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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

 RR٢٠٩٧٩٢٩٤٨LB ٧٧٣٠ شركة تياري ريمون وشركاه للتسويق ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٠٨٧LB ١٢٤٤٢ شركة روبيا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤١٩٢LB ١٢٨١١ ستار غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٤٦٧LB ١٢٩٤٣ وتجارة البالط واعمال الديكور شركة صيدون لصناعة

 RR٢٠٩٧٩٤٥١٥LB ٧١٩٠٩ مؤسسة تياري ريمون للتسويق

 RR٢٠٩٧٩٢٣٤٧LB ١٢٢٧٤٣ شركة عريضة للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧٨٧٤LB ١٦١٠٧٢ مؤسسة ابو طوني التجارية  ( شوقي انطون )

 RR٢٠٨٥٨٠٢٦١LB ٢٠٥٨٨٨ S.P.Rاس.بي.ار 

 RR٢٠٩٧٩٣٢٤٥LB ٢٢٤٨٧٣ ع سمير عيدسجي

 RR٢٠٨٦٠٥٧٧١LB ٢٤٢٢٦٣ فردا مودا ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٨١١LB ٢٤٣٤٧٤ مؤسسة سسنتيا كار ( شربل الياس غبريل )

 RR٢٠٨٦٠٦٣٤٩LB ٢٥٣٢٤٦ روني رزق شندي

 RR٢٠٨٦٠٦٣٣٥LB ٢٥٨٦٩٢ غسان توفيق الشمالي

 RR٢٠٨٦٠٦٠٤٣LB ٢٦٢٢٧٤ مكتب جو طعمة للهندسة والديكور والمفروشات

 RR٢٠٨٦٠٦١٢٨LB ٢٦٩١٩٢ رايا لتأجير السيارات ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٣٦٥LB ٢٩٦٠٤٦ جان جرجس حنا الياس

 RR٢٠٨٦٠٧٦١٩LB ٣٠٤٧٢٨ الشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧٧٤١LB ٣٤٦٣٨٢ مؤسسة بيار انطون (بيار شوقي انطون )

 RR٢٠٩٧٧٤٢٥٥LB ٣٧٥٥٣١ هال بالست ( هال علي منصور )

 RR٢٠٩٧٧٣٩٨٣LB ٤٥٤٧٠٣ مؤسسة قعفراني التجارية (لصاحبها حسين محمد قعفراني )

 RR٢٠٨٦٠٦٦٦١LB ٥١١٧٠١ دوس ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٣٧٥LB ٥١٣٨١٧ الكترو سيتي سنتر ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٥٦٨٩LB ٥٥٨٤١٩ مؤسسة منون التجارية(علي ابراهيم منون)

 RR٢٠٩٧٧٥١٦٢LB ٥٨٠٩٣٤ طيبات ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦١٣٧LB ٦٥٠٦٩٣ عرابي تليكوم لصاحبها زياد اجمد عرابي

 RR٢٠٨٦٠٦٨٨٢LB ٦٦٣٧٨٨ روالن جوزف فغالي

 RR٢٠٨٦٠٢٦٧٣LB ١١٧٣٤٤٢ محمد علي رعد للتجاره العامه

UNITTRON ١١٨٤٣٠١ RR٢٠٩٧٧٤٣٥٧LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٥٦١LB ١٢٣٥٧٥٨ شركة سركيس فرشخ وشريكه

 RR٢٠٩٧٩٥٠٠٣LB ١٦٨٣٥٥٨ العهد ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٤٩٩٧LB ١٧٢٦٩٣٢ )Agrolux S.A.Lاغرولوكس ش.م.ل (

LA DIODE ١٧٢٧٥٥١ RR٢٠٩٧٩٤٩٨٣LB 

SAWATEXT ١٧٢٧٥٦٥ RR٢٠٩٧٩٤٩٧٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٢٨٤٣LB ١٧٩٤٥١٤ م ـ تي ـ كو ش.م.م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٨٥٩٨٧٤٤LB ١٧٩٤٥١٤ م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٠٠١LB ١٨٤٠٩١٧ ديل ش م م

