
رقم البريد المض رقم المكلف اسم المكلف
RR0096472 330962 احمد سليم صا
RR0096472 وفيق قاسم السي367678
RR0096472 حنا عبدين قص367760
RR0096472 كيفورك سيمون367902
RR0096472 368201 فؤاد الياس الس
RR0096472 373516 فارس ابراھيم
RR0096472 373548 فيوليت أيوب أ
RR0096472 كميل حبيب مح373611
RR0096472 جوليات خليل و415414
RR0096472 انطوان جورج415809
RR0096472 418345 جوزيان ليوبول
RR0096472 418965 جان الياس تنو
RR0096472 423916 علي نصرات 
RR0096472 أحمد محمد ھاج2711909
RR0096472 13744 ادمون خليل ع
RR0096473 سمير عبده شبل14084
RR0096473 14335 انطوان سليم م
RR0096473 البير نجيب حد14408
RR0096473 جوزف عادل س14529
RR0096473 125860 ھوديفكو
RR0096473 شركة الكفاءات182241
RR0096473 بروميدكس ش208524
RR0096473 ذي بردج ش م211019
RR0096473 220476 وود اند ستايل
RR0096473 ھيربا فارما ش233083
RR0096473 شركة صاج كا301038
RR0096473 شركة دعبول و331107
RR0096473 1249143 اتش اند اتش ف
RR0096473 1365199 A.G GROUP للتجارة العامة والتعھدات والمقاوالت واالستثمارات
RR0096473 ھيربا فارما ش1376668
RR0096473 1876244 الورا لتأجير ال
RR0096473 خليل مراد مينا146746
RR0096473 عفيف سليم القا147604
RR0096473 جورج جوزف147657
RR0096473 184885 عماد جورج م
RR0096473 نقوال سمير الش206714
RR0096473 208055 جورج عوض
RR0096474 209621 فاطمة محمد م
RR0096474 رضا يوسف ھ209902
RR0096474 238555 جھاد عبد الكر
RR0096474 جوزف طانيوس236441
RR0096474 غسان مجيد حم236362
RR0096474 نبيل ھاني المو236424
RR0096474 محسن جميل ال211482
RR0096474 روزا اكيرا مو211684
RR0096474 محمد يونس ابو213769
RR0096474 محمد علي قاس216357
RR0096474 فريد جرجس غ216982
RR0096474 216994 لويس جرجس
RR0096474 ھنري عزيز ز227921



RR0096474 جورج عزيز ز227922
RR0096474 45510 مؤسسة بشارة
RR0096474 شركة ابورجاس45524
RR0096474 شركة بروديس216974
RR0096474 244231 شبيبكو
RR0096474 250678 شركة القصيبات
RR0096474 283313 شركة نقليات ا
RR0096474 احمد محمد الفر451073
RR0096474 انطوان جورج453243
RR0096474 احمد عبد القادر453313
RR0096475 جوزف طانوس463628
RR0096475 465220 حسن عبد هللا ا
RR0096475 امين ابراھيم ط532158
RR0096475 539485 مصطفى علي
RR0096475 539691 نجال عدنان الق
RR0096475 جوزف انطوان541677
RR0096475 برنار وھيب ش730491
RR0096475 800165 وصفي علي ال
RR0096475 خديجة مھدي ب826115
RR0096475 داود سليمان فر844417
RR0096475 ايلي يوسف نبھ855499
RR0096475 دعد نجيب سعد871217
RR0096475 564544 وصال قاسم ج
RR0096475 نافذ نايف خض588433
RR0096475 547963 سامية جميل اب
RR0096475 547983 ھاني مطانس ا
RR0096475 سليمان خليل ص547926
RR0096475 احمد محمد الز284329
RR0096475 منى حسن فرح241988
RR0096475 منصور انطوان244523
RR0096475 244750 عثمان احمد س
RR0096476 حسن نايف بلو246352
RR0096476 محمد سامر عص250680
RR0096476 بشار عادل خز250952
RR0096476 252228 زياد ديب صال
RR0096476 252342 طوني سليمان
RR0096476 محمد قاسم احم252964
RR0096476 االميرة يارا اح254526
RR0096476 نصر الدين مح259664
RR0096476 ايلي ريمون سر259871
RR0096476 261502 محمد فايز عر
RR0096476 موسى راجي ر266742
RR0096476 شوقي مصطفى269370
RR0096476 الياس غنام طال270431
RR0096476 ادوار خليل شم270450
RR0096476 جورج جان مھ290201
RR0096476 ماري شھدا شھ292770
RR0096476 محمد توفيق ح293129
RR0096476 294563 محمد حسين ال
RR0096476 جان جرجس ز298086
RR0096476 محمد عدنان بش300446



