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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

 RR٢٠٩٨٠٤٠١٤LB ١٣٢٦٥ شركة ستاندرد جنرال كومباني

 RR٢٠٩٧٩٣٨٩٠LB ٣٨٠٦٤ محطة الساحة لصاحبها نبيه سليمان غصن

 RR٢٠٩٨٠٨٤١٣LB ١٨٩٤٠٤ تشيز شوب -شركة هاروني تريدنغ 

 RR٢٠٩٨٠٨٦٨٢LB ٢٥٦٨٩٠ مؤسسة انطون شكور التجارية

 RR٢٠٩٨٠٨٧٩٨LB ٣٤٩٠٤٤ شركة االرز للنسيج

 RR٢٠٩٧٧٦٢٩٥LB ٥٤٨٠١٣ محطة حسن

 RR٢٠٩٧٧٥٥٣٩LB ٥٧٣٢٤١ شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 RR٢٠٩٨١١٨٠٦LB ٧٣١٤٩٦ خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 FARAH AUTO ٨١٣٩٦٣ RR٢٠٩٨٠٤٧١٧LB 

 RR٢٠٩٨١٠٨١٤LB ١٢٢١٧٥٦ لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

 RR٢٠٩٨٠٩١٨٩LB ١٣٧٢١٠٦ جوزيف مارون نجم

 RR٢٠٩٨١٠٩١٦LB ١٤٠٢٨٩٧ شركة مافادكو ش.م.م. للتجارة والتعهدات الكهربائية

 RR٢٠٩٨٠٩٣٨٢LB ١٥٩٠٦٢٩ شركة ام ال كونتراكتينغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٣٢٩LB ١٦٤١٧٦٧ شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م

 RR٢٠٩٨١١٠٤٦LB ١٧٣٢٨٦٨ صيدلية عبد الخالق محمد عبد الخالق

 RR٢٠٩٨٠٩٤٩٨LB ١٧٣٥٦٠٧ رياض احمد للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨١١٠٦٣LB ١٧٧١٢٠٥ rayna group s.a.r.lشركة راينا غروب ش.م.م. 

 RR٢٠٩٨١١١٢٥LB ١٨٧٦٠٦٣ IMPEX GROUP -امبكس غروب

 RR٢٠٩٨١١١٣٤LB ١٨٨١٧٨٤ جوزيف طاني عنتر

 RR٢٠٩٨١٢٢٧٦LB ١٩٢٧٣٠٦ شركة كادو راما ش م م

 RR٢٠٩٨١١٢١٩LB ١٩٣٦٦١٤ زوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

 RR٢٠٨٥٩٢٦٥٣LB ١٩٥٧٦٠١ شركة مصاعد كي.جي. توصية بسيطة

 RR٢٠٩٨٠٥٦٤١LB ١٩٥٧٦٠١ شركة مصاعد كي.جي. توصية بسيطة

 RR٢٠٩٨١٢١٣٠LB ١٩٧٩٥٢٣ لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR٢٠٩٨٠٩٦٩١LB ١٩٨٤٠٩٦ جان سامي عالم

 RR٢٠٩٨١٢١٢٦LB ١٩٩١١٤٢ هايتك كوربوريشن ش.م.م.

CROUN ABOU HAIDAR ١٩٩٦٦٤٣ RR٢٠٨٥٨٢٨٩٤LB 

CROUN ABOU HAIDAR ١٩٩٦٦٤٣ RR٢٠٩٨٠٥٨٥٩LB 

 RR٢٠٩٨٠٩٧٢٨LB ٢٠١٧٢٥١ تي ش.م.م. -ام

 RR٢٠٨٦٠٤١٣٥LB ٢٠٦٨٩٨٠ مشعالني للماكوالت الجاهزه ش م م

 RR٢٠٩٨٠٥٩٢٠LB ٢٠٦٨٩٨٠ مشعالني للماكوالت الجاهزه ش م م

 RR٢٠٩٨٠٥٩٤٧LB ٢٠٩٠٩٢٣ ش م م ١٨٤٠شركة مطعم كافيه 

 RR٢٠٩٨٠٩٧٩٣LB ٢١١١١٧٦ ريفيرينس ش م م

 RR٢٠٩٨٠٩٨٣٣LB ٢١٥١٣٢٥ عبد الهادي اخوان سحر المجذوب عبد الهادي وشركاؤها

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨٠٩٨٥٥LB ٢١٧٠٨٤٤ يارات ش.م.مبريميوم لتأجير الس

