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◄ إعالنات رسمية ►
رقم املكلف
اسم املكلف
366976
عبد الله محمود ايوب
421864
رامي روجيه مشرقاني
نجيب خليل جرجس حنا الشماعي 432545
431625
زياد طوني غصن
93431
عبد الخالق محمد سعيد قاسم
374833
غسان محمد بدران
409845
سابني فكتور معلوف
980726
طارق زياد محمود
1524713
غادي عاطف مقلد
3265140
غرابيم ش.م.ل Grappem S.A.L
91422
شركة غزاوي للتجارة العامة
369017
رانيه جبرايل نادر
340521
محمد احمد الدريعي
387357
طارق يوسف خليل
421541
احمد محمد قهوجي
51878
كاتيا الكسندر اسكندر
390021
جورج جوزاف نصر
379888
يوسف عادل متى
136242
محمد كريم كامل مروة
367553
جان حليم رحيم
356658
بسام سليم الصايغ
1594525
هادي عيسى عيسى
1611832
ايمن عبد االمير عاصي
1758339
احمد يوسف ابو قبع
1734836
سيما ساهاك تشاشاغيان
1523195
فريد سعيد عبدالخالق
1284360
جورج نبيل مارون
1920613
اليان نجيب مالك
1328505
سهام مصباح جعفر
1078324
نسيم الياس الحلو
1556423
ريتا جان الشمالي
1257646
وليد علي الشيخ محمد
1264507
سليم جورج منذر
1544446
طوني فريد الطحش
2231700
هبة فؤاد حريري
2481225
ميرنا عادل دقيق
1647802
زياد الياس نوريه
1402030
حسني علي رعد
2593134
علي موسى قبيسي
1357979
نانسي طوني النجار
1314172
ندين سامي جودي
1316038
محمد نزيه حمود
1431654
سما مصطفى الحاج سليمان
1295820
ابراهيم عبد الرحمن سنو
1884495
الني ميشال قيماز
1666008
جهاد عقل ليشع الخوري
1385583
اسامه سمير قنبر
1286208
سامر حسن كركي
1301070
انطوان فيكتور البارد
1299482
عبد الرحمن محمد صفصوف
1944535
محمد مصطفى علوان
580314
شركة ستورم ش.م.م
56301
دونالد جورج دكاش
508381
عماد فارس الشمندي
ان ـفــورمــاي ـشــن ت ـك ـنــولــوجــي غ ــروب 230832
ش.م.ل هولدنغ
53350
االن جوزيف هوشر
1543887
عالء بدوي الطويل
501580
حسني مصطفى ديب
601843
الكسان ارتني صوصاني
372318
غسان احمد الحاج سليمان
194802
محمد مصطفى الترك
427104
فادي سمير جندح
404818
هيثم حسن احمد
357794
ضوميط نقوال اسحق
1752635
سينتيا جورج ابو داود
1358078
رومل حبيب نصرالله
ابجون  -مكتب علمي  -ممثل شركة 21
اجنبية UP.JOHN -

رقم البريد املضمون
RR196909950LB
RR196909977LB
RR196909985LB
RR196909994LB
RR196910003LB
RR196910017LB
RR196910025LB
RR196910034LB
RR196910079LB
RR196910119LB
RR196910122LB
RR196910167LB
RR196910175LB
RR196910184LB
RR196910198LB
RR196910207LB
RR196910215LB
RR196910224LB
RR196910238LB
RR196910269LB
RR196910272LB
RR196910309LB
RR196910312LB
RR196910326LB
RR196910330LB
RR196910343LB
RR196910357LB
RR196910365LB
RR196910374LB
RR196910388LB
RR196910405LB
RR196910428LB
RR196910431LB
RR196910445LB
RR196910459LB
RR196910462LB
RR196910476LB
RR196910480LB
RR196910493LB
RR196910516LB
RR196910520LB
RR196910533LB
RR196910555LB
RR196910564LB
RR196910578LB
RR196910581LB
RR196910595LB
RR196910604LB
RR196910618LB
RR196910621LB
RR196910635LB
RR196910652LB
RR196910670LB
RR196910706LB
RR196910808LB
RR196910900LB
RR196910913LB
RR196910944LB
RR196910975LB
RR196910992LB
RR196911009LB
RR196911176LB
RR196911180LB
RR196911193LB
RR196911335LB
RR196911352LB
RR196911560LB

