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◄ إعالنات رسمية ►
الجمهورية اللبنانية
وزارة املالية
إعالم تبليغ
مديرية املالية العامة
مديرية الواردات
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
ضريبة الدخل– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور
الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق االول
لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا من
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR190918746LB
4733
شركة احمد الكجك وشركاه ش.م.م
RR190920965LB 191153
شيرين توفيق البلهوان
RR190921780LB 1165803
محمد احمد حالوي
ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال س ـت ـيــل ري ـس ــورس ــز RR190922003LB 1378794
ش.م.ل (اوف شور)
شركة دنيا للتجارة و البناء ش.م.ل RR190922082LB 655070
RR190923352LB
607
سوكس ليمتد ش.م.م.
RR190923879LB 196831
محمد كامل جابر
RR190924772LB 580380
غراسي ايلي الخوري
RR194612072LB 306855
محمد خير فياض (ورثة)
RR194630306LB 233042
ب.ت.ل B.T.L
RR194630310LB
غـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــف انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــريـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــغ 2918
اندكونتراكتينغ اوف شور
شـ ــركـ ــة رويـ ــال ـ ـتـ ــي تـ ــرايـ ــدنـ ــغ غ ـ ــروب RR194631213LB 1634756
ش.م.ل.اوف شور
RR194631831LB 270116
نضال نجيب حطيط
RR194632029LB 996996
زهرة ابراهيم فردون
RR194645760LB 587592
روني عزيز ابي عاد
RR194648196LB 204358
جوزف عبد النور حداد
RR194648205LB 713545
عبد الرحمن محمود مرعي بليق
شــركــة الـهــدف للتجارة والتجهيزات RR194650535LB 218111
ش.م.م
RR194651972LB
65877
جونسكو
RR190921042LB 158795
ماري ايوب مخباط
RR190923304LB 2452245
محمد احمد الدبسي
RR190923919LB
79199
مازن عبد االمير سلوم
RR190925115LB 502049
طالل نجيب عبد الصمد
RR190925764LB
51855
آرا ماماس طوركوميان
RR190925781LB
48538
فيليب ميشال رزق
RR190926115LB 117472
خضر محي الدين حلواني
RR190926606LB 203888
شركة ليدر ش.م.م
RR194611390LB 2167355
عباس حلمي شرف الدين
RR194611409LB 2523988
شركة ميداج ش م ل
RR194611810LB
92905
بسام محمود الجيزي
RR194611837LB 2784159 SMART
PACKAGING
SOLUTIONS SPS S.A.R.L
بورتفوليو سوليوشنز اوف شور ش RR194612293LB 2785818
مل
شركة مانجمنت غروب اوف شور ش RR194612302LB 1984029
مل
RR194619504LB 2671991
كمال كامل فياض
RR194630632LB 1432724
ب.م.س بوست سمايل ش.م.ل
RR194630646LB
36479
برنار مفيد سعيد
RR194630805LB 253326
نايف حسن ارزوني
RR194630819LB 253323
توفيق ادوار وديع دني
العاصي رويال فود التجارية ش م ل RR194631434LB 2780651
RR194631448LB
66710
غبريال خليل ابو عضل
RR194632032LB 2776802
ديجي داتا ال اي بي ش.م.م
RR194632063LB 2068790
SAL 6564 RESIDENCE
اك ـس ـيــس لــاس ـت ـشــارات ش م ل اوف RR194634197LB 3135617
شور
RR194634206LB 222258
فيروكو است-اوف شور ش.م.ل
RR194634210LB 2861854
كوديالنكا ش.م.ل أوف شور
يونايتد افريكان اجينسي ش.م.ل.اوف RR194634237LB 295898
شور
دومينيوم ش.م.ل .هولدنغ RR194634285LB 3142003 Dominium
sal holding
RR194634299LB 1291882
شركة سابيس ش.م.ل اوف شور
شركة قطر زيشن نت ورك ش م ل اوف RR194634325LB 2806323
شور
ذي بــرايــت سايد غــروب ش.م.ل .اوف RR194634339LB 3233163
شور