 RR٢٠٨٥٨١٠١٥LB ١٨٤٣٤٥٠ دوالرملهى مستر 

IMCO  SECS ١٨٤٨٩٩٨ RR٢٠٨٥٨١٠٤٦LB 

 RR٢٠٨٥٨١٩٧٣LB ١٨٧٦٠٦٣ IMPEX GROUP -امبكس غروب

 RR٢٠٨٥٨١٩٩٥LB ١٨٧٦٨٨٣ Africana S.A.R.Lشركة 

 RR٢٠٨٥٨٢٦٠٨LB ١٩٦٣٣٩٩ منير عنيسى للتجارة ( منير حسن عنيسي)

 RR٢٠٨٥٩١٨١٧LB ٢٢٠٠١٣٧ شركة ترايدميكس ش م م

 RR٢٠٨٥٨١٦٥٥LB ٢٢٤٤٧٦٢ موديلين ش م م

 RR٢٠٨٥٨١٦٩٥LB ٢٢٥٢٢٢٢ شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٣١٦٦LB ٢٣٧٢٨٠١ شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٤٨٩LB ٢٣٩١٢٨٨ ضاهر حسين حمود - جبل عامل الصناعية 

 RR٢٠٨٥٨٣٧٣٦LB ٢٤٢٦٦٣٣ Madoمادو ( احمد محمود عيتاني ) 

 RR٢٠٨٥٨٣٧٧٥LB ٢٤٢٨١٣٩ مكريمسون ش.م.

 RR٢٠٨٥٨٤٥١٥LB ٢٤٤٥١٦٨ شركة ادارة وخدمات الضيافه ش م م

ALAA AUTO TRADING - ٢٤٥٠٢٩٣ عباس حسن حمود RR٢٠٨٥٨٤٥٥٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٤٦١٢LB ٢٤٦٠٩٩٥ k.a.k s.a.r.lشركة 

RAS ٢٥٣٤٢٥٠ للمحروقات والتجارة العامة RR٢٠٨٥٨٥٨٠٨LB 

Pharmatek ٢٥٥٨٢٠٤ RR٢٠٨٥٨٥٩٩٢LB 

G & S GROUP SARL ٢٥٩٦٥٧٦ RR٢٠٩٧٧٧٣١٩LB 

Naturally c&s s.a.r.l ٢٨٠٧٠٩٥ RR٢٠٨٦٠١٠٢٩LB 

 RR٢٠٩٧٧٧٩٥٤LB ٢٨١٠٩٦٢ بيضون للتجارة العامة

 RR٢٠٧٣٩٨٧٧٢LB ٣٤٧٠٦١٨ غسان خليل الخوري

 RR٢٠٨٥٨١٣٣٨LB ٣٥٥٢٧٥٩ الجنون للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR٢٠٨٥٩٣٤٥٥LB ٤٧٠٤ جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٩٦٢LB ١٧٣٨١ محطة سكيكي للمحروقات

 RR٢٠٩٧٩٧٢٢٥LB ٢٩٠٠٨ مؤسسة نسر للخدمات

 RR٢٠٨٥٩٩٤١٣LB ٦٢٣٨٠ شركة ابو خليل اخوان

 RR٢٠٨٥٩٩٦٢٥LB ٦٧٣١٦ نقليات االشقر الجوية

 RR٢٠٨٥٩٩٨١٥LB ٧١٦١٤ شركة مهنا اخوان للصناعة والتجارة

 RR٢٠٨٥٩٩٩١٢LB ٧٢٨٣٩ افتيم فالحة وشركاه

 RR٢٠٨٦٠٠٠٣٧LB ٧٥٣٥٧ انطوانيت عبد االحد عيسى

 RR٢٠٨٥٨٤٩٤٩LB ٨٧٠٤٨ قاسم ترايدينغ كومباني

 RR٢٠٨٥٨٥٣١٢LB ٩٠٦٥٧ مؤسسة غ. عبد هللا

 RR٢٠٩٧٩٢٦٢٥LB ٩٤٦٤٨ محطة برازيليا

 RR٢٠٨٥٨٧٩٤٥LB ١٠٢٩٤٠ شركة سامي وسمير مفطوم ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٨٣٦٧LB ١٠٨٤٠٦ اراتشركة االرز لتأجير السي

