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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة -املصلحة املــالـيــة اإلقليمية
فــي محافظة لبنان الشمالي  -دائ ــرة التدقيق املـيــدانــي ,املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املــوقــع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR183937603LB
547457
عادل خليل بلوط
دي ـ ــاب ديـ ــزايـ ــن ،اي ـل ــي انـ ـط ــون دي ــاب RR183937696LB 2200999
وشركاه التجارية ش.م.م.
RR183937872LB
12575
شركة مستشفى طرابلس ش.م.ل.
RR183938229LB
ماريو جورج الطبش (مجوهرات الطبش) 186685
RR183939431LB 2221345
عبد القادر مصطفى زكور
RR193940139LB
308198
خالد علي اسعد
فرادريك ام لبنان RR193940173LB 2197745 FREDERIC M Lebanon
RR193940350LB
816690
انطوان نعيم مسلم
RR193941032LB 1790581
شركة سيلفركار ش.م.م
شــركــة ال ـبــدوي لـلـتـجــارة والصناعة RR193941103LB 2666395
واملقاوالت ش.م.م
RR193941134LB 1219821
جالل عمر هوشر موسى
RR193941409LB 2165896
جهاد محمد صالح الطرابلسي
ش ــرك ــة ع ـج ــاج ك ـي ـم ـي ـكــال كــوم ـبــانــي RR193941576LB 1910083
ش.م.م.
RR193941695LB 2460763
شركة مكاري للرخام
RR193941837LB
604513
خالد محمد .شهاب
جــومـيـكـلــو ف ــارم ــا ش.م.مRR193941956LB 2526882 Jomiclo .
Pharma sarl
RR193942660LB 1444317
شربل مخايل البطي
RR193942673LB 1931463
جرجس مخايل البطي
RR193942687LB 1463217
سايد مخايل البطي
RR193942713LB 1850753
غسان طنوس دحدح
RR193942727LB
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة فـ ـ ـ ـ ــادي زع ـ ـي ـ ـتـ ــر لـ ـتـ ـج ــارة 227330
االسمنت
RR193942789LB 1565140
مازن انطون عزيز خوري
RR193942829LB 1452128
الفل اند سكيل ش.م.م.
RR193942832LB 3310163
شركة مرج بشناتا ش.م.م
شركة عباس حمد يونس وشركاه RR193942850LB 2175897 -
يونس للتجارة والنقل
RR193942863LB
677007
شركة نعيم اكومة واوالده
دينا ج س ر ش.م.م RR193942885LB 2576447 DINA JSR sarl
RR193942917LB 3001089
شركة شاباش ش.م.م
ش ــرك ــة ف ـي ـفــا نـ ــاتـ ــورا ش.م.مRR193942925LB 2740326 VIVA
NATURA S.A.R.L
RR193942934LB
260820
طالل حسني قراعلي
RR193942965LB 2233248
محمود حمد الخضر
RR193942979LB 1587984
محمود حمد سيف
RR193943002LB
901030
شركة عبدالله وموسى التجارية
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات RR193943016LB 1179054 GLOBAL
SERVICES
RR193943033LB
923642
منير توما وشركاه
شــركــة ع ـجــم اخ ـ ــوان (ح ـس ــام محمد RR193943055LB 2156096
عجم وشركاه)
شــركــة اسـحــق و ش ـحــادة ك ــار سنتر RR193943135LB 3037363
ش.م.م
RR193943152LB 2677552
مؤسسة شعلة بيسار التجارية
RR193943170LB 2103234
شركة عالوي اخوان
RR193943183LB
237241
 - SANTEC s.a.lسانتك ش.م.ل
RR193943223LB
928846
عصام احمد كراجه
RR193943237LB
ش ـ ــرك ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ـمـ ــد وش ـ ــرك ـ ــاه 241317
التجارية
RR193943299LB
950294
جان محسن حليس
ش ــرك ــة ديـجـيـتــالـيـكــس ســولـيــوشـنــز RR193943325LB 3098455
ش.م.م
RR193943339LB 2212677
املروج
شــركــة رأف ــت دي ــاب وص ـف ــاء حـمــوده RR193943373LB 3005263
وشركاؤهم _دياب غروب
شركة عجاج للتجارة والصناعة RR193943387LB 2170097 /
محمد وسميرعجاج وشركائهم ajaj
chemical company

