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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

 RR٢٠٨٥٩٨٨٢٩LB ٢٥٦٢ شركة ت. د. بوس  ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٣٥٢٦LB ٥٢٧١ شركة بالي تايم ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦٤٦٥LB ٥٩٤٩ SOUNDS AND LIGHTSسوندز اند اليتز 

 RR٢٠٩٧٧٥٩٢٢LB ٨١٢٤ اللبنانيةشركة التسويق 

 RR٢٠٩٧٧٥٧٢٩LB ٩٠١٥ الشركة اللبنانية العالمية لتاجير السيارات ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٧٩٠LB ٩٢٧٧ شركة جان سعد واوالده ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٦٦٠٥LB ١٠٥٥٧ شركة هامر موتور كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٣٩٧LB ١٠٩٣٥ شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٩١٧٠LB ٤٩٩٥٠ ايلي الخازن

 RR٢٠٨٥٨٤٧٥٩LB ٨٣٠٥٢ سوبر ماركت كسروان

 RR٢٠٨٥٨٧٢٥٦LB ١٢٦٠٥٨ الشعلة غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٦٥٨٧LB ١٧٨١٧٣ ماسيكو

 RR٢٠٨٥٨٩١٢٤LB ١٩٠٤٨٣ محطة محروقات ( امال غطاس )

 RR٢٠٩٧٧٨٤٩٥LB ٢٠٠٦٩٨ بان ازياتيك ترافل

 RR٢٠٨٦٠١٦٧٨LB ٢٤٦١٥١ د.ي.ر ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٥٧٩LB ٤٧٦١٩٦ نال باغ ش.م.مانترناشيو

LE LOUNGE PRESSURE - فؤاد سليم ديب-ادارة حرة   ٨٢٣٢٤٥ RR٢٠٩٧٧٨٩٢٩LB 

 RR٢٠٨٥٩٣٩٣٧LB ٩٧١٣٣٧ باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٥٨٣LB ١٠١٧٣٧٥ لينك نت ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٧٠٨LB ١٠٥٨٤٠٥ ٣H.OCEAN SARLاوشين ش.م.م  - ايش- ثري 

 RR٢٠٨٥٩٤٧٦٠LB ١٠٨٤٨٢٢ جوزف انطوان اده-  TWINSنز توي

 RR٢٠٨٥٩٥٠١٤LB ١١٦٩٨٠٥ بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند ماينتنس كومباني ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٥٠٢٨LB ١١٧٠١٦٢ الياس طنوس مهنا

 RR٢٠٨٥٩٥٧٨٢LB ١٢٦٥٧٦٢ لوشيا برودكشن ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٥٧٩٦LB ١٢٦٥٨٧٥ شركة بيوتي انجل ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٤٩٢٩LB ١٢٧٨٠٠٦ ديكو ش.م.م. هوم

 RR٢٠٨٥٩٧٦٧٨LB ١٣١٥٧٧٢ ليفت هاند ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٧٤٠٩LB ١٣٤٨٩٤٠ يونيما ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٠٥١٦LB ١٥٠٨٥٢٩ شركة راشد كلوبال انتربرايز

 RR٢٠٨٥٨٩٧٩٥LB ١٦١٢٨١٦ توكلين ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٣١٦٣LB ١٧٧٤٨٨٦ أيتش أم دي ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٢٨٩١LB ١٨٠٤٣٧٧ س توفيق الطبيبلوي- الطبيب لالدارة

 RR٢٠٨٥٨٠٩٣٣LB ١٨٣٦١٧٩ البركات للتجارة والتسويق

 RR٢٠٨٥٨٢٠٥٥LB ١٨٨٢٥٠٦ بترو كاميكلز اند فلويدز مانجمنت كومباني ش م م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٨٥٨٢٢٠٥LB ١٩٠٥٧٠٢ شركة حلوم بتروليوم (توصية بسيطة)

DUCKRAID S A R L ١٩٣٤٥٧٥ RR٢٠٨٥٨٢٤١٨LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٤٣٥LB ١٩٣٥٨٢١ يشال حدادنهى م