غلوبال فاشن ماركترز غروب ش.م.ل RR194634838LB 1326158
(اوف شور)
RR194634841LB 2820036
اورو مودا ش.م.ل اوف شور
ماغنيفايد ريزالتس ش.م.ل اوف شور RR194634855LB 3251345
RR194634869LB 2979768 LEB INTERNATIONAL TRADING
SAL OFFSHORE
RR194634890LB 3164206 G.S.S General Supply Solutions
S.A.L OffShore
RR194634912LB 2622866
كول ابس ش.م.ل (اوف شور)
انترناشونال سبورتس اند بروغرمز RR194635144LB 390082
ديستربيوشن كومباني ش.م.ل
شركة راين اند كو ش م ل اوف شور RR194635997LB 3230916
تطوير االنـظـمــة الصحية اوف شور RR194636025LB 2538566
ش.م.ل
ارم ـ ــورد انـتــرنــاشـيــونــال بــزنــس اوف RR194636034LB 1271862
شور ش.م.ل
شركة افريقا وان انتربرايز انك ش.م.ل RR194636048LB 3227270
اوف شور-RR194636051LB 2804501 R Z R ENERGY S.A.L OFF SHORE
برسكال انترناشنال  psiش م ل اوف RR194636065LB 2954782
شور
هـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد RR194636079LB 2514654
والتصدير ش.م.ل اوف شور
براندز  -ميدل ايست ش م ل اوف شور RR194636595LB 2382890
RR194636618LB 2844402 GK GENERAL TRADE SAL OFF
SHORE
اغرو اندوستريا فور دي ش.م.ل .اوف RR194637383LB 2940032
شور
RR194637468LB
95156
محمد مصطفى الدره
RR194638392LB 3176290 RIMA FOOD COMPANY S.A.L
OFFSHORE
RR194638429LB 2461525
فيارج ش م ل اوف شور
ميلينيوم غلوبال انفستمنت ش م ل RR194638450LB 3239698
هولدنغ
RR194638477LB 3162463 NEW PERSPECTIVE S.A.L OFFSHORE
شركة افريميد املحدودة ش.م.ل اوف RR194638485LB 727551
شور
RR194638724LB 840833
شركة راب التجارية ش.م.م
RR194638888LB
34783
روجيه ايلي ربيز
شــركــة ن.أ.أ .للتجارة العاملية ش.م.ل RR194639101LB 1314294
اوف شور
RR194639132LB 2969893
 AL NOUR .COاوف شور
RR194639146LB 2814227
براندز اوف شور ش.م.ل
RR194639279LB
1723
شركة تريترايد (اوف شور) ش.م.ل
RR194639305LB 2224852 CERAMICS COMPANY SAL OFF SHORE
RR194639319LB 3068625
انتل ميد ش.م.ل .اوف شور
RR194639322LB 2912273
أجريتريد هولدنغ ش.م.ل.
ع ـن ــار ان ـتــرنــاس ـيــونــال ش.م.ل 0اوف RR194639336LB 1321042
شور)
RR194639353LB 2970466
شركة فونتانا أوف شور ش.م.ل
االكاديمية العربية لجراحة العامود RR194639367LB 2818497
الفقري ش.م.ل اوف شور
RR194639375LB 3243263
 UNITRADش.م.ل اوف شور
ش ــرك ــة كـ ــانـ ــون ل ـل ـم ـي ــاه املـ ـع ــدنـ ـي ــة و RR194639407LB 2697001
العصائر ش م ل اوف شور
شركة RR194639415LB 2470525 LEBCHEM Int S A L OFF SHORE
س ــوري ــن لـلـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ــدم ــات RR194639424LB 2944385
التجارية ش.م.ل (أوف شور)
فيدليتي انفستمنت ش.م.ل اوف شور RR194639441LB 2950004
RR194639469LB 2760790
كافكا غوز بينك اوف شور ش.م.ل
RR194639472LB 3200553
كرايف -انك
RR194641754LB 1267505
 1544الباشورة ش.م.ل
RR194642176LB 1486387
محمد كمال الوزي
RR194642715LB 1270736
IIB INVESTMENT SAL
RR194643392LB
49467
حسن جميل حطيط
RR194643675LB 3519941
انطوان جرجي ضاهر الخراط
RR194645699LB 1375299
شركة كيرميد القابضة ش.م.ل
RR194645711LB 199518
محمد نبيل عثمان بدر
RR194645725LB 199519
ليندا عبد الحفيظ هاشم
RR194646045LB 696384
عالء الدين شفيق ابراهيم
RR194646059LB 696401
محمد شفيق ابراهيم
RR194646527LB 1151122
ناشيونال شوبينغ سنتر
جـ ـ ـن ـ ــرال ان ـج ـن ـي ــري ـن ــغ ت ـك ـنــولــوج ـيــز RR194646601LB 1367169
انكوربوريتد ش.م.ل
RR194646650LB 2503008
شركة هاريز بار بيروت ش.م.م
RR194646663LB 2749558
الرين تريدينغ
RR194646875LB
86928
انطوان اديب شرفان