 RR٢٠٨٥٨٨٧٠٢LB ١٨٢٤٠٨ محطة محروقات (لصاحبها علي محمود طعمة )

 RR٢٠٨٥٨٩٢٧٤LB ١٩٣٨٧٧ عبد الرزاق احمد المنير-هوم الند

 RR٢٠٨٥٨٠١٩٥LB ٢٠٤٦٤٩ الشركة الهندسية للميكانيك والطاقة والتجارة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠٢٨٩LB ٢٠٦٠٢٦ THIERRYS FRIENDSتييريز فريندز 

 RR٢٠٨٥٩٦١٧٣LB ٢٣١٧٧٢ ال ميزون دو بواسون ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٥٧٦LB ٢٤٣٦٠٨ ستيفاني جان سلوم

 RR٢٠٨٦٠١٨٤٥LB ٢٥١٣١٥ مؤسسة اليسا لالستيراد و التصدير لصاحبها موسى محمود درويش

(  RR٢٠٨٥٩٨٠٢٤LB ٢٧٠٥٨٢ مؤسسة عطا للتجارة (الياس جميل عطا

 RR٢٠٨٦٠١٣٦٩LB ٢٨٥٣٤٧ ر لالسفلت ش.م.مشركة يونس وابو حيد

 RR٢٠٩٧٩٢٦٦٠LB ٥٣٦٤٣٢ جان الياس خلوف

 RR٢٠٩٧٩٥٦١٨LB ٥٦٣٤٥٩ عون لاللمنيوم
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 RR٢٠٨٦٠٣١٠٤LB ٥٧٥٢٨٣ خالد محمد المحمد

 RR٢٠٩٨٠٢٠٢٧LB ٦٥٥٣٩٤ فيصل ابراهيم الحسن

 RR٢٠٩٧٧٩٢٢١LB ٧٩١٢١٨ تسويق وتوزيع  ش.م.م - كوميتكس 

 RR٢٠٨٥٩٤٠٤٠LB ٩٩٩٩٩٠ لتجارية (جوزاف فؤاد بدران)مؤسسة بدران ا

Laluna Toys ١١١٦١٤٦ محمد عبو العيسى RR٢٠٩٧٩٨٨٤٩LB 

 RR٢٠٩٨٠١٧٦٩LB ١١٣٣٢٥٧ احمد عدنان المحمود

 RR٢٠٨٥٩٤٢٧٤LB ١١٤٧٧٠٧ جنرال ايزي باور (يوسف مرتضى بريطع)

SUPER Baby Toys -١١٤٩٧٢٥ عبد خضر المستت RR٢٠٩٨٠١٧٤١LB 

Wooden Century co -١١٨٩٤٩٤ حويجه شاهر العلي RR٢٠٩٨٠١٢٣٩LB 

 RR٢٠٨٦٠٢٧٢٧LB ١٢٠٠٨٤٥ وليد فهد غنيم

 RR٢٠٨٥٨١٥٨٠LB ١٢٨٤٠١٠ الفورنو ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨١٤٠٩LB ١٢٩٤٧٠١ شركة سرفيفارم  ش.م.ل

Triple R Corporation ١٢٩٦٧٧٨ لصاحبها محمد يوسف صفي الدين RR٢٠٨٥٩٧٧٧٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٧٦٨١LB ١٣١٥١٤٥ ل يمينجان ميشا

GERGES TEXTILES (جورج كامل داود اسكندر) ١٣٤٧٨٠١ RR٢٠٩٨٠٠٧١٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٠٩٧٥LB ١٧٣٣١٣٦ زيرك محمد صالح شيخو

 RR٢٠٩٧٩٨٠٥٨LB ١٧٩١٧٥٢ سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR٢٠٩٨٠١٨٣٠LB ١٩٥٣٢٨٤ رامكو للتجارة العامة