2925171
pubs & restaurants supplies
2946941
الشركة الوطنية للرخام ش.م.ل
شـ ــركـ ــة عـ ـب ــر الـ ـ ـش ـ ــرق لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت 225855
والتجارة ش.م.م
2516812
عموري كو ش م م
دي اي ام ان ـ ـ ـ ــد جـ ـي ــوس ــايـ ـنـ ـس ــز 1381791
ش.م.ل(اوف شور)
1134
شركة الخريف ش.م.م
2729083
 TOO CUTE TO SHOOTش.م.م
ايزا ميدل ايست ش.م.ل (اوف شور) 1442610
222589
مؤسسة مكتبة لوبوان
ال ـبــرازيــل لـلـبــروتــن ال ـحــال ش.م.ل 2508600
اوف شور
818347
سات كو SAT CO
ري ـ ـتـ ــم دي ب ـي ـي ــه  -اح ـ ـمـ ــد امل ـح ـمــد 2088011
وشريكته (توصية بسيطة)
106212
محالت علي رزق (ارزكو)
سوريانا للتجارة واملـقــاوالت اوف 962228
شور ش.م.ل
256979
دريم ستورز-جهاد وعماد املالح
959442
مارت ش.م.ل (اوف شور)
267966
منى فؤاد يمني
69926
مارينا انطوان صباغ
شركة ريو وورلد ترايدنغ ش م م 2812360
948994
شركة كواليوس ش.م.ل
1726282
ميساء محمد عيد بيضون
1588431
فريد بركات
146558
سامي جبران مكنت
ميسر عبد الرحمن ابراهيم ابو نار 2411816

RR196911658LB
RR196911905LB
RR196911922LB
RR196911984LB
RR196911998LB
RR196912004LB
RR196912018LB
RR196912049LB
RR196912225LB
RR196912260LB
RR196912477LB
RR196912525LB
RR196912548LB
RR196912653LB
RR196912715LB
RR196912790LB
RR196912888LB
RR196912914LB
RR196912928LB
RR196912959LB
RR196912976LB
RR196913115LB
RR196913129LB
RR196913132LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
تكليف 2031
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
الضريبة على الرواتب واالجــور– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة الـكــائــن فــي ب ـيــروت – ش ــارع بـشــارة
الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثني يومًا 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
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR172424554LB
399929
ناجي محمد جنون
RR172425926LB 1404034
عبد القادر عدنان عزاقير
RR172425943LB 1368109
ربيع االسالم عبد الحميد ناصر
RR172425988LB 1559335
طارق احمد بديع
RR172425991LB
394460
عبد الرحمن محمد بوتاري
RR172426100LB
555948
جمال حسني الربعة
RR172426161LB
373952
ربيع احمد حرب
RR172426175LB
305968
حسني علي نجم
RR172426189LB 1188807
حسني نور الدين الرفاعي
RR172426201LB
587592
روني عزيز ابي عاد
RR172426215LB
642843
الكسي سبيريدون صقر
RR172426232LB
332512
محمود اسعد بعلبكي
RR172427048LB
38306
فيصل يوسف حديب
RR172427290LB
576080
صفا ابراهيم دبوق
RR172427564LB 1701557
زياد صبحي نزها
RR172427666LB 1701658
فرح نجيب الفرح
RR172427670LB 1168997
تغريد صبحي درويش
RR172427683LB
498080
داني سالمة عزام
RR172427697LB
257601
اميل ايليا حوراني
RR172427710LB
احمد عبد الرزاق رضوان الشلوف 301675
RR172428264LB
471069
فايز كميل رسامني
RR172428349LB
257268
خالد محمد السعدي
RR172428352LB
317220
باتريك جرجس سعد
RR172428370LB
381443
محمود امني النحاس
RR172428437LB
796592
عبد الرزاق محمد يموت
RR172428445LB
680515
زينة اسامة قرنفل
RR172428471LB
708019
محمد نور مصطفى قباني
انطوان رينيه دونيز رينيه جان ديرفيل RR172428485LB 2453873
RR172428508LB
682337
ابراهيم محمد سلطان العجمي