امجد محمد علي كنعان
ليدرز
ايفان ليون تفنكجيان
شركة كراون سرفيسز ش.م.ل
وليد وفيق علم الدين
نجوى منذر الحسيني
العاصي رويال فود التجارية ش م ل
روند للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م
شركة مان باور ش م ل
علي مصطفى بكر
طوني توفيق مطانس
حمزه هشام نحاس
حسن محمد عليق
الك كريكور شمشيريان
كمال صبحي الحلو
جورج انطون معكرون
عصام عماد هاشم
امال بولس ابراهيم غنطوس
سامي حسن العراوي
هدى مصطفى صالحاني
ريتا انطون سرورابي هيال
خالد محمد النعماني
محمد زكريا ربعة
علي عبد الحسني فقيه
غنى محمد نجيب
الم لالنتاج الثقافي
محمود رضا كربال
شركة تكنوبرس الحديثة ش.م.ل
عارف حسن االغر
ماهر كامل مروه
زينا للتجارة
فاروق الشيخ محمد منيب الناطور
سمارت ترايد ش.م.ل _ اوف شور
شركة بيازو اوف شور ش م ل
اكسكوم كونسالت ش م ل
شركة تاور بيلدرز ش م ل اوف شور
عمر موسى الشريف
فيزينوري انك ش.م.ل .اوف شور
عادل حسن نايفه
عبد الله عباس مهدي
ميالد كمال تابت
خليل اديب عون مجاعص
شيرين حسني سلمان
احمد مصطفى بكار
محمود مصطفى علي بكار
حسني احمد هاشم
هندسات ش.م.ل(اوف شور)
شركة بيازو اوف شور ش م ل
سمير احمد شاب
شركة ابناء جان زكا التجارية ش.م.ل
شركة غت ميديكال البوراتوري ش م م
بروبراندز.ام.اي .ش.م.م
محمد احمد علم الدين
غسان محمود الطويل
يوسف علي املوسوي
محمد معتز محمود جباصيني
عاصم محمد كشلي
بيكسل موب ش م م
منذر وفيومي للمحروقات ش.م.م
سهيل يوسف يوسف
جي.ام.بي كونسبت ش.م.ل
سكربتك ش.م.ل
مينا ستيل اوف شور ش.م.ل
شركة مطابع العاصمة ش.م.م
شركة كوزما شاين ش.م.م
سكتش ش.م.م
جهاد علي بيدي
الشركة املالية والعقارية ملرفأ بيروت
ش.م.ل
ذي التيرناتيف بــروداكــت كومباني
ش.م.م
الياس انطون اللويزي
ايلينا اركادي نازارنكو
مركز العالج الطبي لالورام ش.م.ل

1878290
2761721
70056
1310218
95473
100913
2780651
307907
2883403
1053752
60258
2857742
943429
1136801
1062458
2526344
2201423
66275
1936430
1377369
960214
2678476
1612419
318142
1541901
3317153
1379727
1618
1369901
90343
90340
191805
3055186
2216175
2817193
2378984
1307652
3050632
663380
56185
555864
268757
2818265
2116228
2731864
2659904
1845262
2216175
83475
4512
2475712
2561643
330898
315018
557122
314385
313396
2783895
2625604
544987
2883757
2848666
2654104
87054
922296
2085150
144696
572
58368
505269
301989
2558592