 RR٢٠٩٨١١٢٦٧LB ٢١٩٠٤٩٦ فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

 RR٢٠٩٨٠٩٩٠٤LB ٢٢١٠٩٧٢ - تجارة سيارات  - عباس خضر حيدر أحمد 

 RR٢٠٩٨٠٩٩٣٥LB ٢٢١٨٦٧٥ I CAM SARLاي كام ش م م 

 RR٢٠٩٨٠٦١٥١LB ٢٣٤٨٣٣٢ .Quality Food s.a.r.lكواليتي فوود ش.م.م  

 RR٢٠٩٨١٠١٤٢LB ٢٣٩٨٧٣٧ ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

 RR٢٠٩٨١٠١٥٦LB ٢٤٠٤٠٩٠ شركة كاتس أي ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٠٢٤٤LB ٢٥٠١٦٦٦ حسن احمد السحمراني

gedeon for trading(نعيم جدعون) ٢٥٥٣٠٨١ RR٢٠٩٨١٠٣٠١LB 

 RR٢٠٩٨١١٤٢٦LB ٢٥٧٥٤٨٣ ميشال جان رحال

 RR٢٠٩٨١٠٣٢٩LB ٢٥٨٢٢٠٩ زياد سليمان راشد

G & S GROUP SARL ٢٥٩٦٥٧٦ RR٢٠٩٨١٠٣٥٠LB 

 RR٢٠٩٨١١٥١٤LB ٢٦٦٤٨٤٤ كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١١٥٨٠LB ٢٧٢٠٤٠١ دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨١٠٥٠٥LB ٢٨٠٧١٢٨ شركة البستان مارت ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٠٠٧LB ٢٨١٩٠٧٨ شركة فود نايشن ش.م.م

 RR٢٠٩٨١١٩٩٥LB ٢٨١٩٩٩٥ غرافيكو غروب ش.م.ل

K.M.K Group s.a.r.l ٣٠٥٨٤٣٤ RR٢٠٩٨٠٧٨٤٦LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٨٠١LB ٣٠٩٣٩٨٥ S.A.R.Lيوجد للتجارة العامة 

 RR٢٠٩٨٠٧٨٣٢LB ٣١٠١٧٠٩ جهاد يحي نمر وشركاه -شركة تايغر للمحروقات 

 RR٢٠٩٨٠٧٧٥٨LB ٣١٠٩١٨٢ شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٧٢٨٠LB ٣٢٠٨٣٨٧ هدي عباس عباسم

 RR٢٠٩٨١١٦٨١LB ٣٢٢٨٠١٧ شركة بيت عازار ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٧١٤٣LB ٣٢٦٤٩٩٠ حسن محمد نمر

 RR٢٠٩٨٠٧٠٥٥LB ٣٢٧١٧٦٤ حميد احمد الفليطي

SEIF MEDIA SARL ٣٣٤٣٩٢٥ RR٢٠٩٨١٠٦٥٥LB 

 RR٢٠٩٧٧٥٣١٨LB ١١٤٧٥ شركة مصاعد نيو مونيتور ش.م.م

ء محمود وهبيشركة ابنا  ١٢١٥٥ RR٢٠٩٨٠١٠٤٩LB 

 RR٢٠٩٨٠١٠٨٣LB ٤٠٤١٥ انطوان سليمان الجلخ

 RR٢٠٩٨٠١١٠٦LB ٥٥١٤٥ عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR٢٠٩٧٧٨٨٨٩LB ٨٩٤٢٤ مؤسسة ه. قصارجيان

 RR٢٠٩٨٠٣٤٩٥LB ١١٧١٥٨ شركة اغرينا تورا للتجارة العامة

 RR٢٠٨٦٠٢٩٣٤LB ١٤٣٦٥٥ محطة الموسوي /عدنان الموسوي

 RR٢٠٨٥٨٦٨٣٤LB ١٥٧٦٠٩ شركة السعادة للصناعة والتجارة/محمد الشاغوري وشركاه

 RR٢٠٨٥٨٠٧٤٣LB ٢١٩٢٦١ انطوان جبران رحال

 RR٢٠٨٥٩٦٢٩٢LB ٢٣٦٢٦٨ E.T.C sarlا.ت.س ش.م.م 

 RR٢٠٨٦٠٥٧٣٧LB ٢٤١٦٢٨ سيبال كار (دوري ميشال حريقة)

