 465

   بيروت منصور داوود علي  5725 466

   ابل السقي الحاصباني فؤاد شادي  5727 467

 03/651559 الباشورة منصور علي بالل 5729 468

 03/848381 دميت نصر اديب باسم 5730 469

   بريتال مظلوم محمد حسن 5731 470

   حزرتا ابو حمدان   محسن 5732 471

   عرسال التجارية   شركة جبق 5733 472

 70/858208 النبطيه التحتا ترحيني حسن محمد 5734 473

   برج البراجنه منصور علي حسين 5735 474

 03/281143 زبدين فرج احمد موسى 5736 475

 03/656720 عبرا يحي البساط   شركة بساط 5737 476

   صيدا الغربية ضيا عبد األمير يوسف 5738 477

   الزلقا شمعون وليم ابراهيم 5739 478

 70/918023 قصرنبا التويتي عباس نضال 5741 479

   برج البراجنة المالح عبد المجيد حسن 5742 480

   البساتين الحزروي   حسام الدين 5745 481



 
 

 

 03/375787 الشويفات الشريحة حسين محمد 5746 482

 03/886893 تعلبايا نصار الياس غاندي 5747 483

   العمروسيه صوان سعد   جالل 5748 484

 03/294868 الدكوانه مطر   عباس 5749 485

 70/730932 صور سويدان   يوسف 5750 486

 76/924002 الحدث معطي محمد خليل 5751 487

 03/866452 جدرا حيدر علي  خالد 5752 488

   المقيبله عيسى حسن شهاب 5753 489

   صفير زهرالدين فيصل احمد 5754 490

   الشياح فاضل احمد ماهر 5755 491

 03/836757 جونيه األشقر نديم انطوني 5756 492

     درغام فايز ميرنا  5757 493

 03/756372 عين بعال بسما محمود كايد 5758 494

   كفرشالن رضوان علي محمد زين 5759 495

   دير قانون النهر عزالدين صالح عبدهللا  5760 496

   المجادل عيسى حسين حسين 5761 497

   تعلبايا نصار الياس جورج 5764 498

 03/300897 كوسبا المزرعاني مايز دايفد 5765 499

     المقداد هاني رويدا 5767 500

   المقيبله عيسى شهاب حسن  5768 501

 71/909356 الحدت كرم انطوان جوزف 5770 502

   الفرزل االشهب   سوسن 5771 503

   بيت شباب الحايك يوسف سعيد 5772 504



 
 

 

   اللرميلة ابورافع شفيق جهاد 5773 505

   السامريه سركيس طانوس سليمه 5774 506

   جديدة المتن السحمراني يوسف محمد  5775 507

   الليلكي هاشم قاسم عبدالرحمن 5776 508

   المرج جراح خليل حمزه 5778 509

   النبي شيت شكر فؤاد مرفت 5779 510

   الرميله سرايا نزيه منى 5780 511

   برج البراجنه زعيتر عاطف كامل 5781 512

   تحويطة الغدير العطار احمد محمد 5782 513

   سعدنايل المحمود علي خالد 5783 514

   القصر ناصر الدين   عدنان 5784 515

 76/046283 خلده ابو رافع شفيق دانيال 5785 516

   عين كفاع عبود   جاد 5787 517

     عقيقي فؤاد ريما 5788 518

   الشياح ظاهر حسين حسن 5789 519

   الوردانية غادر زيدان محمد 5790 520

   نهر ابراهيم عقيقي طانيوس جيهان 5791 521

   درعون باسيل نزيه زينه 5792 522

     المقداد هاني بالل 5794 523

 03/183076 حارة حريك ناصر    ناصر عبدالكريم 5796 524

   برج البراجنه رحال حسان محمد 5797 525

   الجميزه الزغبي   باتريك 5799 526

   تحويطة الغدير العطار احمد لينا 5800 527



 
 

 

