
بعلبك الهرملالوحة الضريبية:

1/1/2010سنة التكليف من:

31/12/2013سنة التكليف الى:

المبلغنوع الضريبةاإلسمالرقم

     5,060,000انتقالاكرم مصطفى مرتضى14550

        568,000انتقالعلي حسن زين العابدين الحسيني32435

        587,000انتقالتوفيق علي العزير38871

        200,000انتقالطوني الياس الدروبي206872

     2,652,000انتقالعلي عيسى برو289375

   16,577,000انتقالعلي عبد الرؤوف بحلق292093

        827,000انتقالمحسن محمد فرحات471750

        219,000انتقالصالح محمد جانبيني520898

   17,363,000انتقالحسين عبد الرؤف بحلق556657

        754,000انتقالايهاب محمد اسامة الرفاعي588450

     7,684,000انتقالوائل عبداهللا الحسيني685592

        235,000انتقالفوزي عزيز قرعة856127

     9,767,000انتقالغنوة محمد الحسيني883547

        616,000انتقالحاتم جورج مسلم962566

     1,139,000انتقالحسين محمود الشل968116



     9,799,000انتقالرياض سعد اهللا العرجا1009759

   15,975,000انتقالمطانوس بديع التوم1182624

     3,131,000انتقالبيار نوفل حبشي1340664

        683,000انتقالخديجة ابراهيم شحيتلي1377765

        708,000انتقالهند صالح الرفاعي1498670

        568,000انتقالعاطفه حسن الحسيني1519740

        415,000انتقالمناف علي الخرفان1527661

        432,000انتقالهبة محمد اسامه الرفاعي1550833

   15,300,000انتقالزينب السيد حيدر مرتضى1588345

     5,742,000انتقالرندا مصطفى مرتضى1588356

     6,180,000انتقالحيدر مصطفى مرتضى1588360

     6,180,000انتقالياسر مصطفى مرتضى1588363

     2,116,000انتقالسلمان محمد زغيب1612766

        200,000انتقالمريم يعقوب كفوري1686180

     2,023,000انتقالزينب كامل ناصر1705782

     1,827,000انتقالعاصم خضر صلح1740091

        332,000انتقالمحمود موسى الجمال1749223

        200,000انتقالعدويه محمد توفيق الرفاعي1774438

        220,000انتقالانطوانيت هيكل افرام1855112

        200,000انتقالمحمد عبد الحفيظ الشمالي1984868

     3,625,000انتقالندين عبد اهللا الحسيني ناصر2020253



        200,000انتقالبشارة نجيب مطر2088554

     8,793,000انتقالفاطمة حسين حسين2114166

        200,000انتقالصبحية علي شلحة2131154

     3,150,000انتقالمحمد زين العابدين حسن الحسيني2133838

        568,000انتقالنوال زين العابدين حسن الحسيني2134470

        568,000انتقالفاطمة زين العابدين حسن الحسيني2134478

        568,000انتقالرحمة زين العابدين حسن الحسيني2134488

        791,000انتقالزكريا محمد حسين2146531

        377,000انتقالقاسم علي شكر2171548

        200,000انتقالقاسم محمد سكريه2209438

        753,000انتقالسامي يوسف كيروز2245848

     1,637,000انتقالسعداهللا ديب قيس2248409

        200,000انتقالعبد الناصر محمود سكرية2259010

     5,687,000انتقالليلى نقوال حداد2434462

        891,000انتقالاحمد نواف المصري2474466

     1,892,000انتقالجاد محمد اسامه الرفاعي2572100

        400,000انتقالصافي حسين حمية2586002

        260,000انتقالسكنة سعداهللا امهز2615915

        483,000انتقالهند عثمان الجبه2695801

        329,000انتقالعباس تقي عساف2774462

     4,605,000انتقالخضرة مصطفى المصري2774482



        527,000انتقالفهيمة محمد العزير2794121

     2,400,000انتقالمحمد علي العزير2805623

     2,276,000انتقالسامي احمد الضيقة2819165

     7,684,000انتقالاحمد عبد اهللا الحسيني2836291

     3,615,000انتقالفريزة ابراهيم الرفاعي2878809

        432,000انتقالنسرين محمد الرفاعي2878812

        100,000انتقالكفاح حسن رعد2895219

644000ضريبة دخلشركة هرمس ش.م.م13324

5000000ضريبة دخلشركة المجموعة للصناعات الخشبية13367

400000ضريبة دخلمحمد علي ايوب13619

400000ضريبة دخلحسن علي عبداهللا14481

400000ضريبة دخلماريا سالفوف بوبوفا14674

400000ضريبة دخليحيى عبد اهللا جبلي14684

400000ضريبة دخلنبيل محمد الحاج سليمان14851

0ضريبة دخلمحمد حيدر حيدر14879

8312000ضريبة دخلسوسن عبد الرحمن سكرية14917

2000000ضريبة دخلشركة االزدهار التجارية (تضامن)45407

400000ضريبة دخلمحمد ابراهيم الموسوي45417

400000ضريبة دخلفاطمة حسين الموسوي45424

400000ضريبة دخلمريم محمد الموسوي45431

2500000ضريبة دخلالشركة المالية للصيرفة45641



500000ضريبة دخلشركة آرام للتعهدات والتجارة45764

100000ضريبة دخلعلي محمد اللقيس46231

400000ضريبة دخلفيصل حمد فرحات46344

1556000ضريبة دخلشركة بلكجيان للصناعة والتجارة46786

200000ضريبة دخلميشال يعقوب بلكجيان46818

200000ضريبة دخليعقوب ميشال بلكجيان46840

200000ضريبة دخلرامي ميشال بلكجيان46862

200000ضريبة دخلجوني ميشال بلكجيان46869

200000ضريبة دخلداني ميشال بلكجيان46879

4000000ضريبة دخلشركة الربيع للصناعة والتجارة ش.م60961

400000ضريبة دخلعبد اهللا محمد الحنش63506

100000ضريبة دخلمهدي قاسم مظلوم73306

223000ضريبة دخلعادل عبد اهللا مرتضى73485

