
اإلسمالرقم
شركة شغري لتاجير السيارات السياحية ش.م.م264057
علي احمد شبلي180016
جميل محمد بدوي584302
محمود حسن حمود902417
فاطمة عبد الحسن عز الدين235127
2E+06بسام خليل حمادة
1E+06وليد صايل ابو سمرا
2E+06لتاجير السيارات ش.م.م ADON شركة
مصطفى حسن نصر اهللا580903
1E+06شركة فارس كار لتاجير السيارات ش .م.م
3E+06باسم محمد غساني
1E+06سمر سمير بدوي
1E+06كامل محمود المحمود
1E+06عبداهللا علي منصور
2E+06احمد حسني عبد الغني
مدرسة امبيلایر كولدج170589
مدرسة اجيال المستقبل172280
يوسف محمود مديحلي546456
جمعية المبرات الخيرية دوحة االمام علي بستيات صور943613
1E+06شركة منانا سيراميكا ش.م.م
2E+06BANDA - علي احمد حرقوص
2E+06الصليب االحمر اللبناني - صور
2E+06ثانوية ستارز كولدج
1E+06محمد محمود زكور
1E+06حسان حسام فقيه
1E+06محمد حسام فقيه



طارق ابراهيم النقيب978389
2E+06شريف عبد اهللا اوزعر
مؤسسة االقليم للوازم الطبية16979
يوسف علي الزعتري81009
محمد ابراهيم الحريري78507
محمد علي الزعتري81036
غازي سعد الدين الزعتري81038
محمد عصام عبد الغني البساط84808
عمر محمود دندشلي84215
عبد الرحمن علي الزعتري81031
منير محمد بشير البابا87778
فادي خير الدين كوجو87853
زياد محمود دندشلي84212
مصطفى عيد اديب الصباغ87727
وليد ضاهر ماضي175013
ورثة احمد محمد المصري285741
غولدن هوليديز167893
عنان عبد الرحمن الحاج ابراهيم530990
رائف عبد الوهاب الشامي193161
حسين علي قطيش241527
هالل حسن الجردلي294356
محمود فرج اسماعيل عبد العزيز553148
مصطفى عبد الرحمن كنعان689650
حاتم محمود قمح704054
ناجي عبد السالم عفارة579872
محمد امين زكريا غبوره706488
1E+06جان وديع مشنتف



2E+06محمد كنج كنج المحمد
2E+06ريمه عبد الحسن نجم
2E+06ماهر سعيد دهشي
3E+06ورثة عاكف معروف عثمان
ايمن عدنان الحاج حسين187960
 محمد سعد الدين شبو588700
شركة يونس عيد و شركاه598809
3E+06علي احمد توفيق
عبد اللطيف احمد المجذوب79081
احمد وفيق محمد الحريري80804
سعادات محمود رق البخور اوزعر87456
يحي خضر المصري164185
حيدر حسن شعالن106604
حسن فضل صالح621142
خليل ابراهيم مارديني258672
2E+06سامي زياد عبد اهللا
2E+06حسن جميل عكوش
2E+06اسامة علي فياض
طه مصطفى معالقجي عكاوي154858
علي حبيب حسون224579
نبيه جرجي عبود172061
ابراهيم عبد اهللا سليم15216
احمد عزت مصطفى كنعان15825
احمد سامي محي الدين حنينة168814
علي عبد اللطيف البربير107010
شركة خليل محي الدين الحريري وشركاه التجارية236094
قاسم  حسين غدار251193



ايمان شكري المغربي90094
ياسر علي عنتر99129
1E+06علي ابراهيم خليل
هاني علي خليفة255520
لينا مارون انطون520152
رياض علي فرحات566296
2E+06موسى كامل مكي
2E+06.MARIA FISH MARKET CO S.A.R.L شركة ماريا ألسواق السمك ش.م.م
لما صبحي الحاج حسين260428
محمد خليل البيطار541888
نزيه محمود صالح964818
قاسم حسين سرحان648162
توفيق مارون سمعان816371
2E+06عالء سامي هالل
2E+06محمود محمود مشموشي
2E+06شركة داش غروب ش.م.م
2E+06شركة اهلنا ش.م.م
فؤاد وفيق حنينة16074
محمد علي غنام182371
محمد حسن خليفة90092
غالب علي كنيار150608
حازم عدنان الحاج حسين187964
بسام محي الدين سنجر570569
3E+06سليم فايز حمادي
3E+06صالح يوسف الصادق
3E+06محمود احمد دحوير
3E+06احمد محمود النابلسي



3E+06احمد محمود النابلسي
3E+06غسان احمد النابلسي
3E+06حسام محمد الشماس
3E+06هيفاء قاسم فرحات
3E+06ZEIN GROUP ش.م.م
3E+06زكريا احمد فاعور
3E+06محمد علي النابلسي
3E+06خضر احمد نحولي
3E+06علي محمد شكر
3E+06محمود محمد العيسوي دقلجية
3E+06حسين محمد عبد الكريم
3E+06علي حسين خليفة
3E+06كامل محمد يونس
3E+06خليل حسن رحال
3E+06عادل نصر غصين شراكة فعلية مع محمد عادل غصين
3E+06احمد علي كوثراني
3E+06ورثة محي الدين سعد الدين السن
3E+06كامل محمد ليال
3E+06رضا موسى بريش
3E+06محمد سليم حيدر
3E+06محمد نعيم نصار
3E+06سعد الدين محمد الحريري
3E+06محمد حسين خليفة
3E+06نيفين محمد يونس
3E+06محمد حسن شري
3E+06محمد عادل ابو سيدو
3E+06وفيق خضر الدنان



3E+06كمال عمر موسى
3E+06محمد احمد صالح
3E+06جمال نايف محمود
3E+06احمد خليل عيد