 RR٢٠٩٨٠١٥٤٨LB ٢٤٢١٢٨ طالل حسين خضر المصري

 RR٢٠٨٦٠١٦١٦LB ٢٤٤٣٦٩ فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

 RR٢٠٨٦٠١٦٦٤LB ٢٤٥٧٥٥ شركة برايم ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٨٨٥LB ٢٥٢٧٣٧ مؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان الحاج سليمان )

 RR٢٠٩٨٠٤٤١١LB ٢٩٦٨٥٥ سونيا فايز ابو شعيا

سن مقداد )مؤسسة قاسم مقداد التجارية ( قاسم مح  ٣١٠٤٦٤ RR٢٠٨٦٠٧٦٦٧LB 

 RR٢٠٩٨٠١٤٨٥LB ٥٠٤١٣٣ بيت التخاريج ( كريم محمد عبود )

 RR٢٠٩٨٠١٤٢٩LB ٥٣٦٢٧٦ حسان حمزة مراد

 RR٢٠٨٥٩٣٧٢٠LB ٦٨١٨٢٥ ماتوري التجارية

 RR٢٠٩٧٧٩٠٠٥LB ٨٤٢٢٢٢ Fortune Cookies sarlشركة فورتشن كوكيز ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٩٣٩١٠LB ٩٥١٦٦٣ شركة باوتيك
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MODA GROUP S.A.R.L ١٠٩٥٥٤٦ RR٢٠٩٨٠٥٠٥٤LB 

 RR٢٠٨٥٩٥١٧٨LB ١١٨٥٠٢٦ AL MA٣AREDالمعارض 

 RR٢٠٩٧٦٥٤٢٦LB ١٢٢٤٠٨١ محمود احمد جعفر

 RR٢٠٩٨٠١٢٥٦LB ١٢٢٨٣٦٢ محمد احمد ناصر

 RR٢٠٨٥٩٥٦٤٦LB ١٢٥٢٥١٣ عبدالكريم حسين بيضون

 RR٢٠٨٦٠٣٣٧٣LB ١٣٦١٤٠٧ احمد سليم غنيم

بطرس موسىمارون   ١٣٨٨٢٠٥ RR٢٠٨٥٩٧٠٥٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٠٨٧٩LB ١٣٩٩٥٩٧ احمد سليم سعيد

 RR٢٠٨٦٠٣٣٩٥LB ١٤٩٢١٩٢ يوسف عبود

 RR٢٠٨٥٨١٠٥٠LB ١٨٤٩٩٧٨ شركة معرض شيا للسيارات

 RR٢٠٨٦٠٨٠٨٩LB ١٨٥٨٦٥٤ السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC ١٨٥٨٦٨٢ RR٢٠٨٦٠٨٠٧٥LB 

الين ش م م شركة سيركل  ١٩٦٧٣٥٢ RR٢٠٩٨١٢١٦٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٥٥٤LB ١٩٧٥٣٨٨ فيوال اند كو ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠١٨٠٩LB ١٩٧٧٠٦١ N.C.Cنتاليا كارغو سنتر 

 RR٢٠٨٥٩٢٥٨٢LB ٢٠٦٧٣٢١ سيلتكست

 RR٢٠٨٥٩٢٥٩٦LB ٢٠٦٧٣٣٩ بالتينيوم اليكتريك

 RR٢٠٨٥٩١١٠٥LB ٢١٤٠٣٥٦ تاف هوسبيتاليتي ش.م.ل

يمحمد علي المصر  ٢١٤٧٨٣٠ RR٢٠٩٨٠٢٢٨٢LB 

 RR٢٠٨٥٩١٥٠٨LB ٢١٧٧١٠٢ كلود عزيز ديب

 RR٢٠٨٥٩١٩٨٤LB ٢٢٠٤٧٢٤ شمعون ودكاش لالساسات ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٥٥٦٤LB ٢٤٣٥٩٢١ بشير جان مهنا

 RR٢٠٨٥٨٥٠٨٢LB ٢٤٦٧١٥٦ شركة مسام للنجارة والديكور ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٥١٧٥LB ٢٤٧٥١٠٦ Enginering Contracting Company (E.C.C.) s.a.r.lالشركة الهندسية للتعهدات ش.م.م 

 RR٢٠٩٨١٠٢٢٧LB ٢٤٨٢١٤٤ شركة بيزيك بلدينغ منجمنت ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٥٢٤١LB ٢٤٨٤٧٤٠ مركز سالي التجاري(رابحة فرحات)

