
              الجمھورية اللبنانية
                وزارة المالية

مديرية المالية العامة 
 مالية محافظة البقاع

إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ بريد مضمون 

اسم الدائرةرقم البريد المضموناسم المكلفرقم المكلف
معالجة المعلوماتRR123565587LBمحمد مصطفى الصميلي472492
معالجة المعلوماتRR123562775LBجان جرجس زغيب298086
216974prodis شركةRR123563688LBمعالجة المعلومات

معالجة المعلوماتRR121826863LBجورج فارس اللحام1190505
معالجة المعلوماتRR123562461LBمؤسسة سالمي382375
معالجة المعلوماتRR123564520LBفلایر منصور منصور538922
معالجة المعلوماتRR123565689LBمنيفة ابرھيم الشوباصي535457

معالجة المعلوماتRR123565012LBابرھيم خالد الشحيمي1378512
معالجة المعلوماتRR123565030LBھيربا فرما ش.م.م.1376668
معالجة المعلوماتRR123562965LBروجيه فريد شبيب214125
معالجة المعلوماتRR123563657LBرمزي محمد ديشوم244040
معالجة المعلوماتRR123565817LBسليمان خليل صميلي547926

معالجة المعلوماتRR123565009LBمحمد حسن ابو عكروش1380274
معالجة المعلوماتRR123563396LBغياث محمد بدر الدين البستاني246937
معالجة المعلوماتRR123564312LBماطيوس قره بت ماطيوسيان14284

معالجة المعلوماتRR123562815LBمحمد قاسم الرحيمي264901
معالجة المعلوماتRR123563042LBمؤسسة الزيابات للتجارة215976
244960discount store 99%RR123563572LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123553249LBعلي حسن المصري210596
معالجة المعلوماتRR123564330LBعلي ھاشم العفش14544
معالجة المعلوماتRR123564343LBانطوان سليم مسلم14335
معالجة المعلوماتRR123564476LBروجيه ريمون عريجي13784
معالجة المعلوماتRR123564357LBبيار دموس14471

126194
شركة خالد عباس و محمد معتز اسما و 

معالجة المعلوماتRR123564241LBشركاھم
معالجة المعلوماتRR123564198LBعفيف سليم القاسم147604
معالجة المعلوماتRR123562515LBجورج ابرھيم ابو فرح211743
معالجة المعلوماتRR123562489LBخليل علي ابو حويلي211447

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة- مديرية الواردات/ المصلحة المالية االقليمية في محافظة البقاع، المكلفين الواردة اسماؤھم في الجدول

أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة - السراي الحكومي مبنى المالية، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منھم خالل مھلة ثالثين يوما من تاريخ

نشر ھذا االعالم، و إال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتھاء مھلة المراجعة المشار إليھا أعاله، علما انه سيتم نشر ھذا االعالم على الموقع

االلكتروني الخاص بوزارة المالية:



معالجة المعلوماتRR123563382LBمازن محمد فيصل حمصي246143
معالجة المعلوماتRR123565595LBحسان دياب478470
معالجة المعلوماتRR123562308LBربيع طالل عيسى النبھان310228
معالجة المعلوماتRR123562767LBمحمد توفيق حيدر293129
معالجة المعلوماتRR123562121LBخليل سعيد شكر التجارية367286
معالجة المعلوماتRR123562339LBمحمد محمود الھيبي310636

معالجة المعلوماتRR123564839LBميني ماركت بدر1431760
معالجة المعلوماتRR123562170LBمحمد الدلنك للخضار و الفواكه368111
معالجة المعلوماتRR123553527LBاحمد سليم صالح و اوالده330962
معالجة المعلوماتRR123562665LBجھاد جرجس ديلين277262
معالجة المعلوماتRR123562679LBنزار توفيق ديروان285177
معالجة المعلوماتRR123562682LBمحمد حسن عبد الخالق291858
معالجة المعلوماتRR123562651LBماري شھدا شھدا292773
معالجة المعلوماتRR123565661LBعبد هللا بدر الدين خليل529801

معالجة المعلوماتRR123564944LBغسان محمد كمال القادري1260264
معالجة المعلوماتRR123564842LBرياض علي عامر1432852
معالجة المعلوماتRR123564621LBزھير محمد الرفاعي584963
معالجة المعلوماتRR123564618LBمدحت محمد الرفاعي584950

