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 الجمهورية اللبنانية  

 مديرية المالية العامة  

 مالية محافظة جبل لبنان 

  رقم الصادر:

  تاريخ :

 إعالم تبليـــــــغ

 –ضرائب متوجبة تبليغ :الموضوع 
دائرة  – المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان –مديرية المالية العامة  –ية تدعو وزارة المال 

ً للحضور  -التحصيل المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا

الى مركز الدائرة الكائن في    10/4/2018شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 

بريدهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا لتبلغ  الطابق األول –مبنى الحلو  –شارع سوق بعبدا  –بعبدا

سيتم علماً انه االعالم، واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، 

 على الموقع اإللكتروني.نشر هذا اإلعالم 

 اسم المكلف رقم المكلف

 انترناشيونال ترايدرز كومباني ليميتد ش.م.م 8383

 شركة انترناسيونال ايديال كارز شو ليمتد ش.م.م 8401

 وورد وايد بروديوسرز ش.م.ل 9036

 م. النعمان للصناعة والطباعة والتجليد ش.م.م 9272

 شركة حالق اوالد عم ش.م.م 10370

 صول صولوسيون للشرق االوسط ش.م.م 10548

 سوبر شوب ش.م.م 10681

 لوجستيك انترناسيونال ش.م.م 11315

 هناء محمود خليفة 49817

 انور ميشال جبرا الخباز 57758

 عبد الفتاح حسين قطان 70336

 بن حسن معتوق -بيت البن البرازيلي  73094

 اديب انطوان شرفان 86915

 ديب ابو عيسى جورج 102980

 الضاحية للتجارة والمقاوالت ش.م.م 103668

 علي عيسى خريس 121915

 ان بوكس ش.م.م 123638

 خليل احمد الحريري 131986

 حسن علي طراد 158877

 علي رضا احمد صفا 161201

 شركة الربيع للصناعة والتجارة العامة والمقاوالت 164972

 اللمسه هاوس 181129

 مد رضا محمد الجليالتيمح 195192

 اكترا كومباني ش.م.م 199893

 هاشم محمد عبد الساتر 210301
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 شركة انترلينك لالعالنات والتجارة ش.م.م 221897

 جوزف نمر يوسف 226006

 شركة لمع اللبنانية االلمانية 229356

 سعادة ش.م.م -شركة ابي رميا  231078

 شركة الفردوس للسياحة والسفر 249618

 نعيم يوسف العليا 249839

 عدنان صالح عواد 254838

 شركة القطن العالمية ش.م.م 257375

 جورج الياس دياب 257414

 ميشال فارس فرحات 262285

 اندراوس جبرايل دندن 262471

 بدري اميل روكز 262504

 جورج يوسف ابو موسى 262562

 فكتور فريد مدلج 262666

 م.لشركة اراميرا ش. 8375

 ليبان فيل ش.م.م 8463

 شركة البالد للهندسة والمقاوالت ش.م.م 8665

 الشركة العقارية والمقاوالت االنشائية 8844

 شركة المشرق للمنتجات الغذائية ش.م.م 9025

 شركة الصقر للخدمات ش.م.م 9028

 شركة االفاق اللبنانية 10151

 شركة بريميرمز ش.م.م 11620

 العالمية للتجارة ش.م.م المجموعة 11660

 شحادة بطرس القسيس 25008

 جميل محمد رمضان 26586

 جميله نعيم فرحات 30083

 صيدلية الملك 30114

 مؤسسة اسطفان للتجارة 64537

 شركة البير وروبير قشوع 69433

 محمد علي علي سليم 72507

 شركة الشمس المشرقة 75694

 ايلي خليل ابو رجيلي 99979

 مؤسسة حنا انطون كرم واوالده 102120

 وديع سليم ماضي 103438

 اينرجي سمارت اوف ليبانون 108265

 شركة االطارات العالمية 114738

 رود بريستيج ش.م.م 123588
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 المحترفون في الخدمات والتوظيفات 129701

 سمير مارون ناصيف 134278

 Grenada pour le commerce S.A.R.Lكرونادا للتجارة ش.م.م  159916

 الشركة الفندقية للتموين واالدارة ش.م.م 165332

 نيو فييستا ش.م.م 172211

 الياس بطرس الزيلع 179471

 نورهان اند النا 192579

 الحصن لآلليات ش.م.ل 200184

 الزراعات المتخصصة ش.م.ل. )سابكو( 215716

 شركة انتركرايتز ش.م.م 220736

235795 Mega print - ميغا برنت ش.م.م 

 سيمون ايليا متى 254394

 توفيق عبد هللا الروادي 254845

 ادغار الياس باخوس 260987

 فيليب ملحم الفتي )ورثة( 262269

 عبد هللا سعد الدين البيساني 262362

 عفيف حسن الحركة 262370

 جورج كريم خاطر 262554

 ش.م.مالشركة الهندسية للمقاوالت والتجارة  8212

 الشركة المتحدة للعمران ش.م.م 8890

 شركة بايس ش.م.م 8944

 شركة مليكورب للتجارة والصناعة 8969

 شركة ماي ناشيونال اسوسياشن ليمتد ش.م.م 9059

 شركة الهندسة الصناعية للتجهيزات المعدنية )هدك( 9224

 شركة داوود للتجارة العامة ش.م.م 9521

 م.لشركة السالمة ش. 9871

 شركة النجاة ش.م.ل 9874

 شركة بروجكسيون ش.م.م 9943

 غاردينيا غروب ش.م.م 10053

 شركة الشوكوالتا والسكاكر )بريزيدان( ش.م.ل 10078

 شركة مودرن تكنولوجي ش.م.م 11653

 زهير امين المصري 28806

 شركة العال للصناعة والتجارة العامة 34440

 ريما ميشال خليفة 58140

 لينا انور حرب 65036

 مكتب هندسة ومقاوالت المهندس سليم كرم 74154

 سنتر راس المتن التجاري عدنان مكارم 97348
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 .meg a.l.lشركة  97940

