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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

 RR٢٠٩٧٧١٧٣٥LB ١٦٧٨ شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)

 RR٢٠٩٧٦٦٥٩٩LB ١٠٢٥٥ الشركة اللبنانية لتعهدات الطرق والمباني

 RR٢٠٩٧٦٦٦٠٨LB ٢٨٨٩٩ رة والمقاوالتمؤسسة العمران للتجا

 RR٢٠٩٧٧١٩٥١LB ٧٤٩٣٣ محطة المنار ( نديم بويز )

 RR٢٠٩٧٧٠٣٤١LB ١٣٨٨٠٩ تجارة مواد بناء -ناصر فؤاد عقل 

 RR٢٠٩٧٧٠٨٧١LB ١٩٣١٨٣ انطوان يمين للتجارة والمحروقات

 RR٢٠٩٧٧٢١٨٣LB ٢٢٦٢٩٦ شركة استروم تليكوم ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧١٥٩٩LB ٢٢٦٦٦٨ م.مشركة رول مار رفول ش.

 RR٢٠٩٧٧٢٢٣٧LB ٢٤٣٩١٢ JFC SARLجي اف سي ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٦٤٦٢٤LB ٢٤٥٨٧٢ مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR٢٠٩٧٧٤٨٩٥LB ٢٩٥٧٦٧ HUSH S.A.R.Lهاش ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٦٧٧٣٦LB ٣٠٣٨٧٨ شركة المغربي للتجارة والمقاوالت

 RR٢٠٩٧٧٤٥٨١LB ٣٠٦٣٨٠ ها اسعد ابراهيم )مؤسسة اسعد ابراهيم للتجارة العامة (لصاحب

 RR٢٠٩٧٧٤٥٢٠LB ٣٠٩٧٣٥ TECHNI TECHتكني تك 

 RR٢٠٩٧٧٣١٢٧LB ٣٠٩٨٠٦ الدكان .كوم ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٣٢٧٧LB ٣١٣٣١٩ تيكنيكال كونتراكتينغ كومباني ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٢٤٣٥LB ٣٢٠٧٢٦ اكتيف مانيا ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٣٦٧٤LB ٣٢٠٧٢٦ اكتيف مانيا ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٣٧٩٣LB ٣٥٤٢٩٥ شركة زيدكو ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٤٣٣٠LB ٣٦٠١٠٢ سامي جالل العليوي

 RR٢٠٩٧٧٤١١٩LB ٤٠٠٤١٨ BONITA ENTERPRISESبونيتا انتربريزس ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٧٠٩٠٨LB ٤٥٥٣٨٢ الشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٣٩٦٦LB ٤٥٥٣٨٢ الشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٧٦٥٠٠١LB ٥٤٨١٤٢ محمد مروان جمال الدين عباس

 RR٢٠٩٧٧٢٥٧٧LB ٥٥٧٠٦٣ جرمن كونسولتينغ كومباني ش.م.م -غروب غاس

 RR٢٠٩٧٧٠٨٠٦LB ٥٨٤٤٠٤ تاندر رانت ايه كار ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥١٢٨LB ٥٨٤٥٥٠ موسى ابراهيم الرياشي

 RR٢٠٩٧٧٥٠٥٧LB ٥٩٨٦٣٧ محمود محمد لطفي فقيه

 RR٢٠٩٧٧٥٠١٢LB ٦٠٥٢٠٢ شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٠٩١١LB ٦١٤١٨٠ بولس بشارة

 RR٢٠٩٧٧١٦٠٨LB ٧٧١٦٧٣ فرادكو

 RR٢٠٩٧٦٧٧٦٧LB ١١٣٩٣٣٢ (زينة علي ابي صعب) SAAB GLASSصعب كالس 

 RR٢٠٩٧٧٠٩٣٩LB ١٢٦٣٧٧٠ وليد جواد طيون

 RR٢٠٨٥٨١٥٦٢LB ١٢٨٣١٩١ عاصي وباسيال ترايدنغ ش.م.م

  هورية اللبنانيةالجم
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٧٧٠١٠٣LB ١٢٨٤٠١٠ الفورنو ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٦٦٧٢٧LB ١٣١٦٢٦٨ دومين دو بعل ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧٦٣٣LB ١٣٢٣٥٠٥ شركة اي تي كونسالتنتس غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٠٩٥٦LB ١٣٤٣٣٨٧ شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٦٤٣٧LB ١٣٤٩٤٧٢ ربيع ربيع جحا

