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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

 RR٢٠٩٧٩٨٩٦٨LB ٦٠٩٩ شركة الكتروميكانيكل انتربرايز للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٦٣٠LB ١٨٤٣٤٥٠ ملهى مستر دوالر

 RR٢٠٩٨٠٥٥٨٤LB ١٨٥٩٨٠٩ شركة شحبور اخوان

 RR٢٠٩٨٠٥٦١٥LB ١٩٠٠٠٢٩ شركة بروفيسيونال برينتينج سرفيس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٦٣٨LB ١٩٤٢٩٨٠ المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

 RR٢٠٨٦٠٣٨٤١LB ٢٠١٤٠٨٢ زدكو بتروليوم ش م م

 RR٢٠٨٦٠٣٩١٢LB ٢٠٢٩٠٢٦ مؤسسة منتوجات حقول الشمس

 RR٢٠٨٦٠٣٩٤٣LB ٢٠٣٢٢٨٠ م . حريكي للتجارة -جورج 

 RR٢٠٨٥٩٢٤٢٩LB ٢٠٣٦١٨٧ الحاج للخدمات العامة والقوميسيون

 RR٢٠٨٥٩٢٤٨٥LB ٢٠٤٧٩٤٦ سامر الياس صفير

 RR٢٠٩٨٠٥٩٣٣LB ٢٠٧١٦٦٩ شركة تاير اند كو ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٥٩٧٨LB ٢١٣٧٥٣٢ طوني الياس العاقوري

 RR٢٠٩٨٠٥٩٨١LB ٢١٥٢٠٩٦ كوانتي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٠٣٢LB ٢١٧٣٢٧٠ الوموند ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٦٠٤٦LB ٢١٧٥٥٧٣ لوراسيف ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٠٨٥٦LB ٢٢٢٧٦١٣ ايهاب احمد عباس

 RR٢٠٩٨٠٦١٤٨LB ٢٣٤١١٣٧ سبستنس اند ستري ش م ل

 RR٢٠٩٨٠٦١٧٩LB ٢٣٧٩٧٩١ شركة اتالنتيك مارين سارفيسز ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٦١٨٢LB ٢٣٨٥٥٥١ شركة المهندس روبير الحاج شاهين وشركاه ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٦٢٠٥LB ٢٣٩٣٥٣٧ شركة ميكسماستر ش م ل

 RR٢٠٩٨٠٦٢٢٢LB ٢٤٠٦٣٣٣ شركة سكاي غيفت ش.م.م

AMIGOS SARL ٢٤٧٦٨٣١ RR٢٠٩٨٠٦٢٨٤LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٢٩٨LB ٢٤٨١١٨٠ ما ش.م.م. - دي 

 RR٢٠٩٨٠٦٣٢٤LB ٢٥١٢٥١٩ عالم التكنولوجيا ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٦٣٤١LB ٢٥٢٨٨٦٤ شركة سبيد ترايد ش م م

 RR٢٠٩٨٠٦٣٥٥LB ٢٥٣٣٥١٤ كيتشن بالس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٤٠٩LB ٢٥٥٩٠٥٢ فواصل ش.م.م

SAVEWAY(سليم معنقي سامي) ٢٥٧٧٣٣٩ RR٢٠٩٨٠٦٤٢٦LB 

Tiba٣a.com ٢٥٧٨٦٦١ شركة تضامن RR٢٠٩٨٠٦٤٣٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٤٨٨LB ٢٦٠٢٥٤٠ طانيوس بطرس الحايك

 RR٢٠٩٨٠٦٥٠٥LB ٢٦٢٢٧٣٥ بيلد كورب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٨٩٩LB ٢٦٣٢٤٥٧ .للمفروشات ش.م.م.م.ي

 RR٢٠٩٨٠٦٨٧١LB ٢٦٣٧٣٠٩ محمد بشير الزعيم

Naturally c&s s.a.r.l ٢٨٠٧٠٩٥ RR٢٠٩٨٠٦٦٣٣LB 

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  المضافة مديرية الضريبة على القيمة
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 RR٢٠٩٧٩٧٠٠٤LB ٢٨٣٢٣١٢ تريليكا ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٧٢١LB ٢٩٥٠٧٧٨ MUSKETEERS T٣M S.A.L ٣ THEذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٨٠٦٧٣٥LB ٢٩٧٢٩٥٦ بيار يوسف هاشم

 RR٢٠٩٨٠٢٣٨٤LB ٣٠٤٨٣٢١ عماد مصطفى الدندشلي

 RR٢٠٩٨٠٧٨٧٧LB ٣٠٥٦٨٠٠ ش م م) MTMشركة (

 RR٢٠٩٨٠٧٨٥٠LB ٣٠٧٤٢٥٠ شركة فانتيس ش.م.م.