معالجة المعلوماتRR123564811LBدياب محمد اللھيب1497790
معالجة المعلوماتRR123563440LBمحمد ماھر محمد نور الدين دسوقي251489
معالجة المعلوماتRR123562135LBحسن حسين الخوير367677
معالجة المعلوماتRR123565675LBندبم محمد الدغيدي532593
معالجة المعلوماتRR123565406LBالكسندرا الكسندروس الكستي408731
معالجة المعلوماتRR123564547LBباسل محمود الزمار567335
معالجة المعلوماتRR123564635LBفؤاد الياس السكاف368201
معالجة المعلوماتRR123562413LBجوليات خليل واكيم415414
معالجة المعلوماتRR123562475LBانطوان جورج تابت415823
معالجة المعلوماتRR123565352LBمؤسسة تامر كار422519
معالجة المعلوماتRR123562245LBمؤسسة الوزة307378
معالجة المعلوماتRR123553460LBعلي محمد الھيبي209677
معالجة المعلوماتRR123553368LBخالد علي عمر209666
معالجة المعلوماتRR123563612LBنعيم توفيق ديروان245429
معالجة المعلوماتRR123563745LBعصام محمد خال243526
معالجة المعلوماتRR123562634LBطوني فوزي فريحة282044
معالجة المعلوماتRR123563422LBعصام فؤاد ابرھيم246820
معالجة المعلوماتRR123562974LBعدنان محمد القادري213807
معالجة المعلوماتRR123553270LBفارس فخري العسلي210787
معالجة المعلوماتRR123562577LBمحمد يونس ابو شاھين213769
معالجة المعلوماتRR123562152LBمحل سعدهللا الشنتيري للخضار و الفواكه367160
معالجة المعلوماتRR123563802LBابتسام انطوان حمزو233128
معالجة المعلوماتRR123563630LBشفيق رشيد الشيباني244952
معالجة المعلوماتRR123563541LBزياد ديب صالح252228
معالجة المعلوماتRR123564388LBصيدلية تعنايل14408

45176
شركة ايلي و ميالد جبور جدعون للتجارة 

معالجة المعلوماتRR123564286LBالعامة
معالجة المعلوماتRR123564445LBعصام ابرھيم االتات369021



معالجة المعلوماتRR123553456LBمحل احسان بو حمدان لتصليح التلفزيونات209409
معالجة المعلوماتRR123553252LBسعيد اسماعيل قيد باي210516
معالجة المعلوماتRR123563881LBجوزف طانيوس شھوان236441
معالجة المعلوماتRR123564480LBنبيه نعمة عازار13909

معالجة المعلوماتRR123564105LBالبير حنا قصارجي208928
معالجة المعلوماتRR123563039LBعلي حسين العوطه216340
معالجة المعلوماتRR123563365LBمحمد بشار ابو زرار246948
معالجة المعلوماتRR123564136LBاكسسوار الحاج208972
معالجة المعلوماتRR123563351LBحسن بلوق246352
معالجة المعلوماتRR123563705LBماجدة حسن كنعان228443
معالجة المعلوماتRR123563780LBميكائيل ميكائيليان218255
معالجة المعلوماتRR123564175LBعبد الكريم حسن شرارة156209
معالجة المعلوماتRR123562529LBمحسن محمد غزالي211569
معالجة المعلوماتRR123564431LBشركة ميرامار للتموين ش.م.م.13266

معالجة المعلوماتRR123564096LBنزيه ابرھيم درويش185850
معالجة المعلوماتRR123562254LBجمال قاسم رحيمه411356
معالجة المعلوماتRR123563475LBالياس البير عيراني251226
معالجة المعلوماتRR123562546LBزكي احمد عثمان212005
معالجة المعلوماتRR123563864LBنواف صبحي الشقيف241517
معالجة المعلوماتRR123563816LBغسان مجيد حمادي236362
معالجة المعلوماتRR123563229LBمحطة الفايز261502
معالجة المعلوماتRR123563277LBاحمد حسن الزين258552

معالجة المعلوماتRR123565131LBنبيل ترشيشي1368616
معالجة المعلوماتRR123565560LBحسن عساف نفور467043