 الدانة ش.م.م 98425

 غالب يوسف الكردي 99831

 ميشال فريد مطر 102079

 شركة محمد جعفر وشركاه 102185

 بلوس ش.م.م -شركة باتي  104477

 شركة مجيكون للمقاوالت والتنمية فرع لبنان 107913

 الجمان للطباعة والتجليد ش.م.م 111605

 محمود عثمان خطاب 121257

 انفوسنتر لخدمات الكمبيوتر 150731

 برج البراجنة -مدرسة الرائد  190645

 شركة المغربي للتجارة والصناعة والتعهدات ش.م.م 193957

 الحروقجانيك ميشال  195019

 كامل علي اسعد 195467

 الشركة المتحدة للبحر المتوسط ش.م.م 196931

 نديم اسعد الشنيعي 199248

 شركة الوكاالت الدولية ش.م.م 205195

 شركة عواضة التجارية ش.م.م 219610

 /نغم حسن نعمة MELODYملودي  231504

 هاستيك ترايدنغ ش.م.م 236701

 شركة مدسورس 247073

 شحاده جميل العيراني 248694

 المجموعة االقتصادية لالستثمار وادارة االعمال ش.م.م 251858

 جوزف جرجس غانم 254924

 الياس ابراهيم سلوم 261033

 مخائيل نعيم راشد 262278

 الياس حنا الحداد 262448

 حنا نعيم كرم 262572

 فرنسيس حليم الزغبي 262661

 نعمة عبدو صهيون 262881

 ابراهيم محمود يوسف كنج 263645

 شركة مرج الصناعية ش.م.ل 1246

 الشركة العالمية ش.م.م 7703

 شركة ابناء محي الدين الصمدي ش.م.م 8242

 شركة االعور التجارية 9911

 شركة كحول التجارية والديكور 11415

 شركة الضاحية التجارية ش.م.م 12065
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 محمود حسين قطان 70317

 ؤسسة محمد صالحهم 71585

 مكتبت لوسيليكت 73743

 مؤسسة ريمون حداد 89161

 اسماعيل محمد مهدي شمس الدين 97317

 شركة سكارليت للصيرفة كمال قشمر وشريكه 97839

 فالفل خليفة الشهيرة 104076

 جورج نمر الحداد 111674

 ايلي صموئيل جتي 112264

 محمد حسين عواد 112561

 مصطفى للصناعة والتجارة العامةشركة ال 115113

 C.A.L GROUPشركة كال غروب ش.م.م 123539

 انطوان جرجس المعلم 126364

 ميشال ليبانون -تكنو  129718

 عبد االمير محمد علي ناصر 135710

 اوشنز انترناشونال غروب ش.م.م 139507

 ميشال طانيوس شلهوب 143720

 طار للتجارةمؤسسة سامي عبد الرحمن القن 159038

 الشركة العالمية للهندسة ش.م.م 170001

 البازار 178733

 شركة افيكو 183824

 شركة داالنييزه 187291

198873 S.R ENTER-PRISES 

 شركة المركز التجاري المتحد 202351

 AL MOWAZEHالموزع ش م م   221308

 ستارز ش.م.م 221538

 احمد قاسم زين الدين 228163

 المدا ش.م.م 239717

242214 FEELING TRADING COMPANY S.A.R.L 

 اميل جرجس داوود )ورثة( 261046

 انطوان اميل طربية 261299

 جورج الياس خضر 262039

 فرج هللا منصف منصف 262659

 زكريا احمد اللبان 263730

 عبد هللا يوسف نعمه 271106

 جان كريم ابو حمد 273567

 حدادحبيب شفيق  276212
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 الشركة الوطنية للتعهدات وااللتزامات ش.م.م 7359

 فكرة الشرق االوسط )ميدكو( 8450

 شركة امان للخدمات واالستثمار ش.م.م 9164

 شركة نعمة اخوان للتجارة والتصنيع ش.م.م 10039

 شركة مؤسسة الجبل للصيرفة والسفر ش.م.م 10165

 ت )ساوث(الشركة العالمية للنسيج والملبوسا 11481

 شركة ليبانوس للتجارة والمقاوالت 11488

 شركة فرنيني ابي نادر وديك فاد ش.م.م 12010

 ابراهيم خليل صبره 17656

 مؤسسة حمود للتجارة والخدمات العامة)احمد حسين حمود( 63065

 البير اديب قشوع 69444

 عبد القادر نحاس للتجارة 72018

 حسين علي امين مطر 79067

 شركة ارمادا للمقاوالت ش.م.م. 81075

 لبنان ش.م.م -ايتش بي فوللر  102317

 وداد نويهض 112446

 شركة الفجر للسفر والخدمات العامة 119578

 لبنان ش.م. -شركة ملتي كليف  123849

 ميرالند مانجمنت كوربوريشن ش. م. ل 137995

 سميح احمد فرحات 175759

 رتون يوسف بيضونمطبعة ومعمل علب ك 183220

 التنمية الصناعية والتجارة العامة ش.م.م 184807

 للتجارة والمقاوالت D.V.Pشركة  189749

 LEMECOMالشركة الطبية اللبنانية المحدودة ش.م.م   198663

 شركة جيغانت ش.م.م 205520

 شركة معامل حلويات المدينة 218511

 سام ش.م.م 218853

 بر ماركت ش.م.مشركة العين سو 220105

 شركة نحاس وماضي للتعهدات  " نماكو " ش.م.م 221610

 مؤسسة هيثم البنا التجارية )هيثم توفيق البنا( 226091

 شركة بافي كونتراكتور ) للشرق االوسط ( ش.م.م 246055

 PAVI S.A.R.Lشركة بافي   246171

 شركة بوليمار العالمية ش.م.م 8205

 اعة والتجارةشركة فاكو للصن 8617

 شركة الخدمات الميكانيكية والكهربائية ش.م.م 8903

 شركة بترو بروسسنغ برودكشن ش.م.م 9948

 شركة شحادة والمفتي للتجارة والمقاوالت ش.م.م 10063
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 شركة االمير لالتصاالت السلكية والالسلكية 10170

 شركة بروفكس ش.م.م 11477

 شركة كلين ويل ش.م.م 11973

 مؤسسة الهادي التجارية ) نايف حمدان ( 20966

 ميشال حبيب يارد 53870

 هاني اميل اسطفان 64554

72525 BM للتجارة العامة 

 ايلي جبران شدياق 74426

 شركة ابناء ميالد الخوري 81630

 شركة انترنت سنتر 96466

 هاي واي فيو ش.م.م 98474

 شركة بوردا للتجارة والصناعة 104421

 شركة مكارم للتجارة 104901

 اميركان سوليد سرفيسز اندسترز كو ش.م.م. )اسيكورب( 123697

 جوزف مخايل الخوري 164979

 شركة ايطاليا ارريداس ش.م.م 189006

 المجموعة الطبية العامة 196837

 ايدان ش.م.م 198099

 تراستيز تردنغ ش.م.م 199165

 شركة عطوي للتجاره والتوزيع 206896

 احمد عبد القادر محيو 210315

 خضر امين سليم 220275

230737 M J J  لصاحبها ميشال جريصاتي 

 محمد فاضل القرصيفي 259236

 جوزف ابراهيم حتي 262064

 غازي يوسف شويفاتي 262230

 توفيق نور الحركة 262355

 توفيق  فيصل 262529

 خليل ابراهيم بدر 262579

 عادل انيس سليم 262639

 انطوان شفيق الحلو 262789

 داود سليمان تركاوي 263698

 رياض صليبي مصطفى زيدان 263727

 محمد عباس حرقوص 263820

 شركة فرند شيب ش.م.م 7207

 الشركة اللبنانية للبناء واالعمار ش.م.م 7242

 شركة ميترا ش.م.م 8613
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 زلزلة للمفروشات -كاليري موزار  9460