 RR٢٠٨٥٨٢٤٦٦LB ١٩٣٩٥٦٤ وود بروكات ش م م

 RR٢٠٨٥٩٢٦٧٥LB ١٩٥٨٦٢١ شركة غولد مانجمنت ش م م

 RR٢٠٨٥٨٢٨٦٣LB ١٩٩٣٣٣٦ انتي بار ش م م

 RR٢٠٨٥٩٢٢٢٥LB ٢٠١٧٢٥١ تي ش.م.م. -ام

 RR٢٠٨٥٩٢٣٤٤LB ٢٠٢٩٤١٢ الشركة المتحدة للصيانة والتطوير ش م م

 RR٢٠٨٥٩٢٤١٥LB ٢٠٣٥٦٧٧ مجوهرات  الدورادو

 RR٢٠٨٥٩١٠٤٣LB ٢١٣٧٥٣٢ طوني الياس العاقوري

 RR٢٠٨٥٩١٠٥٧LB ٢١٣٧٨٨١ فياض (عائدة حبيب الشيخاني)

 RR٢٠٨٥٩١٢٣٣LB ٢١٥٢٠٩٦ كوانتي ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩١٢٨١LB ٢١٦١٨٨٨ شركة بابيلون ميديا ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩١٤٨٥LB ٢١٧٤٤٩٤ لورانس محمد المحمد

 RR٢٠٨٥٩١٥٩٥LB ٢١٨٧٠٧٥ شركة مدريد ش م م

 RR٢٠٨٥٨١٧٨٣LB ٢٢٣٤٢٧٢ باسمة عياش

 RR٢٠٨٥٨١٩٠٨LB ٢٢٦٣٣٥٧ اسامة معروف فاضل

 RR٢٠٨٥٨٣١٠٤LB ٢٣٤١١٣٧ سبستنس اند ستري ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٣٤٧٥LB ٢٣٨٩٩١٤ حبيب جوزيف الحداد

 RR٢٠٨٥٨٣٥٢٩LB ٢٣٩٣٥٣٧ شركة ميكسماستر ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٣٨٢٤LB ٢٤٣٥٣٣٦ يز ستراتيجيز ش.م.م.سمارت با

 RR٢٠٨٥٨٥١١٩LB ٢٤٧٠٦٨٣ شركة مينيستري اوف ساوند ش م ل

AMIGOS SARL ٢٤٧٦٨٣١ RR٢٠٨٥٨٥١٩٨LB 

 RR٢٠٨٥٨٥٤١٤LB ٢٤٩٣٠٠٥ Lola Travel sarlشركة 

 RR٢٠٨٥٨٥٦٦٦LB ٢٥١٨٦١١ البوتاي ش م م

 RR٢٠٨٥٨٥٧٦٨LB ٢٥٢٨٨٦٤ شركة سبيد ترايد ش م م

 RR٢٠٨٥٩٨٥٠٦LB ٥١٤ شركة االسماك الكويتية المتحدة ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٩٣١١LB ٥٩٠٢٠ كاف دي برنس

 RR٢٠٨٥٩٩٤٥٨LB ٦٣٠١٣ بوبليتك

 RR٢٠٨٥٨٧٦٧٥LB ٩٨٣١٢ ام اف ان فورمنغ اندستريز لبانون ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٨٨٨LB ١٠٢٤٠٧ سيدر المينات ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٨٤٦٩LB ١٠٧٢٧١ بديع سعيد مكارم

 RR٢٠٨٥٨٨٣٤٠LB ١٠٩٤٨١ شركة سيدس للتجارة

 RR٢٠٨٥٨٨٠٠٠LB ١٢٣٨٥٢ ال . اي . غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٨٩٦٨LB ١٨٩١٦٣ شركة التسويق للشرق االوسط  ش.م.م  (فرع لبنان)

 RR٢٠٨٥٨٩٠٤٠LB ١٨٩٧٠٤ توما سويدان - محطة توتال الجمهور 

 RR٢٠٨٥٨٩٢٩١LB ١٩٥٠٦٠ اولتا للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠١٩٠٨LB ٢٥٣٠٦٧ سليم ابراهيم حربي

 RR٢٠٨٥٩٧٩٣٩LB ٢٦٦٨٧٨ R N C Group Limitedمجموعة رنسي المحدودة 

 RR٢٠٨٥٩٨٠٨٦LB ٢٧٧٣٣١ نمور للتجارة

A - M Express (علي محمود ماجد) ٢٩٤٦٣٠ RR٢٠٨٥٩٨٣٩٥LB 

 RR٢٠٩٨٠٢٠٣٥LB ٦٥٦٢٧٧ عبد القادر محمد المسيح العلي

 RR٢٠٨٥٩٣٦٦٢LB ٦٧٥٠٥٩ للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقيف ) مؤسسة البركة

 RR٢٠٨٥٩٣٧٠٢LB ٦٧٨٣١٢ الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣٠٤٧LB ٧٢٨١١٠ عياد عبد الشاهر