MFJ SARL ٣١٠٢٥٢٥ RR٢٠٩٨٠٧٧٢٧LB 

LAPAZ s.a.r.l ٣١١٠١٨٠ RR٢٠٩٨٠٧٧٦١LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٦٢٥LB ٣١٥٨٠١٧ شركة ديكاليه ش م م

 RR٢٠٩٨٠٧٥٤٥LB ٣١٧٢٦٦٥ حمد نهاد زكي الزيلعم

 RR٢٠٩٨٠٧٥٢٣LB ٣١٧٧٢٤١ DOPPIO S.A.Lدوبيو ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٨٠٧٤٦٦LB ٣١٨٣٢٧٢ لي شوهاي خديجة عبدهللا لي

A.K ٣١٨٤٠٣٦ RR٢٠٩٨٠٧٤٧٠LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٣٦٤LB ٣٢٠٣٣٨٢ نوراي ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٠٧٢٩٣LB ٣٢٠٩٥٠٣ شركة تريبو فارما ش.م.م

MY FIRST BOOK ٣٢١٣٠٩٤ .ش.م.م RR٢٠٩٨٠٧٣٠٢LB 

OLD TIME ٣٢١٣٤٠١ RR٢٠٩٨٠٧٣١٦LB 

 RR٢٠٩٨٠٧١٨٨LB ٣٢٣٥٣٤٦ شي طيب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٠٧٢٠٥LB ٣٢٤٢٢٥٣ محمد لتجارة السيارات

 RR٢٠٩٨٠٧١١٢LB ٣٢٦٩٤٧٧ ثري دي جيو بالس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٧١٠٩LB ٣٢٦٩٨٣٨ S.A.L ٠١٦ CLUBش.م.ل  ٠١٦كلوب 

 RR٢٠٩٨٠٧٠٦٩LB ٣٢٧٩٤٦١ وسف سوسان التجارية الصناعيةمؤسسة ي

 RR٢٠٩٨٠٦٨٤٥LB ٣٣١٥٨٧٨ أن آر آر ش م ل

 RR٢٠٩٨٠٧٠٢٤LB ٣٣٣٩٨٨٥ بيلدكس ليبانون ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٩٨٧LB ٣٣٨٥٠٥١ خليل احمد العرب

 RR٢٠٩٨٠٦٩٩٥LB ٣٣٨٥٤٨٥ شركة رامينوكا ش م م

 RR٢٠٩٩١٦٤٢١LB ٤٠٠١ الشركة الصناعية المتحدة ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٥٠٣٥LB ٤٦٨٣٣ شركة صوايا وصليبا للطباعة والنشر

 RR٢٠٨٥٨٨١٩٤LB ١١٣٨٧٨ ووتر كير التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧١٢١٢LB ١٩٧٤٢٨ ميشال جوزف توما

 RR٢٠٩٩١٥٥١٤LB ٢٠٥٦٩١ كليكس

GLOBAL COSMETICS ٢٢٩٦٨٨ RR٢٠٩٨٧٣٢١٣LB 

 RR٢٠٩٩١٧٥٧٧LB ٢٤١٧٠٨ دانا كامل عسيران (غولدي)

 RR٢٠٩٨٧٦٥٢٩LB ٢٦٦١٦٣ يحيى وفيق القنطار الحسيني

 RR٢٠٩٨٧٦٤٢٧LB ٣١٤٢٣٣ K PRINT SARLك برينت ش.م.م. 

 RR٢٠٩٩١٥٦٤٧LB ٦٢١٣٢٤ مروان نعمة هللا الحايك

 RR٢٠٩٨١٠٧٥٧LB ١١٠٦٧٦٢ انطوان جورج جبور

 RR٢٠٩٨٧٠٨٤٩LB ١٢٠٨٨٧٨ شركة حجازي وود

 RR٢٠٩٩١٧٢٨٥LB ١٢٥٢٧٨٩ ان ستراك سركيسيان )( ج BEIRUT MOTORSبيروت موتورز 

 RR٢٠٩٩١٧٢٣٧LB ١٢٧٤٠٩٥ فايف ستار توريزم ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٩٥٣LB ١٣٢٧٨٢٠ شركة كيوبك ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٩٨٤LB ١٣٤٣٢٩٠ عائدة ديب رزق