 RR٢٠٨٥٨٢٥٨٥LB ١٩٧٦٦٣٠ م ومقاهي)رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاع

 RR٢٠٨٥٩٢٢٣٩LB ٢٠١٨٤٤٧ لوكسري امبورت اوتو سيلز

CATLEASE LIBAN ٢٠٥٩٣١٤ ش م م RR٢٠٩٧٩٤٩٠٤LB 

 Ghaleb Motor Cars (طنوس بولس غالب) ٢٠٦٣٩٧٣ RR٢٠٨٥٩٢٥٦٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٢٦١٩LB ٢٠٦٩٢٢٨ شارل نقوال صوان

 RR٢٠٨٥٩٢٦٢٢LB ٢٠٦٩٢٤٦ ديب جرجي الخوري

 RR٢٠٨٥٩١٣٠٤LB ٢١٦٣٥٣١ بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م.(فرع لشركة أجنبية)

 RR٢٠٨٥٩١٩٠٥LB ٢٢٠٢٢٩٤ شركة ليب إيفنت ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٩٤٨١٦LB ٢٢٠٣١٣١ محمد احمد الموسى

 RR٢٠٩٧٦٦١٩١LB ٢٢١٦٥٣١ جوزف شاهين

 RR٢٠٨٥٨٣٠٠٢LB ٢٢٨٤٥٨٣ بعقليني للنقل والتجارة (يوسف جورج بعقليني)

 RR٢٠٩٧٩٥٧٢٣LB ٢٤٠١٤٢١ شركة بيلدا للهندسة ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٢٣١٩LB ٢٤٤١٣٥٧ محمد ابو قاسم

 RR٢٠٩٧٩٥٥٢٠LB ٢٤٧٠٢٦٠ سافيك للفالتر ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٧٠٥٢LB ٢٨٣٦٢٦٥ جودي لبنان ش م م

 RR٢٠٩٧٩٧٢٧٣LB ٢٨٥٧٨٧٣ شركة تامكوستيل ش م م 

 RR٢٠٩٧٩٨٦٥٩LB ٢٩٩٢١٢٧ جميل ياسين

 RR٢٠٩٨٠١٤٤٦LB ٣٠٩٢٣٢٢ آمنة داود قزعون

 RR٢٠٩٧٧٥٤٩٩LB ١١٠٩٣ برومارك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤١٦١LB ١٢٧٩٢ شركة ايديا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٤٧٥LB ١٢٩٧١ شركة التعهدات االنمائية شتاء ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٥٥٥LB ٢١٠٧٧ مؤسسة حسن عباس ديب

 RR٢٠٨٦٠٤٧٣١LB ٣٥٩٤٥ محطة شريف مشرفية

 RR٢٠٨٥٨٤٣٠٣LB ٧٧٢٠٧ كرما كوليفيشيه

 RR٢٠٨٥٨٧٥٣٤LB ٩٧٠١٦ الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٨٠٣٥LB ١٢٣٧٩١ شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٧١٦٨LB ١٣٢٧٥٠ White Landمؤسسة وايت الند التجارية 

 RR٢٠٨٥٨٦٨٥١LB ١٥٤٩٥٧ محطة حسين زين الدين

 RR٢٠٨٥٨٨٩٧١LB ١٨٩٢٨٦ و باتيسري تفاحة شركة افران

 RR٢٠٨٥٨٩٠١٩LB ١٨٩٤٠٧ أميغروب للتجارة ش.م.م
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 RR٢٠٨٥٨٩٣٥٩LB ١٩٧١٥٦ مديسكو

 RR٢٠٨٥٨٠٣٥٠LB ٢٠٨٧١٠ االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠٥٢٢LB ٢١٣٨١٧ رجب خضر مظلوم

 RR٢٠٨٥٨٠٦٩٠LB ٢١٨٥٣١ باساباروال

 RR٢٠٨٥٩٦٣٢٩LB ٢٣٦٨٥٨ KANADILقناديل 

 RR٢٠٨٦٠٤٣٢٥LB ٢٥٥٥٨٩ حسن علي بركات

 RR٢٠٨٦٠٢٠٤١LB ٢٥٩٠٨٦ مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR٢٠٨٦٠٢٢٠٥LB ٢٦٢٣٥٩ مؤسسة الحاج علي لوباني ( علي حسين لوباني )

