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إعالنات

19

جوزاف بطرس حرفوش

389601

RR167365323LB

شادي جوزاف نمر

1238556

RR167369501LB

سميحه نبيل الحبوباتي

2028789

RR167370535LB

سمير توفيق عودة

389684

RR167365120LB

نعمة الياس ابي فرح

1251068

RR167373449LB

اناهيد استبان بويجيان

2031120

RR158077505LB

حابس خليل فرحات

405617

RR153465511LB

محمد اسعد ابو شقرا

1272687

RR167368174LB

خالد جهاد عيتاني

2032420

RR167371142LB

خليل حسني ياسني

405647

RR167370650LB

جوزف حليم واكد

1285825

RR167373381LB

بيرون حنا يوسف

2093799

RR167368537LB

فاديا ميشال ديبو

412404

RR167366261LB

عيدا رزق ابي عبد الله

416036

RR167370031LB

 cuisineكويزين دي موند ش م م
du monde

1337399

RR167370178LB

سليم فؤاد دمج

2100400

RR167366377LB

روالن اميل يارد

424391

RR153463467LB

هشام محمد املقداد

1346390

RR167366448LB

طوني الياس عبود

2102540

RR167372125LB

شادي امني عبدو شاهني الحاج

436774

RR153490935LB

حسن يوسف الحاج

1350290

RR167365266LB

نجم عبد العظيم عبود الهنداوي 2115600

RR167369271LB

اكرم توفيق منيف

462515

RR158078182LB

هدى غالب رافع

1362855

RR167364212LB

فضيلة درويش الجربي

2115685

RR167367050LB

انطوان حليم مطر

471724

RR140971505LB

مروان احمد حمزه

1410137

RR167368846LB

ربيع حميد نور الدين

2126117

RR167371434LB

الشيخ الياس الياس الجميل

476715

RR167366482LB

انطوني نيقوالس مرزا مرزا

1428522

RR167370442LB

بشارة جرجي الحلو

2164968

RR167365805LB

سبورتوس ش.م.م

478869

RR167371350LB

استريد نخله شليطا

1437826

RR167365884LB

مازن شفيق الريس

528784

RR167368364LB

عبد اللطيف محمد حاج قدور

1445372

RR167371071LB

محمد عماد محمد توفيق
سنديان

2177598

RR167371363LB

جوزيف جورج الجميل

536211

RR167372151LB

كلود حنا يوسف

1453090

RR167368510LB

جوزاف طانيوس زغيب

556732

RR167367430LB

علي حسن سجد

1457890

RR167371023LB

حسني خليل شاعر

564962

RR167366496LB

نقوال خليل داغر

578613

RR167371920LB

شركة عبد الحليم شهاب وأوالده 1459631
.ش.م.م

RR167364265LB

جاك قدري الطبيب

594584

RR167368744LB

محمد علي ايمن ادلبي

614503

RR150043077LB

مروان فاروق بالن

614837

RR167373418LB

حنان خليل العنان

623512

RR167370969LB

اميل سليم ابو ملهب

637958

RR167370080LB

لواء شفيق نويهض

690964

RR167367324LB

هشام وليم ناهض

701024

RR158054985LB

زياد جورج بو نعوم

708155

RR167367253LB

عفيف خليل بدير

712196

RR167364760LB

فدعا سليم ابو نعوم

722166

RR167369736LB

ناجي ميشال اسعد بطرس

730934

RR167368126LB

حسن محمد منذر

759244

RR167365270LB

شربل يوسف الشدياق

898873

RR167369648LB

نديم جون روبير غانم

910093

RR167369550LB

منير مصطفى شور

913942

RR167369563LB

اسامه عمر الخطيب

916163

RR167365589LB

رضا محمد حرب

917180

RR167370884LB

شركة تيرامار للشرق االوسط
ش.م.ل

918368

RR167369815LB

جوزاف انطوان فغالي

2185253

RR167372117LB

بولس بطرس عقيقي

2187901

RR167366434LB

جيلبرت جان جلخ

2207283

RR167365875LB

رمزي شكيب الريشاني

2207818

RR167365938LB

باسم محمد مقلد

1480457

RR167371394LB

توفيق جميل ابو العز

2233937

RR167373599LB

شربل جورج معلوف

1485120

RR167364549LB

فؤاد فوزات عز الدين

2236547

RR167373571LB

هدى ايلياس الحداد

1505106

RR167367491LB

عماد طالل املهتار

2237178

RR167365561LB

محمد نبيه زهر

1573288

RR158070541LB

نقوال خليل مغيزل

2291796

RR167369784LB

احمد سليمان زهوي

1583607

RR167367995LB

جيزال الياس مخول

2296494

RR167373038LB

نخله اسكندر مراد

1632465

RR167364518LB

نديم عفيف حسان

2333584

RR167367576LB

حسني بهجات الحاج حسن

1633978

RR167371068LB

شركة جي.اي.اي ش.م.م

2340177

RR167368280LB

رامي وجيه غنام

1662558

RR167364606LB

وجيه مصطفى البرجي

2341471

RR167366955LB

نبال بشير حافظ

1671237

RR167373395LB

حسني صبحي الهندي

1717058

RR167364637LB

وست فود ش.م.م

2361696

RR167368815LB

. Mytco s.a.r.lميتكو ش.م.م

1717773

RR167366417LB

