االثنين  21أيلول  2015العدد 2697

إعالنات

19

ايلي شكري بو كرم

265686

RR153504572LB

الياس الياس ضناوي

746639

RR153498656LB

جورج يوسف البجاني

266075

RR153499197LB

حسن علي عاصي

759245

RR153507450LB

ندى حسني طفيلي

267269

RR153499223LB

علي جواد الحسيني

868996

RR153508455LB

بشاره ديب الزند

294124

RR150046294LB

محمد حسن محمد

877371

RR153498660LB

سمير يوسف خلوف

294195

RR153499002LB

راجح علي يزبك

898571

RR150038307LB

عصام جوزف ابو شقره

294867

RR153507392LB

رضا محمد حرب

917180

RR150039568LB

شركة جي او  6ش .م .م.

298047

RR153498789LB

يوسف ميخائيل قليعاني

922295

RR153507707LB

ايلي حليم مارون

302843

RR153499183LB

محمد خليل الرواس

948033

RR150038559LB

خليل سمير سعود

307632

RR153504983LB

ندين رشيد عقل

953744

RR150046317LB

J.A.TRADING S.A.R.L

307843

RR153508384LB

حنا طنوس نخول

962906

RR150038633LB

جان بيار سيمون العرموني

309145

RR153507300LB

فكتور طنوس مراد

1001195

RR150046229LB

فيدال طنوس الكفروني

310084

RR153505119LB

االن هاروتيون باليان

1023525

RR150038942LB

منال سمير عبد الصمد

310721

RR153508340LB

فرنسيس مارون املير

1025929

RR150038355LB

سكوربيو لألمن  -جلبوط وشركاه

310723

RR153508282LB

محمد بسام عزت عبيد

1028918

RR153503665LB

شارل كمال بعقليني

310996

RR153498744LB

شركة اوكس ش.م.م

1041966

RR153503753LB

هنري كمال بعقليني

310999

RR153498761LB

خليل حسني العنقوني

1076461

RR153507905LB

ايلي كمال بعقليني

311000

RR153498758LB

فادي سمير فواز

1101480

RR153508027LB

علي محمد امني السيد

312159

RR153499356LB

حسن علي زعيتر

1108330

RR153506817LB

رفيق خليل ايوب

312350

RR153504997LB

ادوار مارون ابي كرم

1111490

RR150046025LB

ايمه ادوار جبر

319416

RR150038580LB

الياس ناصيف ابو مدلج

1112647

RR153506128LB

باباليك ريالشن برس  -توصية بسيطة

349994

RR153502979LB

شركة آد-تك ش.م.م

1129491

RR153503722LB

حسام حسن الحسيني

356586

RR150038324LB

فادي جرجي امليرالهوا

1161808

RR153507551LB

ب ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ش.م.م PRIDE.LAND.
COMPANY.S.A.R.L
علي نديم الهق

388851

RR153504294LB

بوال شجيع ابو شعيا

1168908

RR153508234LB

394449

RR150046056LB

زينا موسى القاصوف

1177147

RR153499395LB

علي عفيف عواضه

395721

RR153505082LB

فراس حسن حامد

1177961

RR153499444LB

انطانيوس ابراهيم مراد

396147

RR153503121LB

الياس ابراهيم الدهني

1187194

RR153499413LB

جوزيف رشيد عبد النور

397898

RR153499339LB

اميرة يوسف نسب الجعفري

1189731

RR150039395LB

بونيتا انتربريزس ش.م.م BONITA ENTERPRISES

400418

RR150038219LB

هنادي ميشال املتني

1213465

RR153506794LB

سيرلي واسكن ديرفيليبوسيان

400637

RR153499245LB

جهاد توفيق بو علي

1217369

RR153498673LB

هاروت واسكن ديرفيليبوسيان

400656

RR153499271LB

محمد دياب جابر

1220115

RR150038369LB

وجيه مجيد عاقوري

402780

RR153507295LB

شركة H.M.N S.A.R.L S.A.R.L

1223948

RR153503719LB

خالد محمود عرفات

406347

RR153507812LB

سمير يوسف العربجي

1229345

RR153507738LB

يعقوب غصن الرويهب

416481

RR150039191LB

شركة اي برينت ش.م.ل

1232238

RR150046515LB

حيدر محمد الكردي

435990

RR150046011LB

ديان سمير دكاش

1237372

RR153499373LB

طوني نعمه الله كرم

488539

RR150038275LB

ابراهيم خليل علوية

1237694

RR153507579LB

ايلي حنا مقصود

502682

RR153504060LB

علي الرضا محمد درويش

1258858

RR153499427LB

داني فريد الحلبي

526893

RR153499529LB

اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

1260016

RR146632721LB

هند حبيب سركيس

532337

RR153499254LB

اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

1260016

RR153507432LB

احمد كمال اسعد

546776

RR153499767LB

سليم احمد نصر الدين

1264296

RR153497085LB

فادي غسان حنا

559703

RR150045909LB

خوري غروب ش.م.م.

1280735

RR153507548LB

حسن خليل ترشيش

561721

RR150046263LB

ماتش للتسويق انترناسيونال ش.م.م.

1281464

RR150046215LB

لويس توفيق الطبيب

578477

RR153505184LB

سارة دياموند (ماجد امني احمد)

1284235

RR153507018LB

امال يوسف سعاده

581069

RR153507335LB

حسن صبحي معتوق

1309003

RR153507517LB

جورج يونان دبياني

584932

RR153503373LB

شركة اكس تريد ش.م.م.

1314813

RR153508248LB

نورما الياس بطيش

595398

RR150039470LB

سميح علي املولى

1318215

RR150045753LB

كابي فرج علم

600018

RR153499563LB

تاي برنت

1320990

RR153508251LB

شركة ماجيك بيلدنغ ش.م.ل

610286

RR150039276LB

شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

1321470

RR150038647LB

حنان خليل العنان

623512

RR150038806LB

ماريوس ادوار نصر الله

1321902

RR153499360LB

روجيه جورج كفوري

640838

RR150046250LB

شركة ام .جي.ان منجمنت ش.م.م.

1323005

RR150046541LB

محمد محمود الراشد

654314

RR150039418LB

بيتر علي جابر

1324167

RR153507755LB

باالسيو رنت ايكار ش.م.م

679369

RR153507049LB

شركة بروبي كو ش.م.م.

1329128

RR153507724LB

فيلكس اميل فارس

694323

RR153498642LB

محمد عبد القادر االشرفي

1335448

RR153506661LB

محمد احمد حسني

697630

RR150038267LB

طانيوس نعيم يزبك

704458

RR150038735LB

داني سمير فواز

707310

RR153508013LB

جيلدا شفيق سركيس

733906

RR153508469LB
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رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
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