معالجة المعلوماتRR123564900LBجورج ابرھيم نعيمي1423949
معالجة المعلوماتRR123553310LBدكان احمد مرون211052

معالجة المعلوماتRR123564856LBورثة احمد مھدي شرف1432840
معالجة المعلوماتRR123563776LBمحمد وليد محمود المصري243213
معالجة المعلوماتRR123565556LBالمنيوم الرفيد ياسين اخوان467017

معالجة المعلوماتRR123564670LBبركة ش.م.م1712317
معالجة المعلوماتRR123564666LBالياس ميشال اسطفان559806
معالجة المعلوماتRR123563847LBصيدلية نينا ريمون الترشيشي233894
معالجة المعلوماتRR123563731LBروزا تيروكو211684
معالجة المعلوماتRR123562585LBفضل علي حندوس213122
معالجة المعلوماتRR123565193LBايلي عيد القضماني606322
معالجة المعلوماتRR123564595LBاحمد علي شبلي520392
معالجة المعلوماتRR123563161LBمنعم غروب ش.م.م.203571
معالجة المعلوماتRR123553425LBعثمان علي عبدهللا209521
معالجة المعلوماتRR123553589LBمشھور عز الدين خلف328784
معالجة المعلوماتRR123563192LBمحل عطا احمد عثمان لتلحيم االشكمانات206190
معالجة المعلوماتRR123563904LBاكرم علي العميري233287
معالجة المعلوماتRR123562798LBوليد عدنان قاسم للتجارة274564
معالجة المعلوماتRR123562360LBصيدلية الصحة395862
معالجة المعلوماتRR123562395LBدلباني الكتريك413522
معالجة المعلوماتRR123563135LBعلي عبد حمزة الجوازري176558
معالجة المعلوماتRR123553513LBداني جورج روميه320342



معالجة المعلوماتRR123563158LBشركة ميدترايد ش.م.ل208026
معالجة المعلوماتRR123563626LBمنصور انطوان الشبابي244523
معالجة المعلوماتRR123564604LBسمير غنام حسن582982
معالجة المعلوماتRR123565370LBعلي نصرات عبدهللا423916
معالجة المعلوماتRR123565542LBمؤسسة ابو عطا التجارية465220
معالجة المعلوماتRR123565383LBمكتب فوزي علي رباح للمقاوالت424001
معالجة المعلوماتRR123565321LBمؤسسة حسن محمد ايوب التجارية419109
معالجة المعلوماتRR123565763LBجوزف انطوان قميح541677

معالجة المعلوماتRR123564825LBخليل الياس ابو حيدر1438859
معالجة المعلوماتRR123562400LBفيوليت ايوب ابيض373542

معالجة المعلوماتRR123564754LBمحمود فايز صبرا1441473
معالجة المعلوماتRR123565485LBاحمد محمد الفرو451073
معالجة المعلوماتRR123565613LBيوسف قاسم علوان518954

معالجة المعلوماتRR123564785LBكمال سعيد السروجي1547009
معالجة المعلوماتRR123563555LBعدنان خليل شعبان252782
معالجة المعلوماتRR123562197LBمحمد احمد الدلنك367303
معالجة المعلوماتRR123563538LBشركة القصيباتي و شركاه التجارية250678
معالجة المعلوماتRR123563303LBعبدهللا سليمان اومري255967
معالجة المعلوماتRR123562753LBالياس غنام طالب270431
معالجة المعلوماتRR123562824LBاسماعيل خليل طالب270454

معالجة المعلوماتRR123564860LBمحمود علي المجذوب1431444
معالجة المعلوماتRR123565247LBركان احمد الشقيف1309921
معالجة المعلوماتRR123564710LBمحمد سعد جراح1629714

معالجة المعلوماتRR123564365LBسبيد سنتر ستارنت كار14529
معالجة المعلوماتRR123563087LBصالح داغر208573
معالجة المعلوماتRR123564119LBمحمد سليم زيدان208998
معالجة المعلوماتRR123553408LBانطوان جورج بدر209694
معالجة المعلوماتRR123564215LBعفيف جورج حنا142181
معالجة المعلوماتRR123564082LBخليل حسين حمد162856
معالجة المعلوماتRR123564048LBخالد محمد يقطين209234
معالجة المعلوماتRR123563665LBمستودع فروج البقاع244837
معالجة المعلوماتRR123563569LBغروب سلوم للتجارة و النقل244750
معالجة المعلوماتRR123562550LBسليم القاضي212212
معالجة المعلوماتRR123564374LBمؤسسة منير حرب التجارية14390