نبيل شيبان صوان  -بيع غاز سائل 262318
2502735
نظام محمود كايد
شــركــة زي ــاد و ول ـيــد ان ـط ــوان جـبــور 48639
للتجارة العامة
110317
شركة مايكرو فيلرز ش.م.ل
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
149431
عمر عبد الستار عويضة
38807
عمر أحمد ملص
3493064
نزار محمد كايد
2847942
شركة احمد عقل ابراهيم واوالده
ش ــرك ــة ريـ ـت ــاج ال ــدول ـي ــة ل ـل ـت ـجــارة و 3196581
الصناعة ش.م.م
293005
الشركة املتحدة لصناعة الزجاج
2427882
خالد حمزه حمزه
211967
عزام فايز شمسني
211960
شركة محمود شمسني وشركاه
211969
محمود فايز شمسني
211966
سمير فايز شمسني
شركة ترمينوس اندستريز ش.م.م 2787814
شركة مرعب انترناسيونال ش.م.م2517194 .
619202
عبدالرزاق الحاج محمد السبيتي
3433016
شركة كريس كرم و شركائها
231216
روالن لبيب الفغالي
ش ـ ــرك ـ ــة ج ـ ــرح ـ ــس ان ـ ـ ـطـ ـ ــون الـ ـب ــاش ــا 2479600
وشركاه
2459967
فادي رشيد بيضون
44570
حسن رشيد الحواط
621978
محمد علي محمد
1201034
عبد الرحمن وليد الجعيدي
3413828
وسيم محمد حسون
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
2546065
بالل محمد حجازي
242482
خالد رضوان هرموش
742287
خضر محمد عكاري
3514519
محمد ياسني حميده
3169301
شركة كمال األشرم و شركاه
232084
صالح حسن الشيخ صالح
1452128
الفل اند سكيل ش.م.م.
2570116
رشا محمد نبيل عقاد
315269
اي ديمنسيون ش.م.م
275309
ايلي مخايل عيسى
604513
خالد محمد .شهاب
436736
ان جي  N Gش م م
40085
مؤسسة جوزيف حنا يوسف
310219
ورثة متري جميل الحلبي
290534
عبد الله مخايل اسحق االخرس
174213
يوسف موريس يوسف
2205585
ربيع جمال بيروتي
288205
بنايوتي عبدو حنا الحموي
169832
عبد الله احمد واثق شهال
153169
مؤسسة انطوان سركيس فرنجية
40383
مؤسسة مصطفى كيال
52277
مجوهرات جنات سميرة
184071
مجوهرات مرعب
39886
مجوهرات اسكندر قبالن
53150
مؤسسة فرح التجارية
503374
احمد محمود عباس
1295410
توفيق محمد الشهال
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 1179054 GLOBAL
SERVICES
638689
مروان محمد عيسى
2841875
فيصل حسن الحسن
750107
هيثم محمد شمرة
292995
رياض محمد محمود
292997
خليل محمد حمود
292999
صالح محمد حمود
293002
يحي محمد حمود
293005
الشركة املتحدة لصناعة الزجاج

RR193943395LB
RR193943400LB
RR193943413LB
RR193943435LB
RR193943458LB
RR193943461LB
RR193943585LB
RR193943679LB
RR193943696LB
RR193943705LB
RR193943719LB
RR193943775LB
RR193943815LB
RR193943824LB
RR193943838LB
RR193943841LB
RR193943869LB
RR193944008LB
RR193944039LB
RR193944325LB
RR193944405LB
RR193944714LB
RR193944728LB
RR193945238LB
RR193945269LB
RR193945290LB
RR193945326LB
RR193945357LB
RR193945428LB
RR193945445LB
RR193945670LB
RR193945683LB
RR193945706LB
RR193945737LB
RR193945745LB
RR193946247LB
RR193946349LB
RR193946366LB
RR193946437LB
RR193946468LB
RR193946499LB
RR193946508LB
RR193946511LB
RR193946525LB
RR193946560LB
RR193946573LB
RR193946587LB
RR193946595LB
RR193946600LB
RR193946627LB
RR193946635LB
RR193946644LB
RR193946658LB
RR193946675LB
RR193946785LB
RR193946834LB
RR193946919LB
RR193947004LB
RR193947021LB
RR193947035LB
RR193947049LB
RR193947052LB
RR193947066LB
RR193947070LB