 RR٢٠٩٧٧٩٦٩٤LB ٧٨٢٠٧٩ (ش.م.م) FAMILY GROUPفاميلي غروب 

N-J (نبيل نايف الجوهري) ٨١٣٤٩٤ RR٢٠٩٧٧٩٣١٠LB 

 RR٢٠٩٧٧٩٠٦٢LB ٨٥٣٤٠٢ ٠م٠م٠سافوبالنت ش
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 RR٢٠٨٦٠٣٢٩٩LB ٨٩٩٠٣٥ محمد مالك محمد العلي

Winchester -٩٢٣٦٣١ محمد عدنان قباني RR٢٠٨٥٩٣٨٣٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٤١١٥LB ٩٦٩٠٦٤ ٠محطة الدر الحديثة ت

 RR٢٠٨٥٩٤٦٣٧LB ١٠٤٣٠٢٠ ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة 

 RR٢٠٨٥٩٤٦٤٥LB ١٠٧٢٩٠٩ د غدارمؤسسة فؤاد غدار التجارية لصاحبه فؤا

 RR٢٠٩٧٩٨٨٧٠LB ١١١٣٢٠٦ لبنان- شركة المجموعة العربية 

Hometek open zone-١١١٦٧٣٢ احمد محمد القدير RR٢٠٩٧٩٨٨٥٢LB 

AL HOUDA INDUSTRIES -١١٩٠٨٨٨ ميسر عبد الحميد المحمد RR٢٠٩٨٠١٣٥٨LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٤٢٥LB ١٢٠٨٤٢٦ الياس شلهوب للتجارة

 RR٢٠٨٥٩٧٧١٨LB ١٣٠٩٤٠٦ للخدمات المتخصصة ش.م.م.الغيث 

 RR٢٠٨٥٩٧٥٤٥LB ١٣٣٦٨٧٨ شركة انك بالس ش م م

 RR٢٠٨٥٨٩٦٤٥LB ١٦٢١٥٦٥ شفيق عبدو قطايا

 RR٢٠٨٥٩٠٠٩٦LB ١٦٦٤٠٠٥ شركة باكهاند ادفرتايزنغ ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٠٠٨٢LB ١٦٦٥٦٠٢ ماي سامز لتاجير السيارات- فاروق احمد جلول

Zeus House (سارج فرح) ١٦٩٠٥٦٩ RR٢٠٨٥٨٩٩٢٩LB 

ALAMEH DST CO SARL ١٦٩٦٠٨٨ RR٢٠٨٥٨٩٨٥٨LB 

 RR٢٠٨٥٨٩٧٢٥LB ١٧١٨٠٣٧ مؤسسة االمير للصناعة و التجارة (علي محمد خروبي)

Middle East General Industries ١٧٢٦٧٣٦ ٠م٠م٠ش RR٢٠٨٥٨٩٥٣٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٩٤٦٤LB ١٧٣٣٣٦٢ هاي كريت ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٨٠٨٩LB ١٧٩٢٠٤٦ د العمرحسين العب

 RR٢٠٩٧٩٨١١٥LB ١٧٩٢١٠٥ محمد نور ذياب الفياض

 RR٢٠٩٧٩٧٩٨٠LB ١٧٩٢٦٦٠ محمود خباص العليوي

 RR٢٠٨٥٩٢٩٥٩LB ١٨٠٨٠٤٦ ميتاكون

GTA  IMP EXP ١٨٨٠٨٣٥ RR٢٠٨٥٨٢٠١٥LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٢٥٩LB ١٩١٣٩٦٥ وليد المضاوي للتجارة العامة

IMG - INTERNATIONAL MARKETING GROUP( علي احمد فواز ) ٢٠٠٣١٤٤ RR٢٠٨٥٩٢١١٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٣٦٦٨LB ٢٠٢٢٠٠٠ TATWEER S.A.R.Lشركة تطوير ش.م.م.  