معالجة المعلوماتRR123563263LBھيسم عبدهللا عدي253759
معالجة المعلوماتRR123565750LBسامي احمد معربوني543217
معالجة المعلوماتRR123565732LBمحمود احمد شمس542757

معالجة المعلوماتRR123565128LBفيصل سليم الداوود1368751
معالجة المعلوماتRR123564799LBمحمد قاسم خير الدين1530282
معالجة المعلوماتRR123553558LBميرنا منير الحايك328809
معالجة المعلوماتRR123565304LBجان الياس التنوري418965
417926TAPAGERR123565295LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123563793LBعلي محمد مھدي222346
معالجة المعلوماتRR123564745LBنسرين محمد ابراھيم554854
معالجة المعلوماتRR123562648LBابرھيم محمد زينة285835
معالجة المعلوماتRR123562705LBرياض محمود ابو مرعي283301
معالجة المعلوماتRR123562223LBمحمد اسماعيل منصور367290



معالجة المعلوماتRR123564428LBفادي الياس عاصي14251
معالجة المعلوماتRR123562387LBجورج الياس العقاد415269
معالجة المعلوماتRR123564516LBجريس يونس13875
معالجة المعلوماتRR123564502LBعبد اللطيف محمد خير عراجي13511

معالجة المعلوماتRR123563232LBاالميرة يارا الحرفوش254526
معالجة المعلوماتRR123562869LBجلبير فوزي الزرقا264867
معالجة المعلوماتRR123553575LBمحمد عدنان بشير الدرخباني300446
معالجة المعلوماتRR123553442LBمخايل يوسف الشماس209799
معالجة المعلوماتRR121826846LBحسين علي جمعه347727
معالجة المعلوماتRR123565335LBمؤسسة محمد محمود صبرا التجارية399188
معالجة المعلوماتRR123563285LBحلويات سرور259871
معالجة المعلوماتRR123565410LBركان مصطفى دندش432634
معالجة المعلوماتRR123562617LBجورج جان مھنا290204
معالجة المعلوماتRR123565658LBامين ابرھيم طنب532158

معالجة المعلوماتRR123564723LBحسام نسيب رباح1627174
معالجة المعلوماتRR123565834LBساميا جميل ابو سمرة547963

معالجة المعلوماتRR123565233LBناجي عبد الحاج1231249
معالجة المعلوماتRR123564649LBمروان محمود الخبي585352
معالجة المعلوماتRR123563334LBمحمد خير بن بشير المجركش247258
معالجة المعلوماتRR123562722LBادوار خليل شمعون270450

معالجة المعلوماتRR123565043LBحسان يوسف يونس1375786
معالجة المعلوماتRR123565162LBطوني جوزف عطا1364419
معالجة المعلوماتRR123564895LBالياس وجيه حبشي1423967

معالجة المعلوماتRR123562501LBمحسن جميل الزين211482
معالجة المعلوماتRR123565468LBمؤسسة انطوان الرياشي التجارية446465
معالجة المعلوماتRR123565777LBفادي دياب نصر الدين383093
معالجة المعلوماتRR123562740LBجاد فوزي المعروف ب اليايس التنوري207004
معالجة المعلوماتRR123562271LBمؤسسة سعدهللا توما286096

معالجة المعلوماتRR123565255LBطوني كرم كرم1306997
معالجة المعلوماتRR123565437LBغسان اديب ابو حيدر438942
معالجة المعلوماتRR123562166LBوفيق قاسم السيد367678
معالجة المعلوماتRR123565281LBمحمد احمد واكد417666
211475signé   لينا االدھمي RR123562492LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123563008LBبوغوص اوھانس شربتجيان214736
معالجة المعلوماتRR123563918LBنبيل ھاني الموسوي236424

