الخميس  22شباط  2018العدد 3402

إعالنات

27

شمس محمد عز الدين

721919

سدني التقنية لالستشارات الهندسية والتطوير العقاري غيث نزها Sydney Tech
وشريكه

1691732

.شركة فيتروالند ش.م.م

828400

علي احمد خليفة

923575

شركة حريري للتجارة و الصناعة ش.م.ل

1712070

طاهر السيد يوسف جعفر

995579

ش.م.م  planet corpالكوكب

1712448

هدى حسني سعد

1009898

)ش.ت.ب (حسن ناجي االمني و شركاه  Z.H MARINEشركة

1742310

حسن عفيف احمد

1216443

شركة غدار للخدمات ليلى غدار وشركاؤها

1751666

محمد سعيد اسماعيل االرناؤوط

1228414

شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

1768339

مصطفى علي حيدر

1276287

شركة حمود للفواكه والخضار ش0م0م0

1787797

زهير محمد زيدان

1305140

غرين باك للزراعات الصناعية اللبنانية ش.م.م

1815239

علي عبد الكريم عاشور

1318541

شركة سام للهندسة ش.م.م

1829733

محمد ابراهيم االمني

1415804

)(ARIAFشركة ارياف

1852900

محمد علي ابراهيم داود

1506743

تيريل

2026661

جهاد محمد اسماعيل

1574224

شركة االستثمارات البحرية املحدودة ش.م.م

2070908

تيسير اسماعيل هزيمة

1707381

شركة منتجع نجاة السياحي ش.م.م

2075426

عبد الحكيم محمد الخطيب

2577910

شركة فاطر ش.م.م

2139432

ابراهيم علي حجازي

2586212

ش.م.م  GOLDEN SHIP GENERAL TRADINGشركة

2143468

زياد محمد كايد

2595402

 - wissam corpشركة وسام

2222016

بسام مارون لبس

2788764

شركة ميدماتركس .ل.ب ش.م.م

2231467

حسني علي عيسى

2826015

صيدلية مواد النش والبناء ش.م.م

2266232

)شركة جمصون لالستثمارات(توصية بسيطة

2851605

شركة نقيبكو ش.م.م

2379151

رنا نجيب بشور

2920227

شركة ابو عامر للتجارة العامة ش.م.م

2394316

شوقي رفيق سمره

3294751

الشركة اللبنانية للطاقة الشمسية ش.م.م

2461756

ش.م.م Visa Center

2795754

شركة الخليل لتأجير السيارات ت.ب

2469440

شركة الفخر العقارية ش.م.م

752626

Cross oceans trading&services s.a.r.l

2470069

زهير جميل جمعة

2678496

 - RAHAJ LLCشركة رهج ش.م.م

2477901

فاطمة أحمد كالس

287635

شركة ليبانون بالست ش.م.ل

2488522

حسام علي عبود

2240101

.شركة حجازي لتجارة الحديد الصناعي ش.م.م

2516148

Cedars For Trading

2679151

شركة جراسي ش.م.م

2519399

محمد محمود قشور

155637

شركة سما املعرفة للتجارة العامة واملقاوالت

2589167

سمر سليمان مالك

224515

هايدرة لالستشارات الهندسية

2623443

محمد محمود القشوري

2721098

مالتي ميد ش.م.م

2679837

انتر ماربل

60871

شركة مخدر التجارية

2679892

حسان سليم سعد املصري

602623

شركة دي أتش دي ليبانون ش.م.م

2703448

محمد حسن أحمد

175902

شركة يونيون برازر اند كو ش.م.م

2703454

تعاونية الحوراء االستهالكية

2708199

ليال وهيب دهيني

1811323

TAPAS .CO SARL

2730899

637402

K.M.F - Building and construction

2747632

أحمد حبيب نشار

الغار للصناعة والتجارة

2997203

ياسني محمد ياسني

165650

محمد عباس قصير

15094

فرحات حسن قدوح

560628

)السبع اعني اخوان (التجهيزات الحديثة للميكانيك) (ت

62383

حسني علي غملوش

2897020

احمد علي الحاج علي

62423

علي محمد معنا

2500456

شركة التنمية للتجارة والصناعة

87799

قاسم محمد حجازي

193150

سهاد خليل رمضان

123273

خلود أحمد غزاله

1877743

مصطفى محمد علي عز الدين

172608

أحمد يوسف كيلو

1047710

حسني احمد مازح

183578

أحمد محمد العكاوي

677483

محمد عبد الرزاق استيتيه

238161

علي مهدي زيدان

170060

سمير علي زعيتر

301023

محمد زياد املصري

548405

حسني علي مكي

315885

Y.A.B FOR GENERAL TRADING

3004227

وسام نبيه العثمان

600485

حسن علي فرحات

240583

معني نبيه العثمان

600488

هشام نبيه العثمان

600549

أخضر ونقي ش.م.م

1617043

بسام موسى املوسى

600553

نزيه يوسف الددا

701728

غادة محمد امني الدرزي

714971

علي سليم حيدر

717684

تبدأ مهلة اإلعتراض على إعالم التعديل املحدد بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2018/03/25وتنتهي في  2018/05/25ضمنًا.
للمراجعة :العنوان  :صيدا  -السراي الحكومي  :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل  -الطابق الثاني -
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 375

