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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

 RR٢٠٨٥٩٨٧٢٧LB ٢١٠٢ شركة ساسكو ميكانيكس ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩٠٣٣LB ٣٥١٧ ب وشركاهم ش.م.م ٣شركة 

 RR٢٠٩٧٧١٨٧٧LB ٣٣٨٩٧ ميشال ابو زيد-هوبيز هاوس

 RR٢٠٩٧٧١٨٨٥L B ٣٩٣٦٧ جولي كادو

 RR٢٠٩٧٧١١٤٣LB ٤٣٠٢٦ مؤسسة محمد عبد الخالق ابي مرعي

 RR٢٠٩٧٦٩٢١٥LB ٩٩٤٤٠ ادوار قبالن سريح

 RR٢٠٨٥٨٨٤٩٠LB ١٠٦٦٨٠ مستودع ادوية سبيفال

 RR٢٠٩٧٧٣٠٤٢LB ١١٨٦٧٤ ك. ب. ث  تشيرز (سناك)

 RR٢٠٨٥٨٨١١٥LB ١١٨٧٨٣ فاليت وير المحدودة /فرع لبنان

 RR٢٠٨٥٨٦٦٥٨LB ١٧٢٢١٢ نانية االميركية للفنادق ش.م.لالشركة اللب

 RR٢٠٩٧٧١٥٨٥LB ١٧٣٦٧٣ جاد للمياه

 RR٢٠٨٥٩٦١٤٢LB ٢٣١٧٢٧ نصار للتوزيع والتغذية ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦٣١٥LB ٢٣٦٨٥١ COMTEKكومتك ش.م.م 

 RR٢٠٨٦٠٢٣٧٨LB ٢٤٨٦٧٦ مركز معالجة المياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

 RR٢٠٨٥٩٧٩٦٠LB ٢٦٩١٨٨ bark up servicesدراوي سليم حنا الش

 RR٢٠٩٧٧٤٨٧٣LB ٢٩٦١٧١ باركود ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٢٤٠٠LB ٢٩٩٥٧٥ Omni Group SALشركة اومني جروب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٧٧٤٧٦٨LB ٢٩٩٥٧٥ Omni Group SALشركة اومني جروب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٧٧٤٧٥٤LB ٢٩٩٨٤٦ كوريا مرشندايز انترناشيونال ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٤٧٠٦LB ٣٠٣١٣٣ نتركونتيننتال غروب  اند ستريز (اي.جي.اي)ا

 RR٢٠٩٧٧٤٥٥٥LB ٣٠٨٤٧٤ انطوان الياس القزي

 RR٢٠٩٧٧٣٩١٨LB ٣٢٦٧٨٧ دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٢٣٦LB ٣٨٧٢٤٨ BEST-CAR S.A.R.Lبست كار ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٧٤٠٥١LB ٤٢٨٦٢٨ انكوربوريتد برينترز

 RR٢٠٩٧٧٣٩٥٢LB ٤٦٢٢٧٨ للتجارة والصناعة ( انطوان الياس ملحم سمعان ) مؤسسة الوان

 RR٢٠٩٧٧٣٩٤٩LB ٤٦٥٩٨٢ شركة سولو  ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٣٩٢١LB ٤٧١٧٩٧ طوني عبده صقر

 RR٢٠٩٧٧٥٠٧٤LB ٥٨٨٣٠٤ شركة كورنيش ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٦٢٥LB ٧٣٥٧٧٨ الكترونيك بالس ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٩١٦٤LB ٨٨٩٥٥٤ (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

MEDIGAMP PLUS ٩٠٤٧٣١ ش.م.م RR٢٠٩٧٧٩٢٦٦LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٨١٨LB ٩٢٠٠٨١ اناتا غروب هولنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٦٩٩٣٥LB ١٠٤٣٠٢٠ ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة 

 RR٢٠٨٥٩٤٣٦٢LB ١١٢٦٦٤٥ شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية
  عامةمديرية المالية ال

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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TONY TRADING (طوني جان عماد) ١١٤١٩٥٧ RR٢٠٩٧٦٦٨٢٩LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٧٤٨LB ١١٥٢٥٢٠ شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٢٧٣٦LB ١١٦٩٨٠٥ بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند ماينتنس كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٧٤٠LB ١١٧٥٤٧٠ بالك بوكس