 RR٢٠٨٥٨٥٤٠٥LB ٢٤٩١٠٢٢ صقر للتجارة (صقر الياس صقر)

 RR٢٠٩٨٠٦٣٨٦LB ٢٥٥٢٦٤٢ أ.ب.س.أوول بيزنس سوليوشنز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٥٩٩٢LB ٢٦٢٩٢٣٧ اكوامان ش م م

SIGN PLUS ٢٧٨٠٦٧١ RR٢٠٩٧٩٧٤٨٥LB 

 RR٢٠٩٨١٢٠٦٩LB ٢٧٨٤٧٦٦ ش م لMCCميكانيكال كونتراكتينغ كومباني 

 RR٢٠٩٧٩٧٦٦٧LB ٢٨٠٦٣٤٥ كوالي فارم ش م ل

 RR٢٠٨٦٠٠٦٥٥LB ٢٨٧٦٨٥٦ ذي بوكس برودكشن ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١١٩٥٦LB ٣٠٣٠٧٣٣ شركة بروميير تاكسي

DAILY USE trading company - ٣١٧٠٩٣٩ وليد معلوف وشركاؤه RR٢٠٩٨٠٦٨٠٦LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٨١٠LB ٣١٨٠٦٠٢ آر. سي. واي. غولدن

 RR٢٠٩٨٠٧١٥٧LB ٣٢٦٧١٥٠ اون الين ريتش ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٩٤٤٧LB ٣٦٤٢٠٧٧ محمد احمد نصار

 RR٢٠٨٥٩٨٨٦٣LB ٢٦٨٦ شركة فيليب كامل ش.م.م

R.Mشركة  للبالط والرخام ش.م.م   ١٢٦٤٠ RR٢٠٨٥٨٤١١٣LB 

 RR٢٠٨٦٠٨٦٨٠LB ٢٨٩١٣ مؤسسة زغيب للتصنيع اآللي (انطوان حبيب زغيب)

 RR٢٠٩٧٩٣٩١٢LB ٤٠٦٧٥ كاليري زعتر

 RR٢٠٨٦٠٧١٦٨LB ٤١٢٩٩ احمد عبد القادر قمر الدين

 RR٢٠٨٥٩٩٥٢٩LB ٦٤١٧٨ كركبي التجارية التكنولوجية

 RR٢٠٨٥٩٩٥٧٧LB ٦٥٨٧٥ فارس ميالن

 RR٢٠٨٥٩٩٧٩٨LB ٧٠٤٣٨ اولتيما لصاحبها جوزف كيفورك قرة خانيان

 RR٢٠٨٥٨٤٣١٧LB ٧٧٢٧٣ محطة ديسترول

 RR٢٠٩٧٩٤٤٠٥LB ٨٥٨٣٥ مستشفى سامي بيضون
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 RR٢٠٨٥٨٧٨٦٥LB ١٠٢٢٠٧ شركة البير القارح وشركاه ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٤٠٧٦LB ١٠٦٧٩٩ شركة كسورديال لالستيراد والتصدير

شركة السويدية اللبنانية للسكاكر والحلويات ش.م.لال  ١٨٠٩٣١ RR٢٠٨٥٨٨٦٤٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٩٠٢٢LB ١٨٩٤١٥ نيكاس ليبانون ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٠٣٧٧LB ٢٠٩٤٠٤ شركة جوني اخوان

 RR٢٠٨٥٨٠١٥٦LB ٢٢١٤٠١ شركة التجارة العمومية ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٥٩٥٥LB ٢٢٩٢٨٩ فوود مانجمنت ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٥٤٥LB ٢٤٣٤٩٩ اندريه نصر هللا

 RR٢٠٨٦٠١٦٥٥LB ٢٤٥٥١٧ جوزف خازن بو شبل للبناء والتجارة

 RR٢٠٨٦٠١٩٣٩LB ٢٥٣٣٦٣ شركة كروميان تريدينغ

 RR٢٠٨٥٩٨٠٠٧LB ٢٦٩٩٧٤ سوبيريور (راوي جان مكرزل)

 RR٢٠٩٨٠٢١١٥LB ٢٩٧٧٦٤ فاشين ف ش.م.م

Universe Electric  ( ابراهيم خليل لزيق ) ٦٨٣٢٣١ RR٢٠٨٥٩٣٧٣٣LB 

 RR٢٠٩٧٧٩٣٠٦LB ٨٠٢٤٠٠ CARRELLI STUDIO S.A.R.Lكاريلي ستوديو ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٧٩٢٣٥LB ٨٩٦٨١٢ ارابيان انفستمنت اند توريزم ش.م.م