غصن اركيتكتس اند دفلوبرز
(غاد) ش م م

2376156

RR167372032LB

.كرياتينغ سبايس ش.م.م

1768601

RR167366071LB

نديم دانيال لوقا

2404641

RR167365734LB

فيصل اديب سري الدين

1769705

RR167365601LB

اشرف عبد الله روميه

2410709

RR167365853LB

منصور علي حسني

1770663

RR167366315LB

سمير نجيب معلوف

2415186

RR158071105LB

ميشال فريحه فريحه

1791358

RR167368483LB

بسام داود حماده

2415912

RR167367315LB

سيمون اسعد غصوب

1797473

RR167365473LB

علي خليل حمدان

2454996

RR167366584LB

شركة األرز والنخيل للسياحة
. CEDARS ANDوالسفر ش.م.م
PALMS - tourism & travel S.A.R.l

1811006

RR167367117LB

محمود ابراهيم فنيش

2479237

RR167373656LB

نعيم سميح الجوهري

2504229

RR167367148LB

موريس عارف جوهر(محالت
)موجا التجارية

2534656

RR167372602LB

حليم سمير عطاالله

2590108

RR167371955LB

سيلوا مكرديج كوشكريان

2601730

RR167369890LB

مارال مكرديج كوشكريان

2601731

RR167369926LB

مكرديج مليدوس كوشكريان

2601742

RR167369886LB

محمد علي حسني وهبي

2666666

RR167366108LB

طوني بيير شحود

2769293

RR167367987LB

سهام حسني شعيتو

2841337

RR167370297LB

ناصيف الياس البستاني

2850527

RR167368038LB

حسان محمد العرب

2906271

RR167368979LB

شركة االحمر غروب

2961773

RR167366774LB

مجموعة زد & زد الطبية ش.م.ل

3031635

RR167366553LB

بيار جان شمهون

3096632

RR158043373LB

علي محمد السحمراني

3125174

RR167371275LB

وسام سمعان غزيري

3170568

RR167371346LB

3219240

RR167371505LB
RR167369489LB

جوزف انطوان محفوظ

1839845

RR167370425LB

بشاره توفيق املعلم

920131

RR167373404LB

شربل انطوان زغيب

1841541

RR167367528LB

شركة صافكو غروب العقارية-
محمود صفا واخوانه

926822

RR167369682LB

غريس بسام الخوري

1849723

RR167367973LB

اكوب سركيس اغوبيان

931988

RR167364795LB

ماجد علي الحاج حسني

1856747

RR167371037LB

نور الدين موسى الضاهر

949416

RR167371765LB

ساره علي الحاج حسني

1856795

RR167370840LB

انطرانيك كاركني هاروتونيان

949510

RR167373262LB

رافيكو ش م م

1861101

RR167368885LB

امير شفيق عيد

953811

RR167365178LB

شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

1867277

RR167369268LB

سلطان شفيق عيد

953835

RR167365164LB

روي يوسف رحمه

1900271

RR167368069LB

امال طانيوس خليل يشوعي

980991

RR167304409LB

ناجي انيس ابراهيم مرعب

1905730

RR167370734LB

يوسف فوزي نصراوي

1005948

RR167366085LB

سناء علي الحاج حسني

1935372

RR167370875LB

ناجي بيار مسعود

1043099

RR167365133LB

حسني حسن زعيتر

1935375

RR167371156LB

رياض محمد شومان

1043310

RR167373497LB

ربيع سعدون الحاج حسن

1945891

RR167373506LB

ربيع عماد رعد

1065854

RR167368829LB

شركة هبر اخوان

1947535

RR167373069LB

نجاة قاسم رمال

1068806

RR167367695LB

ايه حسن برو

1949436

RR167365221LB

وليد نظير حنا

1088257

RR167369841LB

موسى عبدو جعفر

1969867

RR167371125LB

معني نعمه حمود

1097505

RR167373320LB

خضر كامل جعفر

1969874

RR167371010LB

جورج عيد عيد

1098412

RR153467720LB

ماجد عبده جعفر

1975154

RR167371045LB

فراس امير الجردي

برنار شفيق عيد

1123468

RR167366244LB

انطوان جان بو خليل

1992234

RR167373191LB

محمد ادهم ازموز

3273094

الياس جوزف عون

1146452

RR167365969LB

هناء خليل العنان

2001808

RR167371108LB

عبد الرزاق حافظ عرابي

3282150

RR167305421LB

نطالي موسيس جابوريان

1169346

RR167366187LB

سنيه عبد العزيز حسن

2001812

RR167371160LB

 ZAHER 1الباخرة

3368563

RR167365527LB

فادي اميل خيرو

1173769

RR167373015LB

محمد احمد مقدم

3368566

RR167365513LB

خليل قاسم هاشم

1175153

RR167365218LB

.عيناتي كلينكو ش.م.م

منير يوسف الحايك

1181820

RR167370495LB

نوف علي الراضي

الياس يوسف الخوري

1188032

RR167373545LB

علي محمد الراضي

ZAHER V
RR167371195LB
2001947
		
RR167370270LB
2002642
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
RR167371099LB
2003331
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
		
RR167371139LB
2003335
التكليف 2229
		