120000ضريبة دخلسعد اهللا حسن الصلح80184

400000ضريبة دخلتوفيق محمد زعيتر96668

594000ضريبة دخلحسين علي الزين96701

400000ضريبة دخلغادة مشهور دندش113398

400000ضريبة دخلكرم علي ايوب125872

400000ضريبة دخلعلي ابراهيم عساف125889

200000ضريبة دخلعلي سليمان نزها125963

320000ضريبة دخلعبدالناصر مصطفى عثمان125970



500000ضريبة دخلمؤسسة اماتكس للتجارة العامة126161

100000ضريبة دخلنصري محمد امهز126217

100000ضريبة دخليوسف محمد امهز126220

400000ضريبة دخلعدنان علي مدلج149655

1861000ضريبة دخلمحمد احمد الموسوي159394

400000ضريبة دخلغيث حكمت سمعان161778

3000000ضريبة دخلشركة علي حسن التجارية176472

400000ضريبة دخلحمد عباس شكر176753

400000ضريبة دخلاحمد قاسم الطفيلي176820

560000ضريبة دخلحسين عباس االحمد176849

852000ضريبة دخلعلي محمد العيتاوي177394

860000ضريبة دخلعلي حسين مظلوم177529

640000ضريبة دخلمحمد حسن خزعل182277

400000ضريبة دخلمحسن جعفر الموسوي191353

600000ضريبة دخلخالد عبد اهللا عيط192882

431000ضريبة دخلاحمد مصطفى محي الدين192947

240000ضريبة دخلمصطفى مهدي المنيني202041

400000ضريبة دخلحسين محمد الفليطي206452

320000ضريبة دخلعلي محمد الهق208182

240000ضريبة دخلحسن عبد الرحيم المصري208277

1726000ضريبة دخلوفيق علي ناصر208462



400000ضريبة دخلمنير محمد رشيد الرفاعي208746

400000ضريبة دخلحسن علي حعفر209281

80000ضريبة دخلاحمد محمد سكرية209388

210000ضريبة دخليوسف محمد غنام(ورثة)209565

160000ضريبة دخلعبد اهللا مصطفى باقي209600

400000ضريبة دخلحسن صالح الطفيلي209641

80000ضريبة دخلذيب اسعد الخوري209765

160000ضريبة دخلناصر العرب عوض جانبين210022

160000ضريبة دخلانور جرجس عبود210030

200000ضريبة دخلمحمد سعد اهللا المقداد210504

80000ضريبة دخلجميل مسعود خليل210526

80000ضريبة دخلمحمود خالد عوده210815

100000ضريبة دخلعماد محمد كنعان210834

160000ضريبة دخلعلي ضاهر شومان211108

160000ضريبة دخلمحمد حسين الحاج حسن211232

400000ضريبة دخلمحمد عبد المجيد الحجيري211297

400000ضريبة دخلعلي حسن ناصر211371

400000ضريبة دخليوسف محمد كسر211739

80000ضريبة دخلنبيل محمد شاويش212059

160000ضريبة دخلعثمان شهاب اسماعيل212326

160000ضريبة دخلعبد الكريم محمد محي الدين212459



160000ضريبة دخلعلي محمد ناصر الدين213138

160000ضريبة دخلعلي حسن علي الزين213454

160000ضريبة دخلعلي حسين صالح213993

80000ضريبة دخلحسين عبد علي سيد احمد215540

200000ضريبة دخلحسين علي طه215636

240000ضريبة دخلعبد المناف علي شعيب215994

1011000ضريبة دخلجورج سليم الحداد216667

30000ضريبة دخلمحمد ناصر يوسف سكرية217765

400000ضريبة دخلمهدي نايف الحالني218127

480000ضريبة دخلاحمد محمد منذر221338

3962000ضريبة دخلجمال احمد عرفات223035

2625000ضريبة دخلجهاد غالب جمال الدين223120

400000ضريبة دخلمحمد حمد قيس231487

400000ضريبة دخلماركريت طوروس ايفازيان عيدازيان233158

400000ضريبة دخلصادق حويشان الدبس233307

237411NUE 2500000ضريبة دخلشركة الجادة الخامسة ش.م.م

400000ضريبة دخلعباس غازي مرتضى242341

400000ضريبة دخلمهدي علي شداد243266

240000ضريبة دخلخليل محمد حوري243417

400000ضريبة دخلبدر رزق علي244226

400000ضريبة دخلخالد ابراهيم الفليطي244519



400000ضريبة دخلرزق زايد علي244532

704000ضريبة دخلهيثم محمد صالح الرفاعي244846

400000ضريبة دخلاحمد علي مظلوم244913

400000ضريبة دخلقاسم محمد طبيخ244937

400000ضريبة دخلقاسم محمد الجمال245077

400000ضريبة دخلمحمد نجيب الديراني245196

400000ضريبة دخلاحمد حسن اللقيس245424

500000ضريبة دخليوسف عارف االحمد245669

18028000ضريبة دخلمحمد انور االتات246796

300000ضريبة دخلعلي دمر عوض المقداد247579

400000ضريبة دخلدمر عوض حسين المقداد247581

100000ضريبة دخلمحمد عبد العزيز مصطفى247695

640000ضريبة دخلشحاده علي حلوم247765

400000ضريبة دخلخليل متري حبشي248884

400000ضريبة دخلعماد حسين الحاج حسن249351

400000ضريبة دخلعدنان محمد محمد249372

400000ضريبة دخلحسن يوسف شكر250242

400000ضريبة دخلماهر حسن رعد250310

400000ضريبة دخلمحمد حسين شلحة250820

400000ضريبة دخلرحاب فرحان مظلوم251711

400000ضريبة دخليوسف حسين شكر251864



400000ضريبة دخلعلي حسن منذر252467

400000ضريبة دخلحسين محمود حلوم252664

80000ضريبة دخلشربل سامي جعجع252859

400000ضريبة دخلمحمد عبد اهللا سيد احمد253219

160000ضريبة دخلصبحي حسين شرف253542

400000ضريبة دخلمحسن علي الموسوي254146

386000ضريبة دخلمصطفى قاسم غصن255886

400000ضريبة دخلاسعد جعفر الموسوي259187

5558000ضريبة دخلخليل مصطفى ياغي259453

1560000ضريبة دخلعماد علي االحمر259689

320000ضريبة دخلصبحي محمد النابوش259703

400000ضريبة دخلعلي محمد الحجيري260214

400000ضريبة دخلمحمود حسين عودي260217

400000ضريبة دخلاحمد علي كرنبي260303

400000ضريبة دخلمحمد محمود اللقيس260502

200000ضريبة دخلخليل عباس طه260603