معالجة المعلوماتRR121828025LBميشال جان الرياشي1112299
معالجة المعلوماتRR123564808LBعلي ابراھيم صبح1500961
معالجة المعلوماتRR123565220LBطارق توفيق معكرون1317311
معالجة المعلوماتRR123562206LBمؤسسة كيفورك سيمون جابوزيان367902
معالجة المعلوماتRR123562237LBمؤسسة حنا قصارجي التجارية للحديد367760
معالجة المعلوماتRR123562736LBمحمد حسين الساحلي294563
معالجة المعلوماتRR123562285LBناصر مرھج مرھج303064
445112ccs center جورج سليمان RR123565454LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123565499LBانطوان جورج الريف453243
معالجة المعلوماتRR123564935LBجورج سقراط فريجي162619
معالجة المعلوماتRR123563189LBجورج عوض الخليل208055
معالجة المعلوماتRR123565525LBجوزف طانوس شمعون463628



معالجة المعلوماتRR123564706LBبيار جان معلوف1654143
معالجة المعلوماتRR123565264LBعمر محمد سليمان1298479
معالجة المعلوماتRR123565423LBفارس ابرھيم شعيا373516
معالجة المعلوماتRR123563011LBسوبر ماركت التوفير214642
معالجة المعلوماتRR123564290LBزياد نبيه الھاشم14597

معالجة المعلوماتRR123553371LBدكان محمد القادري209710
معالجة المعلوماتRR123563127LBعادل حسن شروق206419
معالجة المعلوماتRR123563498LBمطبعة الشرق االوسط252964
معالجة المعلوماتRR123553399LBفاطمة محمد منصور209621
معالجة المعلوماتRR123565573LBمؤسسة حسين حمود471501
معالجة المعلوماتRR123553487LBزھير حمزة للتجارة العامة320335
معالجة المعلوماتRR123564652LBنافذ نايف  خضره 588433
معالجة المعلوماتRR123562807LBعماد محمد الديدي297714
معالجة المعلوماتRR123565600LBمحمد عدنان عبد الغني الجمال591823
معالجة المعلوماتRR123562427LBبوتيك رحال413674
معالجة المعلوماتRR123563294LBمؤسسة نصري التجارية253141
معالجة المعلوماتRR123562356LBقاسم محمد االيوبي414906
معالجة المعلوماتRR121826850LBمحمد عناد الكعبي347596
معالجة المعلوماتRR123553345LBمكتبة طارق بن زياد211403
معالجة المعلوماتRR123553306LBعلي يوسف جحا211012
معالجة المعلوماتRR123565803LBمارينا كريستينا ايوان ميس547314
معالجة المعلوماتRR123565511LBمؤسسة جورج حريز463353
معالجة المعلوماتRR123562444LBسليم حسن سليمان415753
معالجة المعلوماتRR123565794LBداني ريمون راسي546485
معالجة المعلوماتRR123565508LBاحمد محمد ھشام الميداني459798
معالجة المعلوماتRR123565539LBجان نقوال مسلم463646
معالجة المعلوماتRR123565366LBاماني علي ميتا423331
معالجة المعلوماتRR123563674LBسمير مصطفى دياب245050
معالجة المعلوماتRR123563586LBعبد القادر كوكتاني245896

معالجة المعلوماتRR123564992LBحسين محمد شحادة1383433
معالجة المعلوماتRR123562183LBالشركة الوطنية المالية ش.م.م.363637
معالجة المعلوماتRR123563250LBمحالت اليوسف لتجارة مقصات السيارات260222
معالجة المعلوماتRR123563507LBبشار عادل خزام250952

معالجة المعلوماتRR121827930LBرباب ابو العلي2404933
معالجة المعلوماتRR121827909LBميالد ديب جبور جدعون45188

معالجة المعلوماتRR123563966LBمايز محمد الرشعيني1662961
معالجة المعلوماتRR121828060LBشركة غلوبال روبي باالس للتجارة العامة2397282
معالجة المعلوماتRR123564017LBبول جان مبارك1785139

معالجة المعلوماتRR121826829LBربيع ابو بشارة للتدفئة و التبريد12366090
معالجة المعلوماتRR121826792LBعاصم راضي البراضعي1275767
معالجة المعلوماتRR121826761LBاحمد خالد المغربي128010