 وغرزوزي للهندسة والمقاوالت ش.م.م شركة خليفة 9859

 شركة تروبيكا فلورا 10633

 شركة شومارت ش.م.م 10841

 شركة ايست وايد غروب 11214

 الشركة الدولية لالستثمار ش.م.م 11288

 شركة انتيباس للخدمات والتجارة ش.م.م 11523

 كوينز هوم كاليري 50335

 مؤسسة ميرامار للتجارة والصناعة 73344

 كرم وشركاه 74176

 سبرينغ كولور 83452

 سيمون بيار دلبس 85015

 شركة االمير للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م 97702

 ابراهيم عابد السبع 102171

 ايديو ترايد ش.م.م 104068

 ماجيك الين 108164

 الشركة اللبنانية للقطنيات ش.م.م. 108380

 مديجيتال بزنس سرفيسز ش.م. 109131

 روزات سعيد الحكيم 112501

 سبع داود حرب 116237

 ضوسوبر ماركت 117386

 محمد علي اليوسف 134645

 عدنان قاسم وهبه يتيم 149029

 الشركة االسبانية للصناعة والتجارة العامة والمقاوالت 160597

 عباس سعيد فرج 195481

 ماغي تورز 202291

 ش.م.م I.E.Eشركة  221902

 شركة فؤاد بو غادر واوالده للصناعة والتجارة 226147

 سعدو قاسم زين الدين 228162

 شركة تكنولفت ش.م.م. 230802

 دي اند اي ش.م.م 231120

 ك اند ام ترايدينغ كومباني ش.م.م 234947

 كبريال جورج الحاج 236954

 دنتانت ش.م.م 239847

 شركة االزدهار لالنماء والتجارة 8414

 ة مصانع بيوسنتوس ش.م.لشرك 8489

 شركة الدراسات والتنفيذات الصناعية )ايساكو( ش.م.م 8586
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 شركة برهوم للتجارة 8734

 شركة القلعة الصناعية والتجارية 10160

 شركة معلوف للكهرباء ش.م.م 10442

 شركة ابناء نجيب ابو سعيد للتجارة والمقاوالت ش.م.م 10678

 نحاس ش.م.ممؤسسة اوالد فيليب  10679

 شركة بشائر بس ش.م.م 11253

 الشركة العالمية للمفروشات المكتبية 11311

 شركة مؤسسة دعبس للطباعة ش.م.م 12067

 شركة المجموعة للمقاوالت 12082

 جيكو ش.م.م. -شركة المشاريع العامة  12127

 يوسف فيليب ابي راشد 17735

 ميشال يوسف تابت 18960

 ف تابتميشال يوس 19259

 ميشال حبيب يارد 53835

 شركة النجاة التجارية ش.م.م 62546

 مؤسسة سليمكو للتجارة والتسويق )مؤسسة محمد علي سليم( 72512

 شركة فحص اخوان 75208

 شركة الورق 87722

 شركة المتوكل لالنماء واالعمار ش.م.م 97329

 ثلجية ش.م.م 98454

 ريو بالست الجديده ش.م.م 102395

 يوسف نور الحركة 102968

 العشي والحنيطي للتجارة العامة 106202

 كاترينغ بالس -الشركة اللبنانية لالستثمار  108490

 فارس جورج خالد 117636

 ملحم داوود بو رجيلي 119384

 كوم ش.م.م -شركة ليبان  123543

 شركة م.ج كوربوريشن ش.م.م 123582

 مايه جورج فيليبدس 136683

 جوليت روفايل لمع 162688

 صبحية مصطفى عواركه 176169

 شركة استهالكية الوفاء 189431

 ب للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م-شركة الفا 193862

 نيغوشييشن ايجنسز ش.م.م 197772

 حسن فضل مراد 199553

 شركة سالم التجارية ش.م.م. 216257

 مجموعة موزار العالمية ش.م.م 216582



10 

 بري برس آند برنت هاوس 219798

229707 INTER-PARTNERS-ASSOCIATES-S.A.L 

 شركة سقالوي للصناعة والتجارة )مأكوالت، بوظة وعصير الرضا( 250275

 جوزف غطاس صقر 262090

 سليمان ناصيف بو شمعون 262628

 فؤاد جرجي الهندي 262655

 مرسال ميشال ملكون 262715

 هبيجورج منصور و 262816

 طوني حبيب الخوري غصن 262869

 عادل خليل السبع 263738

 عبده حيدر معاوي 263755

 عبده ياسين اللحام 263757

 عفيف عساف سليم 263771

 عودة حسن االصفر 263793

 فيصل مصطفى عرابي 263806

 محمد علي زين العابدين قبيسي 263826

 رضا محمود الخنسا 276022

 عثمان حسن ديبو 282626

 فضل حسين الدهاوي 289010

 لور الياس فياض 290348

 نجيب نقوال فغالي 290651

 بشارة فائق كنعان 290829

 حسن اسماعيل القماطي 290835

 عبد المنعم عثمان ستيتيه 292209

 منصف فرج هللا منصف 297863

 محمد حمزة اليسي )ورثة( 300299

 محمود خليل شحرور )ورثة( 300405

 حسين حسن الخنسا )ورثة( 302395

 صالح محمد عواد )ورثة( 302524

 صيدلية نادين ) ندين اسعد رشيد ( 306326

 ريمون ديب انطوان 308740

 شركة غازي وهبي واوالده للصناعة والتجارة ش.م.م 309160

 برناديت فؤاد ديب 427079

 نزها حليم ابو حيدر 446532

 جورج حبيب بو حيدر 451178

 حبوبة علي عالء الدين 454197

 محسن عبد الحسين عواضه 494199
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 شادي شربل ابو رجيلي 496859

 اي.دي.سي.اروايز ش.م.ل 501224

 فؤاد جوزف خازن 503961

 سوهار اسماعيل الجرار 522824

 عفيف نعيم عبدون 550184

 منير توفيق شديد 576665

580340 UPSCALE HEALTH CLUB 

 زي اديب مكارمرم 588052

 لور الياس غصيبة 596801

 )قيصر غسان بري( EIFFEL PHARMAايفل فارما  628049

 نبيل نسيب االحمدية 690869

 علي احمد بليبل 727336

 شركة محطة القناطر ش.م.م 856825

 صعب ترايدينغ ش.م.م 868458

 علي حسن سعد 916459

 لعامةشركة ميرفاتكس للصناعة والتجارة ا 919691

 سهيل جورج نجار 939102

 فاركو 956733

 شركة فرانس اي بانكينغ سرفيسز فيبس 1034617

 دياب محمد الحاج دياب 1077757

 شركة جرمالكس ش.م.م 1082242

 كاظم حسن خليل 1167705

 شركة ستارز غرين اوف ليبانون 1182988

 اميرة يوسف نسب 1189733

 مارون شفيق غسطين 262684

 جوزف انطوان جبور 262821

 جوزفين شكر هللا ابو حمد 262839

 فريد انطوان دكاش 262873

 الياس جريس ابو زيد 262885

 احمد محمد شعبونة 263661

 عبد هللا مصطفى عطوي 263752

 عصام محمد شحادة 263769

 محمد كامل الحاج 263837

 فراس رمضان حمدان 270240

 توفيق محمد سندس 270247

 حسن عباس الخنسا 271222

 عادل ايليا بو حيدر 274002
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 مرسال حيبب يوسف 276039