320000ضريبة دخلعاكف محمد مظلوم260837

400000ضريبة دخلحسن عبد علي االحمر260905

400000ضريبة دخلعصام عباس شداد261270

3281000ضريبة دخلعلي عبد اللطيف صالح261559

400000ضريبة دخلحاتم فؤاد عبداهللا261821



400000ضريبة دخليوسف مخايل ليشع261831

74000ضريبة دخلحسن علي الموسوي261849

400000ضريبة دخلمحمد مهدي البرجي264677

400000ضريبة دخلمحمد علي شرف264945

640000ضريبة دخلحسن محمد نصار267140

80000ضريبة دخلحسين عبد الكريم المصري267188

160000ضريبة دخلحسين محمد مشيك267224

400000ضريبة دخلعلي حسين شرف267604

160000ضريبة دخلمحمد اسامة عبد الرحمن الرفاعي(و268432

3425000ضريبة دخلورثة محمد اسامة عبد الرحمن الرفا268433

320000ضريبة دخلنزار السيد موسى عثمان268650

400000ضريبة دخلنبيل ملحم فيتروني268659

80000ضريبة دخلحسين علي صلح269588

670000ضريبة دخلجمال محمود ابو ضاهر270465

400000ضريبة دخلمهدي عباس عباس271026

400000ضريبة دخلاحمد صالح مظلوم272814

80000ضريبة دخلرفيق حمد صالح277576

200000ضريبة دخلسعد اهللا توفيق فرحات277822

560000ضريبة دخلسعد محمد الخطيب277832

100000ضريبة دخلأال ليونيد طه278339

200000ضريبة دخلعلي احمد صالح278629



904000ضريبة دخلعلي احمد شحادي282033

80000ضريبة دخلفضل اهللا صالح البزال282065

160000ضريبة دخلمحمد احمد محمد زيدان282114

120000ضريبة دخلاسعد علي الطفيلي282134

240000ضريبة دخلحسن ابراهيم الزين282159

160000ضريبة دخلمحمد خالد سكرية282165

240000ضريبة دخلخالد المال عثمان282186

240000ضريبة دخلعادل خطار عواضة282187

50000ضريبة دخلعباس ابراهيم الرفاعي282207

400000ضريبة دخلمحمد عبده جمال الدين282208

240000ضريبة دخلخليل حسين اللقيس (ورثة)282209

160000ضريبة دخلعلي رستم عبد اهللا282241

160000ضريبة دخلعبد الرحيم محمد عساف282307

80000ضريبة دخلعبد الرزاق احمد الرفاعي282331

160000ضريبة دخلرضا يوسف رعد282345

160000ضريبة دخلعلي محمد الضروبي282378

80000ضريبة دخلعبد اهللا ابراهيم رعد282457

80000ضريبة دخلغازي عبد الكريم ايوب282476

80000ضريبة دخلزين صالح عثمان282496

240000ضريبة دخلعبده مصطفى صلح282512

240000ضريبة دخلحسن حسن االحمر (ورثة)282616



320000ضريبة دخلعثمان قاسم صلح282619

860000ضريبة دخلعلي محمد عبد اهللا الحاج حسن282622

240000ضريبة دخلعدنان مرعي الجبة282628

240000ضريبة دخلحسن علي المنيني (ورثة)282634

430000ضريبة دخلاحمد حسين الحجيري282635

240000ضريبة دخلعدنان محمد صالح عثمان282652

200000ضريبة دخلحسن ملحم عواضة282706

240000ضريبة دخلعلي محمد علي الرفاعي282863

240000ضريبة دخلحسين علي المنيني282864

320000ضريبة دخلغازي محمد الدبس282889

80000ضريبة دخلابراهيم خليل يزبك282905

640000ضريبة دخلابراهيم علي دياب282915

920000ضريبة دخلنقوال ابراهيم ابو حيدر283038

320000ضريبة دخلاحمد ابراهيم العوطة283091

80000ضريبة دخلحمزة عبد اهللا طبيخ283103

80000ضريبة دخلاحمد حسن فالحة283104

80000ضريبة دخلاحمد راغب امهز283112

860000ضريبة دخلسامية حسين ضاهر283179

240000ضريبة دخلاحمد مصطفى المنيني283196

320000ضريبة دخلشحادة محمد فرحات283199

80000ضريبة دخلسامي محمد يحفوفي283212



160000ضريبة دخلاسعد محمد شيرازي283223

80000ضريبة دخلعبده علي خليل جمال الدين283227

320000ضريبة دخلعدنان محمد زنيط283233

160000ضريبة دخلعلي مصطفى زيدان283281

80000ضريبة دخلجرجس جوزف الرعيدي283287

80000ضريبة دخلشعالن ابراهيم رعد283328

1060000ضريبة دخلقاسم احمد الطفيلي283358

160000ضريبة دخلمحمد احمد مكية283397

80000ضريبة دخلجميل اسعد عباس (ورثة)283398

430000ضريبة دخليوسف علي ابو شالة283527

80000ضريبة دخلمحمد عبد اهللا رعد283531

160000ضريبة دخلمحمد علي صالح الرفاعي283548

240000ضريبة دخلمحمد قاسم المنيني283565

160000ضريبة دخلمحمد وهبي عساف283584

560000ضريبة دخلمحمود قاسم المنيني283591

40000ضريبة دخلمحمود كامل الرفاعي283594

440000ضريبة دخلمصطفى علي شقير283805

240000ضريبة دخلمصطفى محمد عثمان283807

240000ضريبة دخلمنيف علي الزين283815

1440000ضريبة دخلنايف حسن الطفيلي283836

1375000ضريبة دخلنوفل مجيد حبشي283861



80000ضريبة دخلتامر احمد عرار286537

18021000ضريبة دخلعلي عبدو جعفر288102

400000ضريبة دخلمحمد حسن ابو حمدان288942

400000ضريبة دخلاحمد محمد الدلباني289330

80000ضريبة دخلعلي عيسى برو289375

200000ضريبة دخلعلي محمد مهنا الحاج حسن289379

480000ضريبة دخلعلي مصطفى ناصر289382

860000ضريبة دخلفضل نايف المولى289643

80000ضريبة دخلقبالن نجيب عون289649

80000ضريبة دخلمحمد سليمان المسلماني289681

80000ضريبة دخلمحمد علي البزال289697

160000ضريبة دخلياسين عيسى كرم289780

120000ضريبة دخلحسن ضاهر يزبك289814

80000ضريبة دخلحسن علي الحسيني289820

320000ضريبة دخلحسن علي عثمان289828

320000ضريبة دخلحسن محمود فالحة289832

160000ضريبة دخلحسين اسماعيل هاشم289841

