الخميس  22شباط  2018العدد 3402

إعالنات

29

محمد محمود علوش

244926

RR167152734LB

الياس يوسف ابي ضاهر

1919642

RR167155894LB

صالح علي الصديق

2587147

RR167157325LB

رضوان عبدالصمد السكاف

1272883

RR167152748LB

عبد الستار احمد التوم

44654

RR167155903LB

مصطفى علي حسون

2640024

RR167157334LB

محمود محمد علوش

2524139

RR167152765LB

محمد سالم فوال

2829143

RR167155917LB

عاهدا علي معاز

2590789

RR167157379LB

شركة عريجي اخوان للتعهدات و 1448691
املقاوالت ش.م.م

RR167152819LB

شركة دار املعمار للرخام و مواد 1170706
البناء ش.م.م

RR167155934LB

طارق محمد يحي األيي

1280805

RR167157405LB

شركة الغزال للتجارة و التعهدات 2370034
شمم

RR167152822LB

عماد منذر حداد

2949766

RR167156237LB

جورج نعمة الله ابراهيم

222159

RR167157630LB

رفيق قاسم بحلق

2590797

RR167156254LB

سمير حسني الدهيبي

133333

RR167157728LB

راسم عبد الرحمن عيد

2651403

RR167156268LB

قمرة بشير مرقص الدويهي

803399

RR167157745LB

طالل خضر مصطفى

2559687

RR167157762LB

برنار بدوي الحايك

763196

RR167152836LB

كلود ابراهيم بك  -تعهدات

227132

RR167152875LB

هيثم كامل الزهر

2813525

RR167152884LB

مكتب فاخوري  -مقاوالت

48240

RR167153023LB

كروما آرت واي
CHROMA ART WAY

2376181

RR167153054LB

مؤسسة محمد نور اسعد االيوبي 44601

RR167156271LB

ياسمني ديب الشدياق

2704887

RR167156285LB

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة االس ـب ــان ـي ــة 12897
للصناعة والتجارة ش.م.م

RR167157776LB

مفيد طنوس الشاطر

40765

RR167156299LB

شيرين محمد زين الدين الزين

1930771

RR167157780LB

عبدالواحد محمد الدقاق

2768364

RR167156325LB

لينا سليم حرصوص

2972011

RR167158119LB

ساف املنيوم للتجارة واملقاوالت

48677

RR167153068LB

الياس جورج رعد

2772100

RR167156360LB

يوسف محمد أحمد محمد أحمد 1286650

RR167158122LB

جان بيار ميالد الدويهي

2773164

RR167153099LB

ماري جرجي سلهب.

2791812

RR167156387LB

مصطفى محمد رافت مرحبا

264340

RR167158175LB

فواز بكور

290374

RR167153111LB

شركة روبيرت و شادي انطون و 3154549
شركاؤه

RR167156427LB

ميالد مخائيل انطون

52820

RR167158241LB

جهاد فؤاد حديد

2192821

RR167156435LB

مينا ايليت للصناعة ش.م.م

1463907

RR167156444LB

اميرة مصطفى فحل

3108354

RR167156461LB

ش ــرك ــة بـ ــرال ل ـل ـت ـج ــارة وال ـت ــوزي ــع 3101119
ش.م.م

RR167156475LB

ش ــرك ــة ت ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ــورق ال ـص ـحــي 12310
ش.م.م

RR167156489LB

ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ــراس ـ ــت ك ــونـ ـت ــراكـ ـتـ ـن ــغ 2174375
كومباني ش م م
trust contracting company sarl

RR167153160LB

شركة املتوسط للتجارة العامة و 2109320
املقاوالت ش.م.م.