Mad Bag Trading -١١٤٩٦٨٦ محمد حسين الثاني RR٢٠٩٨٠١٧٥٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٠٥٩LB ١١٧٣١٨٩ مصطفى محمد شومان

 RR٢٠٨٥٩٥٨٨٤LB ١٢٢٥٩٥٠ ترندز اند براندز ش.م.م

proto table mariners (علي عدنان بدر العجيلي) ١٣٢٠٣٠٨ RR٢٠٩٧٩٨٤٤١LB 

 RR٢٠٩٧٩٦٤٢٣LB ١٣٢٧٤٥٥ مايز سوليوشن ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٨٤٥٥LB ١٤٦٥٢٠٥ سينرجي بروسيلز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٦٨٢٥٠LB ١٤٧٢٣٢٠ ميتس انيرجي ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧١٦٤٢LB ١٦٣٥٩٦٣ محطة زهرا

روتضفاف بي  ١٦٤٢٠٠٤ RR٢٠٩٨٠٥٣٣٢LB 

 RR٢٠٩٨٠٠٤٤٥LB ١٧٢٢٠٦٨ شركة جيمكو ش م م

 RR٢٠٩٨٠٥٤٥١LB ١٧٤٤٩٢٧ اوما انترناشينال ترايدينغ ش م م

AUTO TARHINI ( ابراهيم احمد ترحيني ) ١٨٠٣٣٥٧ RR٢٠٨٥٩٣٣٠٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٠٩٢LB ١٨١٠١٢٦ شركة مزايا التجارية ش.م.م.

بيروت ش.م.م -وارد شركة الدولية الحديثة للم  ١٨١٠٢٣٤ RR٢٠٨٥٩٣١٠١LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٠٤٤LB ١٨٢٩٥٨٦ هاي مارت ( اواك صحاك خجادوريان )

 RR٢٠٩٧٩٦٨٤٨LB ١٨٥٥٩٣٨ شارل الياس كعيب (شارلي)

 RR٢٠٩٨٠٥٦٠٧LB ١٨٩٤٢٧٧ أو.أم.أس. للتجارة

 RR٢٠٨٦٠١١٣٤LB ١٩٠٥٧٤٩ زخيا حنا الزغندي

 RR٢٠٨٥٩١٩٤٠LB ١٩٦٩٣٤١ شركة عز الدين اخوان للتجارة

 RR٢٠٨٥٨٢٩١٧LB ١٩٩٨٣٦٨ Biry For Commerceبيري للتجارة العامة 

 RR٢٠٨٦٠٣٩٧٤LB ٢٠٣٥٦٣٥ بروان شوغر ش م م

SECAND HAND CHOICE ٢٠٥٠٢٠٠ RR٢٠٨٥٩٢٤٩٤LB 

MT-BAGS&SHOES.CO - ٢٠٥٨٣٨٢ محمد مهدي احمد RR٢٠٨٦٠٤٠٨٧LB 

CATLEASE LIBAN ٢٠٥٩٣١٤ ش م م RR٢٠٨٦٠٤٠٩٥LB 

 RR٢٠٨٦٠٤١٩٢LB ٢٠٧٧٧٤٦ ساغويه  ال مودا ش م م

 RR٢٠٨٦٠٤٢٠١LB ٢٠٧٧٩١٦ الشركة اللبنانية للتجارة ش م م

 RR٢٠٩٨٠٠٢١٦LB ٢١٢٢٩٥٥ براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و

 RR٢٠٩٨٠٠٢٤٧LB ٢١٢٨٨٠٤ شركة مرعي (محمد واحمد وعماد المرعي) تضامن

 RR٢٠٩٨٠٠٣٣٥LB ٢١٣٦٥٩٦ تانيا عبد هللا عبد الكريم

برودكشن ش.م.ل بي برود - شركة بي   ٢١٤١٤٢٥ RR٢٠٩٨٠٠٣٩٧LB 

M P C - ٢٢٣٢٢٠٣ الياس مخايل المر RR٢٠٩٨٠٦١١٧LB 

 RR٢٠٨٦٠٣٨٠٧LB ٢٦١٢١٦٣ طيبة للتجارة والمقاوالت ( قاسم محمد شحيمي)