 RR٢٠٩٧٦٨٢٣٢LB ١٣٦٢٨٨٥ شركة تشاينا مارت

F&B s.a.r.l  - ١٣٦٩٦٢٦ اف اند بي ش.م.م RR٢٠٩٧٧١٦٣٩LB 

 RR٢٠٩٧٧٠٩٦٠LB ١٣٧٩٤٥٢ L Kمحطة البا نعيم كرم 

 RR٢٠٨٥٩٧٠٠١LB ١٣٩٣٤٠٨ الشمال للتوزيع

 RR٢٠٩٧٧٠١٨٢LB ١٥٨٥٠٦٩ مجموعة نت للصناعات ش.م.م

Private Restaurants P R sal ١٧٧٦٧٦٣ RR٢٠٩٧٦٩٠٦٥LB 

 RR٢٠٩٧٧٠٩٩٥LB ١٧٩٤٥١٤ م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧١١٩١LB ١٨٧١٣٩٢ اليسارز كومباني

 RR٢٠٩٧٦٩٤٢٨LB ٢٠٩٣٧٨١ شركة نويز ش م م

 RR٢٠٩٧٧١٥١٠LB ٢١٠٧٦٠٤ PRIME STONEبرايم ستون ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧١٠٠٧LB ٢١٥٩٠٨٤ فيوليت هنري باخوس

 RR٢٠٩٧٧١٦٧٣LB ٢٢١٤٢٣١ Global Trade sarlشركة غلوبال ترايد ش م م 

FOOD NATION CONCEPTS F N C SAL ٢٣٧٥٧١٥ RR٢٠٨٥٨٣٢٢٣LB 

misha construction s.a.r.l ٢٤٨٦٧٣٠ RR٢٠٨٥٨٥٢٦٩LB 

 RR٢٠٩٧٦٨٥٠٧LB ٢٤٨٧٠٤٢ شركة فن الباطون ش م م

 RR٢٠٩٧٦٨٦١٢LB ٢٦٥٤٥١٢ كرنبري ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٣٣٦٥LB ٢٧٥٧٩٣٣ جورج انطوان مسيحي

 RR٢٠٩٧٧١٠٣٨LB ٢٧٩٢٣٤٤ جوزاف رزق علوانالبير 

 RR٢٠٩٧٦٣٩٤١LB ٢٨١٨٦٣٣ نعمة وشركاه للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٣١٧٥LB ٢٩٤٤٤٠٢ ام.ان مناجمنت ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٨٧١٣LB ٢٠٤٨ شركة مرسيكو للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٣٤٤١LB ٤٧٠٣ شركة الروشة سي فيو ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٣٥٥٧LB ٥٦٧٢ جارة والمقاوالت ش.م.لشركة الواحة للت

 RR٢٠٨٥٩٦٥١٩LB ٦٣٤٧ شركة رودي للتجارة والتسويق ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩٢٦٨LB ٥٦٧٢٣ صالح الكتريك (محمد صالح)

 RR٢٠٨٥٩٩٨٢٤LB ٧١٦٤٦ الحذاء الجديد

 RR٢٠٨٦٠٠٠٦٨LB ٧٥٧٨١ شركة عون سليم للمحروقات

 RR٢٠٨٥٨٧٦٥٣LB ٩٧٩٦٣ بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٨٥٣٠LB ١٠٥٩٦٥ ش.م.م - ٢ -فورم اي كولور 

 RR٢٠٨٥٨٨١٨٥LB ١١٥٢٩٤ شركة الكومبيوتر وقطعه ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٩٩٣LB ١٢٤٢٥٨ هيام علي البزري

