الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

إعالنات

19

1211354

شاكر محفوظ اسعد

RR137686275LB

1430379

عجاج علي جعفر

RR137693872LB

1801967

نادية نظام صقر

RR137685638LB

1214670

هاني مسعود حبشي

RR150030453LB

1430480

1218725

شركة جنى غروب محمد يزبك
وشركاه

RR137690669LB

عبد الناصر فخر الدين فخر
الدين

RR137693890LB

1810488

بالل عباس العفي

RR137687364LB

1431387

محمد ديب غدادي

RR137689060LB

1816223

عباس حسني قاسم

RR137687378LB

1222461

سامي حسن وهبي

RR137690672LB

1431819

محمود محمد كرنبي

RR137689073LB

1817235

رقية صبحي ايوب

RR150029353LB

1223036

غالب رفيق اسماعيل

RR137686284LB

1431838

محمد عبد الرحيم الحجيري

RR137689087LB

1825493

جواد علي حمزه

RR137687395LB

1234873

زياد محمد الرشعيني

RR137693988LB

1431885

فياض محمد الحجيري

RR137689232LB

1829741

YOUNES TRADING
ENTERPRISE S.A.R.L

RR137693722LB

1240815

حسام مظهر الرفاعي

RR150030467LB

1431896

محمد خير محمود الحجيري

RR137689008LB

1855112

انطوانيت هيكل افرام

RR137693529LB

1251999

محمود حسني عز الدين

RR137689643LB

1431920

ربيع صالح الحجيري

RR137689011LB

1856855

1273561

سمير عبدو الطفيلي

RR137685451LB

1431927

خالد عبد الرحمن الحجيري

RR137689025LB

شركة بيان لتجارة السيارات
ش.م.م

RR137689382LB

1275998

محمد خليل اللقيس

RR137690451LB

1431931

حسني علي رايد

RR137689039LB

1914138

علي عدنان املوسوي

RR150030039LB

1283279

شحادة محمد الفليطي

RR137689820LB

1431955

حسني علي الحجيري

RR137689042LB

1925083

موفق ادريس عواضة

RR137686633LB

1292074

سامية عثمان مكية

RR137690479LB

1432687

محمد ديب مرعي نوح

RR137689056LB

1956784

1306930

حسن علي سيف الدين

RR137688815LB

1432702

محمد نور الدين الحجيري

RR137689229LB

الجمعية التعاونية لاللبسة
واالحذية في بعلبك وجوارها

RR137690981LB

1307525

حسني احمد الفليطي

RR137688824LB

1432758

محمد صالح الحجيري

RR137689215LB

1957692

محمد احمد نزهه

RR137689379LB

1310483

عصام رياض الطفيلي

1432769

محمود قاسم الحجيري

RR137689201LB

1965680

قاسم عبد شكر

RR137686647LB

1312065

حمد فياض اسماعيل

RR137686307LB

1432781

عبد الكريم محمد غدادي

RR137689192LB

1977418

عبدالله كامل ناصر الدين

RR137693736LB

1315450

حسنني حسني كنعان

RR137688838LB

1432795

محمود محمد العويني

RR137689189LB

1996611

1317521

علي محمود شقير

RR137690350LB

1432805

علي محمود الحجيري

RR137689175LB

شركة ناشيونال لالطارات
والبطاريات

RR150030113LB

1318169

حسني عباس قعفراني

RR137685448LB

1432829

خالد محمد ديب الحجيري

RR137689161LB

2024626

حسني احمد يحي

RR137686514LB

1329915

علي حسني مطر

RR137690385LB

1434053

ممدوح محمد الحجيري

RR137689158LB

2069068

حسني محمد عاصي

RR137686528LB

1337456

خليل سعد الله شعبان

RR137688991LB

1434327

عبد اللطيف احمد علولة

RR137689144LB

2175257

علي حسن الحاج حسن

RR150030816LB

1350383

هزاع جميل عباس

RR137690403LB

1435645

علي مصطفى رايد

RR137689135LB

2213098

شركة فارم فيلدج ش ش م م

RR137689569LB

1357087

حسني علي عساف

RR137690417LB

1435653

عبد الكريم محمد الحجيري

RR137689127LB

2248409

سعدالله ديب قيس

RR137693413LB

1364499

محمد حسني املوسوي

RR137686338LB

1437020

صالح علي البريدي

RR137689351LB

2303999

زاهي علي شحيتلي

RR160371995LB

1364725

عبد الحسن حسن املوسوي

RR137686179LB

1437042

محمد عبد الرحيم البريدي

RR137689348LB

2391818

محمد حسني الديراني

RR137685584LB

1366430

عباس مصطفى الطفيلي

RR137690425LB

1437265

نعمة محمد جعفر

RR137693909LB

2427806

شركة الثريا العالية ش.م.م.