ش.م.ل ١٧٠٠لو دومان دو   ٢٦٣٢٩٧٥ RR٢٠٩٨٠٦٥٢٨LB 
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& كو ش.م.م غرند انترناشونال اندستريز  ٢٦٨١٥٧٩ RR٢٠٨٥٨٦٥٠٨LB 

HCR S.A.R.L ٢٧٣٤٤٥١ RR٢٠٩٧٧٣٧٢٨LB 

 RR٢٠٨٦٠٣٥٦٣LB ٢٧٦٠٧٦٥ اي أند بي براندز ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٠٥٣٦LB ٢٨١٧٥١٧ فيفتين ش م ل

توصية بسيطة-يارا غروب ترايدينغ  ٢٩١٥٨٨٠ RR٢٠٩٧٧٨١٠٧LB 

 RR٢٠٩٧٩٨٤٩٠LB ٢٩٤٦٤٠٦ رندا فوزي داعوق مروة

حمد سليم خليلنبيل م  ٣٠٢٦١٥٣ RR٢٠٩٨٠٧٨٨٥LB 

Universal Tilesشركة  ش.م.م   ٣١٠١٦٧٤ RR٢٠٩٨٠٧٨٢٩LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٦٧٣LB ٣١٣٨٥٨٩ ياسمين ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٧٦٣٩LB ٣١٥٨٤٣٨ ترافلمانيا ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٧٥٧١LB ٣١٧٦٢٧٨ )ش.م.مGroupشركة معراوي غروب (

S & H for general trading ٣٢١٨٢٣٠ RR٢٠٩٨٠٧٣٣٣LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٢٥٩LB ٣٢١٩٣٥١ كليير فورس

 RR٢٠٩٨٠٧٠١٥LB ٣٣٢٨٠٤٨ وهبه غروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٦٩٧٣LB ٣٣٧٥٨٢٢ تكنولجكس ش م م

 RR٢٠٩٧٩٢١٠٩LB ٢٣٢٢ مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق "بيتك"

 RR٢٠٨٥٩٨٧٩٢LB ٢٥٢٤ شركة جمال ومكايال نجار للتجارة العامة ش.م.م

ة بايونيك ش.م.مشرك  ٨٠٦٥ RR٢٠٩٧٩٢٩٧٩LB 

 RR٢٠٩٨٠١٠٦٦LB ٣٣٠٥١ محطة المحبة

 RR٢٠٩٨٠٨١٣٥LB ٣٧٦١٥ فادي ميشال غانم

 RR٢٠٨٦٠٨٧٤٧LB ٤٥٦٨٣ مكرم رياض ابي فاضل

 RR٢٠٨٥٨٤٩٠٤LB ٨٦٨١٦ الشركة اللبنانية للورق والبالستيك

 RR٢٠٩٧٩٢٦٤٢LB ٩٠٧٨٧ الجوزو لصناعة الكوتشوك

سيادهانات فيني  ٩٩٧١٠ RR٢٠٨٥٨٧٧٧٢LB 

 RR٢٠٩٨٠٤٤٧٣LB ١٠١٣١٩ شركة الحاج محمد دعبول واوالده

 RR٢٠٩٨٠٨٢٧١LB ١٣٣٢٧٨ مؤسسة طالل عنتر

 RR٢٠٨٥٨٦٧٦٣LB ١٦٤٦٨٦ مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

 RR٢٠٩٧٩٧٩٠٥LB ١٦٤٦٨٦ مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

 RR٢٠٨٥٨٦٥٩٥LB ١٧٦٧٩٢ عبد القادر احمد مكية

 RR٢٠٩٨٠٢٦٧٦LB ١٧٩٩٦٣ مؤسسة منير بولس رزق هللا

 RR٢٠٩٨٠٨٣٩٥LB ١٨٠٥٦٧ كوفراول غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٠٠٢LB ١٨٣٠٣٤ مؤسسة برزاتشي للصناعة والتجارة

 RR٢٠٨٦٠٠٤٤٨LB ١٩١٢٥٠ احمد علي السيد احمد صخر

 RR٢٠٩٨٠٨٥٣٢LB ٢٠٨٧١٠ االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

بنـزين لبنان ش.م.م شركة  ٢٢٦٨٥٨ RR٢٠٩٧٩٣٥٧٧LB 

 RR٢٠٩٨٠٨٥٨٥LB ٢٢٨٦٧٢ ازيموت اوتوموتيف ش م ل

 RR٢٠٩٨٠٨٦١٧LB ٢٣١٧٢٧ نصار للتوزيع والتغذية ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٧٤٥LB ٢٤١٧٣٤ محالت جوزيف زغيب التجارية (جوزيف يوسف زغيب)