 RR٢٠٩٧٦٦٨١٥LB ١١٧٧١٨٨ STE TECHNO SYSTEMS S.A.R.Lشركة تكنو سيستمز ش.م.م  

 RR٢٠٩٧٧٤٣٤٣LB ١١٨٣٩٠٢ عبد الرحمن محمد الحنون-مة الحنون للتجارة العا

 RR٢٠٨٥٩٥٢٧٠LB ١٢٠٢١٣١ ACCAL S.A.R.Lاكال ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٩٧٥٥٩LB ١٣٣٦٤٣٢ ناتو إلكترو هوم ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٢٨٢٤LB ١٣٦٠٩٠٤ تقنيات ش.م.م

il siciliano (عبد الرزاق يوسف عبدهللا سبالوه) ١٣٦٥٧٧٣ RR٢٠٩٧٧٢٨٣٨LB 

 RR٢٠٩٧٦٦٦٩٥LB ١٤٥٥٠٥٦ تن وشركاهبلو مون

 RR٢٠٨٥٩٦٥٣٦LB ١٤٩٤٢٣٦ ماديفا ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٨٧٢LB ١٤٩٩٠٠٣ تاك ماكس ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٨٩٠LB ١٥٢٧٣٤٢ اكسل تك ش.م.م

EXPERT COMPUTER SARL ١٧٠٨٧٣٠ RR٢٠٩٧٧٢٩٤٣LB 

 RR٢٠٨٥٨٩٥٥٢LB ١٧٢٦٢١٨ سيتي هاوس ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٢٩٦٥LB ١٧٧٤٨٨٦ أيتش أم دي ش.م.م

 RR٢٠٩٧٦٦٩٢٥LB ١٨٧٥٧١٣ نعمان حسين ناصر الدين

 RR٢٠٩٧٧١٣٦٤LB ١٩٣٢٧١٩ يعقوب نقوال الفداوي

 RR٢٠٩٧٧١٦٦٠LB ٢٠١٥٦٣٧ جي سي اس ترايدينغ اند سرفيسز ش م م

 RR٢٠٩٧٦٨٠٧٣LB ٢٠٥٣٦٧٥ بران غروب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩١٥٣٩LB ٢١٨٠٧٠٨ ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

I.T.A.R. GROUP SARL ٢١٨٥٨٨٥ RR٢٠٨٥٩١٥٧٣LB 

 RR٢٠٨٥٩١٨٦٥LB ٢٢٠١٤٣٤ Service Masterسرفيس ماستر ش م م  

 RR٢٠٩٧٦٧٦٠٣LB ٢٦٧٤٨١١ ماني دورو  ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٣٤٢LB ٢٧٨٧٨١٤ شركة ترمينوس اندستريز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٤٨٩LB ٢٩١٨٤٥٩ بارا ميديكال ش.م.م -شركة بيرفورما

 RR٢٠٩٧٩٣٤١٣LB ١١٩٨٠ ي ش.م.مشركة راف

 RR٢٠٩٧٩٣٤٦١LB ١٣٠٠٧ شركة سوماكو الحديثة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧٩٣١LB ١٥٧٥٩ محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )

 RR٢٠٨٦٠٧٩٥٩LB ١٦٥٥٨ محطة العاليلي (محي الدين احمد العاليلي ش.ف سمير العاليلي )

 RR٢٠٩٧٩٣٧٩٨LB ١٦٧٤٣ صيدلية توبة(محمد حسين توبة)

 RR٢٠٩٧٩٣٨٣٨LB ٢٢٥٥٦ مؤسسة محمد علي سبيتي

 RR٢٠٩٧٩٤٥٧٢LB ٦٣٢٥٦ دارقتيبه للطباعة والنشر

 RR٢٠٩٧٩٤٤٧٥LB ٧٩٠٦٩ االعتماد والتجارة

 RR٢٠٨٥٨٨٥٠٩LB ١٠٦٥٦٢ مؤسسة محمود خريس

 RR٢٠٩٧٩٩٣٩٣LB ١٣٩٤٧٩ احمد محمد شاهين

 RR٢٠٨٥٨٧٠١٨LB ١٤٢٢٨٦ محمد سليمان زين الدين

 RR٢٠٨٥٨٦٨٦٥LB ١٥٤٢٩٩ شركة زباتو اكي ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٢٨٠١LB ١٦١٢٤٥ مؤسسة اليسر