 RR٢٠٨٥٩٢٤٣٢LB ٢٠٤٠٢٨٠ ديب جرجي الخوري

MT-BAGS&SHOES.CO - ٢٠٥٨٣٨٢ محمد مهدي احمد RR٢٠٩٧٩٩٥١٨LB 

 RR٢٠٨٥٩١٦٧٥LB ٢١٠٤٥٩٧ اوتو برايس ليبان ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩١٦٩٢LB ٢١١٩٧٣٤ نيازي جوهر وشريكته توصية بسيطة - شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

RED SPOT ٢١٦٤٩١٨ ش.م.ل RR٢٠٨٥٩١٣٤٩LB 

 RR٢٠٨٥٩١٤٧١LB ٢١٧٣٨٧٩ صيدلية العياش

 RR٢٠٩٨٠١٦٤٠LB ٢١٧٥٥٦٢ فاطمة حسن مزهر - BEST HOME BRANDبست هوم براد 

 RR٢٠٨٦٠١٣٨٦LB ٢٢٤٠٠٢٦ تجارة والصناعة ش.م.مشركة كاي ام سي اي لل

 RR٢٠٨٥٨٣٠٧٨LB ٢٣٣١٣٢٤ ارقام كابيتال ريسارش اوف شور ش م ل

 RR٢٠٩٧٧٧٨١٨LB ٢٧٤٦٠٣٧ شركة اميا ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٠١١١LB ٤٠٧٩ بيبلوس الكترونيك ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٦٨٩١LB ٦٦٠٢ شركة غسان بيضون واوالده ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٥٢٥٥LB ٧١٣٩ ش.م.م سونافيرالشركة الوطنية للحديد 

 RR٢٠٩٧٧٥٩٧٥LB ٧٩٣٧ انفورميشن تكنولوجي سيستمز ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٧٣٢LB ٩٠٠٥ شركة انسكتا كيماويات للزراعة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٨٨١LB ٤٥٦٧٧ استراحة ومحالت نعيم نصار

 RR٢٠٨٦٠٤٩٤٩LB ٤٦١٥٠ انطوان مخايل غرة

 RR٢٠٨٥٨٤٧١٤LB ٨١٤٨١ كاليري البرسيوسا

 RR٢٠٨٥٨٤٨٢٠LB ٨٤٢٩٧ فهد عبد القادر قرقناوي

 RR٢٠٨٥٨٥٠٢٥LB ٨٨١١٨ مؤسسة محمد عبد الرحمن كنيعو

 RR٢٠٨٥٨٧٢٤٢LB ١٢٦٠٧٧ جوزف خليل خلف
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SHO-GUN S.A.R.L ٢٠٠٣٠٨ RR٢٠٩٧٧٨٤٨١LB 

 RR٢٠٩٧٧٨٥٢١LB ٢٠١٤٢٩ سانت اكسوبري

 RR٢٠٨٥٨٠٢٤٤LB ٢٠٥٨٢١ بشير محمد يونس الفاكهاني

 RR٢٠٨٥٨٠٣٠١LB ٢٠٦١٥٧ شركة أم.أم.اي التجارية ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٠١٣٩LB ٢٠٦٣٣٩ ارام مكرديج كيالجيان

 RR٢٠٨٥٨٠٨٣١LB ٢٢٠٨٨١ كاليري جنا

 RR٢٠٨٥٨٠٨٤٥LB ٢٢٠٩٠١ PROMO COM S.A.R.Lشركة برومو كوم ش م م 

 RR٢٠٨٦٠٦٩٤٠LB ٢٤٦١٥٥ عبد هللا محمد رؤوف الجزار

 RR٢٠٨٦٠٢٣٤٧LB ٢٤٨٧٧٠ سة والمقاوالت ش.م.مالشركة الحديثة للهند

 RR٢٠٨٦٠٤٣٨٢LB ٢٥٦٦٦٥ Timber and furnitureتيمبر اند فرورنتشر  

 RR٢٠٨٦٠٢٠٧٢LB ٢٥٩٦٦٨ بناء الخدمات الهندسية لصاحبها المهندس نقوال جورج بريدي

 RR٢٠٩٧٧٣٢٩٤LB ٣١٣٢٨٢ حسان حنا وهبة

 RR٢٠٩٧٧٣٤٢٢LB ٣١٤٨٥٤ لدين )( سامر داوود سري ا ARTE CASAارتي كاسا 

 RR٢٠٩٧٧٦٥٣٤LB ٤٧٨٦٧٦ شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

 RR٢٠٩٧٧٦٤٠١LB ٥٠٦٨١٢ مصطفى الناطور- شركة كارني 

 RR٢٠٩٧٧٥٦٩٢LB ٥٥٧٠٦٣ جرمن كونسولتينغ كومباني ش.م.م -غروب غاس

 RR٢٠٩٧٧٥٦٦١LB ٥٦٢٢١٠ الشيخ آميل  عبدو

 RR٢٠٨٥٩٣٨٥٢LB ٩٢٨١٩٩ مود فور فود ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٥٤٥LB ١٢٨١٧٣٨ شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨١٤٤٣LB ١٢٩١٩٣٩ شركة سوكازا ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٧٢٩٨LB ١٣٦٣٠٠٩ TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.Lشركة تروتوولز اوف ليبانون ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٩٠٢٥٥LB ١٥٥٥٢٨٢ WOOD FIRE S.A.R.Lوود فاير ش.م.م  