 RR٢٠٨٥٩٨٢٩٣LB ٢٩١٠٠٩ جهاد سليم صفير

 RR٢٠٩٧٧٤٦٥٢LB ٣٠٣٦٦٥ الصناعات الكهربائية اللبنانية ( رياض شفيق وهاب )

 RR٢٠٩٧٦٩٨٧٣LB ٩٢٢٥٥٦ صيدلية الشرق (حسين جميل مروه)

 RR٢٠٨٥٩٥٥٤٤LB ١٢٣٤٥٣٩ عادل توما الخوري

FASHION BOX S.A.R.L ١٢٧١٨٣٦ RR٢٠٨٥٩٤٨٤٤LB 

 RR٢٠٨٥٩٧٥٨٠LB ١٣٣٥٦٤٩ تويفور ليبانون ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦٩٤٧LB ١٤٠٦٠٨٦ شركة اكويبرو ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٦٥٥٣LB ١٤٨٨٢٣٢ شركة ميستيك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٠٥٩٥LB ١٤٩٧٨٨٨ الشركة الدولية لالستثمار وتجارة االلكترونيات ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٠٤٦٢LB ١٥٢٤٣٧٣ محالت جانم للتجارة العامة ( انطوان اميل معوض )

 RR٢٠٨٥٩٠٣٧٤LB ١٦٣١٧٥٧ شركة نيوز بوكس ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٠١٢٢LB ١٦٦٣١٦٦ بيبلوس ميتال أندوستري

 RR٢٠٨٥٨٩٨٢٧LB ١٧٠٠٠٠٤ م ج وشاربن لبنان ش.م.م ٣

 RR٢٠٨٥٨٩٥٦٦LB ١٧٢٥٠٧٣ شركة دائرة االستهالك توصية بسيطة

 RR٢٠٨٥٨٩٥٢١LB ١٧٢٧٦٧٢ ايلي باسيل للتعهدات

 RR٢٠٨٥٨٩٤٤٧LB ١٧٣٥٤٢٢ شركة فرست لينك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧٨٥٤LB ١٧٥٣٧٣٢ شركة اكتيف بالس ش م م

 RR٢٠٨٥٨١١٥١LB ١٨٦٠١٨٨ الت ش م لشركة المتوسط للماكو

 RR٢٠٨٥٨٢٠٨٦LB ١٨٨٤٢٨٣ حسين دبوس و اوالده للتجارة العامة لصاحبها حسين علي دبوس

 RR٢٠٨٥٨٢١١٢LB ١٨٩٠٠٤٤ الشركة العامة للزيوت

 RR٢٠٨٥٨٢٧٩٢LB ١٩٨٨٨٥٣ شركة جنا ش.م.م.

Autolux (شارل ابراهيم عون) ٢٠٢٩٣٧٧ RR٢٠٨٥٩٢٣٣٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٨٨٧LB ٢٠٧١٦٦٩ ند كو ش.م.م.شركة تاير ا

 RR٢٠٨٥٩٠٩٧٥LB ٢٠٩٠٩٢٣ ش م م ١٨٤٠شركة مطعم كافيه 

 RR٢٠٨٥٩١٧٠١LB ٢١٠٦٠٢٦ شركة برفكت الكتريك ش م م

 RR٢٠٨٥٩١٧٢٩LB ٢١٢٤٤٠٧ شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

 RR٢٠٨٥٩١٧٥٠LB ٢١٣٢٢١٥ مكست ميتلز

 RR٢٠٨٥٩١٠٨٨LB ٢١٤٠١٦١ شركة ال رين ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩١٠٩١LB ٢١٤٠١٦٥ شركة تاتي ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩١٥٥٦LB ٢١٨٢٧٣٢ الوكيل

M.R. TRADING SECS ٢١٨٤١٨٦ RR٢٠٨٥٩١٥٦٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٧٦٨LB ٢٢١٧٤٢٦ شركة قبالن غروب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨١٧٥٢LB ٢٢٣٠٥٩٣ هيثم حسيب شميساني -شميساني للتجارة العامة 

 RR٢٠٨٥٨١٧١٨LB ٢٢٥٤٠٥٣ لفل غروب ش م م

ABTEC (غريس جورج يحشوشي) ٢٣٩١٩٩٤ RR٢٠٨٥٨٣٤٩٢LB 

 RR٢٠٨٥٨٤٦٢٦LB ٢٤٦١٥٥٠ فينيق للتكنولوجيا ش.م.ل.