 RR٢٠٩٧٩٢٧٢٧LB ١٣٥٩٠٧٠ انفو كنسالتينغ انترناشونال ش.م.ل اوف شور

 RR٢٠٩٨٧٩١٨٠LB ١٤٠٠٧٥٣ فيوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR٢٠٩٨٦٥٤٩٠LB ١٤٢٣٤٧٣ علي محمد دلباني

 RR٢٠٩٨٧٨٦٣٥LB ١٧٥٤٧٨٧ سليمان التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٥٩٤٢LB ١٨١١١٥١ تاغ براندز ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٧٩٩٧LB ١٩٩١٨٧٩ شركة اي.اف.اي.بارتس اند سرفيس ش.م.م.
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 RR٢٠٩٩١٥٩٨٧LB ١٩٩٣٣٣٦ انتي بار ش م م

 RR٢٠٩٩١٧٣٣٩LB ٢٠١٠٢٨٠ م م تراست هيل ش

 RR٢٠٩٩١٦٠٦٩LB ٢١٦٨٦٤٤ فيشاي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٢٨٦٧LB ٢٢٠١٥٦٣ شركة مطاعم الهادي الفاخرة ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٨٤٠LB ٢٢١٤٤٦٠ عادل اسعد مساعد وشركاؤه

 RR٢٠٩٨٦٣٨٠٣LB ٢٥٠٣٧٥٥ رياض علي برو

 RR٢٠٩٨٧٦٢٣٧LB ٢٥٤٩٨٧٠ اسيان فيوزن كويزين ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٦٠٩٥LB ٢٥٩٣٣٢٧ (جرجس سعد يمين)جومان 

 RR٢٠٩٨٧٩٢٧٨LB ٢٦٥٣٩١٢ هاغ بالس ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٦٢٨٠LB ٢٦٩٥٨٥٨ فود تراند انفستمنت ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٦٢٩٣LB ٢٧٠٣٤٤٣ ميديا آد ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٧٨٥٥LB ٢٧٢٤٠٨٥ ريدان فلوري كالتشير ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٧٤٦٧LB ٢٨٢٦٥٠٢ صيدلية جوانا (جوانا رتيب عيد)

 RR٢٠٩٨٧٧٤١٩LB ٢٨٢٧١٩٦ سعادة كونتراكترز

 RR٢٠٩٨٧٧٤٤٠LB ٢٨٣٢٣١٢ تريليكا ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٤٠٧LB ٢٨٨٢٩٧٥ شركة نقوال الغندور المعلوف وشركاه - شركة تي اند تي بالس 

 RR٢٠٩٨٧٧١٧٥LB ٢٩٠٦٢٧١ حسان محمد العرب

 RR٢٠٩٨٧٧٠٣٩LB ٢٩٤٨١٩٨ مصطفى عوني كروم

 RR٢٠٩٨٧٦٨٩٠LB ٢٩٦٥٩٢٧ كالين ش م م

 RR٢٠٩٨٧٦٧١٩LB ٣٠٠٠٨٠٦ شركة شويتك ش م م

NGM Plus- ٣٠٧٢٣١٥ جهاد الخوري وشركاؤه RR٢٠٩٨٧٢١٥٥LB 

GROWTECH ٣٠٨١٧٠٥ RR٢٠٩٨٧٤٣٣٨LB 

 RR٢٠٩٩١٦٦٤٢LB ٣١٢٩٩٤٥ The Notch S.A.Lذو نوتش ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٨٧٤٤٤٣LB ٣١٤٥١٨٩ بترو تيم ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٣٤٥LB ٣١٥٩٤١٥ TEN BUILDERSو شركاه  شركة نبيل التن

 RR٢٠٩٩١٦٦٧٣LB ٣١٧٧٢٤١ DOPPIO S.A.Lدوبيو ش.م.ل. 