م ـح ــل ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد دي ـ ــاب ل ـت ـجــارة 226972
املجوهرات
2010777
ك.ف.ل .
2439149
فاروق محمود جمول
755606
رامي بهجت يمق
242820
جهاد قاسم قاسم حسن
2251591
اليكس روني يوسف
48659
زياد انطوان جبور
مــانـسـيــس تــرايــدنــغ ش.م.م 2395074 mansis
trading co ltd
292998
وليد محمد حمود
شــركــة زي ــاد و ول ـيــد ان ـط ــوان جـبــور 48639
للتجارة العامة
223541
الكسي حنا فارس
48652
وليد انطوان جبور
2103234
شركة عالوي اخوان
الـشــركــة الـحــديـثــة لتصنيف املـعــادن 2806678
ش.م.م
1397958
ديب مصباح عالوي
1463339
دياب مصباح عالوي
587638
أحمد عباس عباس
ايزي ميكس كومباني ( )EMCش.م.م 2689320
Easy Mix Company (EMC) SARL
243501
عبد الله ابراهيم رحمون
2233248
محمود حمد الخضر
2502735
نظام محمود كايد
3493064
نزار محمد كايد
1587984
محمود حمد سيف
723728
ايمان محمد ضياء الدين فتال
2529784
ضياءالدين ايمان فتال
2529793
جهاد ايمان فتال
2529790
مروان ايمان فتال
2529780
امل محمود حمداش
1709080
عمار احمد الصمد
2729839
التاجر  the dealerش م م
62343
حسام محمد عبد الله عجم
2155953
عبير حسام عجم
2155932
سمية حسام عجم
2155922
محمد عزام عجم
2155892
عبدالرحمن حسام عجم
261262
عزام محمد عبدالله عجم
2155884
غناء احمد جميل
أكـ ــس-بـ ــورت ف ــور ج ـن ــرال تــرايــديـنــغ 2809696
ش.م.م
1384892
جمال يحيى النمل
2127934
فواز صالح الدين النمل
153166
انطوان سركيس فرنجيه
182854
عالء الدين دياب علي
2842451
فاطمه احمد بكور
293059
محمد خالد 0خضر
2842597
عزيزه محمد خضر
2842457
زياد محمد خضر.
41424
فادي رشيد بيضون
110317
شركة مايكرو فيلرز ش.م.ل
1816280
زيست كايترنغ ش م م
606506
ايهاب عبدالله حداد
247094
عبدالله محمد حسن حسون
40079
جوزيف حنا يوسف
174212
يوسف موريس يوسف
39843
محمد ناصر أحمد ياسر السيد
52932
اندره يوسف الزعني
40042
جميل ابراهيم خباز
223342
باخوس طنسا هيكل
227329
فادي جون زعيتر
شركة امبرازيا التجارية لالستيراد 2175991
و التصدير ش م م
137151
ريمون فؤاد جبيلي
42532
سهام لبيب ناصيف
169828
عبد الله احمد واثق شهال

RR193947097LB
RR193947110LB
RR193947260LB
RR193947327LB
RR193947361LB
RR193947450LB
RR193947494LB
RR193947503LB
RR193947517LB
RR193947548LB
RR193947565LB
RR193947579LB
RR193947596LB
RR193947605LB
RR193947622LB
RR193947636LB
RR193947640LB
RR193947684LB
RR193947715LB
RR193947772LB
RR193947786LB
RR193947790LB
RR193947812LB
RR193947980LB
RR193947993LB
RR193948013LB
RR193948027LB
RR193948035LB
RR193948044LB
RR193948075LB
RR193948092LB
RR193948115LB
RR193948132LB
RR193948146LB
RR193948150LB
RR193948234LB
RR193948248LB
RR193948265LB
RR193948353LB
RR193948367LB
RR193948375LB
RR193948398LB
RR193948469LB
RR193948472LB
RR193948509LB
RR193948512LB
RR193948526LB
RR193948530LB
RR193948574LB
RR193948662LB
RR193948693LB
RR193948702LB
RR193948720LB
RR193948733LB
RR193948778LB
RR193948804LB
RR193948818LB
RR193948883LB
RR193948897LB
RR193948906LB
RR193948923LB
RR193948945LB