 فيليب عقل تابت 276060

 محمود علي. درويش 288577

 شركة نيو موون راي ش.م.م 290159

 رياض فكتور عياش 290336

 عباس مهدي زين 290881

 رياض محمد سعد 290904

 نهاد سعيد السباعي 291340

 الشركة اللبنانية للكومبيوتر 294178

 الشركة الحديثة لصناعة البالستيك ش.م.م 294947

 يوسف الياس خاطر 297928

 ابراهيم محمود الجيزي )ورثة( 300846

 عبد اللطيف يوسف عبد الرحيم )ورثة( 300863

 دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع 313912

 منى حسن حمود 323782

 بد هللا النوحالياس ع 326322

 مازن سامي حكويك 355516

 فرست كالس انفستمنت ش.م.م 357342

 كبريال بشارة شبلي 365054

 عبد الرحمن محمد خير طرابلسي قلعجي 379883

 علي حسين بدران 383503

 ابراهيم علي حمود 405775

 احمد عباس حجازي 405777

 مسلم بركات مسلم 426789

 ادناجي اوغست حد 427853

 جوزفين جوزف الحاج 429008

 ريتا بطرس مارون 444566

 مؤسسة الطقش التجارية ) احمد سلمان الطقش ( 450558

 غسان محمد نعمه 470206

 علي ياسين رشعيني 500438

 الشركة الوطنية لصناعة المفروشات 527832

 وليد جورج كرم 562437

 بستاني ترايدينغ كومباني 1161593

 دنان ابراهيم سمورع 1195172

 جوزيف موريس حريقه 1349249

 شركة فينيسيا للمقاوالت والهندسة والتجارة ش.م.ل 1390406

 شركة ترانسترايد كوريوريشن لمتد ش.م.م 1390416
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 فريديريك يوسف بجاني 1410122

1449850 ACMS ش.م.م للمقاوالت والتجارة العامة. 

 نزيه محمد قطيش 1530299

 بد هللا سليم الزينع 263748

 محمد عيد احمد محمد شحتو 263832

 انتروبوس للتجارة العامة ش.م.م 270118

 مركز الدكتور فخري عالمة ش.م.م 275733

 حسن سعيد رحيل 275994

 نعوم جورجي صائغ 276024

 محمد حسين منصور 289056

 حسين طعان الحاج سليمان 289075

 محمد علي الحاج 290897

 زهير عبد الجواد دكاك 290919

 مجموعة شاهين للتجارة العامة ش. م. م. 297078

 جوزف جرجس بصيبص 297988

 حسن احمد درغام )ورثة( 300195

 نصري بطرس صغبيني 314204

 محمد بدر حماده 334065

 كي اند ام انترناشيونال للسياحة الصحية ش.م.ل 334749

 حسن سليمان عالمة 373776

 عقارات ) عبده ميساك الجبيلي ( 403957

 ابراهيم محمود جابر 404121

 ربيع عبده الحلو 432681

 كويت-الشركة الوطنية لالعمال الميكانيكية والكهربائية المحدودة 437832

 ALNIDALشركة النضال  440208

 ميرنا ميشال شبابي عطا هللا 456183

 علي ديب عمار 511447

 دوليد سليم مساع 577515

 حسن محمد حسين نصار 644708

 مؤسسة غبريال بدارو العائلية )شركة مدنية( 942826

 تراث للهندسة والمقاوالت وفنون الحجر والديكور ش.م.م 955879

 صالح حسن الموسوي 1004431

 شركة معصراني التجارية ش.م.م 1034282

 وسام دياب شرف الدين 1054724

 خالد انور كنعان 1091623

 ريتشارد جرجي الطبنجي 1141680

 هادي السيد علي فضل هللا 1147121
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 عدالت فضل الخليل 1152710

 محمد حسين رباح 1157603

 عياد قاسم منصور 1171979

 عصام علي العيتاوي 1172952

 غرين هاندز انترناسيونال ش م م 1179423

 شركة شريم للتجارة ش.م.م 1217759

 وراياد حسن زعر 1303040

 امين محمد شهيل 1313039

 جومانا يوسف جرمانوس 1314534

 هادي زخيا كامل 1331678

 احمد محمد امهز 1343958

 عبدو محمد الموسوي 1385843

 حسن احمد قبيسي 1400611

 شركة فيرست ايد للتأمين 1413701

 عصام عبد الحسين رشيدي 1419720

 وليد طالب الخطيب 1422562

 ش.م.م. سنو 1471568

 طيبة للكعك والمعجنات ش.م.م. 1476463

 المتحدة للهندسة والمقاوالت ش.م.م 1482336

 زينة مودا ش.م.م 1531991

 سلمى جميل عيراني 1564804

 توصية بسيطة -شركة غلوبال تارغت   1597460

 محمد عبد الحسين رضا 289153

 انور يوسف الحركة 290910

 جمعة عبد اللطيف يوسف 291344

 فوزي عبد الضو قبياعة 291354

 محمد علي رحال 291580

 ابراهيم حسن شماس 291918

 ابراهيم عبد الهادي حجار 292004

 شركة دريان لالخشاب ش.م.م. 292693

 شركة الحياة الجديدة ش.م.م 293416

 انطوان نعيم حنا 297919

 نجاح شكر هللا قشوع 297939

 مدان )ورثة(رمضان ابراهيم ح 302402

 فؤاد محمد طبارة )ورثة( 302413

 دينا الياس عبده الحاج 309261

 RITTER GROUPE S.A.R.Lشركة ريتر كروب ش.م.م    314262
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 شركة حرقوس اخوان التجارية 320514