   قب الياس جابر محمد خلدون 5801 528

   خلده ابو رافع   سقراط 5802 529

   كفرزينه عبود اديب هاشم 5803 530

 03/375787 الشويفات الشريحه محمد فراس 5804 531

   كفرزينه عبود سليمان ماريز 5805 532

   الشياح فارس حسين سامي 5806 533

   برج البراجنه العطار احمد علي 5808 534

   القبه حماده محمد فاطمه 5809 535

   رعشين عقيقي فؤاد رلى 5810 536

   شارون روكز   تراز 5811 537

   كفرياسين مرقص الياس يوال 5812 538

   كفرياسين رزق البدوي روال 5814 539

   ذوق مصبح قصاص مخايل طوني 5815 540

   ذوق مصبح بوكرم نعيم غسان 5817 541

     زعيتر علي سعدون 5818 542

   بشري طوق حنا منصور 5819 543

   الغبيري محمد حسن نسرين 5821 544

   برج البراجنه العطار احمد رانا  5822 545

   برجا سعد   سيلفانا 5823 546

 03/972505 النبطيه الحاج ملحم علي 5824 547

   السلطانيه العطار احمد ديانا 5825 548

   النبطيه الفوقا فقيه احمد  حسن 5826 549

   بحبوش توما سيمون انطوني 5827 550



 
 

 

   حارة حريك عزالدين كامل عبدهللا  5828 551

   الفنار مسعود ادوار سامر 5830 552

   الكوره الذهبي   عبدهللا 5831 553

   الشياح عبدهللا   سامي طالب 5833 554

     السيد احمد   حسن  5834 555

 03/622051 مجدل عنجر فائق سعيد نورالدين 5835 556

   دير العشاير فائق سعيد فيصل 5836 557

 03/399762 الصرفند خليفة اديب جهاد 5837 558

 03/493456 الجديده نصار لطفاهلل نضال 5839 559

   ترتج اسطفان يوسف جورج 5840 560

   المنيه ملص محمد ايهاب 5843 561

   البحصاص الهيبي حاتم احسان 5845 562

   دير قانون سقالوي علي عليه 5847 563

   تول عبدهللا علي احمد 5848 564

   صربا ابي رميا نمر بول  5849 565

 03/026507 كفرنبرخ نصر رئيف فيصل 5851 566

   الحدت انترناشيونال بيطار شركة 5852 567

 03/110379 الشياح ناصيف فيليب لوران 5853 568

 03/591403 صور سقالوي احمد علي 5854 569

 03/857081 الشياح الكزما علي ياسر 5857 570

 70/237916 الظريف للتجارة دهام  شركة 5859 571

   الضنيه عبيد محمد   خالد 5860 572

   الدوار صقر طانيوس مارون  5861 573



 
 

 

   راشيا مالك رستم سالم 5862 574

   حماليا الريس مخايل  فادي 5864 575

   القرنة الحمرا طعمة جميل زعيتر 5865 576

 03/899936 بيروت صبرا محمدعلي فؤاد 5866 577

   المريجة حمدان احمد  سليمان  5867 578

   رعشين بيطار شربل وائل  5868 579

 03/946281 الشويفات غادر حسين علي 5869 580

   رعشين عقيقي فؤاد الياس 5870 581

   حومين التحتا بلوط صبحي علي 5872 582

   برعشيت شهاب حسين علي 5873 583

   الدامور فياض محمد نجيبه 5874 584

   كفرنبرخ فارس سليمان الياس 5875 585

   بيت شباب الحايك يوسف نوال 5876 586

   درعون عقيقي اميل الياس 5877 587

   الشياح كنج رستم رمزي 5878 588

 03/873480 سعدنايل المحمود علي محمد 5879 589

 70/613613 برج البراجنة بعلبكي اسعد محمود 5880 590

   حي السلم بيلون عماد جعفر 5881 591

   المعلقة الرياشي يوسف جان 5882 592

   االشرفية الحلو صبحي كمال 5883 593

 70/048053 كونين الدبق خليل علي 5885 594

   علي النهري اوشن   شركة 5887 595

   برج البراجنة عمار فيصل محمد  5888 596



 
 

 