 RR٢٠٨٦٠٢٩٨٢LB ١٩٦٥٠٣ محل جوزيف فارس ناصيف

 RR٢٠٨٦٠٣٠٠٢LB ٢٠٤٠٦٨ الشركة الوطنية لالنتاج  ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٦٦٢٧LB ٢١٠٤٨٤ شركة اكوا ديزاين (ش.م.م)

 RR٢٠٨٥٨٠٧٩١LB ٢٢٠١٤٥ شركة اول وآن ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠٨٠٥LB ٢٢٠٥٨٩ غرين بارك للتجارة والتسويق

 RR٢٠٩٧٩٢٣٨١LB ٢٢٢٨٥١ عقارات -محمد عصام الحلبية 

 RR٢٠٨٦٠٧١٩٩LB ٢٤٥٩٩٢ مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حمية

 RR٢٠٩٧٩٩٢١٢LB ٢٤٦٧٩٧ محمد انور االتات
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 RR٢٠٨٦٠٧٣٦١LB ٢٥٧٣٤٩ صعب موتورز لصاحبها علي حسين صعب

 RR٢٠٨٦٠٧٣٧٥LB ٢٥٧٩٩٣ مريم نور -سالم سنتر 

 RR٢٠٨٦٠٢٠٣٨LB ٢٥٨٨٤٤ شركة الزعترية ش م ل

 RR٢٠٨٦٠٢١٦٥LB ٢٦١٠١٧ مؤسسة فارنا لتجارة السيارات ( محمد علي شكر )

 RR٢٠٨٦٠٢١٩١LB ٢٦١٩٤٠ شركة راك ماين باور ش.م.ل.

 RR٢٠٨٦٠٢٢٦٢LB ٢٦٤٠٧٢ محطة مروة للمحروقات

 RR٢٠٨٦٠٦١٥٩LB ٢٧٢٩٢٧ ور سبورتس اند ليجر ش.م.ماراب كومباني ف

 RR٢٠٨٦٠٧٥٥١LB ٢٩٧٦٣٥ شركة كاي.اس.ار غروب ش.م.م

SPIGA FASHION GROUP S.A.L ٣٩١٨٩١ RR٢٠٨٦٠٧٨١٢LB 

ABIN GROUP SAL ٤٨٥١٢٥ اوف شور RR٢٠٨٦٠٥٩٧٥LB 

 RR٢٠٨٦٠٦٦٩٢LB ٥٣٠٩٧٩ paper plus s.a.r.l - بيبر بلس 

 RR٢٠٨٦٠٧٤١٥LB ٥٧٠٦٦٠ شركة فيندي ش م م

 RR٢٠٩٧٩٢٧٠٠LB ٥٨٠٦١٤ نبيل حسن حبلي

 RR٢٠٨٦٠٦٧٤٦LB ٥٨٧٠٧٨ باسم صالح تركية

 RR٢٠٩٧٩٤١٨٩LB ٦٤٥٩٧١ علي عبد االمير العجوز-  EYE WEARاي ووير 

 RR٢٠٩٧٦٩٧٨٥LB ٦٧٨٦٥٧ الحسين والطبعوني ش.م.م - شركة الحسام التجارية 

 RR٢٠٩٧٩٤٢٣٢LB ٧٩٧٣١٠ حسن سامي حاج

 RR٢٠٨٦٠٦٥٢٥LB ٨٠٨٩٣٤ كميل انطوان نصر

 RR٢٠٨٦٠٥١٥٣LB ١٢٦٣٤٨٠ حنا بطرس نصر-شانزليزه دي باري 

 RR٢٠٨٥٩٧٣٨٦LB ١٣٥٣٣٠١ عبدو واكد للتجارة  ( عبدو فؤاد واكد )

 RR٢٠٨٥٩٠٢٢٤LB ١٦٤٨١٩٠ مؤسسة حيدر عكوش التجارية(حيدر عباس عكوش)