 RR٢٠٨٥٨٨٨٢١LB ١٨٦١٨٤ معدات البناء الحديثة

 RR٢٠٨٥٨٩١٧٢LB ١٩١٢٩٩ شركة بردى التجارية

 RR٢٠٨٥٩٦٠٠٦LB ٢٢٩٩٩١ بها حسن محمد عواضةعواضة للتجارة العامة لصاح

 RR٢٠٨٥٩٦١٥٦LB ٢٣٠٥٨٥ شركة افكار ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٦٣٩٤LB ٢٣٢٣٥٩ شركة يرفانت اواكيميان وشركاه -ميرا بالست 

 RR٢٠٩٧٧٠٥٢٨LB ٢٣٧٣٤١ الشركة اللبنانية العربية االوروبية ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٧٢١LB ٢٣٧٤٨٢ شركة مرمرة للتجارة والصناعة

 RR٢٠٨٥٩٦٣٨٥LB ٢٣٩٦٥٢ AWECO - اويكو 

 RR٢٠٨٦٠١٢٧٥LB ٢٤١٠٣٦ محمد الحاج ابراهيم

ENTERTAINMENT PLUS SARL ٢٤١٤١١ RR٢٠٨٦٠١٣٠٧LB 

 RR٢٠٨٦٠١٦٣٣LB ٢٤٤٨٨٧ فنسترا ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٦٤٧LB ٢٤٥٠٥٤ الوسط للمطاعم ش.م.ل
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 RR٢٠٨٦٠١٨٩٩LB ٢٥٣٠٣٢ شركة صباغ لالستيراد والتصدير والتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٨٠٧٢LB ٢٧٤١٦١ مقهى ومطعم بتي باتو لصاحبه يونس صالح بو حسون

 RR٢٠٨٥٩٨٢٢٨LB ٢٨١٤٨٣ مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

 RR٢٠٨٥٩٨١٩١LB ٢٨٢٩٦٩ شركة قره بت هارتونيان ش. م. ل.

 RR٢٠٨٥٩٨٣٤٧LB ٢٩٢٨٤١ DANA FASHIONدانه فاشن 

 RR٢٠٨٥٩٨٤٣٥LB ٢٩٤٨٧٥ بد الرحمن رحال)رحال للتجارة (مصطفى ع

 RR٢٠٩٧٧٩٩٣٨LB ٣٠٧٨٣٩ النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليمان احمد ابراهيم

 RR٢٠٩٧٧٩٤٤٢LB ٧٠٤٧٥٠ مؤسسة احمد دقيق التجارية (احمد حسين دقيق)

 RR٢٠٩٧٧٨٩٣٢LB ٨٢٤٨٤٥ شركة اخشاب العالم ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٥٥٢LB ١٠١٤٩٣٨ اكرم مهدي جعفر

 RR٢٠٨٥٩٤٤٩٥LB ١١٠٦٦٧١ غولدن بزنس غروب (وليد جوزف الخوري)

 RR٢٠٨٥٩٤١٨٦LB ١١٢٨٨٣٢ MAKER -مايكر 

 RR٢٠٨٥٩٥٣١٠LB ١١٨٨٦١٠ سيزنس ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٥٢٥٢LB ١٢٠٠٤٤٠ شركة متري ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٥٨٣٦LB ١٢٦٩٢٤٨ محمد محي الدين الخضري- مركز الخضري التجاري 

 RR٢٠٨٥٩٤٩٤٦LB ١٢٧٩٤٩٣ خضر حسين ضيا

 RR٢٠٨٥٩٧٠١٥LB ١٣٩٤٢٨١ شركة توصية بسيطة -شركة األمين لجميع انواع المعادن

 RR٢٠٨٥٩٦٧٥٧LB ١٤٤٤٥١٦ ليبانو ترايدرز

 RR٢٠٨٥٩٠١٠٥LB ١٦٦٣٤٦٢ شركة ايست اندرز ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٩٩٧٧LB ١٦٨٦٢٧١ بي.سي.سي  غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٩٩٠١LB ١٦٩٣٢٤٣ C.S.painting of decorationسي اس للدهان والديكور 

