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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR٢٠٩٧٧٦٠٢١LB ٧٦٤٩ رستوران سناك لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٩٨٤LB ٧٨٢٥ الشركة المتحدة للطباعة

 RR٢٠٩٧٧٥٣٢١LB ١١٤٢٩ SARL LTD FILMS HORSE FIREفاير هورس فيلمز ليميتد ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٩٩٤٧٥LB ٦٣٢٧٢ مؤسسة سليمان قاسم الحركة

 RR٢٠٨٥٨٤٣٣٤LB ٧٧٤٢٢ شركة دياتيك

 RR٢٠٨٥٨٤٣٥١LB ٧٨٠٠٦ مؤسسة جيلدا

 RR٢٠٨٥٨٧٦٣٦LB ٩٧٧١٧ شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٨٤٨٦LB ١٠٦٨٤٠ شركة بابا تيميو بولي اخوان

MEDIA D.D ١١٠٧٣٥ RR٢٠٨٥٨٨٢٦٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٨١٦٣LB ١١٦٢٤٦ ليل محمد ظاهرخ

 RR٢٠٨٥٨٥٣٣٠LB ١٧٩٨٥٢ كورنويان كوربوريشن ش.م.م

ALIMENTATION AL RIHAB ١٨٩٨٦٥ ش.م.م RR٢٠٨٥٨٩٠٥٣LB 

 RR٢٠٩٧٧٨٣٤٥LB ١٩٨٢٧٠ شركة ست جور

 RR٢٠٨٥٨٠٥١٩LB ٢١٣٣٣٢ انفراستراكتشورمناجمنت اند انفورماشين تكنولوجي اي. ام.اي.تي.

 RR٢٠٨٥٨٠٦٤١LB ٢١٦٩٥٨ تحادمحطة اال

 RR٢٠٨٥٨٠٦٦٩LB ٢١٧٦٧٠ موبيل افيش لبنان ش.م.ل.

 RR٢٠٨٥٩٦١٠٨LB ٢٣١٣٩٠ شركة التجهيزات المكتبية ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦١٦٠LB ٢٣١٧٦٨ شركة اميركان فوتوير اند ترايدنغ كومباني

 RR٢٠٩٧٧٣٦٩١LB ٣١٦١١٦ امبير للتجارة العامة ( الياس طانيوس دميان )

 RR٢٠٩٧٧٩٤٦٠LB ٧١٦٤٣٦ كة حانيوز التجارية ش.م.مشر

 RR٢٠٩٧٧٩٧١٧LB ٧٨٦٥١٣ MENUمينو ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٧٩٣٦٨LB ٧٩٣٩٩٧ شركة ماركت تايم ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٩٢٩٧LB ٨٠٠٠٥٤ علي حسن بلوط

 RR٢٠٨٥٩٣٩٩٩LB ٩٨٥٦٢٠ شركة توكل التجارية

M. R ٩٨٦٢٨٦ التجارية ش.م.م RR٢٠٨٥٩٤٠٠٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٤٣٩٣LB ١١٥٥٤٦٠ شن اند ترايد (ميشال انطوان حداد)ديستريبيو

 RR٢٠٨٥٩٤٤٤٧LB ١١٦٦٧٩٦ محمد محمود عمار

 RR٢٠٨٥٩٥٨٦٧LB ١٢٢٣٤٨٨ الفا للمحروقات ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٤٨٨LB ١٢٨٧٨٩٥ ليبانون اوتوميكانيكا

 RR٢٠٨٥٨١٣٨٦LB ١٢٩٤٩٦٣ المتحدة للصناعة و التجارة(مرتا ابراهيم جريس)

 RR٢٠٨٥٩٧٤٧٤LB ١٣٤٢٣٥٧ حكمت عبداللةسامر 

 RR٢٠٨٥٩٦٧٧٤LB ١٤٤٤٤٩٩ شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٦٦٣٨LB ١٤٦٥٥١٢ فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)

 RR٢٠٨٥٩٠١٧٥LB ١٥٦٥٦١٨ آيس كلين سرفيس ش.م.م.