 شركة هندسة وانماء )ادكو( ش.م.م 369530

 باطون ورش لبنان 386133

 محمود سليم عالمة 403729

 اكوب وزيديان وشركاه 409201

 عماد شوقي عبد الخالق 427581

 عيد الياس سابا 447998

 ماريات جاك االشقر 491409

 علي عصام غصن 499260

 زاهر حسن غدار 520162

 محمد حسن فقيه 534248

 مجيد انطوان هاشم 537509

 اوريفالم كوزمتكس ش.م.م 582406

 مطعم الطربوش ش.م.م 683339

 كة الهبة لالدوات الصحية )يحي مهتدي وشركاه(شر 697809

 عصام محمود جلول 861703

 محمد اسماعيل ابي رعد 897399

 جان جميل العيراني 1053609

 طليع شاهين االعور 1063366

 احمد عاطف فاعور 1120287

 شركة دلباني لاللمنيوم والزجاج 1217538

 فاليري يوسف شريم 1217773

 وسام نجيب الحجي 1232142

 نجوى محمود حجازي 1234892

 ميرنا بسام الحداد 1288538

 محمد محمد ايوب 1327960

 الشركة العامة للتعهدات والتجارة  ش.م.م 1402463

 شركة  سي تي سي ال وان   ش.م.م 1450872

 شركة شوكوال الروش ش.م.م 1468432

 سعاد جميل عيراني 1563735

 و ابو رجيليلودي عبد 1621636

 OUI SATوي سات  1641883

 روالن فريد القارح 1644668

 ايرلي هوست 1646008

 شربل عساف فرحات 1689300

 هراتش نرسيس بابالنيان 1808451

 جورج جوزف رحال 265850
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 بكير خير بكير 268902

 محي الدين محمود سليم 270149

 جوزيفين اسعد االسمر 276161

 طفى المقداداحمد مص 289004

 محمود حسين ابو شقرا 289067

 مؤسسة جمال محمد الخنسا التجارية 290532

 غلوبل بروداكت سورسينغ ليبانون ش.م.م 291976

 محمد علي درويش 292555

 سليم محمد نجا )ورثة( 302408

 الياس نمر كرم )ورثة( 303100

304621 T.P.E GROUP INTERNATIONAL 

 للزيوت ش.م.مشركة جود  322118

 ثري اي للصناعة والتجارة ش.م.م 356439

 رامي محمد ابو حمدان 359659

 طعان العنان وشركاه -شركة اليحيا للصيرفة  360916

 ايلي يوسف سمعان نصر 365584

 حسان احمد المناصفي 372037

 ريمون اميل باسيل 393142

 ميالد طانيوس بعيني 416587

 ونيندى محمد الكم 426241

 فيرا انطوان بوشهال 431468

 رامي اكرم طويل 452076

 سمير جورج ملر 453861

 رنده فؤاد الفغالي 457043

 غسان جرجس بعقليني 482852

 باسم جورج معوض 482928

 روكي سامي قبالوي 512652

 علي حسين صقر 533560

 جورج نعمان ابو حبيب 544219

 معن علي بو شاهين 575596

 شادي ميشال المتني 586929

 اوفر فيو ترافل اند تورزم 597940

 شركة ميراج ش.م.م 601808

 ايمن محمد علي ادلبي 614509

 خديجة محمود المصري 811554

 بسام مهدي خير الدين 885775

 هنريت انطون خياط 919365
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 جهاد محمد خالد غنوم 920005

 جوزف جميل العيراني 940042

 نا تلكوم ش.م.مشركة مي 971377

 بشاره جوزف ابي يوسف 1000331

1004397 ON-OFF-01 (ابتسام حسين العوام) 

 فيستيتي ش.م.م 1043654

 شركة كريتف مود ش.م.م 1083370

 مركز غزيل للعناية بالسمع ش.م.م 1134418

 سناك ومشاوي خليفه )باسم ابراهيم خليفه( 1284251

1318442 CV CONSULTING  s.a.r.l - فرع شركة اجنبية 

 فراس حسن فواز 1369556

 احمد محمد رضا فضل هللا 1378562

 نادر سليم غرز الدين 1443693

 جوزف الياس جهشان 262067

 طانيوس بطرس الهاني 262218

 كمال الفضل يوسف الفضل 262273

 توفيق بديع سلمان الحركة 262344

 جورج قزحيا مشعالني 262551

 نصرهللا سلوانرجا  262592

 زافيك اسادور اندكيان 262604

 نبيل جورج قمر 262733

 ادمون نصيف سعد ابو طعمة 262763

 غسان جوزف ربابي 262928

 حكمت نايف الخليل 263689

 عبد الرحمن احمد العتر 263743

 عدنان محمد الصوص 263762

 علي احمد مشرف الخنسا 263774

 علي ضاهر نجيب 263787

 محمد عيد محمد احمد المرجة 263835

 جورج يوسف البجاني 266075

 جورج جان دباغ 275970

 ريمون حنا عواد 275991

 طوني سالم درعاوي 276046

 ميشال المعروف جورج شحادة واكد 276048

 نسيب اسعد صعب 276086

 خليل فوزي الحاج سليمان 289211

 عبد الرحمن يوسف المليح 292176
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 ادفانسيس ش.م.م 298407

 فوزي نور الحركة )ورثة( 303167

 احمد سعيد قليط 381701

 احمد حسن علي نصار عالمة 405349

 شركة اوريزون ش.م.م 436908

 بيار سعد صعب 455282

 كرم طنوس جعجع 467743

 سوال شكري الحداد 492803

 هاله عفيف هالل 530529

 الوالء غروب للتنمية ش.م.م 611247

 LAREINE S.A.R.Lالرين ش.م.م  706028

 حسين محمد اسماعيل 904693

 قاسم عبد االمير نابلسي 908596

 الطويل غروب للتجارة والمقاوالت ش.م.م تاغرو 923690

 اديب حسن الجردي 1029564

 علي نمر جمعة 1033962

 محمد شحاده عمر 1078735

 حسن الجعفري 242257

 ارة العالمية ش.م.مشركة البحار للتج 245374

 فوزي بطرس ابو رجيلي 250096

 شركة مقلد وجبارة )ستورم ( ش.م.م 251552

 احمد عباس عبادة 262336

 الياس عبدو اصالن 262451

 بطرس طانيوس مارون 262509

 جورج يوسف باصلي 262564

 فريد فرنسيس هليل 262663

 مسعود الياس الغريب 262720

 زاخر ايلي توفيق 262806

 قزحيا ابراهيم  ابي صافي)ورثة( 262938

 حسين محمد عواد 263686

 محمد كايد قداح 263840

 موسى حسن منصور 263850

 يوسف محمد الخنسا 263857

 مؤسسة ماروتك التجارية ) ميشال طانيوس شلهوب ( 266708

 الياس منصور ابو ضاهر 275995

 محمد علي محمود بدر الدين 283586

 احمد امين سليم 290798
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 ناجي راغب حمدان 290941