 RR٢٠٨٥٨٩٧٥٦LB ١٧١١٧٢٣ عوض للدهانات(محمد علي عوض)

Trade - Net s.a.r.l ١٧٦٤٨٠٠ RR٢٠٨٥٩٧٧٩٧LB 

MZ ELECTRIC (حسين علي الحاج حسين) ١٩٣٦٤٩٥ RR٢٠٨٥٩٢٠٦٦LB 

 RR٢٠٨٥٩٢٠٥٢LB ١٩٣٦٥٣٧ الفا سيراميكا (حسين حسن زعيتر)

 RR٢٠٨٥٩٢٧١٥LB ١٩٤٩٢١١ طان باشا ش م مشركة مطعم السل

 RR٢٠٨٥٨٢٦٤٢LB ١٩٧١٠٨٧ العالء لاللبسة واالحذية

Mondo electrico ١٩٧١٠٩٨ RR٢٠٨٥٨٢٦٥٦LB 

M S L TRADING (ماجد عبده جعفر) ١٩٧٧٠٩٧ RR٢٠٨٥٨٢٦٦٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٢١٥٤LB ٢٠٠٥٧٢٥ فايس فيرسا للتجارة ش م م

 RR٢٠٨٥٩١٣٦٦LB ٢١٦٧١٥٠ رامح عبود نقوال -غارليك 

 RR٢٠٨٥٩١٤٥٤LB ٢١٧٣٢٧٠ الوموند ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩١٥٢٥LB ٢١٨٠٠٩٤ ايمن(محمد علي) درويش الخليلي

 RR٢٠٨٥٩١٨٢٥LB ٢٢٠٠١٦٣ محمود عباس كعكوش ( جاد للتجارة العامة )

 RR٢٠٨٥٩٢٠٣٥LB ٢٢٠٧٥٩٧ اوف ست ديفيجن ش م م

 RR٢٠٨٥٩٠٦٣٥LB ٢٢٠٨٢١٩ اكسس غروب ش م م

 RR٢٠٨٥٨٣٣٢٥LB ٢٣٨١١٩٠ تس ش م مالي

 RR٢٠٨٥٨٠٠٣٧LB ٣٧٨٣ البستان للصيانة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠٠٥٤LB ٣٨٠٣ شركة فؤاد بيضون واوالده ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠٠٨٥LB ٤٠٥١ كامل اخوان ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٦٧٥LB ١٠٢٣٧ تكستايل ترايدرز كومباني ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٠١١LB ١٢١٠٤ شركة تكنولوجيا المياه ش.م.م (واتكو)

 RR٢٠٨٦٠٤٨٧٨LB ٤٥٠٩٢ شركة ابو شبكة تريدينغ كومباني ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٣٨٢LB ٧٨٤٠٦ تروبيكا انطوان زمرود

 RR٢٠٨٥٨٤٧٣١LB ٨١٦٧٣ مؤسسة زاوين جرة جيان للتجارة والخدمات

 RR٢٠٨٥٨٤٨٦٤LB ٨٥٢٧٠ ميشال فاضل

 RR٢٠٨٥٨٤٩٦٦LB ٨٧٣٨٤ مؤسسة كزما للتجارة والتسويق/محمد حسن كزما

 RR٢٠٨٥٨٨٢٩٦LB ١١٠٢٨١ شركة غرانيت الند ش.م.م
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 RR٢٠٨٥٨٨٢٨٢LB ١١٠٤٥٩ شركة دانا للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٦٩٥٣LB ١٤٧٠٣١ شركة المدينة للتموين ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٨٧٩٥LB ١٨٠٥٦٧ كوفراول غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٨٧٨٧LB ١٨٠٦٧٩ CLADEXمؤسسة كالدكس 