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٨٥٨٩٦٥٤LB ١٦١٦٤٩٠ شركة نبع مية ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٩٧٨٧LB ١٧٠٩٤١٥ نجيب عبده يحيى

 RR٢٠٨٥٨٩٧٤٢LB ١٧١٥٠١٨ الفقيه لتجارة األلومينيوم (يوسف محمد فقيه)

 RR٢٠٨٥٩٣٢٦٥LB ١٧٨٣٩٤٤ GALAXY AUTOغاالكسي أوتو 

 RR٢٠٩٧٦٦٩٦٥LB ١٧٨٥١٤١ ديكو ديا

 RR٢٠٨٥٩٣٠٧٥LB ١٨٢٦٨١٢ شركة بارتنر ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١١٨٢LB ١٨٦٣٦٢٦ شركة شوارتز اوتو بارتز ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٢٧٤٤LB ١٩٨٤٠٩٦ جان سامي عالم

NOV TRADING (نوف علي الراضي) ٢٠٠٤٣٣٧ RR٢٠٨٥٩٢١٣٧LB 

AMR SHIPPING (علي محمد الراضي) ٢٠٠٤٣٦٠ RR٢٠٨٥٩٢١٤٥LB 

 RR٢٠٩٧٦٩٣٣٠LB ٢٠٢٥٧٤٩ ليبالينك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٢٥٣٤LB ٢٠٥٨٩٦٦ محمد حسن حلوم

 RR٢٠٨٥٩١٦٨٩LB ٢١٠٥٣٠٥ شركة أس أتش للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٨٥٤LB ٢٢٣٨٥٧٩ رياض خالد المحمود

TT ٢٢٦٤٩٧٨ RR٢٠٨٥٨١٩٣٩LB 

 RR٢٠٨٥٨٣٠٩٥LB ٢٣٤٠١٢٥ محمود عمر العمر

 RR٢٠٨٥٨٣٤١٣LB ٢٣٧٨١٧٦ هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٤٣٥LB ٢٣٨٦٨٧٩ سيفتي برودكت كوروبوريشن ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٥١٥٣LB ٢٤٧٣٧٧٩ غالسينا ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٥٤٧٦LB ٢٥٠١٦٦٦ حسن احمد السحمراني

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L ٢٦١٨٢٠٥ RR٢٠٩٧٧٧٤٠٧LB 

 RR٢٠٩٧٧٧٤٣٨LB ٢٦٢٧٩٣٨ بيطار بتروليوم (بي.اي.بي)

 RR٢٠٩٧٧٧٨٥٢LB ٢٧٦٢٢٦٤ كلين واي ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٨٠٧٥LB ٢٨٩٧٢٣٥ شركة قصار وشركاه

 RR٢٠٩٧٧٨١٦٩LB ٢٩٧٢٧٦٨ ش.م.ل كواليتي سيرفيس فوود

 RR٢٠٨٥٨٤٢٥٠LB ٣٢٢٣٦٠٤ بوغولد للمعادن الثمينة ش.م.ل.

 RR٢٠٨٥٩٨٦٦٠LB ١٦٧٨ شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)

 RR٢٠٨٥٩٣٤٠٧LB ٤٤٩٠ دحداح اوتوموبيل ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR٢٠٨٥٩٩٠٦٤LB ٤٦٧٠٨ مؤسسة سليمان الياس المزرعاني

 RR٢٠٨٥٩٩١٥٢LB ٤٩٠٩١ مؤسسة محمد حسن احمد (هاشم التجارية)