معالجة المعلوماتRR121828073LBرزق جوزف مھنا1205730
معالجة المعلوماتRR121827890LBايلي ديب جبور جدعون45182

معالجة المعلوماتRR123564034LBخالد قاسم طالب668389
معالجة المعلوماتRR123563921LBبشير الياس اندراوس555114
معالجة المعلوماتRR123562872LBغالب جاد نصير548016
معالجة المعلوماتRR123562886LBعبير ظافر ابو ريشا549728



معالجة المعلوماتRR123563949LBزياد فايز سعيد531133
معالجة المعلوماتRR123563983LBعلي احمد صبرا1759216
معالجة المعلوماتRR123562841LBھاني مطانس الميرع547983
معالجة المعلوماتRR121826965LBخالد سليمان عبد الرحمن748347
معالجة المعلوماتRR121826925LBمحمد ھاشم الدباس748288
معالجة المعلوماتRR121826948LBغسان عبد الصمد العويتي800409
معالجة المعلوماتRR123562943LBحسن علي الموسوي555390
معالجة المعلوماتRR123562909LBمحمد حسن عميري549747

معالجة المعلوماتRR121827841LBطارق موسى سرحان2055872
معالجة المعلوماتRR121826801LBايلي يوسف نبھان855499
معالجة المعلوماتRR123562957LBابراھيم صالح شمعون257353

معالجة المعلوماتRR121826903LBتعھدات اكرم صادر1188871
معالجة المعلوماتRR121828008LBداوود نجار حسو2025918
معالجة المعلوماتRR123562912LBجمال حسين حسن554921

1755444ELECTRO CELLRR123563970LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123563952LBوصال قاسم جمعة564544
معالجة المعلوماتRR121827926LBمحمد سامر عصام سليق250680

معالجة المعلوماتRR121826815LBاديب عبد الحميد عياش1264377
معالجة المعلوماتRR123564025LBمحمد منير الحشيمي1840656
معالجة المعلوماتRR123564003LBمروان نبيل حريقة1766226
معالجة المعلوماتRR121826775LBكريكور كورك اروشيان479614

معالجة المعلوماتRR121828011LBفؤاد انطوان القسيس2086153
معالجة المعلوماتRR123563997LBابرھيم خالد الميس1766019
معالجة المعلوماتRR121827872LBشربل يوسف سعد2418276
معالجة المعلوماتRR121827886LBعلي احمد حرقوص1792850
معالجة المعلوماتRR121827912LBمؤيد القصيباتي250679
معالجة المعلوماتRR123562855LBحسين السيد علي الموسوي547971

معالجة المعلوماتRR121826832LBنجوى داوود عبد االحد1239113
معالجة المعلوماتRR121826951LBوصفى الخشروم80165

معالجة المعلوماتRR121826917LBطارق محمد الصباحي756232
معالجة المعلوماتRR121826979LBعبد الناصر احمد صالح الدين النحاس668763

معالجة المعلوماتRR121826885LBخالد اسعد سلمان1138010
معالجة المعلوماتRR121826894LBمحمد امين نعيم368037

معالجة المعلوماتRR121826934LBعلي حسين واكد1123398
معالجة المعلوماتRR123565349LBالنادي الصحي العائلي422064
معالجة المعلوماتRR121826789LBعلي حسن الفليطي للتجارة433509
معالجة المعلوماتRR123562930LBعمر صالح الدين سعيفان555115
معالجة المعلوماتRR123564493LBھشام محمد كمونية612763
معالجة المعلوماتRR121827095LBناصر عزت قرعوني701328
معالجة المعلوماتRR121826982LBربيع صالح شوا675176
معالجة المعلوماتRR121826996LBمحمد شفيق محمد خير الجاجة 300129
معالجة المعلوماتRR121827055LBفھد عبد الغني جحا646127
معالجة المعلوماتRR121827047LBسوسن عراجي543321
معالجة المعلوماتRR121827033LBمؤسسة جرجس يوسف يمين982880
معالجة المعلوماتRR123565471LBسمير فؤاد اسماعيل448711

معالجة المعلوماتRR123565057LBالياس جورج زغيب1371151
معالجة المعلوماتRR123565715LBابراھيم حسن الساروط355472