 RR٢٠٩٨٠٢١٧٧LB ٢٤٢٥٩٠ شركة ايلي ميشال فتوش واخوانه للنقليات

 RR٢٠٨٦٠٦٣٥٢LB ٢٤٨٧٤٢ الشركة العامة لالعمال والخدمات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٨٧١٩LB ٢٦٩١٨٨ bark up servicesسليم حنا الشدراوي 

 RR٢٠٩٨٠٤٢٩٧LB ٢٨١٤٨٣ مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

Societe International Maritime ٢٩١١٧٦ RR٢٠٨٥٩٨٣٠٢LB 

Sea Gull Shipping Co ٣١٩٦٤١ ش.م.م RR٢٠٨٦٠٥٩١٣LB 

 RR٢٠٩٨٠٤٥٤٤LB ٤٦٢٣٦٦ مؤسسة خليل الياس الحداد

 RR٢٠٨٦٠٦٨٢٥LB ٦٤٢٤٠٣ الوقف االسالمي الشيعي في برج البراجنة

 RR٢٠٩٨٠٨٨٧٢LB ٦٦٥٧٠٨ دايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٣٦٧٦LB ٦٧٥٢٢٠ معين حسين بحمد
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 RR٢٠٩٨٠٤٦٦٣LB ٦٧٨٣١٢ الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٩٤٢٥LB ٧٠٣٣٢٨ شركة المحيط للتجارة و الصناعة ش. م .م

 RR٢٠٩٧٩٤٢٢٩LB ٧٨١٠١٨ ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR٢٠٩٧٧٩٣٧١LB ٧٩٤٣١٨ شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٩١٥٥LB ٨٧٤٢٦٩ بالل حسن بلوط المولى

MEDIGAMP PLUS ٩٠٤٧٣١ ش.م.م RR٢٠٩٨٠٨٩٠٩LB 

ال غورماندين - ليمان انتربرايزس س  ٩٥٧٣٧٠ RR٢٠٨٥٩٤٠٥٣LB 

 RR٢٠٨٥٩٤٧٧٣LB ١٠٨٦٥٤٥ كوفي اند شوكليت (اليزابيت منصور قرداحي دكاش)

 RR٢٠٨٥٩٧٤٩١LB ١٣٤٠٥٥١ الشركة العالمية لتجارة االجهزة الكهربائية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩١٧٥LB ١٣٦١٥٦١ تي. سي. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

ديزاينرز ستديو ش.م.م شركة  ١٣٦٦٥٨٠ RR٢٠٨٥٩٧٢٤٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٩١٩٢LB ١٣٨٣٢٩٢ درجاني غروب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٦٨٩٣LB ١٤١٠٥٠٣ ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٩٢٦٣LB ١٤٣٠٠٤٣ I.T.Cانداستريال ترايدينغ كومباني 

 RR٢٠٩٨٠٢٨٩٧LB ١٤٣٢٨٧٣ عبدو شحاده عازار

 RR٢٠٨٥٩٦٦٨٦LB ١٤٦١٢٦٨ شركة فاب ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٦٦٤٧LB ١٤٧٠١٤٨ سامر محمد  شرف الدين

 RR٢٠٩٨٠٩٣٢٥LB ١٤٩٩٩٨١ شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٩٣٦٥LB ١٥٦٠٤٦٤ اكسبرس غريل ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٩٤٠٥LB ١٦٣٣٨٥١ شركة م.أ.س ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٤٢٢LB ١٦٥٢٠٥٥ غلوبل ايم ش.م.م

مشاريعخوري ديزاين لل  ١٧٤٦١٧١ RR٢٠٩٨٠٩٥١٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٩٥٢٤LB ١٧٤٨٦٢٨ غلوبال رايز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٥٣٨LB ١٧٥٣٧٣٢ شركة اكتيف بالس ش م م