 RR٢٠٨٦٠٠١١١LB ٧٦٧٨٤ بشير الصايغ

 RR٢٠٨٥٨٤٦٩١LB ٨١٢٤٣ شركة فؤاد خوري واوالده

 RR٢٠٨٥٨٧٦١٩LB ٩٧٤٧٨ حازم فوزي رمضان

 RR٢٠٨٥٨٧٧٩٠LB ٩٩٨٥٣ محالت غربية

 RR٢٠٨٥٨٨٤٤١LB ١٠٧٣٨٠ مؤسسة جاك فاخوري التجارية

 RR٢٠٨٥٨٨٤١٥LB ١٠٧٤٧٣ حطة الياس القارحم

 RR٢٠٩٧٧٨٧٢٥LB ١٨٥٤٣٤ اليجانت للتجارة والصناعة

 RR٢٠٨٥٨٨٨٣٥LB ١٨٦٢٠٤ مؤسسة محمد جميل دريان لالخشاب

 RR٢٠٨٥٨٠٤٤٨LB ٢١٢٢٢٢ محمد سعيد صالح

 RR٢٠٨٥٨٠٥٣٦LB ٢١٤٠٥٦ مؤسسة عتريس للسيارات

 RR٢٠٨٥٨٠٧٧٤LB ٢١٩٧٣٣ شركة جامكو للتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٣٨٤٤LB ٢٢٣١٩٨ ب رغروب هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٠٩١٦LB ٢٢٣٢٨٨ تجارة عامة - مؤسسة محمد ابو حمدان 

 RR٢٠٩٧٧٩٧٧٩LB ٢٢٥١٥٧ مؤسسة افريم ( حسن حسين خليفة )

 RR٢٠٨٥٩٦١٣٩LB ٢٣١٧٢٥ ان ميوزيك ش.م.ل -رياليكس 

 RR٢٠٨٦٠١٣١٥LB ٢٤١٧٤٨ د نعمةمؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبد هللا احم

 RR٢٠٨٦٠١٣٢٤LB ٢٤١٨٨١ مؤسسة شومان التجارية

 RR٢٠٨٦٠١٣٤١LB ٢٤٢٣٢٨ شركة اورينت ماركت للتجارة العامة
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 RR٢٠٨٦٠١٨٦٨LB ٢٥٢٤٠٢ President Choice Marketبريزيدانت شويس ماركت 

 RR٢٠٨٥٩٧٩١١LB ٢٦٦٠٧٠ مخايل عبد هللا عياش

 RR٢٠٨٥٩٨١٧٤LB ٢٨٢٠٣٨ التوزيع (عباس كمال زرقط)مؤسسة زرقط للتجارة و

 RR٢٠٨٥٩٨٢٧٦LB ٢٩٠٦٨٨ شركة البنيان للتعهدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)

 MATAR S AUTOMOTIVE  (سعيد ميشال مطر) ٧٧٨٦٧٣ RR٢٠٩٧٧٩٦٨٥LB 

 FARAH AUTO ٨١٣٩٦٣ RR٢٠٩٧٧٩٣٢٣LB 

 RR٢٠٩٧٧٨٩٧٧LB ٨٣٥٩٣٨ شركة غوست ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٨٩٨٥LB ٨٣٩١٩٣ مؤسسة خليفة للتبغ و التنباك(لصاحبها احمد علي خليفة)

 RR٢٠٩٧٧٩٠٧٦LB ٨٥٩٧٢٩ فاشن تكستايل مصباح سكر وشركاه

 RR٢٠٨٦٠٣١٥٢LB ٩٧٠٨٤١ عماد الدين عادل ارناؤط

 RR٢٠٩٧٩٨٧٦٤LB ١٠٣٤٢٩٦ مفلح احمد العلي

 RR٢٠٨٥٩٤٤٦٤LB ١٠٩٨١٥٩ نايس برايس (احمد موسى طفيلي)

RAINBOW GRAPH S.A.R.L ١١١٣١٢٢ RR٢٠٨٥٩٤٣١٤LB 

Roxana Trading Import Export -١١١٧٥٠٣ عالء الدين ربيع الخلف RR٢٠٩٨٠١٧٩٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٤٢٤٣LB ١١٣٩٢٠١ شركة االعمال المتحدة ش م م

SWEET HOME FURNITURE - ١١٥٠٠٧٨ حمد رمتان الجليل RR٢٠٩٨٠١٧٢٤LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٠٧٦LB ١١٧٤٠١٤ شركة طيبة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠١٢٢٥LB ١١٧٦٧٦٤ فضل محمد سكماني

RAFIF’S CAR -١١٩٥٧٥٦ محمد مفضي حمود RR٢٠٩٨٠١٢٩٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٧٠٣LB ١٢٥٧٩٢١ الشركة العامة للباطون ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٨٠٠LB ١٢٦٩٤٨٩ مارك اسكندر غريب