 RR٢٠٨٥٨٦٢٩٥LB ٢٥٥٩٠٥٢ فواصل ش.م.م

SAVEWAY(سليم معنقي سامي) ٢٥٧٧٣٣٩ RR٢٠٨٥٨٦٣٨٣LB 

 RR٢٠٨٥٨٦٤٧١LB ٢٥٩٠٢٣٤ كلود جورج ناصيف

CMS Marine: Contracting & Marine Services ٢٨٣٠٢٧٤ RR٢٠٩٧٧٧٩٧١LB 
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 RR٢٠٩٧٩٩٩٣٢LB ٩٦٩ لي افيشور اسوسيه ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٨٠٥LB ٤٨٢٨ الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٨١٦٦LB ١٠٧٧٧ صالح مجري وشركاه ش.م.م - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR٢٠٩٨٠٠٠٩١LB ١١٢٢٢ راكسكوشركة تراست اكسبورتيشن كومباني ت

 RR٢٠٩٨٠٨١٤٩LB ١١٥٥٩ الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٠٥٦LB ١٢٣٤٠ غود فود ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩٣٣٩LB ٥٩٧٩٩ محمد رياض ياسين الشامي

 RR٢٠٨٥٩٩٤٩٢LB ٦٣٦٨٣ تجارة سليم منصور

 RR٢٠٩٨٠٨٢٠٦LB ١٠٢٢٣٤ COMTEKكومتاك 

 RR٢٠٩٨٠٤١٠٢LB ١٠٥٣٠٠ وضومط ش.م.م زادكوشركة زحالوي 

 RR٢٠٩٨٠٣١٣٨LB ١٠٨٢٢٨ شركة ملحم رسالن واوالده ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٨٨٧٠LB ١٠٨٩٣٤ واسكان اغوب قليجي

 RR٢٠٩٨٠٣٤٢٠LB ١٢٣٦٩٤ ريزوس/ رعد هيلت كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٣٣٦٢LB ١٢٣٨٢٥ ا.س.ع سرفيس ماريتيم ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٨٢٩٩LB ١٣٩٧٩٦ خشابالمعمل الوطني لصناعة اال

 RR٢٠٩٨٠٨٣٠٨LB ١٤٧٠٣١ شركة المدينة للتموين ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٨٣٣٩LB ١٦١٠٧٢ مؤسسة ابو طوني التجارية  ( شوقي انطون )

 RR٢٠٩٨٠٢٧٠٢LB ١٨٧١٦٤ محمد حسيب حلمي شعبان

 RR٢٠٨٥٨٩٠٠٥LB ١٨٩٤٠٤ تشيز شوب -شركة هاروني تريدنغ 

 RR٢٠٩٨٠٨٤٤٤LB ١٩٤٤٧٧ ندر الهاني)نقليات دلتا (جاكلين اسك

 RR٢٠٩٨٠٨٥٢٩LB ٢٠٧٤٥٠ UNIVERSITY GROUP SARLيونيفرسيتي غروب ش.م.م 

 RR٢٠٩٨٠٨٥٤٦LB ٢١٨٥٣١ باساباروال

 RR٢٠٩٨٠٨٦٥١LB ٢٣٦٨٥٨ KANADILقناديل 

 RR٢٠٨٦٠٥٨٦٠LB ٢٤٤٢٢٨ البدر التجارية (بدر رزق علي )