FURETTI S A R L ١٨٦١٩٤٠ RR٢٠٨٦٠٨٠٦١LB 

 RR٢٠٨٦٠٠٨٢٨LB ٢٠٠٧١٤٤ ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR٢٠٨٦٠٠٨٣١LB ٢٠٢٥٧٤٩ ليبالينك ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٤٩١٨LB ٢٠٤٦٨٣٧ شركة العرب للتجارة والمقاوالت ش م م

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD ٢٠٦٠٠٠٢ RR٢٠٩٨٠٢٢٥١LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٩١٣LB ٢٠٧٩٠٤٢ ستوب شوب

 RR٢٠٨٥٩٠٧٤٥LB ٢٢١٧١٦٥ ابراهيم احمد عبدهللا مؤسسة

 RR٢٠٨٥٩٠٨٤٢LB ٢٢٢٧٥٦٩ جورج وليد يونس بو يونس

 RR٢٠٩٧٩٤٧٢٨LB ٢٤٤٠١٠١ ايفون الياس جالد

 RR٢٠٨٦٠٥٤٤٥LB ٢٦٠١٣٠٣ زينب الرز وشركاؤها ت.ب

 RR٢٠٩٧٦٩٦٢١LB ٢٦٧٢٢٩٢ انجيكون كونسالتنغ ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٦٥١١LB ٢٦٨١٥١٠ غرينز ماركت ليمتد ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٥٦٤٩LB ٢٧٧٩٤٩٧ محمد مصطفى ابو زينب

 RR٢٠٨٦٠٠٥٧٥LB ٢٨٤٠٢٨٥ BMINDبيمايند ش.م.م.

N R M TRADING ٢٨٦٧٧٦٧ RR٢٠٩٧٩٧٣١٣LB 

 RR٢٠٨٦٠٣٤٩٢LB ٢٨٩٥٤٣٥ بالل ديب الجردي

 RR٢٠٩٧٩١٩٧٣LB ٣٤١١٨٢٠ مروان بول كبه

HATS& ARKS S.A.R.L ٣٤٨٨٢٨٣ RR٢٠٩٧٩١٥٣١LB 

 RR٢٠٩٧٩٢٠٦٩LB ١٠١٢ شركة اديمار شيبينغ الينز ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٨٧٥٨LB ٢٣٠٧ شركة غيد للبناء ش.م.ل (ش.م.م سابقا)

 RR٢٠٩٧٩٢١٢٦LB ٢٥٦٤ شركة تياري ريمون وشركاه ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٢٢٦٢LB ٦٤٩٤ شركة ايبسو ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٣٣٩LB ١٠٣١٦ مجموعة الشرق االوسط للمستحضرات الطبية ش.م.م ميغافارم

 RR٢٠٨٦٠٤٥٣٨LB ١٩١٤١ مؤسسة ميالد يمين

 RR٢٠٨٥٨٧٩٧٦LB ٣٣٨٩٧ ميشال ابو زيد-هوبيز هاوس

 RR٢٠٩٧٩٣٩٣٠LB ٤١٢٠٨ مادونا فكتور لب

 RR٢٠٨٦٠٧٠٧٠LB ٥٢٩٠٢ ذي آرغوسي غروب ش.م.ل
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 RR٢٠٩٧٩٤٣٩٦LB ٨٦٨٢٢ لوتيرسي

 RR٢٠٩٧٩٤٣٧٩LB ٨٧٥٣٠ شركة الجنوب للورق والقرطاسية والكرتون

 RR٢٠٨٥٨٧٥٤٨LB ٩٧١٢٥ شركة اكسيس ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٢٥٠٦LB ١٠٢٧٩٤ بيغ تايم

 RR٢٠٩٧٩٢٤٥٢LB ١٠٧١٢٨ غالب نجيب سعيد

 RR٢٠٨٥٨٦٨٢٥LB ١٥٨٤٨٤ شركة خطار الكترونيكس ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٦٨١٧LB ١٦٠٥٢٢ لوريس خليل شبيب

 RR٢٠٨٥٨٦٧٧٧LB ١٦٤٤٢٧ خليل نزيه ابراهيم

 RR٢٠٨٥٨٦٦٩٢LB ١٦٧٢٥٤ ونال فور ترايدينغ ش.م.ماكسس انترناشي

 RR٢٠٨٥٨٦٦٤٤LB ١٧٢٢٤٩ ديمتري نسيم خوري

 RR٢٠٩٧٩٣٠٤٧LB ١٨٦٦١٣ شركة بجيكيان اخوان -بست كولور 

 RR٢٠٨٦٠٢٩٥١LB ١٩١٣٤٤ مؤسسة يوسف حمد التجارية

 RR٢٠٩٨٠٢٠٨٩LB ٢٣٣٥٢٧ مكتب حيدر لتخليص المعامالت الجمركية(حيدر نصوحي حيدر)