I LINK inc ١٣٠٦٢١٥ ش.م.ل RR٢٠٨٥٩٧٧٥٢LB 

 RR٢٠٩٨٠٠٨٤٨LB ١٣٨٦٦٧٠ طفى زقزوقعبد الرحمن مص

 RR٢٠٨٥٩٧٧٨٣LB ١٧٦٦٢٥٠ مؤسسة داود حسين جهمي التجارية(داود حسين جهمي)

 RR٢٠٨٥٩٢٩١٤LB ١٨٠٦٤٢١ كواليتك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٠٧٧LB ١٨٥٠٦٩٥ محل عجمي التجاري لصاحبها حسين خليل عجمي

 RR٢٠٨٥٨١٠٩٤LB ١٨٥١٩٩٠ شركة الفروج الطيب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٩٨٧LB ١٨٧٦٢٤٤ تأجير السيارات ش.م.مالورا ل

 RR٢٠٨٥٨٢٣٥٥LB ١٩٣١٠٢٥ شركة عبد الغني التجارية احمد عبد الغني و شريكه ش.ت.ب

 RR٢٠٨٥٩٢٧٠٧LB ١٩٣٧٢٧٧ محمود حسن حمود - اش دي جي 

 RR٢٠٨٥٨٢٧٧٥LB ١٩٨٥٩٨٤ معرض علي صالح التجاري (علي رضا صالح )

 RR٢٠٨٥٨٢٨٥٠LB ١٩٩١٩٥٠ سياحية ش م مالشركة الوطنية للمشاريع ال

 RR٢٠٨٥٩٢٢٨٧LB ٢٠٢٥٨٣٣ علي جمال حاموش -محل حاموش التجاري 

 RR٢٠٨٥٩١٦٥٨LB ٢١٠٢٧٨١ جليل حبيب سعد -جليل للتجارة 

 RR٢٠٨٥٩١٩١٩LB ٢٢٠٢٥٢٩ جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

Professional Development Group s.a.r.l ٢٢٠٥٠٢٥ RR٢٠٨٥٩١٩٩٨LB 

 RR٢٠٨٥٨٥٠٤٨LB ٢٤٦٤٨١٧ عبد الرحمن علي الدر -للسيارات  ABOUDI CARمعرض 

ALKAHWA SUR MER ٢٨٢٨٢١١ RR٢٠٩٧٩٦٩٨٤LB 

 RR٢٠٨٦٠٧٤٦٣LB ٣٠٠٣ كونستروتيك ش.م.م

X-PERTS Providers SAL ٣٣٤١ RR٢٠٨٦٠٧٤٢٩LB 

 RR٢٠٩٧٩٣٣١١LB ٩٦٢٧ شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٣٩٦LB ١٣٠١٧ مركز صيدا للتجارة وصناعة االخشاب (سكومات)

 RR٢٠٨٦٠٤٤١٩LB ١٣٢٨٥ الشركة العصرية الوطنية للتجارة ش.م.م (موناكو)

 RR٢٠٩٧٩٣٨٦٩LB ٣٣٩١٨ فيراسكو هزيمة للتجارة

 RR٢٠٨٦٠٧١١٠LB ٥٢٢٥٧ محطة جان نايف زينا (سيتكو)

 RR٢٠٨٦٠٧١٠٦LB ٥٢٣٠٥ المجموعة المتحدة للبناء ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٤٣٥٤LB ١٠٢٩١١ مؤسسة فارس

 RR٢٠٩٧٩٢٣١٦LB ١٢٦١٨٠ مؤسسة جان ابو خليل للتجارة العامة
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 RR٢٠٨٦٠١١٥١LB ١٦٩٤٩٠ عقل علي ورور

 RR٢٠٨٦٠٧٨٩١LB ١٦٩٧٥٩ انطوان توفيق وهبة

 RR٢٠٩٧٩٣٠٢٠LB ١٨٥١٠٠ ميد ايست شبينغ كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٠٨١LB ٢٠٨٢٩١ محمود سليمان طالس فرزات

 RR٢٠٩٧٩٣٠٩٥LB ٢٠٨٧٣٨ جان جورج جريش

 RR٢٠٨٦٠٦٤٢٣LB ٢١٠٨٢٩ دلتا ميتال

 RR٢٠٩٧٩٣١٣٥LB ٢١٨٥٥٢ زينون مصطفى الحكم

 RR٢٠٩٨٠٢٥٥٧LB ٢٣٠٥٨٥ شركة افكار ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٥٦٩٧LB ٢٤١٠٥٢ عبد الناصر احمد النبهان