 ايلي جرجس القزي 291036

 شركة واتر بلوس ش.م.م 291216

 علي نجيب ضاهر 291931

 كادريك كومباني للمقاوالت والتعهدات الكهربائية 296440

 شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م 297186

 شركة المقاوالت والتجارة ش.م.م 304002

 د حسن فرحاتمحم 312606

 QUADRO INTERNATIONALكوادرو انترناشونال   319865

 غسان عبد اللطيف عيسى 360848

 سركيس بيساي كورجيان 381918

 شركة سحاب للتجارة العامة 699631

 حسين محسن المقهور 701147

 علي رضا جوني 887190

 ماك ش.م.م-أ 971745

 شركة فيغا ستار ش.م.م 1051039

 علي فهد درويش 1059018

 شركة مولى ستار العالمية ش.م.م 1180086

 محمد احمد شعيب 1199268

 شركة فوتو للمصاعد 1249528

 عيد محمد حمصي 1266204

 علي سمير الحاج حسن 1290132

 ايتش آر فاسيليتيز ش.م.م 1338903

 حسن احمد ترحيني 1373198

 بيار الياس شرتوني 1395381

 اد شويفاتيرنية فؤ 262114

 غسان جان ابو جودة 262234

 موريس يوسف خباز 262280

 نخلة فضلو ديب 262311

 وديع داوود ضاهر 262317

 يوسف حليم الهاني 262323

 احمد عبد هللا عطوي 262339

 محمد  غازي 262381

 محمد سالم الحركة 262386

 ياغي حمد سالم 262396

 بطرس يوسف واكد 262513

 توفيق الياس ابو  عبد هللا 262527
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 فوزي عساف مشعالني 262674

 نعمة الياس صليبا 262741

 نجاة توفيق بطرس الديب 262877

 ابراهيم احمد كلش 263643

 خضر مصطفى القماطي 263696

 لقمان محمد السيسي 268895

 أحمد عبد الجليل عيتاني 268919

 هاشم احمد سلمان 270216

 نكلير ش. م. م.لورينس مو 273128

 انطوان لويس قمري 273405

 انطوان الياس سلوم 273923

 الياس انطوان ابو جودة 275967

 ادمون سليم ابو جودة 275979

 مصطفى شفيق محمود الحريري 275999

 شركة المدينة للصناعة ش.م.ل 282071

 غسان جرجس طعمة 290809

 كميل اسعد نصر 290867

 ابعباس حسن رب 290926

 عفيف سليم عساف 291898

 شركة بلو مون الدارة الفنادق والمطاعم ش.م.م 292339

 علي حسن الحاج )ورثة( 300252

 شارل كريم بو حرب )ورثة( 303060

 درويش حسن شاهين 308843

 MIRA NETميرا نت ش.م.م  312951

 طارق اسماعيل ادريس 316011

 دوميز انترناشونال ش.م.م 361718

 جوزف جميل قزي 397628

 يوسف ديب ابي انطون 398094

 غزاله احمد الفليطي 410126

 شركة االزرق العميق 436773

 انجال ماري انجال اوتوراتو انجيلوني 467518

 فرنسيس بطرس باسيل )ورثة( 472499

 شربل نعيم جبور 481761

 رفعت محمد منصور 533026

 جهاد احمد وهبه 670366

 ة حمزه للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.مشرك 690832

 شركة الجنوب ش.م.ل 741054
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 ماري جورج النوار 882161

 K LINE S.A.R.Lك الين ش.م.م  891813

 التكس كومفورت 928004

 شركة شاهين للتجارة العامة ش.م.م 1217276

 الين تكستيل -شركة توب  1225572

 الفا للمحروقات ش.م.م 1223488

 حمدي حكمت سلمان 1223502

 دولسين ش.م.ل. 1322406

 مروه جمال البستاني 1586432

 ج.م.ج.لالتصاالت ش.م.م. 1593908

 بوز ش.م.م 1624639

 شركة مطابع االتحاد ش.م.م. 1662771

 شركة المسار للخدمات السياحية 1757004

 علي ناجي الضاوي 1758587

 مؤسسة شرفان للتنمية ش.م.م. 1768588

 شركة الهندي سبايسز ش.م.م. 1778799

 يور كار 1796579

 شركة آراز ش.م.م. 1798518

 خضر عدنان منتش 1844055

 قرنايل شوبنغ سنتر 1881479

1886103 QUANTUM MOTORS 

 شركة سنا للتجارة العامة والتوزيع ش م م 1902291

 يوسف فؤاد زين 1902884

 هوسب حايزاواك باليان 1928231

 كوزموس سيرفيسيس ش.م.م. 1937172

 NATION WIDE TRADE COMPANY SALشركة نايشن وايد ترايد كومباني ش م ل  1944200

 شركة طيبة للتجارة العامة وللمقاوالت ش.م.م. 1947684

 مليكه للصيرفه)حسين و عبير عبده( 1956715

 انترناشيونال ديفلبمنت انجينيرينج كومباني ش.م.م. 1988307

 تو آي ترايدينغ ش.م.م. 2004041

 شركة ليفينغ هوم ش.م.م 2011346

 شركة اف.ام.اي. ش.م.م. 2036121

 رازنيت ديفلوبمنت ليميتد ش م م 2121610

 شركة ايغل نت ش.م.م. 2145858

 دايركت للسياحة والسفر )نادين جمال صبرا وشركائها( 2202832

 شركة بيو بوكس ش.م.م 2222985

 شركة بالستيكا للتصنيع والتجارة ش.م.م. حمد اخوان وشركاهم 2225119
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 صحة فيالج ريزورت ش.م.م. 2248766

 شركة جبل العناب للتجارة والمقاوالت ش م م 2269095

2395687 NIGHT'S STARS CORPORATION ش.م.ل 

 كراكس للتجاره العامه ش.م.م 2457737

 الشركة اللبنانية لصيانة االبنية 2458706

 شركة عدرا التجارية ش م م 2461029

 شركة  نعمة كوزينز ش م م 2466474

2515430 TRANSPORT AND TRADING GROUP S A L 

 ذي ليبانيز اندر رايترز غروب ش.م.م. 2522585

 منال يوسف فريدي 2615381

 سليمان يحيى هالل 2780802

 شركة المعراج ش.م.م. 2805266

 ريعمر الياس حو 2863490

 عياد قاسم منصور 2889717

 ماس انترناشيونال ش.م.م. 2949519

 شركة كاليري رحال ومكي 1634100

 مجموعة القرية ش.م.م. 1776149

 ميتارم غروب ش م م 1861919

 القرقاوي وابو الحسن للتطوير العقاري ش.م.م. 1904623

 ترايد سولوشينزش م م 1921118

 ايات حسين المصري 1928533

 تاي كو ش.م.م 1946375

 محمد اديب سالمي 1991361

 DIAB INTERNATIONALدياب انترناسيونال  1994704

 شركة سرائب  للتجارة ) توصية بسيطة ( 2016717

 عبر البحار لالستشارات واالستثمارات ش.م.م 2018467

2039706 Z GROUP Z.G s.a.r.l 

 المتحدة للتجهيزات الطبية ش.م.م 2093970

 فوروارد ش.م.م 2139694

 بيوند تكنولوجيز ش.م.م. 2140327

 شركة عيتاوي للطبيعة ش.م.م. 2201080

 شركة الفرسان للتجارة العامة ش.م.م 2343541

 الكرم لالجبان وااللبان ش.م.م. 2373979

 شركة أليو تك ش.م.م 2392043

 بيروتفرع  -االفاق لالنتاج والبث االعالمي المحدودة  2398929

2411599 Max Media International llc 

 شركة بلوبيري غروب ش م م 2445745
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 اي اند زي فارماستكل ميدل ايست ش م م 2453313