160000ضريبة دخلحسين محمد بيان289856

160000ضريبة دخلحسين نايف طراف289865

320000ضريبة دخلفوزي حسن فرحات290051

120000ضريبة دخلقاسم محمد عساف290078



200000ضريبة دخلكهرمان محمد شيرازي290080

80000ضريبة دخلرعد يوسف رعد290126

226000ضريبة دخلزين عبد اهللا مرتضى290145

400000ضريبة دخلاحمد ابراهيم بزال290154

120000ضريبة دخلحسين علي ابراهيم عساف290198

80000ضريبة دخلاسعد حسين بزال290214

80000ضريبة دخلمحمد حسن عثمان290275

160000ضريبة دخلمحمد صالح رعد290286

320000ضريبة دخلحاتم مجيد شمص290290

560000ضريبة دخلحبيب جرجس عبود290293

2293000ضريبة دخلمحمد علي الطفيلي290295

240000ضريبة دخلمحمد علي مصطفى شمص290299

80000ضريبة دخلمحمد مشهور صلح290303

160000ضريبة دخلمحمود علي ابو ضاهر290315

40000ضريبة دخلمصطفى عقيل الطفيلي290323

320000ضريبة دخلمصطفى محمد علي شمص290327

240000ضريبة دخلمصطفى محمد علي مرتضى290331

160000ضريبة دخلنزيه محمد رعد290346

80000ضريبة دخلحسين عبد االمام نزها290360

160000ضريبة دخلخالد احمد ابو قاسم290401

80000ضريبة دخلخالد مصطفى باقي290416



160000ضريبة دخلخليل حسين بزال290435

430000ضريبة دخلرياض حسن الحجيري290439

80000ضريبة دخلاحمد زكي النابوش290500

80000ضريبة دخلهاني عبد علي النمر290525

160000ضريبة دخليوسف خطار عواضة290555

240000ضريبة دخلسليمان علي الخرفان290569

860000ضريبة دخلعبدو مصطفى حسين عز الدين290587

80000ضريبة دخلصبحي حسين عثمان290590

400000ضريبة دخلحسين حسن شكر291327

400000ضريبة دخلجهجاه محمد جعفر291702

400000ضريبة دخلفادي محمود حويجي292775

400000ضريبة دخلاحسان علي ياسين293082

710000ضريبة دخلبسام عبد العزيز وهبي293105

400000ضريبة دخلاحمد موسى محيسن294008

400000ضريبة دخلحيدر حسن حبيب295180

400000ضريبة دخلعبد الكريم ديب الديراني296139

100000ضريبة دخلفرحان رفيق اسماعيل297452

12421000ضريبة دخليعقوب ماجد امهز299943

100000ضريبة دخلصالح سامي زغيب301024

256000ضريبة دخلجو عاطف حرب301206

400000ضريبة دخلعبد المنعم محمد الحجيري303694



400000ضريبة دخلسامية احمد علي سليم303989

443000ضريبة دخلالياس ابراهيم مشرف308123

400000ضريبة دخلهارون حسين شلحة308977

160000ضريبة دخلعلي حسين سمعان310675

360000ضريبة دخلحسن محسن الموسوي310887

8622000ضريبة دخلعلي حسن يونس311118

400000ضريبة دخلالياس انطوان الكالس311406

160000ضريبة دخلفؤاد فارس عوض315512

160000ضريبة دخلحسن علي جعفر315750

300000ضريبة دخلمازن احمد سكرية318042

160000ضريبة دخلحسن عباس السبالني319808

200000ضريبة دخلمحمد عباس المولى319824

400000ضريبة دخلجهاد توفيق سلمان320265

160000ضريبة دخلعماد محمد بدر الدين323338

400000ضريبة دخلاكرم ملحم الفيتروني323895

200000ضريبة دخلسمعان يوسف ليشع323939

480000ضريبة دخلمحمد سعيد درغام324366

440000ضريبة دخلفؤاد رشيد الرفاعي324420

240000ضريبة دخلشفيق احمد شلحة324500

120000ضريبة دخلحسين علي مرتضى324996

240000ضريبة دخلحيدر احمد يعقوب325031



300000ضريبة دخلعبد اهللا حسين يزبك325138

80000ضريبة دخلعدنان مهدي زعيم325560

240000ضريبة دخلعبد الكريم حسين شبشول325593

80000ضريبة دخلالياس فؤاد قرعة325936

240000ضريبة دخلسالم صالح االحمر327394

400000ضريبة دخلعلي عبد اهللا العجمي327520

200000ضريبة دخلاحمد علي اصفهاني327750

480000ضريبة دخلعبد اهللا خليل خرفان (ورثة)327763

320000ضريبة دخلخالد عبده العيط327807

320000ضريبة دخلحسن محمد كنعان327813

640000ضريبة دخلرياض توفيق الصلح328512

638000ضريبة دخلعمر ابراهيم الصلح329077

160000ضريبة دخلعمار احمد عثمان330341

640000ضريبة دخلعلي عبد االمير عساف330410

240000ضريبة دخلرفيق اسماعيل االحمر330441

400000ضريبة دخلأنا ماريا خوان فرنسيسكو بيريز (مد330984

400000ضريبة دخلعلي حسين نزها347384

80000ضريبة دخلقاسم احمد عطيه348866

400000ضريبة دخلجميل محمود اللقيس361930

100000ضريبة دخلعلي ابراهيم مرتضى361947

400000ضريبة دخلعليا علي صابر363020



400000ضريبة دخلمحمد حمد صابر363030

2000000ضريبة دخلشركة صابر وعليا التجارية363040

400000ضريبة دخلحاتم فؤاد عبد اهللا363053

2000000ضريبة دخلشركة ساري للتجارة العامة و المقاوال363085

400000ضريبة دخلعلي سليمان شكر367008

930000ضريبة دخلعلي ديب االشهب367620

780000ضريبة دخلعلي ديب االشهب367622

400000ضريبة دخلحسين محمد مراد367845

400000ضريبة دخلطالل حسن المنذر367897

400000ضريبة دخلحسن سعود شريف367952

400000ضريبة دخلعماد علي ياغي369648

400000ضريبة دخلدانيال حسين شقير370073

400000ضريبة دخلعلي ملحم دلول397202

80000ضريبة دخلعبد الكريم حسين العوطة416293

400000ضريبة دخلجوزف اسعد قرعة417834

400000ضريبة دخلابراهيم صالح المولى418764

240000ضريبة دخلمحمد علي الزين418927

160000ضريبة دخلزكي محمد سعيد الرفاعي419601

100000ضريبة دخلفؤاد جوزف فرح420634

400000ضريبة دخلكميل اسعد قرعة421083