 RR٢٠٨٥٩٠٢٩٠LB ١٦٤١٧٦٧ شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م

TRITON TECHNOLOGY SARL ١٨٨٣٢٤١ RR٢٠٨٥٨٢٠٦٩LB 

 RR٢٠٨٥٨٢١٨٨LB ١٩٠٣٥٢٨ حرب للتجارة العامة

 RR٢٠٨٥٨٢٣٧٨LB ١٩٣٢٧١٩ يعقوب نقوال الفداوي

 RR٢٠٨٥٨٢٥١٠LB ١٩٤٦١٧٩ حايك كايترنغ ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨١٨٨٥LB ٢٢٥٤٤٩٣ دينغ ش م ما ن تروبيز تراي

 RR٢٠٨٥٨١٩٥٦LB ٢٢٦٧٠٠٣ شركة جاكي فود اند كايترينغ ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٢٩٧٩LB ٢٢٧٣٥٨٠ محمد حسن

 RR٢٠٨٥٨٢٩٨٢LB ٢٢٧٥٢٨٩ غسان مارون ناصيف

 RR٢٠٨٥٨٢٩٩٦LB ٢٢٨٣٦٧٥ شلبية ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٣١٤٩LB ٢٣٦٩٩٨٣ شركة كوبي رايت بزنس سنتر ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٣٢٣٧LB ٢٣٧٦٨٢٩ دي ش.م.ل سي سي

 RR٢٠٨٥٨٣٢٦٨LB ٢٣٨٠٢٩٢ سيغما للمقاوالت والتجارة ش م م

 RR٢٠٨٥٨٣٢٩٩LB ٢٣٨٠٩٣٨ ميديا انتراكتيف غروب ش م م

 RR٢٠٨٥٨٣٣١١LB ٢٣٨١١٧٥ زاهر بغدادي

 RR٢٠٨٥٨٣٣٩٥LB ٢٣٨٥٥٥١ شركة المهندس روبير الحاج شاهين وشركاه ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٣٦١٧LB ٢٤١١٥٠٢ رياض شيخ موس خليل

 RR٢٠٨٥٨٥٠٩٦LB ٢٤٧٠١٦٩ شركة ضاهر للتجارة العامة والمقاوالت واالستثمار ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٥١٠٥LB ٢٤٧٠٥٣٩ شركة اس اويل ش م م

 RR٢٠٨٥٨٥٢٠٧LB ٢٤٧٨١٩١ شركة قدموس غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٥٣٩١LB ٢٤٩٠٢١٨ دولفن ميديا (وليد محمد النحاس)

 RR٢٠٨٥٨٥٥٢٠LB ٢٥٠٣٩٤٠ الفا انجينيرنغ

 RR٢٠٨٥٨٥٨١١LB ٢٥٣٥٣٦١ فيد آيز كومباني ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٥٩٨٩LB ٢٥٥٧٧٨٨ اتش آي أم اي ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٧٦١٤LB ٢٦٦٥٧٨١ انطوان حليم مطر

 RR٢٠٩٧٧٧٧٥٥LB ٢٧١٣٦٧٩ في وارلد ش.م.ل
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 RR٢٠٩٧٧٣٥٧٢LB ٢٧٤٤٨٢٥ شركة هدكو غروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠١٠٠٤LB ٢٤٥٠ ش.م.م ٧٥٥شركة اتليير

 RR٢٠٩٨٠١٠٢١LB ٤٦٨٦ شركة سيرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنبية)

 RR٢٠٩٧٩٩٤٥٥LB ١٠٥٥٥ شركة "ميغا" موتور كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٤٨٩LB ١٣٣١٣ شركة بن االمير ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٥٠١LB ١٤٥٨٦ محالت امين الغزاوي