 RR٢٠٨٦٠٥٧١٠LB ٢٤١٢١٠ اد شفشقلوما كلود للتجارة/لصاحبها محمد بسام فؤ

 RR٢٠٨٦٠٥٧٢٣LB ٢٤١٢١٨ يحيى رشيد الحواط

 RR٢٠٨٦٠٠٤١٧LB ٢٤١٨٢٥ محمد مصطفى دني

 RR٢٠٨٦٠٥٧٨٥LB ٢٤٢٤٩٢ ربيع ايليا الحايك

 RR٢٠٨٦٠١٥٠٥LB ٢٤٢٩٧١ جمال علي االرناؤط

 RR٢٠٨٦٠٦٥٥٦LB ٢٤٤٨٦٠ عالء محمود قرقناوي

 RR٢٠٨٦٠٦٩٧٥LB ٢٤٥٥٢٦ حسام خضر موسى

 RR٢٠٨٦٠٧٢١١LB ٢٤٨٣٨٨ أحمد مصطفى الحريري

 RR٢٠٨٦٠٤٢٧٧LB ٢٥٤٩٥٦ شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٢١٢٦LB ٢٦٠٧٥٣ شركة كورما ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٦٢٢٠LB ٢٩١٣٩٨ شركة الجزيرة ب لصياغة الذهب ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧٥٣٤LB ٢٩٦٥٨٧ مروان ادمون حاتم

 RR٢٠٨٦٠٧٧٠٧LB ٣١٢٠٨٦ طاعم ش.م.مشركة اكسبرس للتجزئة والم

 RR٢٠٩٨٠٤٥٠٠LB ٤٠٠٤١٨ BONITA ENTERPRISESبونيتا انتربريزس ش.م.م 

 RR٢٠٩٨٠٤٥٣٥LB ٤٥٤٧٨٤ عربش ماركت ( روالن يوسف عربش )

 RR٢٠٩٨٠٤٥٧٥LB ٥٤٩٥٣٢ شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٩٩٦٩LB ٦٥٥١٥٠ يورو كالس رنت اي كار

 RR٢٠٨٦٠٦٤٨٥LB ٧٦١٣٢١ صدقة جورج حنا

 RR٢٠٨٦٠٢٤٤٩LB ٩٢٢٥٥٦ صيدلية الشرق (حسين جميل مروه)

 RR٢٠٨٦٠٢٦٠٨LB ١١٣٣١٨١ دوم توريست ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٢٧١٣LB ١١٩٦٥٨٩ محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

 RR٢٠٩٧٩٤٣٣٤LB ١٢٠٣٩٢٥ Liga trading company sarlشركة ليغا للتجارة ش.م.م 

 RR٢٠٨٦٠٢٧٥٨LB ١٢١٨٧١٨ طوني جورج يعقوب

 RR٢٠٩٨٠٢٧٩٥LB ١٢٢٩٥٤٦ شركة ا.ب.ن. ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٢٨٦٣LB ١٢٥٠٩٩٠ ميديا كوفر بيروت ش.م.م

KALINA S.A.R.L ١٣١٣٤١٨ RR٢٠٩٨٠٢٨٣٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٦٠٤LB ١٤٩٦٩٥٥ سي سي ان ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٥٠٢٥LB ١٦٢٤٩٩٢ ديب جرجي الخوري

 RR٢٠٩٨٠٩٤٦٧LB ١٧٢٣٨٩٩ للوازم الطبية ش م م شركة الغزال

 RR٢٠٩٨٠٢٩٩٩LB ١٧٧٣٠١٣ شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٣٢٦LB ١٨٦٣٤١١ بول طانوس خزاقه