746518
داود يوسف عبد االحد
885475
زياد محمد البساط
666107
عبد الله عبد الرحمن عيتاني
1699616
ناجي نزيه الحسيني
239959
الرا عفيف صيداوي
191940
حسني علي هاشم
2787165
طوني جان مخول
1728744
جيلبير نبيل الرحباني
1542516
مريم سعيد غندور
330029
يوسف حسني السقعان
326464
رائد عارف خداج
381507
فادي احمد الشرقاوي املال
1350576
انطوان ريمون سعاده
1404568
عمر احمد يوسف
1460938
باميال حبيب جالد
1286822
مي ابراهيم همدر
412930
كيندا مأمون خضير
316758
دارين زهير شاتيال
410648
احمد علي الخطيب
1155117
جان عبده ابو منصور
1718333
ملحم انطوان رشدان
415762
ماري كيفورك ساباجيان
305736
فؤاد محمود بركات
1746547
رانيا ميشال وهبه
330203
جهاد احمد املصري
357544
محمد امني ابراهيم استيتيه
243707
يروانط اكوب كورونيان
873658
محمد علي مصطفى النحيلي
446734
شادي زكي الطيري
1544376
عبدالله محمد حمزة
1526688
الهام حسن حكيم
1516122
محمود احمد نعمه
912967
علي خليل فران
649347
اسكندر عيد مغبغب
588365
باسم ديب العيتاني
321805
علي عبد الحسن سموري
444137
ريتا جوزف التحومي
1183758
نيكول ميشال اسعد خوري
1224256
عمر ابراهيم حرقوص
413838
محمد هاني امهز
1620893
حمزه جودت الحاج حسني
1318029
بالل رباح صفصوف
1620331
سامر ذيب شنطف
1676834
احمد محمود فروخ
1552611
روجه وديع مارون
1201674
محمد مهدي ناصر الدين
1095641
سعيد علي حسني
1706199
ماجد محمد شرف الدين
2597661
روان سامي نجا عجم
شــركــة اركــريــا انـتــرنــاسـيــونــال اوف 450979
شور ش.م.ل
368797
هشام ركان عمار
317841
عمر الياس جبلي
303916
زياد صالح الدين سطوحي
1511722
حسان وجيه موسى
1556620
حسن محمد عبدالله
1054657
ايلي جورج الرياشي
2811637
سالومون سيمون كيتز
250414
محمد حيدر حسن
1211731
عادل عبده مطر
308088
محمد سامي جبر
1069566
قاسم محمد شكر
2241678
حسني فوزي مزهر
911986
علي حسني جزيني
543581
محمد منذر شبو
459093
علي حسني عواضة
660474
وليد يعقوب عكر
778656
جو جان عواد
1282706
كوثر محمد العلي

RR172428525LB
RR172428542LB
RR172428556LB
RR172428613LB
RR172428689LB
RR172428848LB
RR172428905LB
RR183469225LB
RR183469239LB
RR183469375LB
RR183469389LB
RR183469401LB
RR183469415LB
RR183469429LB
RR183469463LB
RR183469525LB
RR183469565LB
RR183469582LB
RR183469724LB
RR183469772LB
RR183469790LB
RR183469857LB
RR183469993LB
RR183470020LB
RR183470055LB
RR183470064LB
RR183470197LB
RR183470515LB
RR183470648LB
RR183470740LB
RR183471498LB
RR183472017LB
RR183473220LB
RR183473560LB
RR183474066LB
RR183474287LB
RR183474344LB
RR183474358LB
RR183474375LB
RR183474548LB
RR183474857LB
RR183475367LB
RR183475375LB
RR183475398LB
RR183475407LB
RR183475415LB
RR183475424LB
RR183475455LB
RR183475469LB
RR183475472LB
RR183475605LB
RR183475733LB
RR183475747LB
RR183475755LB
RR183475835LB
RR183475849LB
RR183475897LB
RR183475906LB
RR183475910LB
RR183475923LB
RR183475954LB
RR183475971LB
RR183475999LB
RR183476022LB
RR183476040LB
RR183476053LB
RR183476075LB
RR183476212LB