 RR٢٠٩٨٠٨٦٦٥LB ٢٥٣٢٤٦ روني رزق شندي

 RR٢٠٩٨٠٨٧٤٠LB ٢٩١٠٠٩ جهاد سليم صفير

 RR٢٠٨٦٠٧٨٠٩LB ٣٨٩٧٨٥ بوستن سيانتيفيك ليبانون ش.م.ل

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) ٤٧٢٩٤٨ RR٢٠٨٦٠١٢٠٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٤٧٥١LB ٩٠٦٥٢٤ (الياس قره بت صاجيان) LIGHT VISIONاليت فيزين 

 RR٢٠٨٥٩٥٠٩٣LB ٩٢٣٥٢٦ شركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٣٩٨٥LB ٩٨١٨٨٦ جوزف حبيب طربيه

 RR٢٠٩٨٠٨٩٧٤LB ١١١٧٩٩٥ مارشال ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٥٠٧١LB ١١٣٠٢١٣ داود غروب ش.م.م-زوم اوت  - زوم ان 

 RR٢٠٩٨٠٩٠٠٨LB ١١٦٤٨٢٦ نبيل رأفت مسلم

 RR٢٠٩٨٠٥١١١LB ١٢٠٤٢٥٦ شركة كول ميد ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٩٠٤٢LB ١٢٣٤٥٣٩ عادل توما الخوري

 RR٢٠٩٧٩٩٣٦٢LB ١٢٣٨٠٦٨ ميالد توفيق طوق

 RR٢٠٩٨٠٥١٤٢LB ١٢٥٥٦٣٢ شركة كاليري تامر ش.م.م

FASHION BOX S.A.R.L ١٢٧١٨٣٦ RR٢٠٩٨٠٩٠٧٣LB 

 RR٢٠٨٥٩٤٩٦٣LB ١٢٨٠٦٤٥ شركة غروب فارم كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٠٩٥LB ١٢٨٧٨٩٥ ليبانون اوتوميكانيكا

 RR٢٠٩٨٠٩١٢٧LB ١٣٢٣٥٠٥ تنتس غروب ش.م.مشركة اي تي كونسال

 RR٢٠٩٨٠٥١٩٥LB ١٣٣٦٨٧٨ شركة انك بالس ش م م

 RR٢٠٩٨٠٥٢٢٧LB ١٣٨٢٤٥٨ شربل عساف ساسين

 RR٢٠٩٨٠٩٢٤٦LB ١٤٢٦٧٦٢ ميديا سكوير ش.م.م

CAGO (ايلي وجيه دحدوح) ١٤٢٩٣٢٨ RR٢٠٩٨٠٩٢٥٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٥٢٥٨LB ١٤٦٩٤٠٩ مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٠٥٢٦١LB ١٤٨٢٨٠١ شركة نوفا اينرجيا  ش.م.ل



٦ 

 RR٢٠٩٨٠٩٣٠٣LB ١٤٨٨٢٣٢ شركة ميستيك ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٣١٧LB ١٤٩٤٢٣٦ ماديفا ش.م.م

sourire s.a.l ١٥٠٠٨٢١ سورير ش.م.ل RR٢٠٩٨٠٩٣٣٤LB 

 RR٢٠٩٨٠٩٣٤٨LB ١٥١٠٨٣٦ كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٣٥٠LB ١٦٦٣٩٥٩ ميالد فريد الخوري

 RR٢٠٩٨٠٥٤٠٣LB ١٦٩٣٢٤٣ C.S.painting of decorationسي اس للدهان والديكور 

 RR٢٠٩٨٠٥٤٢٥LB ١٧٢١٨٤٩ الشركة العامة النتاجات بيروت الدولية ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٩٥٨٣LB ١٧٢٣٨٩٩ شركة الغزال للوازم الطبية ش م م

 RR٢٠٩٨٠٩٤٧٥LB ١٧٢٦٢١٨ سيتي هاوس ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٥٤٤٨LB ١٧٤٤١٩٣ ق االوسط لالنتاج ش.م.م.شركة الشر

 RR٢٠٩٨٠٩٥٦٩LB ١٧٨١٢٣٢ نورمان الكس لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٦٢٦LB ١٨٤٠٩١٧ ديل ش م م

  