معالجة المعلوماتRR121827020LBاحمد بدوي طه608399
معالجة المعلوماتRR121827081LBحسين سروجي 634069
معالجة المعلوماتRR121827078LBعمر ماجد حجازي814114
معالجة المعلوماتRR121827064LBخالد حسن اسماعيل715666
معالجة المعلوماتRR121827118LBجورج الياس عقل811077

معالجة المعلوماتRR121827135LBربيع عراجي1109135
معالجة المعلوماتRR121827104LBنبيلة حسين عجرم543318
معالجة المعلوماتRR121827170LBمؤسسة غنطوس نجيب الحداد التجارية61090

معالجة المعلوماتRR121827016LBطالل محمد عزيز842596
معالجة المعلوماتRR121827002LBحسين احمد صوان991907

معالجة المعلوماتRR121827149LBاالن كورك باالزيان1009724
معالجة المعلوماتRR121827121LBفايز احمد البيروتي878587
معالجة المعلوماتRR121827166LBنجيب عبد النور سعادة934856
معالجة المعلوماتRR121827206LBمحمد خير محمد علي الزمار889278

معالجة المعلوماتRR121827197LBوسام كنعان الصقر1065363
معالجة المعلوماتRR121827183LBعبدهللا بسام الضاوي1102447
معالجة المعلوماتRR121827210LBصالح محمد امين السيد1071572
معالجة المعلوماتRR121827268LBھالة صالح الغزاوي1046527
معالجة المعلوماتRR121827245LBعماد شبلي العريان608378
معالجة المعلوماتRR121827271LBحسين محمود شوباصي868912
معالجة المعلوماتRR121827308LBخالد بھاء الدين حسن671311
معالجة المعلوماتRR123563060LBسالم حسن الحلبي216561
معالجة المعلوماتRR123563878LBفادي ندرة زالقط233305
252898LE COIN مطعم الرحاب و سناكRR123563524LBمعالجة المعلومات
معالجة المعلوماتRR123565701LBحسن يوسف فايق539975
معالجة المعلوماتRR123562719LBمنذر حسن ابراھيم291304
معالجة المعلوماتRR123565627LBغازي قاسم ذبيان529459

معالجة المعلوماتRR123565065LBفاضل سلمان سرحال1371138
معالجة المعلوماتRR123563590LBمحمد احمد الديراني244569
معالجة المعلوماتRR123564140LBبيار فارس جدعون209080
معالجة المعلوماتRR123562149LBشركة توما373542

معالجة المعلوماتRR123564771LBزاھر عبد العزيز صالح1550536
معالجة المعلوماتRR123565729LBنبيل نصري غلميه540132

معالجة المعلوماتRR123564737LBكارولين عدنان مھنا1621579
معالجة المعلوماتRR123565216LBابراھيم محمد ابو نمري1347635
معالجة المعلوماتRR123564405LBحسين عبد الحسن اسعد368965
معالجة المعلوماتRR123563714LBعبد الجليل قاسم الحشيمي216937
معالجة المعلوماتRR123553535LBمحمد عبد الرضا دباجة358672
معالجة المعلوماتRR123563113LBفضل محمد ابو جخ208899
معالجة المعلوماتRR123553544LBسامي لبيب عبد النور361888
معالجة المعلوماتRR123563025LBمحمد علي قاسم216357
معالجة المعلوماتRR123565825LBرامي عبد الرحيم الرفاعي126268
معالجة المعلوماتRR123553439LBاحمد سليم القادري209691
معالجة المعلوماتRR123562532LBعماد نعيم الشوفي211575
معالجة المعلوماتRR123563144LBعادل حسن المغربي185887
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معالجة المعلوماتRR123564238LBالتصلب اللويحي



معالجة المعلوماتRR123563855LBمكتب عبد اللطيف حسني صالح238033
معالجة المعلوماتRR123563833LBنديم سليم صدقة208720
معالجة المعلوماتRR123565202LBسھيل جرجس فرزلي639553
معالجة المعلوماتRR123562435LBكميل حبيب محروق373611
معالجة المعلوماتRR123563643LBرامز محمد حسن245261
معالجة المعلوماتRR123564326LBكمال ايلي كرم14489



     

 