1905973
محمد عماد الدين بغدادي
2067111
محمد رامز جابر
1822091
تريز جاك بولس
1877524
هيثم محمود الطبش
474473
حسن عبد الحميد مرتضى
2616669
حسني اسماعيل ترمس
2228472
سامر محمد الترك
1274743
علي فيصل صفوان
2511500
رنا علي كندر
1316815
ريكاردو جورج كترا
76219
نور الدين امني عبال
541901
حسن محمد علي طاهه
2541567
سندرا دياب يونس
2545014
مروان عزام سرية
2546217
جوانا محمد صباح الصيداني
2609355
فريال توفيق ريشا
2618804
احمد محمد رفعت سويلم
2621015
انطوان جورج معلـوف
2623056
بالل كاظم عويضه
2630811
خضر علي شري
2646409
ميشال طانيوس الحـداد
2647163
ربيع فؤاد زين الدين
2436169
جوزف بطرس مطر
2460385
الرا محمد السعدي
2470875
ريتا يوسف عطا الله
2490166
نبيل علي ترمس
2490175
طوني جوزف القـزي
2502383
ربيع الياس عبـد الله
2531912
وسام عبد الله القاضي
2424206
خالد سمعان زوين
3395447
سيسيل مارسيل ديينغ
3395448
ساندرا يوسف العكاري
3395451
سيلست منصور غانم
75661
زكريا محمد الكعكي
2245928
عصام رفيق نصر الدين
2255239
فادي سمير جبـور
2261491
ندى ابراهيم قاسم يوسف
2273159
باتريسيا البير عيراني
2296660
جوزف فؤاد الدومـانـي
2329420
ميرنا محمد جمعه هواري
2356687
بيار ناصيف مطر
2399149
اني جورج اكمكجي
2074313
ميرفت امني الضاروب
2130584
فاروق صالح الدين برجاوي
2133454
متري طانيوس بيطار
2191047
الرا سمير الشدياق
2201984
ايلي فيروز حبيقه
2213113
طوني يوسف عـون
1978523
جورج طنوس عون
1995044
ستفاني رمزي عزيز
2007809
روني اسكندر داوؤد
2053670
رياض الياس ايليا
ميشلني سومر سوالنج روبانس عبوش 2072227
1790863
جهان ادمون العرموني
1810031
دنيز نايف موسي
1810600
وليد سمير سعد
1811195
هيثم احمد جمال الدرزي
1816158
فؤاد مرعي مرعي
1823982
انطوان جميل كنعـان
1848069
محمد بالل مصباح ديه
1861304
روجه جودت شحفة
1879895
سوسن ابراهيم قاسم يوسف
1682423
سليم احمد جمال درزي
1703662
بسكال جان سمعان
1728072
نواف صبحي يحفوفي
1731451
حسان اسعد طوبيا
1786084
جوزيف الياس ضو
1622640
جناديوس سمعان سعاده
1623025
لوزيا صالح مظلوم

RR183476226LB
RR183476478LB
RR183476901LB
RR183477005LB
RR183477031LB
RR183477178LB
RR183477195LB
RR183477266LB
RR183477487LB
RR183477500LB
RR183477677LB
RR183477898LB
RR183478006LB
RR183478010LB
RR183478037LB
RR183478045LB
RR183478054LB
RR183478071LB
RR183478085LB
RR183478099LB
RR183478108LB
RR183478111LB
RR183478139LB
RR183478156LB
RR183478160LB
RR183478187LB
RR183478195LB
RR183478213LB
RR183478235LB
RR183478261LB
RR183478289LB
RR183478292LB
RR183478329LB
RR183478350LB
RR183478363LB
RR183478377LB
RR183478385LB
RR183478394LB
RR183478403LB
RR183478425LB
RR183478451LB
RR183478479LB
RR183478482LB
RR183478522LB
RR183478536LB
RR183478567LB
RR183478575LB
RR183478584LB
RR183478641LB
RR183478669LB
RR183478672LB
RR183478709LB
RR183478712LB
RR183478730LB
RR183478743LB
RR183478757LB
RR183478765LB
RR183478774LB
RR183478788LB
RR183478805LB
RR183478814LB
RR183478828LB
RR183478845LB
RR183478880LB
RR183478916LB
RR183478920LB
RR183478955LB
RR183478978LB
RR183478981LB