 RR٢٠٩٧٩٩٤١٦LB ٢١١٦٥ بشاره كامل عون

 RR٢٠٩٧٩٧٨٢٦LB ٩٦٨٩٧ Levantings Projects SALبروجيكتز ش.م.ل ليفانتينغز 

 RR٢٠٨٦٠٠٥٠٥LB ٢١٠٥٣٠ مرائب للسيارات -جهاد انيس قساطلي 

 RR٢٠٨٦٠٩٢١٢LB ٢٢٧٠١٧ نرسيس يغيا يغيا

 RR٢٠٩٧٩٩١٩٠LB ٢٤٤٧١١ مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

 RR٢٠٩٨٠٢٢٠٣LB ٢٥٠٦٩٩ احمد مصطفى كنيفاتي

 RR٢٠٨٦٠٢٢٨٠LB ٢٦٥٣٧٤ جاللكو للهندسة والمقاوالت

 RR٢٠٨٦٠٦٢٠٢LB ٢٨٥٢٣٧ جهاد قاسم العزنكي

 RR٢٠٩٨٠٣٦١٠LB ٢٩١٦٤٦ سعد هللا محمود االسعد

 RR٢٠٨٦٠٣٢٦٨LB ٣١٥٢٣١ شركة ج.ل.ك.  ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧٧٩٠LB ٣٧٢٤٩٧ مؤسسة زياد البوارشي التجارية

MAGMA ٤٧٤٠٩٦ RR٢٠٩٨٠١٩٢٨LB 

 RR٢٠٨٦٠٣٢٧١LB ٤٧٧١٣٧ محمد بسام محمد الحموي

 RR٢٠٩٨٠١٤٩٤LB ٥٧٠٧٣٠ عمر احمد العجمي

 RR٢٠٩٨٠١٩٦٢LB ٥٧٥٣٤٣ محمد صطوف المحمد

 RR٢٠٩٨٠٢٠٧٥LB ٦٨٩٢٨٤ ابراهيم حمود احمد

NAJJAR FOOD COMPANY S.A.R.L ٨١٨٥٤٤ RR٢٠٨٦٠٦٥٣٩LB 

 RR٢٠٨٦٠٩٤٧٨LB ٨٧٤٥٦٨ الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٨٧٥٥LB ١٠٣٥٦٨٨ حسن علي المحمد

 RR٢٠٨٦٠٨٣٨٤LB ١٠٣٨٣٧٧ ايلي جورج قوبا

Microprocessor Computer -١١٥١٨٧٢ صالح عبد الرحال RR٢٠٩٧٩٨٣٨٤LB 

 RR٢٠٩٧٩٨٣٤٠LB ١١٦٢٩٤٥ محل علي زينو للتجارة العامة

Top Gadget’s co -١١٩١٧٤٠ اكرم عدنان اللحيمة RR٢٠٩٨٠١٣٤٤LB 

 RR٢٠٩٧٩٨٤٥٥LB ١٣٠٩٠٥٧ احمد علي علي

 RR٢٠٨٥٩٠٢٦٩LB ١٦٤٢٠٠٤ ضفاف بيروت

 RR٢٠٩٧٩٨٠٠٠LB ١٧٣٣١٤٤ بدر الدين صالح سداح

 RR٢٠٩٧٩٨٠١٣LB ١٧٣٣١٤٧ حسين عبد الرزاق الداشر

 RR٢٠٩٧٩٨٠٤٤LB ١٧٩١٧٢٨ معمر عباس العبد علي

 RR٢٠٩٧٩٨٠٦١LB ١٧٩١٨٩٢ ابراهيم الحسين الحمد

 RR٢٠٩٧٩٨٠٧٥LB ١٧٩٢٠٣٨ عمر حاجم االسماعيل

 RR٢٠٩٧٩٨٠٩٢LB ١٧٩٢٠٦٨ علي حمود الحسن

 RR٢٠٩٧٩٨١٠١LB ١٧٩٢٠٩٣ علي محمود حسين

 RR٢٠٩٧٩٧٩٩٣LB ١٧٩٢١١٢ اجني نصر صفير

 RR٢٠٩٨٠٠٩٩٨LB ١٧٩٢٦٦٧ حمد خليف العبدهللا

 RR٢٠٨٥٨٢٤٤٩LB ١٩٣٦١٨٩ (نديم رياض بالمنى)Oppidumكاليري 

 RR٢٠٩٧٩٤١١٣LB ٢٠٢٥٩٢٠ ود نجار حسوداو

 RR٢٠٩٧٩٦٧٠١LB ٢١٩٠٤٩٦ فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

 RR٢٠٩٧٩٨٥٩١LB ٢٢١٣٤٩٨ وسام نجيب نهرا

 RR٢٠٨٥٨٣٣٠٨LB ٢٣٨١٠٦٧ شارل هنري دولوبكوفيتش

 RR٢٠٩٧٩٤٧٦٢LB ٢٣٨٨٢٩١ فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٥٢٧٢LB ٢٤٨٧٠٤٢ شركة فن الباطون ش م م

