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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
مركز زريق التقني للطاقة و مواد البناء

980868

شركة هايا ش.م.م

1651061

دبليو ب للتصنيع و التجارة

525885

علي خضر اغا

106538

مؤسسة املنارة للتجارة

234355

اقبال محمد عبد الغني عدره عنكليس

735919

اسكندر براميلي

259617

مدرسة روضة الزيتون  -ابي سمرا

171370

سامر احمد كريم

890228

مهى احسان مصري

40889

مستشفى الدكتور عبد الله البيسار

44844

.جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في النبطية

171335

شركة حنا لصناعة وتجارة املفروشات ش.م.م

203815

زينة محمد حمزة

47504

يوسف خليل الزحالنية

1545167

محمد عزت سلطان

1152339

فؤاد اسطفان اسطفان

60511

سناء عبد القادر يحي

40660

مكتب الشرق االوسط السكندفاني -لصاحبه محمد حسن زريق

249132

هال ناصر عالف

47322

مازن ابراهيم علم الدين

286300

 -خالد معتصم علم  -صيدلية علم

547270

شركة عادل الخير واخوانه لألدوات الكهربائية

84131

مدرسةالليسيه جنرال

1731461

محمود علي بركة

60463

محمد محمد علي برغل

904006

نازك حسن الخربطلي

278261

شيخ موسى شيخو كريم

60619

مازن املير و شركاه

395523

مدرسة دار الحنان الجديدة

2609992

رضوان محمد حسن البدوي

352514

مؤسسة فاروق بلطجي

42284

تميم خالد الشهال

275396

.شركة بهاء بيطار غروب ش.م.م

2628471

محمد علي طالب

258156

محمود محمد أسعد

1820637

) مطعم الطبال(لصاحبه احمد توفيق طبال

913846

مدرسة االرض املقدسة  -رهبنة الفرنسيسكان

107259

مخلص جمركي احمد عبد القادر عمر معاليقي

231985

.الشركة املتحدة للنقل والتفريغ ش.م.م

189939

نصر خضر بكور

1305248

محمد مصطفى البيضا

895870

رشاد محمد منال

1026338

)مدرسة الفجر  -البداوي (عبد الرزاق غمراوي

236494

شركة ريم ترانسبورت  -عمر املصري وشريكه

1306453

وفاء نصر الدين حمرا البدوي

655266

 -شركة الصالح للتجارة العامة  -شركة علي و زياد الصالح

1876570

ريشارد اميل بولص

297397

وليد ناظم فتال

277425

شركة محامص االمني للصناعة والتجارة ش م م

307251

حسن رشيد الحواط

44584

االمير نديم رضوان االيوبي

571730

نزيه جميل الصياح

267246

مدرسة بيت األطفال -امليناء

171408

)  (Disco + Agacieبالل رياض الحمصي

883914

)ثانوية االصالح االسالمية الثانوية (ابي سمرا

171380

) لبده للتجارة العامة ( عبد القادر مصطفى لبده

254350

ليودميال ايفان درويش

43073

يوسف احمد ملحم

1239232

مدرسة الجيل الواعد

943706

.شركة الشيخ إخوان ِش.م.م

2275554

شركة الحاج محمد علي الحلبي  -حربا  -واوالده ش.م.م

12192

شركة عبد الرحمن لبده واوالده لتجارة املحروقات

1933215

فادي عبد الرحمن مظهر كمالي

556508

زياد شوقي عثمان

237316

.شركة احمد فري واوالده ش.م.م

248171

جمعية اغاثة الطفل اليتيم واللقطاء -ابي سمراء

171434

شركة العامر للتجارة و املقاوالت ش م م

2176296

رياض فرج الله نصر

223473

هاشم عبد الله اديب عبد الواحد

152868

سمير سعد الله خضر آغا

246992

شركة بيطار كومباني للتجارة والصناعة ش م م

2586030

مؤسسة هوكس للتجارة

223738

)الشركة املحدودة للتجهيزات ش.م.م( .سباليز ليمتد

12500

ظافر محمود عتر

219751

)ياسر عبد الرحمن عبد الهادي (الدنون

91825

مدرسة االصالح االسالمية االبتدائية -زيتون

171372

قاسم امني الدهيبي

660920

شركة علم الدين للمواد الغذائية ش.م.م

523598

يوسف احمد ملحم

1239238

 Big Biteشركة بيغ بايت

618281

صابون طرابلس  -عبدالواحد علي حسون

1175021

جميلة نعيم شعيب

53287

ماري عارف موسى

46715

عبد الله مسعود املعلم

39461

طالل محمد الحالب

249562

البير جوزيف عون

40803

- MISSION-3D l.l.cميشني-3د ش.م.م

626649

هناء فاروق عثماني

209508

صيدلية علم الدين

41289

جان جوفر مارون

153542

وسام ابراهيم بشير

1683385

 S.T.Cاس.تي.سي

1288944

محمد برهان سالم بلطجي

213006

مدرسة العناية االهلية  -ابي سمراء

171345

نهال حسن الذهب

537244

كارين جورج العيناتي

355867

عامر عبداللطيف علم الدين

671006

 chamma car deutschland sarlشركة شما كار دوتش الند ش م م

2157627

هاشم محمود عمار

2173287

مدرسة مار مارون لراهبات العائلة املقدسة املارونيات

106231

عباس فؤاد محمد سلوم

2645287

البير يوسف عازار

59907

محمد نزير عدنان عبس

531377

جورج نقوال بيطار

46684

يوسف حبيب حنا ديب

745411

شركة اليم الزاخر للتجهيزات الغذائية وادارة املطاعم ش م م

1458995

مؤسسة نهاد حالب

1113988

احمد سعد الله شهال

47518

خالد احمد توفيق حجازي

248665

.شركة أن أر أند أس التجارية ش.م.م

1675432

نبيل خالد االيوبي

1365268

رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية

لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 1836