400000ضريبة دخلعلي مصطفى صلح421192



5000000ضريبة دخلشركة الوالء التجارية421302

400000ضريبة دخلزكي حسن عساف421520

400000ضريبة دخلابراهيم حسين الجسر421548

5000000ضريبة دخلالشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش421712

400000ضريبة دخلغيات الدين محمد الرفاعي423011

400000ضريبة دخلفاطمه محمد حوري435303

400000ضريبة دخلحسن صالح عثمان442236

400000ضريبة دخلعلي ديب عواضه(ورثة)442258

400000ضريبة دخلحسين خليل اللقيس456513

400000ضريبة دخلحسين علي الديراني459882

920000ضريبة دخلغسان توفيق حبشي479158

640000ضريبة دخلحسن محمد خير الدين495851

400000ضريبة دخلصبرية مصطفى خير الدين497829

400000ضريبة دخلمحمد محمود الحجيري498245

400000ضريبة دخلاحمد ابراهيم نزها498356

400000ضريبة دخلقاسم علي عبد الساتر498368

400000ضريبة دخلقاسم علي طي498379

200000ضريبة دخلدياب حسن الفليطي499478

3200000ضريبة دخلعليا احمد العريبي501923

2000000ضريبة دخلالوسام للتجارة والتعهدات501936

500000ضريبة دخلمحمد خليل الحجيري503853



500000ضريبة دخلعبد الوهاب محمد الحجيري503861

2500000ضريبة دخلشركة عرسال للتعمير503883

240000ضريبة دخلمنير احمد الحاج يوسف508115

400000ضريبة دخلغسان حسين زين520024

320000ضريبة دخلعلي حسين عبد الساتر520244

400000ضريبة دخلدريد محمد شريف520350

1840000ضريبة دخلشكيب علي رعد526441

400000ضريبة دخلهاني حسين سليمان529390

400000ضريبة دخلفهمي فرحان دبس529752

400000ضريبة دخلفؤاد مصطفى محي الدين529781

400000ضريبة دخلعلي خليل سبالني529795

400000ضريبة دخلعلي محمد زعيتر529846

400000ضريبة دخلزين علي معاوية529862

400000ضريبة دخلمحمد علي شكر529871

400000ضريبة دخلمحمد علي زعيتر529880

120000ضريبة دخلحسين محمود شل531105

400000ضريبة دخلاياد لبيب كفوري532193

400000ضريبة دخلمصطفى محمد شمص532641

400000ضريبة دخلعلي عبد اهللا سلمان535269

400000ضريبة دخلوفيق احمد الحسيني535352

400000ضريبة دخلعدنان محمد العزير535424



400000ضريبة دخلعلي ديب شريف535857

400000ضريبة دخلجودت حسن شمص539217

400000ضريبة دخلحسين علي ناصر الدين540107

200000ضريبة دخلغالب ابراهيم عبد اهللا541576

400000ضريبة دخلمحمد هاني عبد الرؤؤف خزعل541591

400000ضريبة دخلديما حسين عواضة541737

400000ضريبة دخلشوقي نايف الجباوي542390

400000ضريبة دخلمحمد مصطفى سكرية542416

400000ضريبة دخلخالد عبد المجيد الرفاعي542559

400000ضريبة دخلاديب صبحي الحجيري542699

400000ضريبة دخلنضال علي كبار542787

400000ضريبة دخلفوزي غسان ملحم543066

400000ضريبة دخلعمار حسين حيدر543198

400000ضريبة دخلفادية حسن كسروان543315

400000ضريبة دخلزيد عدنان الرفاعي545396

400000ضريبة دخلاحمد ناصر حسين حيدر545571

400000ضريبة دخلمحمد علي صالح547903

400000ضريبة دخلهاني محمد المسلماني547914

100000ضريبة دخلحسين علي معاوية547951

400000ضريبة دخلحسن حسين الموسوي547964

3757000ضريبة دخلمحسن حسين النمر550305



400000ضريبة دخلحسن ابراهيم دبوس555052

400000ضريبة دخلبتول حاتم يحفوفي555072

400000ضريبة دخلعدنان محمد يحي565606

400000ضريبة دخلرائد عباس البرزاوي568978

160000ضريبة دخلمحمد احمد بيان570876

400000ضريبة دخلجهاد خالد الرفاعي576764

400000ضريبة دخلوليد محمد االحمد581413

8000000ضريبة دخلتكنو فود للمواد الغذائية ش.م.م583574

320000ضريبة دخلعصام احمد شمص583714

400000ضريبة دخلمحمد داهج الطفيلي591687

40000ضريبة دخلنزيه محمود الجمال595756

240000ضريبة دخلخالد ابراهيم الرفاعي602513

400000ضريبة دخليوسف محمد نصار610778

400000ضريبة دخلحسين احمد القنطار610955

400000ضريبة دخلصافي ابراهيم سليمان611723

11120000ضريبة دخلنخله جوزيف الخوري612781

625000ضريبة دخلوليم للصناعة والتجارة612803

121000ضريبة دخلهاني سليمان الحلبي685746

400000ضريبة دخلطارق عبد الرحمان الشاطر693471

400000ضريبة دخلفايز علي الطقش693957

9844000ضريبة دخلرضوان يوسف شكر704328



400000ضريبة دخلمصطفى علي قصير723996

4055000ضريبة دخلحسان عبد اللطيف محفوظ743891

70076000ضريبة دخلشركة افران التاج743930

400000ضريبة دخلفايز نقوال غصين767173

100000ضريبة دخلمحمد مهدي محمد علي شريف احم809787

400000ضريبة دخلياسر محمد دلول854097

40000ضريبة دخلعلي محمد الطفيلي864393

400000ضريبة دخلوليد حسن منذر878001

400000ضريبة دخلعلي عبدو بكر888633

400000ضريبة دخلسمير علي اللقيس890828

160000ضريبة دخلعلي صالح الزين892080

50000ضريبة دخلعبد الكريم ادم روفايل892545

415000ضريبة دخلخضر محمد نبها913667

100000ضريبة دخلماريو علي طه944541

400000ضريبة دخلمتعب حسن حمزة958932

400000ضريبة دخلقاسم اسعد الرفاعي993825

400000ضريبة دخلاسكندر يوسف روفايل994086

240000ضريبة دخلهيسم حنا عاد1018506

400000ضريبة دخلعلي محمد غصن1066201

400000ضريبة دخلحماده علي شريف1083352

400000ضريبة دخلاحمد محمد ابو الغول1098177



400000ضريبة دخلعلي محمد ديب عثمان1113690