 RR٢٠٨٦٠٦٣٨٣LB ٢٣٧٤٥٠ جوزف جورج عازار مخلص بضائع مرخص

 RR٢٠٨٦٠٩١٥٥LB ٢٣٩٥٥٣ جمال جميل الخطيب

 RR٢٠٨٦٠٥٧٥٤LB ٢٤٢٠٧٢ حسين محمد جعفر نصر هللا

G & M ٢٤٥٠١٨ RR٢٠٩٨٠١٥٦٥LB 

 RR٢٠٩٨٠١٥٧٩LB ٢٤٧١٥٠ محمد حسين فواز

 RR٢٠٩٧٧٤٢٤١LB ٣٧٦٣٦٢ ترانس لينك تيليكوم انترناسيونال ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٩٤٤LB ٤٣٥٣٧٤ محطة خضرة للمحروقات لصاحبها كمال امين خضرة

 RR٢٠٩٧٩٥٥٩٥LB ٥٤٧٦٢٣ علي حسن صباح

 RR٢٠٩٨٠١٩٥٩LB ٥٥٥٤٧٥ وليد محمد بوبو

 RR٢٠٨٦٠٦٧٦٣LB ٦١٩١٣١ (لصاحبها خالد طعان اللهيب ) K.T.ELLAHIBكي .تي.اللهيب 

 RR٢٠٨٦٠٦٨٧٩LB ٦٥٢٠٧٥ جدعون وشركاه- بروفسيونال سرفيسز 

 RR٢٠٩٧٧٩٩٥٥LB ٦٥٣٨٠٨ شركة الفيال ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٨٣٩٨LB ١٠٣٠٤٦١ مؤسسة محمد حسن الدحيوي للتجارة العامه صاحبه محمد حسن الدحيوي

 RR٢٠٨٥٩٥٠٨٠LB ١١٧٤٩٦٧ سمير عصام الزين-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR٢٠٩٧٩٩١١٥LB ١٢٢٣١٥٥ مؤسسة خضر حدرج للتجاره العامة(خضر ابراهيم حدرج)

 RR٢٠٨٥٩٧٢٦٧LB ١٣٦٥٠٠٨ تيا انتر ناشيونال ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧١٢٥LB ١٣٨٢١٤١ شركة إيزونيكا ش.م.ل

CHOC CHANEL (جواد احمد فرحات) ١٣٨٥٢٥٦ RR٢٠٩٧٩٩١٢٤LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٢٤١LB ١٥٥٧٢٨٨ بيلد ش.م.ل ٤

 RR٢٠٩٧٩٥٠٥١LB ١٥٩٣٧٦٠ كاترانس كار سيلز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٤٩٤٩LB ١٧٤٢٦٦٣ ني تنورينعمه طو

Austi World ١٨٧٤٦٨٤ اوستي وورلد RR٢٠٨٦٠٨٠٣٥LB 

 RR٢٠٨٦٠١١٠٣LB ١٨٧٧١٥٩ بوزيتيف تشانج بروداكشن ش م ل

 RR٢٠٩٨٠١٨٢٦LB ١٩٦٠٢٣٢ علي مصطفى خليفة -مؤسسة علي خليفة التجارية 

 RR٢٠٨٥٩٠٨٧٣LB ٢٠٧١٢٥٢ حسن طه بلحص

M&D . GROUP ٢٠٧٢٧٨٥ (ور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين (توصية بسيطةاحمد محمد ان RR٢٠٨٥٩٠٨٩٥LB 

