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ايلي  SOLEشركة سول التجارية
ميشال صدقة وشركاه

RR161957420LB 2053256

جرجس اسعد مساعد

603789

RR161955653LB

كاليرون ش.م.م

RR161955772LB 1401093

نهاد انطوان كيوان نخلة

RR161954879LB 2065984

ذيب خالد عمران

630211

RR161958575LB

شركة مشيك وشركاه ش.م.م

RR161956693LB 1419564

رازميك بانوس سقايان

RR161954882LB 2100695

حسني محمود سروجي

634069

RR140281338LB

مايا ملكي عبود

RR161957566LB 1454345

RR161954896LB 2133869

جاد الياس ناضر

723948

RR161956455LB

شركة الشبكة العاملية التجارية
ش.م.م

748326

RR140280434LB

الشركة املتخصصة لقطع السيارات RR161958685LB 1508862
MHTTCPS

فريد جرجي فاضل

كمال سعيد سروجي

RR161955260LB 1547009

كمال سلمان سالمة

RR161957977LB 2148873

علي محمود عودة

767896

RR140281341LB

شركة صالح وشركاهم ش.م.م

RR161958915LB 1551250

سمير حسني زعرور

RR161954919LB 2152808

اسماعيل احمد عبدالله محمود

767905

RR140281355LB

ايلي جورج الخوري

RR161956659LB 1611526

جان يوسف ملو

777331

RR161956441LB

بالل وليد الحشيمي

RR140280519LB 1638104

شركة انانا للمطابخ واالملنيوم
والديكور

RR161958822LB 2171710

شركة الشمبوق ش.م.م

797152

RR140280425LB

محمد عباس احمد

RR140281050LB 1642735

اسعد عبدالله الهق

RR161956000LB 2176394

شركة كومكو ش.م.م

797164

RR140280417LB

الشركة التجارية حمادة وصالح
وشركاهم ش.م.م

797222

RR140280394LB

شركة املستقبل لالنماء والتعمير
حسني امامة وشركاؤه

RR161955874LB 1664571

اسعد الهق وشريكته
COIN JARDIN - ZEFFAF

RR161956013LB 2176459

بالل علي ياسني

RR161955888LB 1672596

جورج الياس التنوري

RR161954940LB 2198266

شركة الشرق للصناعات املعدنية
ش.م.م

797238

RR161955707LB

حسني حسن العلي

RR161955891LB 1672601

كالديس ميشال زيناتي

RR161956234LB 2201035

حنان شفيق كفوري

807969

RR140281386LB

ابراهيم مصطفى العلي

RR161956075LB 1672610

عبير ركان العاشق

RR161955993LB 2211929

امبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م
IMPERIAL TRADING CO.
S.A.R.L