 RR٢٠٨٥٨١١٩٦LB ١٨٦٥٨٥٧ ش.م.م ِ I.T.C.Oشركة عيسى للتجارة 

 RR٢٠٨٦٠٨٠٤٤LB ١٨٦٧٨٥٤ شركة مصطفى وسامر عبدالعزيز مجذوب للتجارة العامة

 RR٢٠٨٦٠٨٠١٣LB ١٨٨٥٧٩٩ اديب قيصر ابو حيدر

 RR٢٠٨٦٠٠٨١٤LB ١٩٩٦٩١٢ عكر للتجارة والخدمات العامة

 RR٢٠٨٦٠٣٦٨٢LB ٢٠٣٧٧٤١ شركة ابو غزالي اند اشقر ش م م

 RR٢٠٨٥٩١٠٠٩LB ٢٠٩٥٢٢٨ شركة روماريسا ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٤٨٧٨LB ٢١٠٢٩٣١ شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR٢٠٩٧٩٩٧٤٢LB ٢١٠٥٥٢٨ رضا عبد األمير دهيني - ارة العامة دهيني للتج
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 RR٢٠٨٦٠٠٨٧٦LB ٢١٧٨٦٦٠ شربل بطرس الهاشم

 RR٢٠٨٥٨١٧٩٧LB ٢٢٣٤٨٩٧ Blend pro sarl -شركة بلند برو ش م م 

 RR٢٠٩٧٩٤٦٠٩LB ٢٧٧٢١٣٤ ملحم علي الشوباصي

 RR٢٠٨٥٩٨٥٦٨LB ١٠٠٥ شركة كيراكوس مخجيان وولديه (مطبعة ستار) ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩٠٠٢LB ٣٣٣٦ ايسز الكترونيكس ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٤٤٠٥LB ١٣٢٨٠ جوبيتر للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٤٧٥LB ١٤٤٣٣ مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد هللا فرح

 RR٢٠٨٦٠٧١٣٧LB ٤٦٥٣٥ شركة الحياة للسياحة والسفر

 RR٢٠٨٦٠٧٠٠٤LB ٤٦٦١٤ شركة الصالح وابنائه للسياحة والنقل

 RR٢٠٨٥٩٩٠٧٨LB ٤٦٨٥٥ شركة سويد العصرية

 RR٢٠٨٥٩٩٠٨١LB ٤٦٩٣٧ شركة صالح وشيباني وشركاهم

 RR٢٠٩٧٩١٦٦٤LB ٥٤٥٧٩ روجه ياغي للتكييف (روجه جورج ياغي)

 RR٢٠٩٧٩٤٤٥٣LB ٨٠٦٩٢ مطعم ال دانتي

 RR٢٠٩٨٠٤٢١٨LB ١٠٣٧٢٣ شركة طوني وروبير جرجر مهنا واوالدهم ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٢٤١٨LB ١١١٥٣٤ الياس جورج هيكل

 RR٢٠٩٧٩٣٩٥٧LB ١٣٨٨٤٦ شركة ادما ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٦٦٣٥LB ١٦٦٧٨٥ جريس الياس السمراني

 RR٢٠٨٥٨٦٦٢٧LB ١٧٤٧٨٢ ش.م.م  ٤شركة ب . ا . 

 RR٢٠٩٧٧٨٤٥٥LB ٢٠٠١٨٣ مؤسسة الجردي للتجارة (نمر طانيوس الجردي )

 RR٢٠٩٨٠٣٥٣٥LB ٢١٠١٢٧ ش م مشركة نقليات الياس ميشال فتوش 

 RR٢٠٩٨٠٢٥٠٩LB ٢٢٠٨٨١ كاليري جنا

 RR٢٠٩٧٧٤٠٨٢LB ٢٢١٣٤٧ شركة اروما ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٦١٧LB ٢٢٨٣٢٢ شركة بروموالين ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٤٠٣١LB ٢٣٧٠٣٩ IMPRESSامبرس 

 RR٢٠٩٧٩٩٢٨٨LB ٢٤١٤١٤ محمد فياض الياسين

 RR٢٠٨٦٠١٤٨٨LB ٢٤٢٨٩١ مؤسسة مالك ابو نوح التجارية

 RR٢٠٩٨٠٢٥٧٤LB ٢٥٦٢٣١ فاسيلتيز منجمنت ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٢٢٧٦LB ٢٦٤٧٥٦ الشركة اللبنانية الجزائرية المتحدة للمأكوالت ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٤٢٧٠LB ٢٧٢١٨٢ MI RAB PRINTING COتضامن  - شركة مي راب للطباعة