 نورديا ليمتد 2457758

 اكيال ش.م.م 2539083

 األمير غروب 2561951

 ورثة انيس نبيل سليمان 2648729

 تجارة عقارات -زينة فوزي سرور  2948740

 حسين عبد الكريم يعقوب 2978947

 تجارة عقارات -سناء الخليل  3029838

 شركة ناراك ش.م.م 1624855

 جوزف حبيب اسطفان 1638612

 بالل محمد عبد هللا 1676013

 ريتا نبيل صليبا 1693840

 مراد غروب ش.م.م 1725640

 تامكو غروب ش.م.م 1746341

 حسين حسن الحلباوي 1747965

 علي حسن جابر 1803469

 هادي لالنتاج الفني والتوزيع ش.م.م. 1851566

 شركة صيانات ش.م.م 1875024

 ELEGANT HOUSE S.A.R.Lاليغانت هاوس ش.م.م. 1907731

 زهراء هاشم مرتضى 1920579

 شركة ترافيك فور للسياحة والسفر ش م م 1971952

 شركة مريم لالستيراد والتصدير ش.م.م 1986088

 فرح للزراعة والتجارة)جهاد ذوقان صادق( 2004317

 هايبر اغريكلتشر ش.م.م. 2032662

2122587 Network Marketing Int 

 ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور  2264739

 أكو فيول ش.م.م. 2272493

 ل ش انترناسيونال ش م م 2420156

 شركة ريف لبنان للتجارة والصناعة 2421162

 قمة الهندسية ش.م.مشركة ال 2456456

 شركة زاكو للتجارة والمقاوالت ش.م.م 2456773

 الوجود ش.م.م 2458448

 طارق مفيد سري الدين 2810365

 بالل عبد الستار بصل 2812358

 االينس تريدينغ غروب ش.م.ل 2888698

 عباس حسين خازم 2961568

 سعد رشيد حدشيتي 2976798
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 فون ش.م.م. -أي  1602549

 شركة تساهيل العقارية  ش.م.م 1618152

 حسن علي بركات 1686594

 هاشم للمقاوالت والبناء ش.م.م 1746110

 ادفانتك ش م م 1811224

 رضا محمد غسان حلباوي 1883098

 شركة عالم المال لإلستثمار ش.م.م. 1907978

 يمنى حسن قبيسي 1910224

 قاصوف انتربرايسس ش م ل 1915845

 كة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.مشر 1956290

 شركة االفق للتجارة )اش.تي.سي(ش.م.ل 1964563

 فاير كو. ش.م.م. 1965289

 ماستر آرت ش.م.م 1976701

 هالثي ش م م 1995169

2003450 OPRA SARL 

 مجموعة شركة كوتا الدولية للتجارة العامة ش.م.م. 2017309

 فلكس ش.م.م. 2039476

 علي حبيب بيضون 2045791

 اسيا للتجارة والتوظيف ش م م -شركة الشرق االوسط  2116576

 خليل أوتو )خليل محمد حميد( 2147352

 توصية بسيطة -شركة ابو الطيب  2150163

2193757 MED TRAD INTERNATIONAL CO 

2213862 LEBANON HANGERS (توصية بسيطة) ليبانون هانغرز 

 ش.م.م MAKAREM AND SONS شركة 2251367

 حسن عبد االعلى شحيمي 2252932

 نكد انطونيوس نكد 2257106

 شركة هديل غروب للسياحة والسفر ش م م 2395893

 شركة البدر والخليل التجارية ش م م 2418859

 سمارت بايز ستراتيجيز ش.م.م. 2435336

2444098  Premium Group sarl 

 نيوسايت ش.م.م 2457187

 ايفا 2457720

 سافكو ش.م.م 2457725

 المركز الفني للتجليد 2458669

 جعفر سليمان رحال 2481714

 الرا ابراهيم سويدان 2482616

2504254 Golden Rose sarl 
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 لوسيان رامز يعقوب 2899777

 ابراهيم خليل صالح 2908555

 حسن علي موسى 2916133

 وائل يوسف السيد صالح 2958568

 علي حسين خازم 2961559

 علي نمر جمعة 2965323

 ترافيل كومباني ش.م.م. 3020863

 محمد عبد الحليم غزال 1432210

 نزيه سمعان عبود 1476377

 روجيه جوزف نهرا 1532726

 صالح لويس دكاش 1596950

1610466 Beauty Ties ش.م.م 

 الياس جوزيف حسون 1673535

 يجانيت غالب مزرعان 1783958

 لينا غسان فخرو 1812805

 شركة سماحه وعكاوي للصناعة والزراعة والتجارة ش م م 1905778

 علي غروب للتجارة العامة ش م م 1942052

 تضامن SAMAدار وطبعة سما  1947105

 شركة الحرف العربي للتجارة والطباعة ش.م.م 1991297

 غصيبة ترايدينغ غروب ش م م 2075398

 زيدان اخوان وشركاهم ش.م.م. شركة 2144721

2215211 Concretech SARL 

 علي يوسف سلمان 2228755

 م.أ.س. غروب ش.م.ل. 2382918

 شركة انور للمالحة البحرية 2418866

2427062 Strategic Projects Group Company (SPGC)S.A.R.L 

 شركة البالد غروب للشحن والتخليص ش م م 2446307

 ند سي كونتراكتنغ ش.م.لاي ا 2458829

 توصية بسيطة-ابيض واسود 2509875

 سمير فهد حاطوم 2636184

 شركة ايانا ش.م.م. 2681581

2793523 Morad-co for Investment and General Services sarl 

 بريد اند شوب ش.م.م 2872074

 علي حسن جعفر 2877798

 بسام  شماس 2898484

 عاصي ايلي عاصي بو 2912237

 ليندا عبد الكريم شراره 2932281
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 عقارات -قاسم علي منذر  2968001