400000ضريبة دخلعباس حسن ناصيف شمص1119173

400000ضريبة دخليوسف طانيوس كرم1127149

400000ضريبة دخلعلي حسين مسره1138607

300000ضريبة دخلنمرة مصطفى شكر1139732

400000ضريبة دخلسامر علي شقير1164207

6165000ضريبة دخلمحمد هاشم مصطفى الحسيني1172884

500000ضريبة دخلقاسم شحادي المصري1176867

400000ضريبة دخلحسني محمد الطقش1184395

5864000ضريبة دخلنزيه محمد مظلوم1184412

400000ضريبة دخلخالد عبد القادر الرفاعي1184736

137000ضريبة دخلطارق محمد مصلح1191250

400000ضريبة دخلمحمد نواف يزبك1192304

400000ضريبة دخلحسنية ابراهيم يزبك1192306

400000ضريبة دخلاحمد حسين القعفراني1201993

18751000ضريبة دخلجواد حسن سنبله1203183

400000ضريبة دخلعادل مهدي مظلوم1205686

400000ضريبة دخلشاكر محفوظ اسعد1211354

400000ضريبة دخلهاني مسعود حبشي1214670

2000000ضريبة دخلشركة جنى غروب  محمد يزبك وش1218725

400000ضريبة دخلسامي حسن وهبي1222461



100000ضريبة دخلغالب رفيق اسماعيل1223036

400000ضريبة دخلراضي حسين عز الدين1251998

400000ضريبة دخلمحمود حسين عز الدين1251999

1253586FA GROUPE  1082000ضريبة دخلشركة امفا غروب

300000ضريبة دخلمحسن علي دياب1270642

400000ضريبة دخلسمير عبدو الطفيلي1273561

400000ضريبة دخلمحمد خليل اللقيس1275998

2000000ضريبة دخلشركة الكوثر لاللبان واالجبان1280525

400000ضريبة دخلشحادة محمد الفليطي1283279

27791000ضريبة دخلاحمد محسن وهبي الموسوي1283298

400000ضريبة دخلحنان عبد القادر مكية1292072

400000ضريبة دخلسامية عثمان مكية1292074

400000ضريبة دخلمحمد ايمن عبد القادر مكية1292081

400000ضريبة دخلجورج حبيب عبود1294124

80000ضريبة دخلرامز حسين الفيتروني1296411

80000ضريبة دخلزكريا احمد صالح1296414

240000ضريبة دخلعماد حسين درغام1296432

240000ضريبة دخلغابي جورج الخوري1296442

80000ضريبة دخلماهر ابراهيم الرفاعي1296456

80000ضريبة دخلسمير حسين وهبي1296525

400000ضريبة دخلحسن علي سيف الدين1306930



400000ضريبة دخلحسين احمد الفليطي1307525

400000ضريبة دخلحمد فياض اسماعيل1312065

400000ضريبة دخلحسنين حسين كنعان1315450

400000ضريبة دخل علي محمود شقير1317521

400000ضريبة دخلفاطمة محمود  اسماعيل1318149

400000ضريبة دخل حسين عباس قعفراني1318169

2000000ضريبة دخلمكية وشركاه  شركة حنان1327023

400000ضريبة دخلعلي حسين مطر1329915

400000ضريبة دخلخليل سعد اهللا شعبان1337456

1560000ضريبة دخلنبيل علي شرف1339860

240000ضريبة دخلمحمد يوسف الموسوي1339878

860000ضريبة دخلمحمد احمد سماحه1343859

400000ضريبة دخلهزاع جميل عباس1350383

400000ضريبة دخلحسين علي عساف1357087

400000ضريبة دخلمحمد حسين الموسوي1364499

400000ضريبة دخلعبد الحسن حسن الموسوي1364725

400000ضريبة دخلعباس مصطفى الطفيلي1366430

400000ضريبة دخلعادلة عيسى واكد1367597

16871000ضريبة دخلمحمد حسين مشيك1369993

3450000ضريبة دخلمحمد حسين مشيك1369996

400000ضريبة دخلداهج مدحت الطفيلي1370153



400000ضريبة دخلديبو حسين مشيك1370317

400000ضريبة دخليونس محمود الحجيري1370336

72805000ضريبة دخلكرم الياس نصر اهللا (ابو صعب)1370342

2782000ضريبة دخلكرم الياس نصر اهللا (ابو صعب)1370346

400000ضريبة دخلنظير ضاهر مشيك1370349

400000ضريبة دخلميالد جرجس عون1370357

400000ضريبة دخلنقوال عبد اهللا طانيوس ابو حيدر1371147

177529000ضريبة دخلمصطفى طاهر عثمان1377629

400000ضريبة دخلعلي فرحان اسماعيل1381713

100000ضريبة دخلعالء مصطفى الجمال1383106

400000ضريبة دخلمنى علي حجيج1383504

100000ضريبة دخلعلي رفيق اسماعيل1386609

500000ضريبة دخلشركة اسماعيل التجارية1387035

400000ضريبة دخلعلي ملحم مشيك1392202

400000ضريبة دخلاحمد حسين البريدي1400419

400000ضريبة دخلعلي قاسم بصل1401046

400000ضريبة دخلعبد اهللا محمد الحجيري1409352

400000ضريبة دخلعلي محمد الحجيري1409362

400000ضريبة دخلعبد الرحمن محمد عز الدين1409380

400000ضريبة دخلمصطفى حسين الفليطي1409578

400000ضريبة دخلعباس علي اسماعيل1411197



400000ضريبة دخلاحمد عبد الرحمن الفليطي1411252

400000ضريبة دخلناصيف الياس عون1419054

400000ضريبة دخلاحمد اسماعيل الحجيري1419070

400000ضريبة دخلحسين علي (محمد) حمية1419172

400000ضريبة دخلمصطفى محمد الحجيري1419227

400000ضريبة دخلابراهيم احمد الفليطي1419259

400000ضريبة دخلعبد الوهاب محمد (يوسف) الحجيري1421310

400000ضريبة دخلعبد الكريم محمد (يوسف) الحجيري1421321

400000ضريبة دخلجميل محمد عز الدين1421532

10727000ضريبة دخلمحمد علي العلي1422599

2575000ضريبة دخلالحنين للتجارة    محمد علي العلي1426287

160000ضريبة دخلناصر مهدي شداد1427237

400000ضريبة دخلخالد محمد علي شقير1429104

400000ضريبة دخلحسين موسى الفليطي1429153

400000ضريبة دخلمحمد ديب غدادي1431387

400000ضريبة دخلمحمود محمد كرنبي1431819

400000ضريبة دخلمحمد عبد الرحيم الحجيري1431838

400000ضريبة دخلفياض محمد الحجيري1431885