 RR٢٠٨٥٩٨٣٦٤LB ٢٩٤١٣٨ ايطالديزاين ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٤٤٥٦LB ٣١٢٦٦٨ فؤاد عبده راشد

GLOBAL T.V SHOPPING ٤٣٥٨٥٦ RR٢٠٩٨٠٤٥٢٧LB 

 RR٢٠٩٨٠٤٥٥٨LB ٤٧٦١٩٦ انترناشيونال باغ ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٦٢٨١LB ٤٨٩٦٠٤ رافي سركيس اويديسيان

 RR٢٠٨٦٠٦٨٣٤LB ٦٤٣٣١٧ E-V-E-N-T-S SARLايفنتس ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٩٤٦٢٣LB ١٠٤٠٥٨٣ محمد علي رزاق وشركاه  ASCاغري ست 

 RR٢٠٩٧٩٤٢٧٧LB ١١٧٥٤٧٠ بالك بوكس

 RR٢٠٨٦٠٢٦٩٥LB ١١٨٤٤١٨ مظلوم لالكسسوار والسيارات

 RR٢٠٨٥٩٥٣٩٩LB ١٢٠٧٢٠٥ جيبيكو ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٢٨٦٦LB ١٣٦٨٢٣٠ لنكو بيطار ش م م

 RR٢٠٩٧٩٢٨١٥LB ١٣٩٨٣٦٤ محطة مروان ( وسام علي جمعة )

 RR٢٠٨٥٩٠٥٧٨LB ١٤٩٩٠٠٣ تاك ماكس ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٠٤٧٦LB ١٥٢٤٣٤٣ ون بيكيري اينفيستمنت ش.م.للبان

 RR٢٠٨٥٩٠١١٩LB ١٥٧٤٤٦٨ شركة رود ستار ميدل إيست ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧١١١٢LB ١٦٢٤١٥٦ جورج جوزيف داغر

 RR٢٠٨٥٨٩٩٩٤LB ١٦٨٥٩٦٩ رودز مطعم وكافيه ش.م.م× شركة كروكس 

tanous geryes fandy T G F ١٦٨٦٩٤٤ RR٢٠٩٨٠٢٩٣٧LB 

 RR٢٠٩٨٠٣٠٠٥LB ١٧٧٧٩١١ الياس قبالن انطوان
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 RR٢٠٨٥٩٢٩٢٨LB ١٨١٤٣٧٥ ايما ترايدينغ ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٨٠٠٠LB ١٩١٠٩١٣ مؤسسة احمد مشيمش للتجارة العامة

FULE HOUSE ٢٠٣٨٢٠٥ RR٢٠٩٧٩٤٠٩٥LB 

 RR٢٠٨٦٠٤٠٦٠LB ٢٠٥٥٦٠٧ الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٤٠٧٣LB ٢٠٥٧٥٢١ مؤسسة مهدي للمفروشات

 RR٢٠٩٧٩٩٧٧٣LB ٢١١٠٥٦١ شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR٢٠٩٧٩٤٨٤٧LB ٢١٣٠٣٥٦ محمد عبدو العلي

 RR٢٠٩٨٠٠٢٨١LB ٢١٣٤٠٤٣ انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ( ا ي كات )

 RR٢٠٩٨٠٠٣٥٢LB ٢١٣٧٦٦٢ حسين نعمة صالح

 RR٢٠٨٥٨٦٣٧٠LB ٢٥٦٩٤٣٦ آ تروا ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٩٦٢٤٧LB ٢٦٩٥٦٧٤ فرج اسكندر يعقوب و شركاه

 RR٢٠٩٧٦١١٦٣LB ٢٧٥٧٧٢٣ أبو علوان للتجارة العامة والمقاوالت ( استيراد وتصدير )

 RR٢٠٨٦٠٥٥٨١LB ٢٧٥٨٥١٢ يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٤٦٢٦LB ٢٧٦٤٦٣٩ مؤسسة الشحار الغربي للتجارة العامة

 RR٢٠٩٧٩١٩٣٩LB ٣٤١٧٤٢١ انيس ضاهر يزبك

  