 RR٢٠٩٧٧٨٥٥٢LB ٢٠٢٣٥١ تجاري المتحدشركة المركز ال

 RR٢٠٨٥٨٠٢٢٧LB ٢٠٥٤٦٩ مؤسسة روجيه وليم الفغالي للتجارة

 RR٢٠٨٥٨٠٣٣٢LB ٢٠٧٤٥٠ UNIVERSITY GROUP SARLيونيفرسيتي غروب ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٨٠٥٠٥LB ٢١٣٢٩٠ اكستريم سيانس

 RR٢٠٨٥٨٠٥٧٥LB ٢١٤٧١٥ كومارو موتورز ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٠٥٩٨LB ٢١٤٨٧٣ الحديثة ش م م شركة العالمية للطباعة

 RR٢٠٨٥٩٥٩٢٤LB ٢٢٨١٢٦ AIM COشركة الهدف ش.م.م 

 RR٢٠٨٦٠١٧٠٤LB ٢٤٦٦٨٠ خلدون خالد عبيد

 RR٢٠٩٧٧٩٩٤١LB ٢٥٤٨٦٤ بالل محمد سعدى كمالي

 RR٢٠٨٦٠٤٣٦٥LB ٢٥٦١٦٥ فيزيو ماتيك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٨١٨٨LB ٢٨٢٢٦٧ بارت فايندر ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٨٣٥٥LB ٢٩٢٩٧١ مصطفى ابراهيم ضرير ضرير لصاحبها

 RR٢٠٨٥٨٣٩٨٨LB ٣١٥٤٦٥ محل يحي التجاري/يوسف ثابت يحي

 RR٢٠٩٧٧٣٩٧٠LB ٤٥٤٧٨٤ عربش ماركت ( روالن يوسف عربش )

 RR٢٠٩٧٧٦٥٥١LB ٤٧٦٨٩٨ شركة االقمشة العالمية ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٢٦٠LB ٥٤٩٥٣٢ شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٦٢٧LB ٥٦٥٤٣٤ عوض جورج

Supplies Only -١٠٥٠٠٦٩ غالب عيسى جلول RR٢٠٨٥٩٤٦٦٨LB 

BREAK -١٠٧٤٩٠٠ جمال صالح قليالت RR٢٠٨٥٩٤٦٥٤LB 

 RR٢٠٨٥٩٤٤٣٣LB ١١٦٥٥٨٦ او. ار. جي كومباني (اسامه سامي جراب وشركاه)

M.A.ZA  S.A.R.L ١٣٦٠٠٨٢ RR٢٠٨٥٩٧٣٤١LB 

 RR٢٠٨٥٨٠٩٤٧LB ١٨٣٧٩٠٧ شن ش.م.لشركة ديالرا ميوزك برودك

 RR٢٠٨٥٨١١١٧LB ١٨٥٥٠٦٣ شركة نو هاو مانجمنت ش م م

 RR٢٠٨٥٨٢١٥٧LB ١٨٩٣٥٥٢ PR Group SARLبي آر غروب ش م م 

 RR٢٠٨٥٨٢٢٨٠LB ١٩١٧٤٣٧ شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٢٥٢٣LB ١٩٧١٥٥٢ فرع لبنان - الشركة المصرية اللبنانية 

 RR٢٠٨٥٨٢٦٧٣LB ١٩٧٧٦٣٥ ي ارتيست مانجمنت ش م مميلود

 RR٢٠٨٥٨٢٨٤٦LB ١٩٩١٦٢٤ شركة س.س اي ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٢٩٠٣LB ١٩٩٦٦٦٣ هولدنغ) - مجموعة عوكر ش م ل (قابضة 

 RR٢٠٨٥٨١٢٧٥LB ٢١٨٣٢٧١ طوني سليم وهبة

 RR٢٠٨٥٩٠٦٨٣LB ٢٢١٠٩٧٢ - تجارة سيارات  - عباس خضر حيدر أحمد 

 RR٢٠٨٥٨٣٤٢٧LB ٢٣٧٩٧٦٤ شو ش.م.ل.