400000ضريبة دخلمحمد خير محمود الحجيري1431896

400000ضريبة دخلربيع صالح الحجيري1431920

400000ضريبة دخلخالد عبد الرحمن الحجيري1431927



400000ضريبة دخلحسين علي رايد1431931

400000ضريبة دخلحسين علي الحجيري1431955

400000ضريبة دخلمحمد ديب مرعي نوح1432687

400000ضريبة دخلمحمد نور الدين الحجيري1432702

400000ضريبة دخلمحمد صالح الحجيري1432758

400000ضريبة دخلمحمود قاسم الحجيري1432769

400000ضريبة دخلعبد الكريم محمد غدادي1432781

400000ضريبة دخلمحمود محمد العويني1432795

400000ضريبة دخلعلي محمود الحجيري1432805

400000ضريبة دخلخالد محمد ديب الحجيري1432829

400000ضريبة دخلممدوح محمد الحجيري1434053

400000ضريبة دخلعبد اللطيف احمد علولة1434327

400000ضريبة دخلعلي مصطفى رايد1435645

400000ضريبة دخلعبد الكريم محمد الحجيري1435653

400000ضريبة دخلصالح علي البريدي1437020

400000ضريبة دخلمحمد عبد الرحيم البريدي1437042

58842000ضريبة دخلوهيبه علي االشهب1439642

400000ضريبة دخلاحمد عبد الحفيظ الحجيري1441082

400000ضريبة دخلمحمد محمود الحجيري1441198

400000ضريبة دخلمحمود محمد الحجيري1441207

400000ضريبة دخلتوفيق نصر الحجيري1441227



400000ضريبة دخلجمال يونس الحجيري1441231

2907000ضريبة دخلالحسين للتجارة1441723

400000ضريبة دخلحسين علي لقيس1443486

884000ضريبة دخلياسر فياض اسماعيل1446378

400000ضريبة دخلمحمد علي الحجيري1449065

160000ضريبة دخلمنير محمد عز الدين1453177

400000ضريبة دخلدارين محمد شحاده القرصيفي1466929

100000ضريبة دخلابراهيم صالح الموسوي1470231

400000ضريبة دخلمرعي محمد ناصر1486021

2000000ضريبة دخلشركة سمير اللقيس واخوانه للتجارة 1487523

400000ضريبة دخلمحمد علي لقيس1487686

400000ضريبة دخلاحمد علي لقيس1487688

200000ضريبة دخلحسين ضياء علي طليس1504198

400000ضريبة دخلحسين علي عبد الساتر1505202

400000ضريبة دخلعباس محمد معاويه1519226

400000ضريبة دخلشربل انطون الخوري1554621

300000ضريبة دخلاحمد احمد الحجيري1560361

50000ضريبة دخلاحمد خضر الحسيني1563443

918000ضريبة دخلاسعد عباس العزير1618764

300000ضريبة دخلايمن محمد سمير الرفاعي1625524

149722000ضريبة دخلحسين محمد حسن عثمان1632719



400000ضريبة دخلعصام محمد الكردي1637456

300000ضريبة دخلبتول جمال الطفيلي1653108

400000ضريبة دخلمحمد عثمان الرفاعي1653776

242000ضريبة دخلمحمد حسين رايد1672910

2688000ضريبة دخلالثريا غروب1675425

1679986ROUP 2000000ضريبة دخلشركة يوني بالست غروب

16908000ضريبة دخلغسان محمد الحاج احمد1700945

100000ضريبة دخلصبا فايز جباوي1712328

400000ضريبة دخلحسين محمود صالح1733337

100000ضريبة دخلمهدي علي سماحة1736978

400000ضريبة دخلاحمد حمزة الموسوي1766025

1766321MARGO STEELS 79684000ضريبة دخلماركو ستيل

400000ضريبة دخلبالل اكرم قصاص1769099

300000ضريبة دخلاحمد عبد الغني الحجيري1773718

400000ضريبة دخلطارق بسام سليمان1778143

1000000ضريبة دخلنزيه اسعد الفخري1783283

188000ضريبة دخلمصطفى علي عبده1788564

16908000ضريبة دخلنادية نظام صقر الحاج احمد1801967

8340000ضريبة دخلبالل عباس العفي1810488

400000ضريبة دخلعباس حسين قاسم1816223

300000ضريبة دخلشهناز مصطفى محمد1819876



80000ضريبة دخلاحمد علي نزها1822770

300000ضريبة دخلجواد علي حمزه1825493

400000ضريبة دخلايهاب خالد الشل1830985

500000ضريبة دخلشركة بيان لتجارة السيارات ش.م.م1856855

100000ضريبة دخلموفق ادريس عواضة1925083

14924000ضريبة دخلالجمعية التعاونية لاللبسة واالحذية 1956784

186000ضريبة دخلمحمد احمد نزهه1957692

300000ضريبة دخلقاسم عبد شكر1965680

2023715 J'aime l'eau 14165000ضريبة دخلش م م

200000ضريبة دخلحسين احمد يحي2024626

15158000ضريبة دخلشركة فندي للتعهدات والمقاوالت ش2025895

300000ضريبة دخلحسين محمد عاصي2069068

200000ضريبة دخلمحمد علي عبد الساتر2108370

0ضريبة دخلبلدية حوش تل صفية2142854

300000ضريبة دخللمى حسن زيدان2175239

350000ضريبة دخلابتسام محمد الفليطي2178742

72545000ضريبة دخلحسن علي نون2185948

73787000ضريبة دخلعاهد علي امهز2202506

5184000ضريبة دخلعاهد علي امهز2202523

1000000ضريبة دخلشركة فارم فيلدج ش ش م م2213098

13207000ضريبة دخلسلوى محمد الديراني2253276



3975000ضريبة دخلسلوى محمد الديراني2253289

500000ضريبة دخلشركة العجائب لإلستيراد والتصدير 2268104

400000ضريبة دخلعادل خالد باقي2290532

500000ضريبة دخلعلي حماده سلمان2375595

2000000ضريبة دخلحسن علي نون2384285

16997000ضريبة دخلمحمد حسين الديراني2391818

300000ضريبة دخلميسر احمد الحجيري2413667

300000ضريبة دخلفراس محمد اكرم خزعل2426592

1000000ضريبة دخلشركة الثريا العالية ش.م.م.2427806

1000000ضريبة دخلشركة الحواكير ش.م.م2441713

300000ضريبة دخلمحمد عبداهللا العيط2447253

300000ضريبة دخلخليل نخله وهبه2447736

1623000ضريبة دخلحسين علي يحيى2453695

3320000ضريبة دخلمحمد حسين الديراني2464409