 RR٢٠٩٨٠١٦٧٥LB ٢١٠٥٥٢٨ رضا عبد األمير دهيني - دهيني للتجارة العامة 

 RR٢٠٨٥٩٠٦٤٩LB ٢٢٠٨٢٩٤ R٢C Restaurant Catering Company S A Lشركة 

 RR٢٠٨٥٩٠٧٣٧LB ٢٢١٦٥٣١ جوزف شاهين

Strong-MED -  ٢٣٨٨٤٤٦ محمد خليفةرلى RR٢٠٩٧٩٤٠٥٦LB 

 RR٢٠٨٥٨٥٩٣٥LB ٢٥٤٨٠٩١ االماني للمحروقات(خديجة محمد سعد)

 RR٢٠٨٥٨٦٣٤٩LB ٢٥٦٨٣٤٥ كربز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٦٠٠٩LB ٢٦٣٣١٦٠ R.Sشركة 

 RR٢٠٨٦٠٥٤٩٣LB ٢٦٧٠٧٩٨ ش.م.ل ESCاينرجي سباليز & كونترولز 

 RR٢٠٩٧٩٤٠٦٠LB ٢٦٩٥٨٥٨ فود تراند انفستمنت ش.م.ل
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 RR٢٠٨٦٠٣٤٨٩LB ٢٨٩٩٨٠٤ مؤسسة علي غزال

 RR٢٠٨٦٠٠٦٩٠LB ٢٩٤٢٩١١ Protect-Visionفيزيون ش.م.م. -بروتيكت

 RR٢٠٨٦٠٠٧١٢LB ٢٩٥٠٧٧٨ MUSKETEERS T٣M S.A.L ٣ THEذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٧٩٨٩١٠LB ٣٠٢٣٤٢٢ علي حسين بدير

 RR٢٠٩٧٩٢٩٨٢LB ٨٠٨٣ مؤسسة جرجي عيد جدعون واوالده ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٩٣٢٩٩LB ٩٥٣٦ معمل مشرفية وصقر لتعبئة وتوزيع الغاز

 RR٢٠٩٧٩٣٣٢٥LB ٩٧٠٤ الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩١٦١٦LB ٣٨٢٩٨ ثروت يوسف حديب

 RR٢٠٩٨٠٤٣١٠LB ١٠٠٨٢٩ الشركة الدولية للتصميم والهندسة

 RR٢٠٩٨٠٤٣٢٣LB ١٠٠٩٢١ ارةاوروبا والشرق االوسط للطباعة والتج

 RR٢٠٩٨٠٤٣٤٥LB ١٠١٠٠٨ شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٤١٨١LB ١٠٥٠٢٦ صن سيتي العالمية

TechCom ١٠٥٤١٥ RR٢٠٩٨٠٤٠٩٣LB 

 RR٢٠٩٨٠٣٩١٥LB ١١٤٧٧٢ السبع والسعد للتجارة العامة والبناء  ( محمد علي سعد )

 RR٢٠٩٨٠٣٥٠٤LB ١١٦٧٦٦ بدوي سايد معوض

 RR٢٠٩٨٠٣٤٧٨LB ١١٨٨١٠ عصمت عدنان حميد

 RR٢٠٩٨٠٣٤٤٧LB ١٢٢٢٢٢ virtual -فيرتول ب س 

 RR٢٠٨٥٨٧٣٠٠LB ١٢٥٤١٤ مؤسسة عادل سرحان - محطة سرحان للمحروقات 

 RR٢٠٩٨٠٣٣٨٠LB ١٢٦٣٥٧ بيزنس ايدياس ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٢٢٩٣LB ١٢٧٤٧٤ محمد حسين الشامي

 RR٢٠٩٨٠٣٢٥٧LB ١٧٠٤٤٢ ستشارات والدراسات الهندسيةشركة سويدان لال

 RR٢٠٩٨٠٢٤٧٢LB ٢١٤٧١٥ كومارو موتورز ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٣١٥٢LB ٢٢٠٢٢٤ حلواني غروب

 RR٢٠٩٧٩٣١٧٠LB ٢٢١٥٤٥ شركة علي اكبر زادة ش.م.م

TAMER RENT A CAR S.A.R.L ٢٣٩١٣٢ RR٢٠٨٥٩٦٣٧٧LB 

 RR٢٠٨٦٠٧٣٥٨LB ٢٥٥٤٤٣ مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR٢٠٩٧٧٣٤٠٥LB ٣١٥٤٩٩ عدنان محمد الحجيري