52045
جنات سامي سميرة
50088
فرح اديب الخوري
39667
ابراهيم اسكندر قبالن
654849
محمد سعيد محمد نديم حلبي
55737
احمد محمد املل
310217
متري جميل الحلبي ورثة
585183
عبد املهيمن مصطفى قمر الدين
223499
ميالد يوسف داود
محمد نزار محمد صبحي ابو دان 194252
503342
احمد محمود عباس
38636
عبد الحفيظ امني غمراوي
شـ ــركـ ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد ش ـ ـح ـ ــرور و ش ــرك ــاه 2797500
(توصيه بسيطه)
260805
سميح طه حسون
745825
بريجيت بيار دلسال
1214852
وليد محمد الشقرة
744858
انتصار محمد جميل فليفل
733320
انطونيوس رومانوس دحدح
3001089
شركة شاباش ش.م.م
40511
امير رشاد ال مكناس
3008237
صوفيا رأفت دياب
3007307
صفاء محمد سعيد حموده
3007308
روال احمد دياب
3008234
عائشه رأفت دياب
788852
امنة محمد محمود خزعل
شركة عجاج للتجارة والصناعة 2170097 /
محمد وسميرعجاج وشركائهم ajaj
chemical company
ش ــرك ــة رزق ل ـل ـت ـع ـه ــدات والـ ـتـ ـج ــارة 12553
العامة ش.م.م
51085
فيوالت توفيق يعقوب
312790
انطوان رياض طحان
49386
نجاح ادمون عيروت
1984011
شركة نايلون بالست ش.م.م
ش ــرك ــة ريـ ـت ــاج ال ــدول ـي ــة ل ـل ـت ـجــارة و 3196581
الصناعة ش.م.م
39945
محمد سمير مصباح بيروتي
2042510
شوقي بهجت يمق
39801
احمد ياسر محمود السيد
49042
عبدالناصر جمال بيروتي
585234
فطوم محمد الحولي
801944
ناتالي بطرس خواجه
49259
عبدالله مخائيل اسحق
50346
ادغار جورج حداد
41022
رامي جبران عبود
1418466
رندة وحيد الدين علي
37331
باسم وحيد الدين علي
3008235
امنه رأفت دياب
2170111
أحمد سمير عجاج
243164
سمير مصطفى عجاج
624323
محمد سمير عجاج
1910058
عزيزة عبد العزيز عباس
2170078
روال سمير عجاج
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة 1713412
CONSTRUCTIONS MEDICALES
1545286
مهى وحيد الدين علي
731879
جنان محمد عبد الحي ملك
1214872
منصور اسعد الخوري
1214892
سهى محمد طراف كجك
340620
عالء محمد حبيب خربوطلي
286470
جورج إسحق اسحق
44332
ابراهيم عبدو حنا
268591
علي حسني الصمد
241336
حسني علي صمد
ش ـ ــرك ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـص ـ ـمـ ــد وش ـ ــرك ـ ــاه 241317
التجارية
شركة ريمار شيبنغ ش م م 2537345 RIMAR
SHIPPING LTD
الشركة العربية للصناعة والتجارة 100201
 -اسيكو

RR193948999LB
RR193949019LB
RR193949022LB
RR193949067LB
RR193949084LB
RR193949169LB
RR193949314LB
RR193949328LB
RR193949359LB
RR193949455LB
RR193949464LB
RR193949518LB
RR193949566LB
RR193949583LB
RR193949597LB
RR193949606LB
RR193949645LB
RR193949725LB
RR193949760LB
RR193949773LB
RR193949787LB
RR193949795LB
RR193949800LB
RR193949813LB
RR193949835LB
RR193949844LB
RR193949861LB
RR193949875LB
RR193949889LB
RR193949892LB
RR193949901LB
RR193949915LB
RR193949929LB
RR193949932LB
RR193949963LB
RR193949977LB
RR193950034LB
RR193950051LB
RR193950065LB
RR193950079LB
RR193950136LB
RR193950153LB
RR193950167LB
RR193950175LB
RR193950184LB
RR193950198LB
RR193950207LB
RR193950215LB
RR193950241LB
RR193950255LB
RR193950290LB
RR193950312LB
RR193950330LB
RR193950343LB
RR193950365LB
RR193950388LB
RR193950391LB
RR193950405LB
RR193950414LB
RR193950431LB
RR193950445LB