RR0096476 ناصر مرھج م303064
RR0096476 307378 محمد ياسر عل
RR0096476 310636 محمد محمود ا
RR0096476 312288 نجيب سامي ال
RR0096476 1755444 ميشال نمر رم
RR0096476 1759216 علي احمد صب
RR0096476 1777495 علي بسام زيدا
RR0096476 بالل عصام عب1820268
RR0096476 زياد عارف ابو1838009
RR0096476 فؤاد انطوان الق2086153
RR0096477 1046527 ھالة صالح الغ
RR0096477 وسام كنعان الص1065363
RR0096477 1102447 عبد هللا بسام ال
RR0096477 1112299 ميشال جان ري
RR0096477 ياسين احمد شھ1113683
RR0096477 علي حسين واك1123398
RR0096477 اكرم محمد ص1188871
RR0096477 1190505 جورج فارس ا
RR0096477 زھير بدر الدين1236756
RR0096477 قاسم محمد عر1257786
RR0096477 طارق توفيق م1317311
RR0096477 الياس جورج ز1371151
RR0096477 1429109 عمر محمد اما
RR0096477 محمود فايز ص1441473
RR0096477 جورج بطرس1632089
RR0096477 2810106 نجيب وديع تو
RR0096477 1505243 طوني ابراھيم
RR0096477 عبد الناصر عب1810576
RR0096477 215037 اندره اميل مط
RR0096477 191313 عمر احمد صا
RR0096478 شركة ايكرز ش1428663
RR0096478 سمير خليل مز932255
RR0096478 ھشام حيدر الط1806742
RR0096478 جمال عبد الرح1129082
RR0096478 365459 حسن طعان دن
RR0096478 1921561 سامي ضاھر ا
RR0096478 ابراھيم أحمد ص2809915
RR0096478 اديب قيصر ابو436755
RR0096478 زياد نبيه الھاش14597
RR0096478 بارادي سان ج46637
RR0096478 296586 مروان ادمون
RR0096478 1786752 فايز عبد الكري
RR0096478 عاھد سميح الر44997
RR0096478 852613 ايلي اسعد التن
RR0096478 شفيق سليمان ش236326
RR0096478  جورج جان مل
RR0096478 شركة حاج بال1184492
RR0096479 ماھر خالد عمر323137
RR0096479 نبيل نايف الخو852056
RR0096479 ماري نويل فيك1279828
RR0096479 140396 علي حسين رب



RR0096479 1164217 علي احمد زري
RR0096479 محمد ابراھيم ص1472270
RR0096479 ميشال موريس14267
RR0096479 فؤاد جوزف ص46159
RR0096479 شركة سماحة ل1617130
RR0096479 1814796 جميل عبدو خل
RR0096479 288138 حنا موسى شم
RR0096479 ربيع احمد جمع303288
RR0096479 شركة روتس ش349089
RR1392242 172820 علي محمد القا
RR1392243 غنوة موسى س513492
RR1392244 1654741 ظافر سالم زع
RR1392244 اليس جميل سم1580852
RR1392244 خليل الياس رم1416865
RR1392244 حسين علي زر1164215
RR1392244 234035 شربل منصور
RR1392245 2578473 خالد نايف شھا
RR1392245 284802 وھبي حسين ال
RR1392246 جان يوسف غا2905232
RR1392247 1947321 ايلي رفيق الحا
RR1392247 سامي جعفر الع14679
RR1392247 حسام محمود م1699643
RR1392248 مصطفى محمو287619
RR1392248 فيكين ابراھيم ت224478
RR1392248 849342 يوسف سعيد ال
RR1392248 227757 ندى مصطفى
RR1392248 233204 وائل حسين الب