RR167153173LB

خضر علي درويش

1731885

RR167153261LB

خالد عبد الرحمن خضير

183203

RR167153289LB

بسام آدم الخوري

165378

RR167153292LB

ت ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ــاس  -س ـ ـن ـ ــاء ج ــرج ــس 2141581
ساسني

احمد عبد الرحيم الحلبي شوشه 714813

RR167158343LB

يهوديت حليم صقر

1245064

RR167158723LB

عزام محمد داوود العبد

3374110

RR167159030LB

ش ــرك ــة س ــاس ــن ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة 12656
واملقاوالت والتعهدات ش.م.م

RR167159193LB

عامر جمال قبوط

760477

RR167159264LB

قمرة بشير مرقص الدويهي

803399

RR183918856LB

RR167156492LB

احمد علي ايعالي

261740

RR183918860LB

بسام عبد الحليم عبيد

341214

RR183918873LB

محمد علي حسني رمالوي

41414

RR183919406LB

عمر محمد املغشوش

2762297

RR183920228LB

محمد عمار منذر حداد

244278

RR183920231LB

يوسف عبداملعطي عبداملجيد

2759812

RR183920735LB

2497116

RR183920761LB
RR183920903LB

RR167153301LB

حسن محمد زعرور

خالد مصطفى علم الدين

242359

RR167153638LB

مظهر مظهر الـعـمــري للتجارة و 1614447
املقاوالت

RR167156501LB

ميالد توفيق طوق

1226927

RR167153690LB

محمد عبد الرحيم علم الدين.

2810267

RR167156529LB

فادي سمير كمانة

2844343

RR167154664LB

سميح اكرم كباره

3008118

RR167156532LB

ش ــرك ــة م ـنــى ل ـطــف ال ـل ــه م ـي ــان و 2788774
شركاؤها

RR167154678LB

ص ــاب ــون طــراب ـلــس  -ع ـبــدالــواحــد 1175021
علي حسون

RR167156550LB

ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرو ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدان لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة 12733
والتعهدات ش.م.م

RR167154681LB

عز الدين النعوشي

2680727

RR167156577LB

محمود مصطفى طراد

شركة النور للتعهدات والتجارة 1958837
والصناعة ش.م.م.

RR167154695LB

غالب محمد مصطفى

737548

RR167156585LB

فواز محمد السيد أحمد

1158803

نزيه جميل الصياح

267246

RR167156634LB

عبدالوهاب حسن حمزة

613048

RR183920917LB

سايد عازار

53754

RR167154704LB

بدوي جورج رعد.

2772107

RR167156651LB

ابراهيم عبد الوهاب حمزه

965026

RR183920925LB

سعد انطوان انطوان

1984485

RR167154942LB

احمد خالد زريقه.

2788237

RR167156665LB

شربل قزحيا غوش

1289773

RR167155435LB

جورج معاني  -تجارة عقارات

262635

RR167155775LB

سمور ديكور(لصاحبها سمعان 59691
يوسف سمور)

شركة عبد الوهاب حمزة واوالده 965204
للتجارة والصناعة

RR183920934LB

نزيه سليمان جبر

1101738

RR167155789LB

شركة هيوك ماشني أند كومباني 2236392
ش.م.م.

RR167155792LB

282850

RR167156696LB

ايمن عبد الوهاب حمزة

965039

RR183920948LB

سمعان يوسف سمور

2965400

RR167156705LB

طارق عبد الوهاب حمزة

965014

RR183920951LB

رينيه مالك الفخري

3159242

RR167156736LB

اوالفكو ش.م.ل

3116791

RR183921033LB

روز جرجس يوسف

2169121

RR167156740LB

صالح محمد الدهيبي

1601830

RR183921081LB

اوليفيرا OLIVERA

1234594

RR167155801LB

انطوان نعيم مسلم

816690

RR167157215LB

عالء الدين أحمد غزي

2171934

RR183921095LB

قبالن يمني

1774647

RR167155829LB

محرز زكريا البايع

1174049

RR167157229LB

ناهي عفيف ابو شقرا

359330

RR183921104LB

زاهر عدنان سليم

2640123

RR167155832LB

شركة محمد حسون و شركاه

3138650

RR167157250LB

عمر محمد حسن املصري

1053900

RR183921254LB

ربيع عدنان سليم

2640119

RR167155846LB

عبدالوهاب محمد الجغبير

3370915

RR167157277LB

شاهني اميل بو جوده

2798774

RR167155850LB

شركة سميث-اف ش.م.م

1709230

RR167157285LB

عساف جرجورة مهنا

2475017

RR167155877LB

طارق محمد قراعلي

2477368

RR167157294LB

تبدأ مهلة االعتراض املحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 337