 RR٢٠٨٦٠٩٤٩٥LB ٣٤٩٣٦٠ طارق موسى عاشور

 RR٢٠٩٨٠٣١٤١LB ٤٧٤٦٩٢ شركة غاناش شوكوالتيه ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٤٥٩٢LB ٥٦٣٤٥٩ عون لاللمنيوم

 RR٢٠٨٦٠٦٧٣٢LB ٥٧٦٨٥٣ شركة عون اخوان للهندسة والمقاوالت

 RR٢٠٩٨٠٤٦٩٤LB ٧٨٢٥١٤ سليم سالمة انطوان- جنرال سباليز 

 RR٢٠٩٧٧٨٩٦٣LB ٨٣٥٥٤١ Themeliosi s.a - فرع لبنان- ثميليوسي ش.م 

 RR٢٠٨٦٠١٤٧٤LB ١٠٥٧٢٣١ إيلي نبيل يونس

 RR٢٠٨٥٩٤٢٥٧LB ١١٤٣٧١٩ غرين شتورا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٤٢٠LB ١١٦٤٩٦٢ الجا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧١٨٢LB ١٣٧٥٢٩٥ اكواج ستورم

DIBKO TOOLS(يب جرجي الخوريد) ١٣٩٥٠٠٦ RR٢٠٩٧٩٢٨٠١LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٣١٩LB ١٨٠٢٣٨٤ كارز اينك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٢٢٤٥LB ١٩١٢٦٩٠ شركة جبل ناتشورال ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٢٤٧٠LB ١٩٤٢٩٦٩ شركة ديسكاونت اوتليت ش م م

M S L TRADING (ماجد عبده جعفر) ١٩٧٧٠٩٧ RR٢٠٨٦٠٣٥٩٤LB 

 RR٢٠٨٦٠٣٩٦٥LB ٢٠٣٤٦٧٢ ت السياحية ش م لشركة سقالوي وغزيري للمشروعا

 RR٢٠٨٦٠٤٠١١LB ٢٠٤٤٩٤٢ شركة اوفست ش م ل

 RR٢٠٩٧٩٤٨٩٥LB ٢٠٧٠٠٨٩ نادين ميشال صهيون

 RR٢٠٨٦٠٤١٧٥LB ٢٠٧٥٦١٩ دايموندز كات ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٢٢٩LB ٢٠٨٠٣٧٣ اورينت بابليشينغ ش.م.م -شركة اورو

 RR٢٠٩٧٩٩٧٩٥LB ٢١١٨٨٨٥ اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م
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golden sun for trading ٢١٣٥٣٣٢ RR٢٠٩٨٠٠٢٩٥LB 

k.t.c for general trade ٢١٣٥٣٤٢ RR٢٠٩٨٠٠٣٠٤LB 

k.t.c for general trade ٢١٣٥٣٤٢ RR٢٠٩٨٠٢٢٧٩LB 

 RR٢٠٩٨٠٠٣٤٩LB ٢١٣٧١٥٦ GMغاليري منصور 

 RR٢٠٨٥٩٠٦٧٠LB ٢٢١٠٨٤١ علي حسن مسلماني واوالده توصية بسيطة

 RR٢٠٩٨٠٣٢٠٩LB ٢٢٤٤٧٦٢ وديلين ش م مم

ZAKI TRADING CO S.A.R.L ٢٢٥٨٦٧١ RR٢٠٨٦٠٣٦١٧LB 

 RR٢٠٩٨٠٣٠٩٨LB ٢٢٦١٩٧٧ هاوس اوف اوليفز ش م م

 RR٢٠٩٧٩٤٠٠٨LB ٢٣٨٠٦٩٢ ماك ترايدنغ اند ماب كونتراكتنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٦٤٨LB ٢٤١٣٧٤٦ ريد سكوير ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٧٦٧LB ٢٤٢٧٩٧١ جوزف انطوان مكرزل

 RR٢٠٨٦٠٥٤٥٩LB ٢٦٠٢٥٤٠ طانيوس بطرس الحايك

 RR٢٠٩٧٧٧٥٨٨LB ٢٦٥٤٥١٢ كرنبري ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٥٦٥٢LB ٢٧٨٣٥٨٦ تاكت االستشارات ش.م.م

serious sami s.a.r.l ٢٧٩٦٦٦٨ RR٢٠٩٧٩٧٦٢٢LB 

  