 RR٢٠٨٥٨٣٣٥٦LB ٢٣٨٣٩٤٢ شركة ليكويد فيوجن ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٥٦٣LB ٢٣٩٨٧٣٧ ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

 RR٢٠٨٥٨٣٦٨٢LB ٢٤٢٢١٧٤ غروسو ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٥٠٧٩LB ٢٤٦٧٠١٩ توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها 

 RR٢٠٨٥٨٥٤٤٥LB ٢٤٩٥٢٦٥ اساما احمد سيف

 RR٢٠٨٥٨٥٤٥٩LB ٢٤٩٩٩٥٥ شركة جي اند جي رستورنتز ش م م

 RR٢٠٨٥٨٥٧٠٦LB ٢٥٢٢٨٠٧ شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٦٣٥٢LB ٢٥٦٨٣٧٦ شركة شيهاز ش.م.ل.

 RR٢٠٩٧٧٧٣٧٥LB ٢٦١٣٨٦١ بيوتي ايماج باي مايا ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٧٤٦٩LB ٢٦٣٢٩٧٥ ش.م.ل ١٧٠٠لو دومان دو 

 RR٢٠٩٧٧٧٧٣٣LB ٢٧٠٠٨٤٣ نجيب للتجارة العامة

 RR٢٠٩٧٧٧٨٨٣LB ٢٧٧٤٣٧٠ غلوبل اس ش.م.م



٥ 

 RR٢٠٨٥٨٠٧٣٠LB ٢١٩٢٥٤ شركة ابناء نعيم همدر التجارية والصناعية

 RR٢٠٨٥٨٠٩٧٨LB ١٨٣٩٢٧٨ ابراهيم موسى عرب

 RR٢٠٨٥٨١١٠٣LB ١٨٥٣٢١٩ Silver  &Blackسلفر اند بالك 

 RR٢٠٨٥٨١١٤٨LB ١٨٥٨٩٨٠ وسام علي بحلق

 RR٢٠٨٥٨١٥١٤LB ١٢٨٥٩٦٠ شركة ترمينال شوبينغ مول  ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٢٠٠٧LB ١٨٧٧٨٥١ الشركة العامة للنقليات والتعهدات ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٢١٩١LB ١٩٠٣٨٨٠ وود للتجارة والصناعة(عباس محمد كوراني)-افرو

 RR٢٠٨٥٨٢٤٨٣LB ١٩٤٢٩٨٠ المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

ZENATEXT(محمد الحاج حسين زينب) ١٩٧٥٨٥٢ RR٢٠٨٥٨٢٥٦٨LB 

SOJODCO(حسن سجد علي) ١٩٧٥٩٠٨ RR٢٠٨٥٨٢٥٧١LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٥٩٩LB ١٩٦٠٠٥٨ يبكو ترايدينغ ش م م

M J accessorie's ١٩٧١٠٧١ RR٢٠٨٥٨٢٦٣٩LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٨٣٢LB ١٩٨٩٩٢٠ أ.ك.جنرال ترايدينغ ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٤٦٧٤LB ٨٠٨٧٨ السكاربا

 RR٢٠٨٥٨٤٨٠٢LB ٨٣٨٧٣ ماجيكو

 RR٢٠٨٥٨٤٩١٨LB ٨٦٩٦٤ مؤسسة عبد الرحمن شمسين وشركاه

 RR٢٠٨٥٨٤٩٨٣LB ٨٧٦١١ شركة عزت مبسوط واوالدة لقطع الغيار

 RR٢٠٨٥٨٥٠٣٤LB ٨٨١٣٤ مؤسسة مهدي

 RR٢٠٨٥٨٥١٨٤LB ٢٤٧٦٤٠٧ توصية بسيطة -شركة جيلبار ماركت 

 RR٢٠٨٥٨٥٧٧١LB ٢٥٢٩١٣٧ لصناعة(محمد صالح)محمد صالح للتجارة وا

 RR٢٠٨٥٨٥٩١٣LB ٢٥٤٦٥٨٨ بروماستار ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٥٩٢٧LB ٢٥٤٧٨٤٤ ن.ستاندر ش.م.م