RR137686664LB

1367597

عادلة عيسى واكد

RR137686182LB

1438138

رشيدة رشدي جعفر

RR137693682LB

2434462

ليلى نقوال حداد

RR137693435LB

1369993

محمد حسني مشيك

RR137690434LB

1438156

جمال علي جعفر

RR137693696LB

2464409

محمد حسني الديراني

RR137685575LB

1370317

ديبو حسني مشيك

RR137685434LB

1441198

محمد محمود الحجيري

RR137689325LB

2478444

حسني قاسم عوده

RR137686681LB

1370336

يونس محمود الحجيري

RR137688767LB

1441207

محمود محمد الحجيري

RR137689317LB

2479994

سليمان سمير شحاده

RR137686695LB

1370349

نظير ضاهر مشيك

RR137686165LB

1441227

توفيق نصر الحجيري

RR137689303LB

2511908

رشيد علي عيسى

RR137689935LB

1370357

ميالد جرجس عون

RR137690213LB

1441231

جمال يونس الحجيري

RR137689294LB

2520654

محمد احمد مسلماني

RR150030691LB

1371147

نقوال عبد الله طانيوس ابو
حيدر

RR137686117LB

1443486

حسني علي لقيس

RR137689285LB

2575907

شركة بدرية النمر و شريكها

RR137686704LB

1381713

علي فرحان اسماعيل

RR137686205LB

1449065

محمد علي الحجيري

RR137689277LB

2613196

شركة شاهني فارما التجارية

RR137693767LB

1383504

منى علي حجيج

RR137686222LB

1458613

الياس مطانس عبود

RR150030087LB

2615915

سكنة سعدالله امهز

RR137693223LB

1386609

علي رفيق اسماعيل

RR137686236LB

1470231

ابراهيم صالح املوسوي

RR137686050LB

2639306

حسني احمد شقير

RR137689878LB

1387035

شركة اسماعيل التجارية

RR137686001LB

1486021

مرعي محمد ناصر

RR137686063LB

2642370

اكرم علي اسماعيل

RR137689864LB

1400419

احمد حسني البريدي

RR137688798LB

1487523

شركة سمير اللقيس واخوانه
للتجارة والصناعة

RR137690258LB

2642796

علي قاسم القاق

RR137686718LB

2665674

1401046

علي قاسم بصل

RR137690227LB

1487686

محمد علي لقيس

RR137690261LB

الجمعية التعاونية النتاج
و تصريف الكرز و الفواكه
العرسالية م م

RR137685726LB

1409362

علي محمد الحجيري

RR137688965LB

1498670

هند صالح الرفاعي

RR137693078LB

2680808

محمد عبد الكريم اللقيس

RR137689855LB

1409380

عبد الرحمن محمد عز الدين

RR137688974LB

1504198

حسني ضياء علي طليس

RR137686077LB

2680830

محمد عبد الكريم اللقيس

RR137690071LB

1409578

مصطفى حسني الفليطي

RR137688988LB

1505202

حسني علي عبد الساتر

RR137687126LB

2687710

فاطمة نور الدين املوسوي

RR137686491LB

1411197

عباس علي اسماعيل

RR137686015LB

1519226

عباس محمد معاويه

RR137687523LB

2690218

عدنان حسني مصطفى

RR137693149LB

1414937

مهدي محمد سليمان جعفر

RR137694025LB

1550833

هبة محمد اسامه الرفاعي

RR137692863LB

2709248

علي حسن كنعان

RR137690068LB

1415760

محمد شهاب علوه

RR137694039LB

1554621

شربل انطون الخوري

RR137689246LB

2709248

علي حسن كنعان

RR150030612LB

1419054

ناصيف الياس عون

RR137688930LB

1560361

احمد احمد الحجيري

RR137689475LB

2772459

مدرسة الهادي

RR150030586LB

1419070

احمد اسماعيل الحجيري

RR137688926LB

1587258

حسن علي شحيتلي

RR160372055LB

2774462

عباس تقي عساف

RR137693245LB

1419172

حسني علي (محمد) حمية

RR137686094LB

1618764

اسعد عباس العزير

RR137685417LB

2774482

خضرة مصطفى املصري

RR137693254LB

1419227

مصطفى محمد الحجيري

RR137688912LB

1637456

عصام محمد الكردي

RR137689453LB

2780829

رابطة املرأة البعلبكية

RR137690045LB

1419259

ابراهيم احمد الفليطي

RR137688886LB

1653776

محمد عثمان الرفاعي

RR137689440LB

2787444

علي حسن ناصر الدين

RR137693798LB

1421310

عبد الوهاب محمد (يوسف)
الحجيري

RR137688890LB

1672910

محمد حسني رايد

RR137689436LB

2803312

1421321

عبد الكريم محمد (يوسف)
الحجيري

RR137688909LB

1679986

شركة يوني بالست غروب
 UNIPLAST GROUPمحمد
رضا الجوهري وشركاه

RR137690933LB

الجمعية التعاونية للزراعات
العلفية في يونني م م

RR137690037LB

2857274

احمد حسني اللقيس

RR137690010LB

1421532

جميل محمد عز الدين

RR137689095LB

1686180

مريم يعقوب كفوري

RR137692917LB

2878809

فريزة ابراهيم الرفاعي

RR137693081LB

1429023

حسني احمد شعيب

RR137693807LB

1700945

غسان محمد الحاج احمد

RR137685403LB

2878812

نسرين محمد الرفاعي

RR137693095LB

1429085

مهدي محمد جعفر

RR137693815LB

1733337

حسني محمود صالح

RR137687320LB

2883171

حسنني حاتم رعد

RR137686505LB

1429104

خالد محمد علي شقير

RR137689100LB

1766025

احمد حمزة املوسوي

RR137687347LB

2895219

كفاح حسن رعد

RR137693104LB

1429132

مهدي محمد سليمان جعفر

RR137693824LB

1766321

1429153

حسني موسى الفليطي

RR137689113LB

ماركو ستيل RR137687660LB MARGO STEELS
االحمدية غسان الحاج احمد
وشركاؤه

2896384

محمد عبدو درة

RR137688807LB

1430004

فوزات محمد جعفر

RR137693838LB

1773718

احمد عبد الغني الحجيري

RR137689419LB

1430014

يوسف سليم جعفر

RR137693841LB

1778143

طارق بسام سليمان

RR137687355LB

1430222

حسن علي جعفر

RR137693855LB

1788564

مصطفى علي عبده

RR137690955LB

 100026140محمد محمود ضاهر الديراني
وشركاه
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة بعلبك  -الهرمل
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التكليف 1480