 03/612703 الناصرية زين الدين حسن علي 5890 597

   البرغلية المولى محمد  ناصر 5891 598

   بشامون حلواني عبدالجيد عفيف 5892 599

 03/707352 الغبيري يوسف فضل قيصر 5894 600

 78/861566 عاليه يحي ريمان ميالن 5895 601

 03/558800 برج حود مخلوف ميزون م شركة  5896 602

   الحدت كرم انطوان جوزفين 5897 603

 03/772562 عاليه مرشد صابر بسام  5898 604

   سيسوق معوض حنا مارون 5899 605

   الصويري يوسف رضا رويدا 5900 606

 03/103756 طرابلس شاكر محمد هاشم محمد جمال 5901 607

   تعنايل عنقة رفيق علي  5903 608

 03/686269 برج حود البي شحاذه طاني  5904 609

   نهر ابراعيم عقيقي طانيوس شيرين  5905 610

   نهر ابراعيم عقيقي طانيوس سارة 5906 611

   عيتا الشعب سرور حسين مريم 5907 612

 03/309665 عجلتون ابي شاكر   نيللي 5908 613

 03/234271 طرابلس مريم محمد جمال 5909 614

     بيروتي ممتاز رضوان 5910 615

   صديقين العبد رامز محمد 5911 616

 71/134489 داريا بصبوص احمد عبدالرحيم 5912 617

   داريا بصبوص احمد عمر 5913 618

 03/260200 بيروت عيد مجيد نديم 5914 619



 
 

 

 76/315111 مزبود الجعيد اميل عدنان 5915 620

 03/845288 الوردانية غادر يحي علي  5916 621

 03/225081 بيت الدين دبورة امين ميا  5917 622

 03/330603 البرغلية المولى احمد نداء 5918 623

 03/177170 صربا سركيس جان فرنسوا 5919 624

 03/617427 حراجل سركيس مارك جان 5920 625

 07/762573 النبطية  قبيسي حسن  انيسة 5921 626

 70/976559 برج الشمالي عطوي محمد هشام 5922 627

 71/617427 حراجل سمعان جرجس لينا 5923 628

 07/380980 دير قانون النهر بومصلح فؤاد مادونا 5924 629

 76/079104 مجادل عيسى حسين علي  5925 630

 03/384815 النبطية زبيب يوسف فدوى 5926 631

 70/130838 الغبيري الزين عبدالكريم حسن 5927 632

 03/101712 ترتج روكز جوزف عائده 5928 633

 70/817001 شحيم الربيع محمود علي 5929 634

 03/128237 بتدين اللقش صباغ   رفقه 5930 635

 07/410732 الجادل عيسى حسين حسن 5931 636

 76/047264 الغبيري عبدهللا حمزه زينب 5932 637

 03/886281 حارة حريك المقداد احمد هادي 5933 638

 70/413068 ساحل علما الهندي اسعد طوني 5934 639

 01/367200 بيروت زيدان محمد زياد 5935 640

 08/379034 ايعات عبدالساتر يوسف ليلى  5936 641

 78/830463 الغازيه سرور نضال هادي 5937 642



 
 

 

 03/109815 غادير صيلي حنا امال 5938 643

 03/229234 ديرقانون النهر قصير يوسف محمد 5939 644

 09/218592 ذوق مصبح صعيبي طانيوس ماريو 5940 645

 71/952229 كفرمان شكرون عفيف علي 5941 646

 03/626595 الخيام عبدهللا علي زينب 5942 647

 70/811887 برجا الشمعه محمد سليمه 5943 648

 03/516488 الهري السمراني الياس بولس 5944 649

 04/911501 قرنة شهوان عازار شحاذه جورج 5945 650

651 5946 
محالت الحاج 

 للتجارة
 03/779942 الرميله عطاهلل روالن

 03/114661 ديرقانون النهر قشور فهيم نوره 5947 652

 01/275676 حارة حريك جبق عوض شركة الفرح 5948 653

 03/585133 راس بيروت شاتيال محمد هادي 5949 654

 03/445202 عيتا الشعب كريك موسى  عباس 5950 655

   بئر العبد بيضون محمد راتب 591 656

 كركي   بشير 5952 657
المتن -الخله

 الشمالي
03/833731 

 03/831478 المريجة عزالدين احمد  صفاء 5953 658

 03/882399 الغبيري يوسف فضل عباس 5954 659

 03/310836 طرابلس المرعبي   عبد الناصر 5955 660

 03/697614 برج البراجنه رحال نمر هشام 5956 661

 03/270937 الجيه الهابط منير اماني 5957 662

 71/260505 برج حمود مازانجيان   كيورك 5958 663

 03/602754 زحلة-المعلقه الساحلس اسماعيل علي  5959 664

 70/769944 زبدين جزاع طالب  عال  5960 665



 
 

 

 