RR194613475LB 2444784
شركة الكترو ويرز ش م م
شركة RR194613492LB 1880004 banking and financial Institute
SARL
شركة ايتش .اي.جي .اوف شور ش م ل RR194613532LB 2017219
شركة فييو غروب ش.م.ل (أوف شور) RR194613546LB 2948293
شــركــة يــوتــال ايـســت& افــريـقــا ش م ل RR194613550LB 2104004
اوف شور
االف ــق ال ـجــديــد لـلـهـنــدســة وامل ـق ــاوالت RR194613577LB 2373630
والتجارة ش م ل اوف شور
RR194620666LB 250414
محمد حيدر حسن
RR194630385LB 2593165
IVY LEB S.A.R.L
RR194630425LB 1226323
ج-فود ش.م.م
ميكانيكال اند الكتريكال انجينيرنغ RR194631068LB 1220858
اند مانتنس غروب ش.م.م
RR194631085LB
53323
شركة هوشر املحدودة ش م م
RR194631099LB 2207370
رو ما العقارية ش م ل
RR194631261LB
ش ـ ــرك ـ ــة ان ـ ـ ـمـ ـ ــاء جـ ـ ــل الـ ـ ــديـ ـ ــب ش.م.ل 1061
(جاديف)
RR194631292LB 2254040
شركة لوفت كونستراكشن ش م م
RR194631329LB 604705
هايف ش.م.ل
شركة الفندقية ال مارينا فيوز ش م ل RR194631465LB 2500018
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــزنـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا RR194631482LB 2009337
انترناشيونال اوف شور ش م ل
RR194631505LB 228745
اي.اس.ام غروب ش.م.م
RR194631519LB
4001
الشركة الصناعية املتحدة ش.م.ل
بيوتي اليــن ش.م.م RR194631916LB 651317 BEAUTY LINE
SARL
شركة مينا شيبينغ اند لوجيستكس RR194632236LB 182318
(م.س.ل ).ش.م.ل
شركة سيمبكس لالستثمار والتجارة RR194633165LB 1812205
اوف شور ش.م.ل
RR194633174LB 190866
ورلد ترادينغ كومباني W.T.C
ميدل ايست اند افريكا بارتنرز ش م RR194633877LB 2226089
ل اوف شور
RR194633894LB 2242179
ترابط اوف شور ش.م.ل
RR194633925LB 3049822
راكيوا اوف شور ش.م.ل
ان ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــروب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز RR194634475LB 1758334
ديفالوبرزش.م.ل
RR194634532LB 483922
الياس محمد دويك
RR194634563LB
املـ ـحـ ـي ــط .م ـه ـن ــدس ــون اس ـت ـش ــاري ــون 6484
ش.م.م
RR194635365LB 2002682
ذي استبلشمنت ش م م
RR194638769LB 193791
عادل يوسف سعد
ا ض كونسلتنت غروب ش.م.ل اوف شور RR194639089LB 1796152
RR194640833LB 554425
خليل عدنان املسلماني
RR194646178LB 106272
اما ابراهيم عبود
RR194651703LB 263230
بدر حسان صيداني
RR194656039LB 2783895
بيكسل موب ش م م
RR194656246LB 1267505
 1544الباشورة ش.م.ل

RR194646915LB
RR194648165LB
RR194648647LB
RR194649801LB
RR194652006LB
RR194652010LB
RR194652037LB
RR194652200LB
RR194655957LB
RR190920926LB
RR190921087LB
RR190921475LB
RR190921507LB
RR190922697LB
RR190922706LB
RR190922710LB
RR190922745LB
RR190923176LB
RR190923180LB
RR190923193LB
RR190923525LB
RR190924335LB
RR190924358LB
RR190924684LB
RR190925509LB
RR190926645LB
RR194612205LB
RR194613594LB
RR194617463LB
RR194617485LB
RR194617494LB
RR194633126LB
RR194634943LB
RR194634957LB
RR194634974LB
RR194634988LB
RR194635246LB
RR194639044LB
RR194640475LB
RR194640780LB
RR194640820LB
RR194643826LB
RR194645455LB
RR194646442LB
RR194646456LB
RR194647947LB
RR194650994LB
RR190916467LB
RR190920395LB
مدير الواردات
RR190922768LB
لؤي الحاج شحادة
RR190923145LB
تكليف 596
RR190923159LB
إعالم تبليغ
RR190923370LB
املوضوع :تبليغ
RR190923383LB
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات املصلحة املالية
RR190923560LB
اإلقليمية في محافظة عكار -الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في
RR190923595LB
الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في مبنى مالية عكارـ
حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
RR190923600LB
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
RR190924450LB
إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم
RR190924463LB
على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
RR190924477LB
			
RR190925543LB
الـــــرقـــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR190926186LB
الضريبي
RR190926243LB
RR195780806LB 137084
محمد علي خضر
1
RR190926314LB
RR195781072LB 134659
حسيب ابراهيم ابراهيم
2
RR190926376LB
RR195781165LB 1910646
ميالد انطونيوس سمعان
3
RR190926402LB
RR195781174LB 725969
هنري سركيس عبدو
4
RR190926420LB
RR195781188LB 797141
هيكل جبرايل مخايل
5
RR194611956LB
RR195781191LB 2908517
احمد صبحي وهبي
6
RR195781205LB 2908507
نزار عارف الحاج محمود
7
RR194612347LB
RR195781214LB 2908518
حسام سليم .اسماعيل
8
RR194612381LB
RR195781228LB 2908511
عامر محمد ديراوي
9
RR194612418LB
 10جـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـبـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة RR195781585LB 437635
RR194612470LB
االجتماعية