814310

RR161958990LB

محمد حسني امامة

RR161956061LB 1672617

حميد سالم الصالح

RR161955905LB 1672624

محمد ابراهيم شعبان

RR161957892LB 1712748

فرج الله سليم قرنبي

834500

RR161956092LB

سمير جورج سماحة

RR161956322LB 1754105

طوني شاكر شمعون

860594

RR161955335LB

احمد سعد الدين حمزه

RR161955945LB 1758529

جوزف شاكر شمعون

860602

RR161955327LB

دعيبس فياض الحجيري

887060

RR161957742LB

شركة روالن وبرنار النمير
التجارية

RR161958986LB 1777453

محمد خير محمد علي الزمار

889278

RR140281412LB

عبد القدوس مصطفى برادعي

941609

RR140281426LB

شركة ابراهيم حامد صوان
وشركاؤه

RR161956058LB 1777496

شركة باوتيك

951663

RR161958561LB

محمد شكري محمد خليل زنيقة

954489

RR161955389LB

طالل عبد الرحيم دله

966699

RR140281430LB

شركة مور ش.م.م

989288

RR140280363LB

غسان محمود كمال

RR161956747LB 1027461

شركة جورج يوسف وشركاه

RR161958411LB 1078099

حسني علي زرين

RR161958955LB 1164215

علي احمد زرين

RR161958941LB 1164217

شركة زرين للتجاره العامه

RR161958938LB 1164227

زياد عبد القادر ايوب سلوم

RR161956897LB 1172821

فاجه بوغوس اشقريان

RR140281046LB 1178981

محمد ديب حمزة

RR161958249LB 1213198

يوسف احمد عبد الخالق

RR140281505LB 1228731

طارق محمد صالح

RR140281514LB 1228751

الكسان بدروس سقايان

RR161955145LB 1234305

سوزان حسن صوان

RR161956044LB 1253039

منى جرجي الجد

RR140280350LB 1270591

عماد فهد غنيم

RR140281562LB 1302910

ندره جان معكرون

RR161956398LB 1306978

الشركة اللبنانية النتاج البيض

RR140280346LB 1311602

فهمي داود جرجس

RR161957994LB 1311923

اوسب بدروس دمرجيان

RR140281580LB 1340492

مروان رضا صوان

RR140281602LB 1366413

عبد الكريم محمد العيسى املحمد

RR161955208LB 1375472

بوغوس سروب قباغيان

RR161955211LB 1383693

جان فريز فرح

RR161954975LB 2214129

احمد عمر صالح

RR140281253LB 2217469

احمد عمر صالح

RR161956225LB 2217469

لويس بولس عيد

RR161956217LB 2221483

منتهى خلف كنيهر

RR161958155LB 2223533

خالد نواف أبو عيد

RR161954984LB 2230487

يوسف حسني حموده

RR161958646LB 2231401

عماد الدين حامد صوان

RR161956027LB 1784033

علي محمد الظعون

RR161955021LB 2286801

ابراهيم حامد صوان

RR161956035LB 1784037

امل ديبو ابو خضر

RR161955344LB 2297311

سامي احمد صالح

RR161956702LB 1800860

.شركة شوكوليبان ش.م.م

RR161958805LB 2311878

صابرين ابراهيم عبد الخالق

RR161957760LB 1818145

شركة احمد حمزة التجارية

RR161955959LB 1826786

شركة
LALA TRADING COMPANY
Import and Export S A R L

RR161958779LB 2376060

علي حسن الرشعيني

RR140280981LB 1838981

وسيم جوزف الياس

RR161956305LB 1854593

داليه حسن حسن

RR140280496LB 1883007

سعد الدين احمد حمزه

RR161955931LB 1885179

شركة الحليب الصافي ش.م.م

RR161958875LB 1923057

شركة
BENOTECH CORPORATION
COMPANY S A R L

RR161958765LB 2376068

جان جرجس ابو هيال

RR161957946LB 2376243

محمد خير عزت العلبي

RR161956150LB 2379728

مريم البير قصارجي

RR140280933LB 1923716

شركة فروج السهل ش.م.م

RR161957075LB 2387468

محمد عدنان بدوي بلشه

RR161956296LB 1940267

بيار جرجس ابو هيال

RR161957932LB 2390883

محمود بدوي بلشه

RR161956282LB 1940275

رنا جوزيف كنيهر

RR161956146LB 2398303

احمد حسني ابو حمدان

RR161958615LB 1948687

.للتجارة العامة ش.م.م KLD

RR161957040LB 2399410

حسني ابراهيم شحرور

RR161958385LB 1964246

واسكني هايك اتميان

RR161955083LB 2413558

علي محمد خليل

RR161954785LB 1979755

علي قاسم تابت

RR161954794LB 2420226

محمد حامد صوان

RR161958031LB 1988795

رندلي وفيق جبور

RR140280482LB 1989906

جمال علي الصمد

RR161954803LB 1997587

محمد عبد الرحمن املجذوب

RR161958014LB 1999487

بالل ناجي امليس

RR161956279LB 2002429

وليد سمير سعيد

RR161956265LB 2002432

نسيب حنا الغريب

RR161954848LB 2009688

شركة ميسكي ش.م.م

RR161957022LB 2012600

جمعية التجمع الثقافي االجتماعي RR161956716LB 3150198
في البقاع

الشركة الوطنية للمياه ش.م.م
S.N.E SARL

RR161958853LB 2023171

RR161957552LB 3155061

عمر محمد غنيم

RR161956367LB 1385405

علي محمود عبد الله

RR161954851LB 2034571

ميزر قاسم محمد

RR161957518LB 1395100

فيفيان جنبالط سعيد

RR161954865LB 2040719

ايوب احمد عنيزات
عبد العزيز حماد املحمد

RR161955106LB 2438878
RR161958270LB 2478697

. Baity s.a.r.lبيتي ش.م.م

RR161958005LB 2546737

شركة البناء و التعمير ش.م.ل

RR161958717LB 3084507

جمعية الشباب البقاعي للتنمية
والتعليم املجاني

RR161955313LB 3113785

شوقي حسن الحاج حسن

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 480