 RR٢٠٨٥٩٣٢٤٨LB ١٧٦٨٩٧٢ ميدل ايست بتروليوم

 RR٢٠٩٨٠٣١٧٢LB ١٧٦٨٩٧٢ ميدل ايست بتروليوم

 RR٢٠٩٨٠٥٤٩٦LB ١٧٨٧٤٠٠ صيدلية خوري

 RR٢٠٨٥٩٣٠٠٠LB ١٨١٩٩٤٦ تشويس أوتو

 RR٢٠٩٨٠٥٥٧٥LB ١٨٥٨٩٨٠ وسام علي بحلق

QUANTUM MOTORS ١٨٨٦١٠٣ RR٢٠٨٥٨٢٠٩٠LB 

MED LIGHT - ٢٠٢١١٩٢ مارون طانيوس مدلج RR٢٠٨٦٠٣٨٩٠LB 

 RR٢٠٩٧٩٤٨٥٥LB ٢١٢٩٦٧٠ شادي صالح ركاب

 RR٢٠٩٧٩٥٣١٢LB ٢١٥١٣٢٥ عبد الهادي اخوان سحر المجذوب عبد الهادي وشركاؤها

سين سعد ( رادكو)رضا ح  ٢١٩٦٦٩٢ RR٢٠٩٧٩٤٨٢٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٠٧٧LB ٢٢٠٠١٦٣ محمود عباس كعكوش ( جاد للتجارة العامة )

 RR٢٠٨٥٨٣١٨٣LB ٢٣٧٣٤١٤ توليب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٣٨٣٨LB ٢٤٣٨٧٩٩ شركة تكني غروب ش م م

 RR٢٠٨٥٨٤٥٢٤LB ٢٤٤٦٣١٢ شركة فيتنس ستايل سبورت ش م م

امة ش م مشركة شهيل للتجارة الع  ٢٥٤١٤١٣ RR٢٠٨٥٨٥٨٦٠LB 

 RR٢٠٨٥٨٥٩٤٤LB ٢٥٤٨٤٧٦ حيدر حسين اسعد

 RR٢٠٨٦٠٣٧٧٥LB ٢٦٥٦٩٩٧ ابي عاد اخوان ش.م.م.

 RR٢٠٨٦٠٥٣٤٣LB ٢٧٨١١٩٠ بيار عارف نصار

BERBARY CONSTRUCTION ٢٨٢٩٦٤٩ RR٢٠٩٨٠٦٦٨١LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٦٩٥LB ٢٨٣٤٨٩٥ شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

للمستلزمات واالدوية الطبية ش.م.ل العالمية  ٢٨٤١٥٤٧ RR٢٠٨٦٠٠٥٨٤LB 

 RR٢٠٩٧٧٨٠٠٥LB ٢٨٤٦٠٥١ ايف.ايم.كيو ديجيتال ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٧٣٣٥LB ٢٨٧٨٩٨٣ عبدو جوزف جرجس

 RR٢٠٩٨٦٧١٥٥LB ٢٩٥٥٩٠٨ فخري هاردوير اند تولز
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 RR٢٠٩٨٦٧١٦٤LB ٢٩٦٥٣٧٠ روي سمعان القزي

Societe Best Construction Materials Technologies sarl ٣٠٤٨٥٧٣ RR٢٠٩٨٠٧٩٢٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٧١٣LB ٣١٠٢٢٥٣ دروازه ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٧٦٥٦LB ٣١٢٩٩٤٥ The Notch S.A.Lذو نوتش ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٨٠٧٦٠٨LB ٣١٥٠٩٣٢ شركة قمر سيراميكا ش.م.م.

MIDDLE East LUBE OIL ٣١٥٧٧٠٣ RR٢٠٩٨٠٧٦١١LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٥١٠LB ٣١٧٩٠٧٢ م.ب.ر غروب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٠٧٤٨٣LB ٣١٨٦٢٤٤ اي كاي كاي سولوشنز ش م ل

ANGY S ٣١٩١١١٥ RR٢٠٩٨٠٧٣٧٨LB 

KARIM E.T.C S.A.R.L ٣١٩٦٤٢٠ RR٢٠٩٨٠٧٣٨١LB 

عزو وشركاه للتعهدات   KH-GROUP ٣١٩٧١٦٠ RR٢٠٩٨٠٧٣٩٥LB 

luxury touch ٣٢٠٢٥٤٤ RR٢٠٩٨٠٧٣٥٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٢١٤LB ٣٢٤٥٤٢٦ الين كوميرشل سرفيسيز ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٧٠٤١LB ٣٣٤٤٢٧٥ مالك سامي بسترس

 RR٢٠٩٨٠٧٠٠٧LB ٣٣٨٨٤٨٥ نيقوال وديع دباس

 RR٢٠٩٧٩١٨٥٤LB ٣٥٠٩٣٤٣ فادي جرجي جهشان

  