40100
عمر خازن غية
2137598
محمد جمال إسماعيل
620998
محمد مصطفى مواس
2408066
احمد مصطفى مواس
1181214
عبد اللطيف احمد عبد الله
1369195
سيمون البير كرم
170562
طوني البير كرم
1769738
منتورة بدوي مرعب
1717868
جوزيف البير كرم
1769730
بسام ألبير كرم
شــركــة رأف ــت دي ــاب وص ـف ــاء حـمــوده 3005263
وشركاؤهم _دياب غروب
1403871
بهاء الدين محمد زريقه
2663148
شعلة عامر بيسار
كــوالـيـتــي م ــاد ش.م.م1973934 Quality Med .
.S.A.R.L
355654
وائل عبد الكريم دريعي
1164778
غانم ديب عباس
50235
مارك الياس يونس
82418
ميشال توفيق الشام
2760736
محمد احمد عبد الرحمن.
622127
ميشال حبيب مسعد
3393369
محمد قاسم سباغية
468916
فادية سمير توما
3380054
غالب مصطفى تركماني
226503
جوهانا يوسف مقصود
1149174
غابي سايد كرم
275905
خضر احمد منون
1437275
جرجس عارف صليبا
ش ــرك ــة ن ـجــم وص ـل ـي ـبــا مل ـ ــواد ال ـب ـنــاء 226888
ش.م.م
2644158
كابي عزت سلوم
1502757
محمد ابراهيم الزنط
الشركة الفنية للتعهدات والصيانة 2586897 -
وقاية ش م م
48530
نعمة نعيم اكومة
100359
نعيم عبد الرحمن اكومه
262103
ميساء نعيم اكومة
262105
فرح نعيم اكومة
262106
سهى نعيم اكومة
343817
روعه نعيم اكومة
3138650
شركة محمد حسون و شركاه
38807
عمر أحمد ملص
1565140
مازن انطون عزيز خوري
3531070
هيثم محمود علوش
244792
طالل حسني قرا علي
907598
جوزيف طوني العلم
شركة عزام كومباني للتجارة العامة 3081017
ش.م.م
1709230
شركة سميث-اف ش.م.م
1463339
دياب مصباح عالوي
1426022
نعمت محمد الجمل
ادم  - ADAM›S -منذر احمد سعيد 1709321
العمر
187864
بالج سان ريمون
2210334
احمد محمد اسبر
1279253
نزيه احمد سعادة
2579629
ابراهيم محمد فراشة
2788559
زياد جميل املرقبي
1117732
عاصم غازي املصري
2199071
غسان محمد اإلبراهيم
2487468
محمد سليم نعمان
1627440
محمود محمد الصمدي
2610652
طارق احمد عجاج
569646
يوسف احمد احمد سليمان
2132215
مكست ميتلز
2781581
علي سعدالدين لبدة
2673969
سعيد حسني األرناؤط
355378
ناصر محمد شفيق الضناوي

RR193950476LB
RR193950595LB
RR193950670LB
RR193950683LB
RR193950706LB
RR193950723LB
RR193950737LB
RR193950754LB
RR193950768LB
RR193950771LB
RR193950825LB
RR193951074LB
RR193951162LB
RR193951304LB
RR193951370LB
RR193951406LB
RR193951410LB
RR193951560LB
RR193951689LB
RR193951750LB
RR193951763LB
RR193951777LB
RR193951794LB
RR193951803LB
RR193951825LB
RR193951851LB
RR193952021LB
RR193952035LB
RR193952049LB
RR193952052LB
RR193952066LB
RR193952097LB
RR193952106LB
RR193952110LB
RR193952123LB
RR193952137LB
RR193952145LB
RR193952242LB
RR193952295LB
RR193952429LB
RR193952432LB
RR193952653LB
RR193952684LB
RR193952698LB
RR193952707LB
RR193952945LB
RR193953716LB
RR193953720LB
RR193953733LB
RR193953747LB
RR193953755LB
RR193953781LB
RR193953795LB
RR193953804LB
RR193953818LB
RR193953821LB
RR193953835LB
RR193953849LB
RR193953852LB
RR193953866LB
RR193953883LB
RR193953910LB
RR193953937LB