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

جمعية فتاة لبنان الخيرية 171164 -
مدرسة دار الحنان  -عكار
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى االح ـ ـم ـ ــد 2824279
وشريكه ابو عرب للتجارة
3255126
جرجس راغب الشحني
2953180
هاشم خالد القرحاني
2355613
محمود مصطفى حسني
2201603
احمد عرسان حجو
2163029
محمد غازي عبدالواحد
2162704
محمد سليمان املحمود
1993286
نجدات عشير ابراهيم
1986172
عمر شحاده علوان
1900617
عماد عبد الوهاب العمار
1836722
غازي محمد خضر عيسى
1632283
محمد سعيد التركماني
1630502
خالد مشهور عطية
1439827
عثمان احمد الحميد
624300
غالينا مخائيل رودانكو
624291
ازدهار حسني العبد الله
624260
رزق الله حليم الخوري
601740
محمود عبد الله السيد.
601729
خالد عبد الله السيد
340827
أكوب جورج بالكيان
301219
أحمد هواش خلف
ايمن عبد اللطيف عبد القادر 257390
247138
محمود خالد العبيد
53444
حسني أحمد  .مرعي
137917
نجيب حنا االسمر
130709
احمد خالد رجبية
مريانا حبيب حبيب موسى 1758944
2132164
مروان عبد الله غزالن
2012557
وسيم غسان العارف
الشركة الشرقية للدواء ش م م 2216443
1001106
ابراهيم الياس مخائيل
2193236
ميشال سركيس نادر
3483820
أحمد فارس عبود
3128374
محمد حسني الزعبي
احمد محمد عاصي الفاطمة 812437
901473
محمد علي احمد
756231
غازي محمد عبيد
2760855
محمد علي ادم.
1632873
جان منير فياض
1617804
منذر فياض ياسني
2666361
شادي مالك الياسني
1626695
رفيق عزيز الشدراوي
242448
خلدون احمد علي
237189
جوزف انطون سليمان
عامر محمد صبحي الحلبي 2443195
830784
عدنان جرجس املعلوف
134791
علي سليمان شعبان
2729955
احمد اسماعيل الحاج
شاطئ العبدة للتجارة ش.م.م2428971 .
2552794
علي محمد سعيد.
3344631
بهاء فايز ابراهيم
ش ــرك ــة ال ـع ـم ــل امل ـت ـق ــن لـلـصـنــاعــة 2136758
والتجارة والتعهدات ش م م PWC
1523861
سليمان خالد بيك املرعبي
426817
رباح احمد الرفاعي
3419370
رامي علي اسعد
247960
احمد غالب الحاج ناصر
3062991
هند احمد الطحش
2968939
فواز خالد التالوي
3135088
علي وليد ابراهيم
1244920
عبد الرحمن احمد عياش
1531732
خالد علي حبلص
752969
ناصر محمد .الحاج
2508304
محمد حسن الجبلي
258338
محمد ظهير خضرين
1451131
جوزف شاهني شاهني

RR195781599LB
RR195781642LB
RR195781775LB
RR195781801LB
RR195781846LB
RR195781877LB
RR195781894LB
RR195781903LB
RR195781925LB
RR195781934LB
RR195781948LB
RR195781951LB
RR195781979LB
RR195781982LB
RR195782002LB
RR195782055LB
RR195782064LB
RR195782078LB
RR195782081LB
RR195782095LB
RR195782121LB
RR195782135LB
RR195782149LB
RR195782166LB
RR195782170LB
RR195782197LB
RR195782206LB
RR195782245LB
RR195782427LB
RR195782532LB
RR195782550LB
RR195782585LB
RR195782648LB
RR195782682LB
RR195782696LB
RR195782767LB
RR195782784LB
RR195782807LB
RR195782838LB
RR195782841LB
RR195782869LB
RR195782872LB
RR195782890LB
RR195782909LB
RR195782926LB
RR195782930LB
RR195782957LB
RR195782991LB
RR195783008LB
RR195783039LB
RR195783042LB
RR195783056LB
RR195783073LB
RR195783095LB
RR195783100LB
RR195783158LB
RR195783192LB
RR195783232LB
RR195783246LB
RR195783250LB
RR195783263LB
RR195783365LB
RR195783379LB
RR195783382LB
RR195783396LB
RR195783467LB