Tiba٣a.com ٢٥٧٨٦٦١ شركة تضامن RR٢٠٨٥٨٦٤٠٦LB 

 RR٢٠٨٥٨٦٧٣٢LB ١٦٥١٠٧ شركة غرانيالب ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٧٠٩٧LB ١٣٩٥١٤ CMOS S.A.R.Lشركة كمبيوتر مانجمانت اوفرسيز سيستمز ش.م.م 

CATRANS RENT.A. CAR S.A.R.L ١٣٢٦٨٦ RR٢٠٨٥٨٧١٧١LB 

 RR٢٠٨٥٨٧٧٦٩LB ٩٩٤٠٦ ام . جي. افترايدينغ ليمتد ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٨٧٤LB ١٠٢٢٣٤ COMTEKكومتاك 

 RR٢٠٨٥٨٧٩٠٥LB ١٠٢٥٣٦ جوزف بركات حويس

 RR٢٠٨٥٨٨٢١٧LB ١١٣٦١٠ سركيس للتجارة والصناعة

 RR٢٠٨٥٨٨٩٠٦LB ١٨٧٦٦٩ باغيتافران ال

 RR٢٠٨٥٨٩٠٨٤LB ١٩٠١٧١ شركة المدينة للخدمات الترفيهية ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٩١٤١LB ١٩٠٩٥٢ ضوميط مخايل جرجس

 RR٢٠٨٥٨٩٦٠٦LB ١٥٥٦٦٥٢ مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

 RR٢٠٨٥٨٩٧١١LB ١٧١٩٣٢٦ شربل بو سليمان للتجارة العامة

 RR٢٠٨٥٨٩٨٣٥LB ١٦٩٩٤٥١ ريفال كافيه ش.م.مشركة لو 

 RR٢٠٨٥٩٠٥٨١LB ١٤٩٨٩٢٧ ميدل ايست هوم ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩١٤٢٣LB ٢١٧٠٠٦٠ الياس وليد نعمه

 RR٢٠٨٥٩١٧١٥LB ٢١٢٢٩٥٥ براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و

 RR٢٠٨٥٩٢٦٩٨LB ١٩٣٦٦١٤ زوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

MOSTAFA TRADING ١٨٢٣٣٨٠ RR٢٠٨٥٩٣٠١٣LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٢٥١LB ١٧٨٤٢٠٨ (احمد محمد علي معتوق)Maatouk Traidingمعتوق تريدنغ للتجارة 

 RR٢٠٨٥٩٣٥٨٨LB ٦٦٥٧٠٨ دايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٣٧٦٤LB ٦٨٩٢٧٧ TOP EQUIP S.A.R.Lتوب اكويب ش.م.م  

 RR٢٠٨٥٩٣٨٧٠LB ٩٣٣٧٩٩ LA MAIN D OR S.A.R.L -شركة المان دور ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٥٩٧LB ١٠٢٠٨٢٨ سيده فرنسيس السقيم

 RR٢٠٨٥٩٤٨٨٩LB ١٢٧٦١٠٥ سعاد يوسف ابراهيم (محطة محروقات)

 RR٢٠٨٥٩٤٩٣٢LB ١٢٧٩٤٢٩ جورج سركيس مزهر



٦ 

 RR٢٠٨٥٩٥٧٧٩LB ١٢٦١٧٢٢ مابال جورج الزعتيني

 RR٢٠٨٥٩٦٠٢٣LB ٢٣٠٩٣٣ /بيار شفيق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تيليكوم 

 RR٢٠٨٥٩٦٠٤٥LB ٢٣٠٨٢٢ نيو بورك فيفر

 RR٢٠٨٥٩٦٣٤٦LB ٢٣٧٠٣٩ IMPRESSامبرس 

 RR٢٠٨٥٩٦٦٢٤LB ١٤٦٩٤٠٩ مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

 RR٢٠٨٥٩٦٨٨٠LB ١٤١٢٩٦٢ حنون للتجارة و التعهدات

 RR٢٠٨٥٩٧٤١٢LB ١٣٤٦٨٧٨ جوزاف ريمون مرزا

 RR٢٠٨٥٩٧٤٤٣LB ١٣٤٣٣٨٧ شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧٨٩٩LB ١٧٤٨٦٢٨ غلوبال رايز ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٨٣٨١LB ٢٩٤٤٠٤ (محمد حسين قعيق) ALBAMED -الباميد 