1631694
سالومي فرنسوا اسطنبولي
1638098
انطوان حنا الحـلو
1640360
وليم مفيد عبد الله
1655342
كلودين جريانا سلمان
1658448
لحود مطانيوس مطر
1668104
كريستني فريد الصايغ
1679428
شربل جورج صـفير
1516820
ميراي ايليا زيركي
1544970
مارلني اميل املعلم
1558755
عبير ابراهيم بيضون
1558811
هيفاء محمد جرادي
1560622
باسيل ابراهيم باسيل
1567887
روال فرح فرح
1571567
غاسبار بشاره عبده
1572599
سليم يوسف بولـس
1405796
رندا وديع مطر
1411038
جورج انطـوان القسيس
1413893
غسان اسعد الطحان
1443506
نبيل عجاج شاذبك
1463230
حوراء محسن محسن
1482760
كلود شربل طنوس
1493051
عبد العفو عادل عباس
1496428
جيلبار عباس الحلو
1346399
ايمن ضومط مطر
1366005
وسام بولس بو عـون
جوزف سهيل املعوشي-م-انكليزي 1367336
1385653
فهيم طنوس منصور
1389575
ليندا البير صفير
1403631
ايمان سعيد الصايغ
1289708
طوني ناصيف متى
1298030
وليد جوزف ابو جوده
1301054
امني يوسف محمود
1303948
جوليا رجب البراج
1305220
راشيل جورج زغبي
1323578
جورج منير مطـر
1342346
نخله خليل العنيسي
1246277
ابراهيم امطانيوس نصر
1251802
ايلي صليبا الخويري
1261921
زياد اسماعيل سرايا
1263762
محمود ياسني فقيه
1267779
دوري سامي عقيقي
1274442
جاندارك نايف مرهج
1275996
روني اليا ابي عبود
1278446
دولي جرجس الخـوري
1288303
جوزف توفيق حسـون
1198392
انطوان يوسف خـطار
1220642
ريمون اميل عضيمي
1221941
محمد سليم تقي
1224140
جاك سعيد شعيا
1229018
فادي نزيه مطر
1115240
طوني نجيب موسى
1117552
مشهور الياس ابوجودة
1119472
اسكندر جورج سلفيتي
1120340
ربيع اديب عبدو
1131349
عبد الرزاق محمد شاتيال
1138735
سامر سليم شمس الدين
1144780
عادل كرمو عميرات
1155497
الياس يوسف بو خير
1009792
سيلفا جميل عبد الحي
1013470
فرح علي صفا
1030025
طوني نبيه طوق
1036453
جرجي توفيق نخول
1052175
جوي جورج السعيد
1060511
مارون ملحم شاهني
1085308
سمير جميل فرح
1095470
ربيع نخله العنيسي
1106282
طانوس الياس مطر
1113398
هدى ندره الشويري
451935
ليلى وليم القرى

RR183480614LB
RR183480883LB
RR183480906LB
RR183480923LB
RR183480937LB
RR183480968LB
RR183480999LB
RR183481019LB
RR183481036LB