 مركز اريج للتجميل ش م م 1158078

 ماهر طانيوس ابو حمد 1262503

 سلطانم لخدمات الضمان ش.م.ل. 1284924

 مريم محمد ظاهر 1359396

 انطوان جميل العيراني 1359600

 سليم عبد الرحيم سرباه 1460785

 كالسيك كار ) زين وشركاه ( توصية بسيطة 1503404

 جورج جميل عيراني 1529375

 جبلنا للمياه المعدنية 1692825

 عليا سمير الحالق 1711548

 picodente sarlبيكودنتي ش.م.م   1733738

 دار القارىء للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. 1754481

 حوراء احمد نون 1873925

 مركز خليفة الطب الحديث 1906162

 علي محمد منصور 1922919

 فرماروت ش.م.م 1967875

 J W B SARLجي دبليو بي ش.م.م.  2062634

 شركة لونيكا تجارة ومقاوالت ش.م.م. 2091447

 شربل اماتو ملكون 2101861

 شركة راوية كومباني لالستيراد والتصدير ش م م 2106497

 رياتيف كونسبتس ش.م.م.او تي بي ك 2162533

 ابيشال لالستثمار والتجارة ش.م.م. 2188534

 زهير محمد قازان 2230565

 ميليا الياس فارس 2237934

 شركة مياك ش.م.م. 2252857

 ر ن ترايدينغ ش م م 2399360

 شركة اوروك لالنتاج االعالمي ش.م.م 2410776

 شركة شبشب اخوان 2436784

 ش.م.م فهد تريدنغ 2457743

 مستودع الساحل لالدويه ش.م.م 2458301

 وكالة الرسالة للسياحة و السفر 2478112

 لو غران كادي ش م م 2834799

 ش م م SANDRAشركة  2875376

 رفعت محمد منصور 2889711

 حسان محمد العرب 2906271

 اميل حكيم 2994692
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 ابراهيم يوسف صالح 3035693

 ومزينب قاسم حاط 1260374

 تليسرف ش.م.ل 1332237

 باسم محمد مقلد 1480457

 ثوريا جميل عيراني 1524461

 شركة الصنوبر للتجارة العامة ش.م.م. 1589189

1601123 British American Tobacco U.K and Export Limited 

 الشركة العالمية لمواد البناء 1610297

 لعامة المحدودةارض المرمر للتجارة و المقاوالت ا 1625798

 قمر رامز الشل 1680079

 شركة برونت ش م م 1721872

1728652 MTB REALTY LTD 

 ياسر امين حمدان 1786245

 جيسكو كاترينغ ش.م.م. 1793748

 تصدير ) فادي محمد السيد( -السيد استيراد  1812177

 شركة باران للطاقة المتجددة 1822071

 غفران عباس عودة 1874366

 شركة تي اند جي للتجارة العامة ش.م.م. 1908986

 حسن احمد عمار 1935315

 -بجيجة وشركاه-موتور سيتي ترايدينغ  2011782

 كافاليرا ش.م.م 2016366

 شركة كوكب الخليج الغذاء ش.م.م 2019345

 علي خضر سليمان اسماعيل 2021448

 سميحه نبيل الحبوباتي 2028789

 ند ش م مشركة شوب ال 2059135

 شركة دال انترنشيونل فود اند سناكس ش.م.م. 2060165

 ربيع علي نصرهللا 2065072

 غياث حماده وشركاه-توصية بسيطة -شركة العاصي للتجارة 2066693

 هانيه عبد الرحمن فداوي 2086915

 طاقم الشرق االوسط اسيا افريقيا ش م م 2129070

 المزايا ش.م.م. 2150229

 شركة مجموعة سيغما المحدودة ش.م.م 2154127

2158550 SMA SAL 

 شربل ميشال عبود 2253866

2369685 BLACK JAVA -بالك جافا ش.م.م 

 تايمز ميديا ش م م 2378191

 ان. اس. اس 2419256
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2419309 GARDENERS -FLOWERS & PLANTS 

 سيانتا ليمتد ش م م 2421148

 معدات الطبية ش.م.مشركة النور لالدوية و ال 2457262

 جيسكو 2457700

 اتحاد مستوردي وتجار الماشية 2458869

 كلير فيجين ش.م.م. 2488886

2524733 "ZAD"- توصية بسيطة 

 ام.سي.سي. الحديثة للمقاوالت والتعهدات والتجارة العامة ش.م.م 2567693

 عال زهير الحاج حسن 2871713

 طليع شاهين االعور 2895407

 احمد قاسم شاهين 2895942

 ندى فريد القبع 2896616

 هدى محمد فاروق شومان 2905173

 شادي حسن ناصر الدين 2915276

 فايز قاسم سري الدين 2971004

 تجارة عقارات -علي وزنة  3029827

 SOFAF SARLسوفاف ش م م  1882292

 ش م ل 173شركة كفرساال  1882489

 جويل تادروس فارس 1903043

 شركة االمل الجديد ش م م 1985036

 كانا للنقل والتجارة ش.م.م. 2065748

 ماديرا ش م م 2138431

 شركة ارتي فاكتس ش.م.م. 2154984

 مركز االشعة التخصصي ) م. الزين وشركاه ( 2155674

 محمد ضاهر ابراهيم 2168709

 شركة الفراشة البيضاء ش.م.م. 2260996

 للتجارة والمقاوالت ش.م.م. شركة تي ان سي 2265588

 ابن االزرق التجارية للطباعة والنشر ش م م 2358506

 فيفكو غاز 2421155

 الرهاوي للصناعة و التجارة ش.م.م 2457200

 شركة رامو لصناعة االلبسة الجاهزة والتجارة 2459238

2464694 WELL - BEING TRADE SAL 

 شركة منذر غروب ش م م 2477071

 منصور نجيب طه 2479984

 ماهر عاطف العلم 2489038

 شركة رابيكو ش.م.م)شركة محدودة المسؤولية( 2514497

 توصية بسيطة-شركة مجوهرات الحميد 2514778
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 شركة برومو كار ش م م 2523035

 شركة نانا للخدمات والتجارة العامة ش.م.م 2584831

 أل.أي.تي ايفنتس ش.م.م 2596656

 وش للتجارة العامة والمقاوالت والبناء ش.م.م.العل 2597371

2618205 AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 

 عباس علي عطوي 2896374

 بسام شماس 2898489

 يحي موسى حمود 2899586

 روني كليمون غصن 2917681

 زينة عماد كسيبي 2921346

 لور الياس غصيبة 2926508

 محاسن العبد طاهر 2939227

 طفى طارق شحرورمص 2960629

 سميحة نبيل الحبوباتي 2962107

 تجارة عقارات -محمد صعب  3029831

 شركة مولى ستار العالمية ش.م.م 1180086

 شركة فوتو للمصاعد 1249528

 ادمون سليم ابو جودة 275979

 باسم محمد مقلد 1480457

 نيو فييستا ش.م.م 172211

 كوزموس سيرفيسيس ش.م.م. 1937172

 دايركت للسياحة والسفر )نادين جمال صبرا وشركائها( 2202832

2515430 TRANSPORT AND TRADING GROUP S A L 

 عياد قاسم منصور 2889717

2193757 MED TRAD INTERNATIONAL CO 

2504254 Golden Rose sarl 

 LUXURY SELECTIONS S.A.R.Lلوكشوري سيليكشينز ش.م.م  358455

 اإلقليميةمالية المصلحة الرئيس                                                   

 بالتكليف محافظة جبل لبنانفي        
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