300000ضريبة دخلحسين قاسم عوده2478444

100000ضريبة دخلسليمان سمير شحاده2479994

1000000ضريبة دخلجمعية غت اب2481418

1040000ضريبة دخلمحمد خالد رايد2482437

300000ضريبة دخلرشيد علي عيسى2511908

800000ضريبة دخلاحمد حسين قصاص2538874

500000ضريبة دخلالجمعية اللبنانية للرعاية و التدريب2570737



1000000ضريبة دخلشركة بدرية النمر و شريكها2575907

500000ضريبة دخلالجمعية التعاونية الزراعية لزراعة اش2579723

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية السكنية  - بعلبك2581258

300000ضريبة دخلمحمد عباس وهبي2606100

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية النتاج الحليب في2620208

300000ضريبة دخلحسين احمد شقير2639306

100000ضريبة دخلاكرم علي اسماعيل2642370

400000ضريبة دخلعلي قاسم القاق2642796

1325000ضريبة دخلحسين محمد شداد(ورثة)2663937

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية النتاج و تصريف2665674

100000ضريبة دخلرياض مصطفى العيط2671547

1000000ضريبة دخلجمعية بعلبك و الجوار االنمائية2674815

200000ضريبة دخلمحمد عبد الكريم اللقيس2680808

871000ضريبة دخلمحمد عبد الكريم اللقيس2680830

300000ضريبة دخلفاطمة نور الدين الموسوي2687710

400000ضريبة دخلعلي حسن كنعان2709248

1000000ضريبة دخلجمعية الشباب الواعد2711222

5419000ضريبة دخلغرين بارادايز سويت2753157

1000000ضريبة دخلرابطة المرأة البعلبكية2780829

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية االنتاجية في قصر2800234

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية للزراعات العلفية ف2803312



400000ضريبة دخلاحمد حسين اللقيس2857274

400000ضريبة دخلحسنين حاتم رعد2883171

240000ضريبة دخلمحمد عبدو درة2896384

120000ضريبة دخلحسين محمود شمص175205

400000ضريبة دخلمحمد عارف محمود الساحلي185939

4000000ضريبة دخلهابي تشيكن ش.م.م237381

400000ضريبة دخلغسان غالب حمادة244469

400000ضريبة دخلنافذ علي جعفر246154

400000ضريبة دخلرضى علي نون249811

400000ضريبة دخلعلي مصطفى الحاج حسين258913

120000ضريبة دخلعدنان محمد الفوعاني283958

80000ضريبة دخلمحمد علي علو284001

160000ضريبة دخلديانا علي ناصر الدين284253

2360000ضريبة دخلشاهين شاهين حسين علي حسين284403

160000ضريبة دخلمحمد رمزي شمص293099

360000ضريبة دخلعماد ياسر درويش306180

40000ضريبة دخليوسف حسين هاشم306809

240000ضريبة دخلعلي حسين شمص307134

230008000ضريبة دخلحسن علي الهق411216

400000ضريبة دخلحسن علي الهق411220

400000ضريبة دخلناصر محمد الهق423890



400000ضريبة دخلجهاد منير محفوظ503364

400000ضريبة دخلحسين عبد الكريم عساف539602

400000ضريبة دخلمحمد ربيع حسين عالم545617

400000ضريبة دخلمحمود محمد البعريني841286

400000ضريبة دخلسليمان حسين غصن892073

400000ضريبة دخلزياد محمد الرشعيني1234873

80000ضريبة دخلعلي اسماعيل شاهين1330669

2259000ضريبة دخلعلي غازي ناصر الدين1373923

12324000ضريبة دخلاحمد محمد جعفر1410359

4063000ضريبة دخلاحمد محمد جعفر1410362

400000ضريبة دخلمهدي محمد سليمان جعفر1414937

18496000ضريبة دخلمحمد شهاب علوه1415760

4063000ضريبة دخلمحمد شهاب علوه1415765

2245000ضريبة دخلحسين احمد شعيب1429023

63026000ضريبة دخلمهدي محمد جعفر1429085

5634000ضريبة دخلمهدي محمد سليمان جعفر1429132

400000ضريبة دخلفوزات محمد جعفر1430004

400000ضريبة دخليوسف سليم جعفر1430014

400000ضريبة دخلحسن علي جعفر1430222

80000ضريبة دخلنظير محمد جعفر1430321

18558000ضريبة دخلعجاج علي جعفر1430379



4063000ضريبة دخلعجاج علي جعفر1430385

160000ضريبة دخليوسف حسين دندش1430415

400000ضريبة دخلعبد الناصر فخر الدين فخر الدين1430480

400000ضريبة دخلنعمة محمد جعفر1437265

120000ضريبة دخلمحمد علي البزال1438102

400000ضريبة دخلرشيدة رشدي جعفر1438138

400000ضريبة دخلجمال علي جعفر1438156

1908000ضريبة دخلمحمد محمود عبد علي1472434

400000ضريبة دخلعباس حسن هاشم1502374

1829741YOUNES TRADING ENTE500000ضريبة دخل

200000ضريبة دخلعبداهللا كامل ناصر الدين1977418

2100000ضريبة دخلصيدلية ميديكال الهرمل2507077

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية الزراعية في مزرع2559662

300000ضريبة دخلمحمد علي جعفر2574315

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية االنتاجية في مزرع2580342

1000000ضريبة دخلشركة شاهين فارما التجارية2613196

1000000ضريبة دخلالجمعية التعاونية النتاج الحليب في2644215

1000000ضريبة دخلجمعية الهرمل االنمائية2674842

300000ضريبة دخلعلي حسن ناصر الدين2787444

200000انتقالعلي مصطفى الحاج حسين258913

100000انتقالحسن هدوان الحاج حسين1207346



200000انتقالعباس محمد خير الدين1474423

200000انتقالسناء بدري شاهين2010089

200000انتقالنعمة عبد علي مرتضى2087096

200000انتقالعبد الكريم حسين ياسين2166741

200000انتقالدياب حسين ناصر الدين2414511