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

مــدرســة امل ـهــدي الـنـمــوذجـيــة 38021 -
جـمـعـيــة املــؤس ـســة االســام ـيــة
للتربية والتعليم
2982963
محمود محمد علي طراديه
3457846
هند خليل خليل سابا
179927
عبد الحق محمد الزعبي
1865080
حاتم محمد السيد احمد
1691871
علي محمد طعان
3359760
سامي خالد املحمود
الخليج لالستثمار والتطوير 1758020
العقاري ش.م.م
817216
مصطفى خضر حدارة
401178
سامر خضر حداره
815683
منى سليمان مخول
1619951
احمد دباح ضاهر
3514281
رامي سلطان الخفيلي
1618692
جورج امني يوسف
2151622
ايلي اسعد سعد
شركة احمد محمد شموا واوالده 2749881
لتجارة االسمنت ومواد البناء
2053786
محمد احمد شموا
2750982
عمر احمد محمد شموا
2751006
علي احمد شموا
2751019
خالد احمد شموا
أحمد محمد عبد الرحمن شموا 1635587
2451471
أحمد طالب محمد
ابراهيم محمد عبد الله كمال 2904921
2880070
امل محمد فندي
2132229
زياد أحمد املصري
150916
محمد احمد النابوش
179927
عبد الحق محمد الزعبي
2878511
عبد الحميد جمال .الحلبي
1749438
محمد مشهور ناصيف
242360
سهيل فؤاد سركيس
2883720
احمد محمد زهرمان
137877
علي عبد الرحمن شعبان
2552794
علي محمد سعيد.
2012557
وسيم غسان العارف
عامر محمد صبحي الحلبي 2443195
1629509
جهاد مصطفى قاسم
3464232
غالب محمد االحمد
3509380
علي سلطان الحفيلي
محمود صبحي الحاج محمود 2911449
2921297
يوسف محمد عزام.
الشركة الشرقية للدواء ش م م 2216443
1656522
نور علي خليل عثمان
ش ــرك ــة ب ــاس ــل خـ ـض ــر حـ ـ ــدارة 3255704
وشركاه  -توصية بسيطة
خالد ّ
1639132
محمد فياض
1618692
جورج امني يوسف
3184461
عبد الرزاق عباس عباس
م ـح ـم ــد حـ ـم ــود احـ ـم ــد ح ـمــود 2894667
حمود
2994466
محرز رينال بشور
ف ـ ـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرلـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــد 2468091
ش.م.مFURNITURELAND.

RR195783475LB
RR195783507LB
RR195783515LB
RR195783524LB
RR195783541LB
RR195783555LB
RR195783569LB
RR195783609LB
RR195783626LB
RR195783630LB
RR195783657LB
RR195783665LB
RR195783731LB
RR195783762LB
RR195783776LB
RR195783881LB
RR195783895LB
RR195783904LB
RR195783918LB
RR195783921LB
RR195783935LB
RR195783952LB
RR195784048LB
RR195784051LB
RR195784096LB
RR195784105LB
RR195784119LB
RR195784122LB
RR195784136LB
RR195784153LB
RR195784167LB
RR195784198LB
RR195784269LB
RR195784286LB
RR195784309LB
RR195784388LB
RR195784391LB
RR195784405LB
RR195784428LB
RR195784431LB
RR195784462LB
RR195784502LB
RR195784961LB
RR195784992LB
RR195785030LB
RR195785057LB
RR195785105LB
RR195785128LB
RR195785162LB

 126سالم خضر الحلو

RR195785180LB 3491379

 127ايميه سليم البيطار

RR195785193LB 3329993

 128غالب محمد األحمد

RR195785202LB 3461939

 129حسني محمد صالح

RR195785216LB 1145528

 130خالد علي حبلص

RR195785233LB 1531732

 131حنا عبد الكريم اسحق

RR195785255LB 2425506

 132بشرى جرجس البيطار

RR195785295LB 3152272

 133عامر عبد العزيز عباس

177004

RR195785321LB

 134حنا توفيق حنا

159353

RR195785349LB

 135يوسف حنا الخوري

RR195785366LB 1907029

136

يوسف احمد حمود

RR195785397LB 2952283

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
التكليف 614