404266
الياس عبده صافي
RR183478995LB
669284
جنان محمد فاروق عبد الكريم
RR183479001LB
601665
محمد كمال حمدان
RR183479015LB
479606
بسكال فرج الله البريدي
RR183479032LB
204250
لجنة جبران الوطنية
RR183479050LB
36306
جميل كريمة
RR183479063LB
2496714
خدمات االدارة املصرفية ش.م.ل
RR183479077LB
211302
يوناتيد غروب ش.م.ل اوف شور
RR183479085LB
ال ـت ـع ـم ـي ــر لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة 180865
RR183479103LB
واملقاوالت لصاحبها محمد ناصر
RR183479125LB
RR183481098LB
695225
عامر فؤاد صقر
RR183479134LB
RR183481107LB
360600
حسن عادل قبيطري
RR183479151LB
RR183481115LB
971658
صونيا سمير نجم العجيل
RR183479165LB
RR183481124LB
423156
جمانه بكري الديك
RR183479179LB
RR183481169LB
549171
حسن يوسف املوسوي
RR183479182LB
RR183481172LB
786041
زاهر اسامه قرصيفي
RR183479205LB
RR183481186LB 2605869
غنى طارق املير
RR183479222LB
RR183481209LB
511102
محمد مسلم عميص
RR183479236LB
RR183481257LB
93823
عبد اللطيف جميل الغور
RR183479267LB
RR183481265LB
435343
نانسي انطون نعمه
RR183479284LB
RR183481288LB
662142
وائل نظار قازان
RR183479298LB
RR183481291LB
654821
طوني جبران يزبك
RR183479307LB
RR183481331LB
1393
شركة هجيكو ش.م.م
RR183479315LB
RR183481362LB
250561
غسان احمد فليفل
RR183479338LB
RR183481376LB
301044
زياد خضر سليمان خليل
RR183479355LB
RR183481380LB
390081
حسن ابراهيم الدقاني
RR183479369LB
RR183481393LB
846630
وسيم ابراهيم ديك
RR183479409LB
RR183481402LB
922644
ميشال جوزيف بطش
RR183479426LB
RR183481481LB 1307894
مونيكا سيغفريد زويغل
RR183479430LB
RR183481495LB 1915534
عمر قاسم منقل
RR183479443LB
RR183481518LB 1855264
رزان عبد الحفيظ رسول
RR183479457LB
RR183481521LB 1171252
بسمه خميس خليفه
RR183479474LB
RR183481566LB 2040319
ندين سليم بركات
RR183479505LB
RR183481597LB
338669
محمد علي رفيق البراج
RR183479514LB
RR183481610LB
377969
الياس يوسف يونس
RR183479531LB
RR183481637LB
521755
رستم عبد الستار حرب
RR183479559LB
RR183481654LB
92990
مطعم الشحرور
RR183479562LB
RR183481671LB
240621
ميشال عادل الخوري
RR183479576LB
RR183481699LB
383022
ايمن رفيق امني سنو
RR183479593LB
RR183481739LB
254425
احمد حسن السبع
RR183479602LB
جمعية التحسني الذاتي واالجتماعي RR183481787LB 2757282
RR183479616LB
الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية RR183481800LB 2817930
RR183479620LB
RR183481827LB
85896
لبنه سليمان طبارة
RR183479633LB
RR183481835LB 1847472
محمد علي محمود جمعه
RR183479647LB
RR183481858LB
383520
ربيع زهير الحريري
RR183479664LB
RR183481889LB
449787
وسيم شعبان املصري
RR183479704LB
RR183481901LB
298991
مروان احمد حلمي البلطه جي
RR183479735LB
RR183481932LB
321852
مروان اميل البستاني
RR183479749LB
RR183481946LB
390891
جمال احمد ناصر
RR183479752LB
RR183482045LB 3395567
نرسيس اسطفان اميان
RR183479770LB
RR183482093LB 3395532
هشام محمود الفياض
RR183479806LB
RR183482155LB 3395541
ميشلني بدوي ابو حيدر
RR183479810LB
RR183482181LB 3395544
وسيم محمد علي العرب
RR183479837LB
RR183482252LB 3395519
ميشال  .الحجال مجاعص
RR183479845LB
RR183482266LB 3395522
نيللي يوسف نعمه
RR183479854LB
RR183482283LB 3395525
هاروتيون البرتو نوخوديان
RR183479868LB
RR183482385LB 3395505
غسان فاتح حمدان
RR183479885LB
RR183482408LB 3395507
ميريام جاك خليل
RR183479908LB
RR183482456LB 3395485
عبد العزيز حسني مقداد
RR183479939LB
RR183482460LB 3395486
محمد حمود احمد
RR183479942LB
RR183482527LB 3395494
مروان خليل حيدر
RR183479956LB
RR183482561LB 3395469
سينتيا فؤاد شحيبر
RR183479973LB
RR183482615LB 3395476
طارق نبيل الذقاني
RR183479987LB
RR183482629LB 3395477
مازن نبيه نعيم
RR183479995LB
RR183482765LB 3395464
سوفي الياس انطون
RR183480000LB
RR183482884LB 3395441
سامر غسان بدوي
RR183480013LB
		
 RR183480027LBتبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
RR183480035LB
لؤي الحاج شحادة
RR183480415LB
تكليف 2026