 RR٢٠٩٧٩٥٥٠٢LB ٢٤٨٨٨٨٦ كلير فيجين ش.م.م.
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 RR٢٠٩٧٩٤٧٠٥LB ٢٥٥٢٠٩٩ ميالد انطون الحاج

 RR٢٠٩٧٩٥٨٦٠LB ٢٥٥٨٤٥٣ الشركة الوطنية للترفيه ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٥٩٤٤LB ٢٦٠٧٦٠٩ رياض فكتور االسطا

 RR٢٠٨٦٠٥٤٦٢LB ٢٦١٣٧٩٧ بيزاروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٧٥٤٨LB ٢٧٨٥٥٨٦ المتحدة  القابضة ش م ل

 RR٢٠٩٧٩٩٠٠٥LB ٢٨١٠٢٢٢ محل جيوفاني

 RR٢٠٩٧٩٧١٧١LB ٢٨٥٣٠٢٧ أم جي آي ش.م.م

Tow brothers (بطرس عبدو الخوري) ٢٩١٦٠٤٩ RR٢٠٩٧٩٦٩٥٣LB 

 RR٢٠٩٧٩٧٨٠٩LB ٣٠١٠٣٤٧ تيمور عبد هللا عبد الغفار علي رضا

 RR٢٠٩٧٩٨٩٠٦LB ٣٠٣٤٤٨٤ جوزبف طانيوس الفغالي

 RR٢٠٩٧٦٨٨٢٠LB ٣٠٤٣٧٠٠ اين ش م ماسعد هير ديز

 RR٢٠٩٨٠٠٧٦٣LB ٣٣٧٢٩٨١ فابرك ايد ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٦٨٠٩LB ٩٠٧٠ شركة روبان ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤٠٣٩LB ١٢٢٩٠ شركة فلير ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤١٧٥LB ١٢٧٩٧ شركة االستثمارات السياحية

 RR٢٠٨٥٨٤١٨٩LB ١٢٨٠٣ شركة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات المنزلية ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٤٧١٤LB ٣٣٧٣٠ ورثة انطوان القسيس

 RR٢٠٨٦٠٤٧٨٠LB ٣٧١٧٣ مؤسسة فكتور الياس ابو غنام (مطعم علي بابا)

 RR٢٠٨٥٩٩٢٨٥LB ٥٧٢٤٦ مؤسسة جورج جريديني

 RR٢٠٨٥٩٩٨٥٥LB ٧٢٢٦٩ اميرال بالست

 RR٢٠٨٦٠٠٠٢٣LB ٧٤٩٣٣ محطة المنار ( نديم بويز )

 RR٢٠٨٥٨٤٨٩٥LB ٨٦٦٨٥ للصناعة شركة سنو وغندور

 RR٢٠٨٥٨٧٤١٥LB ٩٥٧٧٨ نبيل رافت قدورة للتجارة

 RR٢٠٨٥٨٧٤٤٦LB ٩٥٩٦٢ شركة مازوت ليبان ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٥٠٣LB ٩٦٨٤٤ CEDAR STUDIO S.A.R.Lستوديو االرز ش.م.م 

 RR٢٠٨٥٨٧٢٩٥LB ١٢٥٦٤٣ شركة ميتالو

 RR٢٠٨٥٨٧١٨٥LB ١٣٢٢٠٤ )٢مؤسسة علي شعيتو التجارية (ف

 RR٢٠٨٥٨٧٠٦٦LB ١٤٠٩٧٦ سمير محمد االلطي

 RR٢٠٨٥٨٦٨٩٦LB ١٥٠٨٤١ شركة هشام ومحي الدين سنو وشركاهلتجارة والصناعة

PRO P.O.S sarl  ١٩٨٤٥٢ شركة محدودة المسؤولية RR٢٠٩٧٧٨٣٧٦LB 

 RR٢٠٩٧٧٩٨٣٦LB ٢٢٦٢٩٦ شركة استروم تليكوم ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٩٩٢٤LB ٢٢٧٩٦٢ .لانترنت فاسيليتز غروب هولدنغ ش.م

 RR٢٠٨٥٩٦٠٦٨LB ٢٣٠٩٦٠ نيفرالند ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٨١٠٩LB ٢٧٧٩٨٩ شركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.