 RR٢٠٨٥٩٨٦٨٧LB ١٨٢٢ شركة انترند ش.م.م الشركة الدولية للتجارة والصناعة

 RR٢٠٨٥٩٨٦٩٥LB ١٩٢٢ رولينغ غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩٦٦٥LB ٦٧٧٠٨ معامل جورج توفيق ابو جودة ( نينكس)

 RR٢٠٨٦٠٠٠٥٤LB ٧٥٧٤٧ شركة جي سي ار حكيم اخوان

 RR٢٠٨٦٠٢٣٣٣LB ٢٤٨٣٣٦ جمعية اوكسيليا التعاونية االستهالكية م.م

 RR٢٠٨٦٠٢٣٥٥LB ٢٤٨٧٢٢ كونفورتيوم

 RR٢٠٨٦٠٢٦٦٠LB ١١٧١٤٩٦ حسن محمد علي

 RR٢٠٨٦٠٤٣٧٩LB ٢٥٦٢٣١ فاسيلتيز منجمنت ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٧٠٦LB ٢٤١٦٥٨ غسان صبحي مشلح

 RR٢٠٨٦٠٥٨٤٢LB ٢٤٣٧٦٤ اسود هولدينغ ش.م.ل. (شركة قابضة )

 RR٢٠٨٦٠٦١٣١LB ٢٧٢١٩٨ جرجس يعقوب ابو رستم

 RR٢٠٨٦٠٧٧٥٥LB ٣٥٦٥٩٦ مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسيني )

 RR٢٠٨٦٠٧٨٣٠LB ٤٢١٨٣٦ محمد سعيد محمد سحلول

 RR٢٠٩٧٧٠٢٧٥LB ٨٨٨٩٥ سوبر بالست

 RR٢٠٩٧٧٠٩٧٣LB ١٣٩٣٤٠٨ ال للتوزيعالشم

 RR٢٠٩٧٧٣١٩٢LB ٢٧٨٠٦٥١ العاصي رويال فود التجارية ش م ل

 RR٢٠٩٧٧٥٧٠١LB ٥٨٧٨١١ KEYS RENT A CAR S.A.R.Lكيز رانتي كار ش.م.م 

 RR٢٠٩٧٧٦٣١٣LB ٥٤٦٦٣٩ فضل حسن ترحيني

 RR٢٠٩٧٧٦٩٣١LB ٦٤٢٢ بروستد اند فروزن فود ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٧٦٣١LB ٢٦٦٧٠٧١ نان فود ش.م.م.شركة اس اتش فود و

 RR٢٠٩٧٧٧٩١٠LB ٢٧٩٤٤٥٩ حسن محمد صفوان

 RR٢٠٩٧٧٨٠٨٤LB ٢٩١٢١٩٩ زوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

ALANIS ٢٦٨٥٩٥١ RR٢٠٩٧٧٨٢٨٨LB 

 RR٢٠٩٧٧٨٦٩٩LB ١٢٣٧٩ مصنع وغاليري دحدح اخوان

 RR٢٠٩٧٧٨٧٤٢LB ١٨٥٧٦٥ شركة قبالن للتخليص والشحن

 RR٢٠٩٧٧٨٨١٣LB ٨٨٣٧٣ (نبيه اسعد حيدر) C.E.Cشويفات الكتروسنتر 

 RR٢٠٩٧٧٨٨٥٨LB ٨٨٨٩٥ سوبر بالست

 RR٢٠٩٧٧٩٥٧٥LB ٧٤١٩٤٠ شركة الندى للتجارة والصناعة

 RR٢٠٩٧٩٢٦٨٧LB ٥٤٤٤٥٠ راوية فكتور االسطا

 RR٢٠٩٧٩٨٧٣٣LB ١٠٤٧٤١٤ موسى اسعد الصالح

  