2497054
غدي للتجارة ghadi trading
279472
خالد حسني بحري
2714737
فاطمة عبد الواحد عبدو
83027
نوفل حميد للصيرفة وشركاه
ش ــرك ــة ع ـل ــي ح ـس ــن ت ــام ــر وش ــرك ــاه 214218
للصيرفة
سايفتي تك ش م م 2379768 Safetytech L.L.C
1314637
منتجع L ESPADON
احمد علي ناصر و يحي محمد علي 2379270
ناصر
82890
جمل والبرازي
282058
ايزابيال بستاني خوري
2834857
محمد جمال علي عكاري
2557639
وائل عبدو ابراهيم
1822068
البراءة
904645
شركة روز العاملية ش.م.م
211989
حسن محمد ديب حسني
2006063
مصطفى كمال بشير عبد الجليل
ر.ا.ف روش لـلـتـعـهــدات واملـ ـق ــاوالت 2594271
ش.م.م
1097993
شركة سيكيوب ش.م.م
3455092
طوني يوسف يمني
شركة انطوان بركات و شركاه 2503090 LED
VISION
128871
محمد احمد حبيب
الدولية للتوريد واالستثمار  -عمار 2066091
محمد الدريعي
2657711
حسان موسى شناوي
187164
محمد حسيب حلمي شعبان
388675
محطة امللولة للمحروقات
1854587
جهير للتجارة العامة والصناعة
1990130
انفو تكنو لوغ ان ش م م
 info techno log-in sarl223477
محطة الزهراء  -القبة
1365071
محمد خضر اليوسف
3055635
شركة واي جي ش.م.م
شركة سحر  -عبد الغفور علم الدين 1405043
و شركاه
1771069
اسامة بديع ابو جوده
396317
ستار واي ش م ل
191590
حقي محمد رافت اسماعيل
223540
سيدرز انترناسيونال ترايدينغ
50417
صالح الدين حسني ريما
662641
شركة سيرفكس ش.م.م
223535
وديع صالح للتجارة والنقل
2238366
عبود الكردي
1306464
عبدالله عبدالقادر الرفاعي
شركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م 12354
250648
 ( G L Gاحمد يحيه يحيه )
620905
شركة احمد الصباغ واوالده
1326965
محمد نبيل االفيوني
2563329
اململكة الصناعية غروب ش.م.م.

RR193954495LB
RR193954535LB
RR193954583LB
RR193954606LB
RR193954645LB
RR193954671LB
RR193954685LB
RR193954725LB
RR193954742LB
RR193954760LB
RR193954773LB
RR193954787LB
RR193954835LB
RR193955045LB

مصطفى خضر حسون

2831539

RR193955076LB

مؤسسة امليناء الحديثة

1639937

RR193955093LB

كروة CARWA sarl

2192930

RR193955155LB

شركة ظافر سكري و شركاه shark

2743059

RR193955204LB

عبد الحميد حسن بغدادي

242229

RR193955218LB

احمد سالم مصري

1290113

RR193955235LB

طالل خالد حدارة

2480733

RR193955252LB

مصطفى خالد البدوي

53154

RR193955266LB

العبد الله لتوزيع املوبيليا

2713266

RR193955283LB

مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن م ـص ـط ـف ــى 2470251
طرطوسي

RR193955796LB

بقسماطي للتجارة

128984

RR193953968LB
RR193953985LB
RR193953999LB
RR193954005LB
RR193954022LB
RR193954036LB
RR193954067LB
RR193954084LB
RR193954107LB
RR193954124LB
RR193954141LB
RR193954155LB
RR193954190LB
RR193954209LB
RR193954212LB
RR193954230LB
RR193954243LB
RR193954257LB
RR193954265LB
RR193954291LB
RR193954305LB
RR193954314LB
RR193954328LB
RR193954331LB
RR193954359LB
RR193954376LB
RR193954380LB
RR193954402LB
RR193954420LB
RR193954464LB
RR193954478LB

RR193955867LB

تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض امل ـ ـحـ ــدد ب ـش ـه ــري ــن مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ل ـت ــاري ــخ
التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 467