 RR٢٠٩٧٧٤٦٢١LB ٣٠٣٩٢٣ ليبانيز افريكان بارتنر شيب(الب) ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٧٢٥٥٠LB ٥٠٧١٩٩ شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٥٥٨٧LB ٥٦٨٨٠٤ اد للمياه ش م مشركة ج

 RR٢٠٩٧٧١٣٣٣LB ٧٩٤٣١٨ شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٩٤٠٨LB ٨٧٤٥٦٨ الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٣٦٨٠LB ٩١١٨٣٩ فيليب نجم ماربل كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٢٦٩٦LB ١٠٨٤٨٢٢ جوزف انطوان اده-  TWINSتوينز 

 RR٢٠٨٥٩٥٦٧٧LB ١٢٥٥٦٣٢ امر ش.م.مشركة كاليري ت

 RR٢٠٨٥٨١٤٣٠LB ١٢٩٩٤٢٣ ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

 RR٢٠٨٥٩٧٤٥٧LB ١٣٤٢٨٢٦ اطلس القارات للمقاوالت ش.م.م

il siciliano (عبد الرزاق يوسف عبدهللا سبالوه) ١٣٦٥٧٧٣ RR٢٠٨٥٩٧٢٥٣LB 

F&B s.a.r.l  - ١٣٦٩٦٢٦ اف اند بي ش.م.م RR٢٠٨٥٩٧٢٢٢LB 

 RR٢٠٨٥٩٦٨١٤LB ١٤٤١٨٦١ خوري وشركاه ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٠٥٥٥LB ١٤٩٩٩٨١ شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.
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 RR٢٠٨٥٩٠٤٥٩LB ١٥٢٥٥١٤ كايوتي اغلي نايت كلوب م ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٢٨٨٦LB ١٥٢٥٥١٤ كايوتي اغلي نايت كلوب م ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٠٤٤٥LB ١٥٢٥٨٤٤ شركة سي كاي السياحية ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٠٤٢٨LB ١٥٢٧٣٤٢ اكسل تك ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٠٤٠٥LB ١٥٢٨٦٣٩ شركة زينة للتجارة و األنماء

y.a.z united s.a.r.l ١٥٧٩٥٥٧ RR٢٠٨٥٩٠٠٥١LB 

 RR٢٠٨٥٨٩٥٩٧LB ١٧٢١٨٤٩ الشركة العامة النتاجات بيروت الدولية ش م ل

 RR٢٠٨٥٨٩٥٤٩LB ١٧٢٦٥٤٨ ان ستايل ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٩٤١٦LB ١٧٤٤١٩٣ الوسط لالنتاج ش.م.م.شركة الشرق ا

 RR٢٠٨٥٩٧٨٧١LB ١٧٥٠٤٤١ مؤسسة مانغو

Private Restaurants P R sal ١٧٧٦٧٦٣ RR٢٠٨٥٩٢٧٨٦LB 

 RR٢٠٨٥٨٢٣٨١LB ١٩٣٢٩١١ ترمل بالستيك

 RR٢٠٨٥٩٠٩٣٥LB ٢٠٨٣٧٩٥ حسن حسن بركات - اوميغا سيراميك 

SITCO ٢٠٩٦٣٤١ ٢٠٠٠ RR٢٠٨٥٩١٠١٢LB 

 RR٢٠٨٥٩١١٨٠LB ٢١٤٩٣٠٩ سا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه بسيطهلي

 RR٢٠٨٥٩١٨٤٨LB ٢٢٠٠٣٦٢ الشركة الفنية لتكنولوجيا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩١٨٥١LB ٢٢٠٠٨١٠ تينا غروب ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٠٦٦٦LB ٢٢١٠٤٦٧ رامي محي

 RR٢٠٨٥٩٠٧٠٦LB ٢٢١٤٢٣١ Global Trade sarlشركة غلوبال ترايد ش م م 

 RR٢٠٨٥٨٣٢٤٥LB ٢٣٧٩٧٩١ شركة اتالنتيك مارين سارفيسز ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٣٤٥٨LB ٢٣٨٧٧٧٣ سود او نور ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٥٧٣٧LB ٢٥٢٥٧٤٣ شركة بيفيريدج فودز اند كوموديتيز. ش م ل (بيفكو)

 RR٢٠٨٥٨٦٣٢١LB ٢٥٦٥٢٩٩ شركة "اكسيد" ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٨٦٥٦٠LB ٢٨٤٤٩٣٠ اف سي سي اي ش م م

  