Pharmalara  ٣١٨٤٢٠٤ فارماالرا RR٢٠٩٩١٦٧٠٠LB 

BUILT IN ENGENEERING AND CONTRACTING S.A.R.L ٣١٩٣٢٦٨ RR٢٠٩٨٧٢٣٦٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٢٣٧١LB ٣٢٠٩٩٣٠ شركة لوستريا ش م ل

 RR٢٠٩٩١٦٧٩٢LB ٣٢٤١٨٨٠ للتغليف ش.م.م. الديوان

 RR٢٠٩٩١٦٨٩٤LB ٣٢٥٤٤٣٤ جوهانز ش م م

 RR٢٠٩٩١٦٩٢٥LB ٣٢٥٦٢٣٧ الكجيري ليميتد اديشن ش م م

Figure up ٣٢٦٧٩٥٩ RR٢٠٩٩١٦٩٩٦LB 

Pro Tech Solutions ٣٢٨٣١٥٨ RR٢٠٩٩١٧٠٣٣LB 

 RR٢٠٩٨٧٤٥٦٢LB ٣٣١١٢٣١ شركة االتحاد واالمانة ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٧٦٤٨LB ٣٣١٢٩٥٧ ش.م.ل. VAL شركة

 RR٢٠٩٩١٧٧١٩LB ٣٣٣٠٨٢٠ سوالريس سبفن لبنان والشرق االوسط

 RR٢٠٩٨٧٣٧١٢LB ٣٤٦٧٩٨٤ فيفيان نعيم رزق معلوف

 RR٢٠٩٨٦٦١٩٠LB ٤٦٢٠ شركة ركابيتكس لتجارة االقمشة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٢١٢LB ٤٧٢٣ الشركة اللبنانية العربية للتجارة (التكو) ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤١٦٨LB ٤٨٢٨ الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤١٥٤LB ٥٠٣١ شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥١٣٢LB ١٠٧٧٧ صالح مجري وشركاه ش.م.م - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR٢٠٩٨٦٥٨٢١LB ٧٥١١٥ شركة جوزيف الشقرة واوالده

 RR٢٠٩٨٦٤٨٠٩LB ٧٦٧٠٢ جاريةمؤسسة التوفيق الت

 RR٢٠٩٨٦٦٨٨٩LB ٢١٥٣٣٨ حسين علي عبدهللا

 RR٢٠٩٨٦٦٧٥٦LB ٢١٧٧٣١ مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR٢٠٩٩١٤٩٥٥LB ٢٣٥٣٢٥ الشركة العامة للعالقات الدولية (رجكو)
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 RR٢٠٩٨٠٢٥٨٨LB ٢٥٨٧١٧ مصطفى محمد مسلم

 RR٢٠٩٨٦٣٧١٥LB ٢٧٥١٠٩ )محطة دامور الكبرى ( بولس الياس ابو فيصل 

 RR٢٠٩٨٦٦٤٠٢LB ٢٩٥٢٠٠ حسن عباس خليفي -محطة الشادي 

 RR٢٠٩٨٦٤١٩٩LB ٤٨٧٤٨٣ انطوان سالم معوض

 RR٢٠٩٨٦٤٧١٥LB ٦٢٥٤١٣ محمد توفيق مومنة

 RR٢٠٩٨١٢٣٣٣LB ١٢٣٥٧٥٨ شركة سركيس فرشخ وشريكه

 RR٢٠٩٧٩٦٤٧١LB ١٣٩٦٩١٩ افتالميك كونسالتنز اوف بيروت  ( رندى جاد يزبك دنيا )

 RR٢٠٩٨١٢٣٧٨LB ١٩٣٤٧٣٣ هشام صالح الدين مسالخي

 RR٢٠٩٨٦٧٥٧٥LB ٢٠٧٣٠٦٠ SHOCK ELECTRIC- بالل قاسم الحوراني

 RR٢٠٩٧٧٣٠٩٥LB ٢١٣٦٢٣٧ غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٤٨٣٣LB ٢١٣٦٢٣٧ غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٩٨٥LB ٢٢٤٧٩٥٨ تاسكرز(ابراهيم اسماعيل رضا)-مالتي

 RR٢٠٩٨٦٥٩١٠LB ٢٢٦٣٣٥٧ اسامة معروف فاضل

CHHOURY COMPANY SARL ٢٢٦٣٦٨٨ RR٢٠٩٨٦٦٩٦٣LB 

 RR٢٠٩٨٦٦٠٩٨LB ٢٣٨٣٩٤٢ شركة ليكويد فيوجن ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦١٠٧LB ٢٤٢٣٥٣١ شركة بيساني الكتريك للتعهدات والتجارة ش.م.م.

 RR٢٠٩٧٩٥٥٥٥LB ٢٤٤١٢٠٦ فاين ميتالز كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٣٨١٧LB ٢٥٠٢٦٢٩ توصية بسيطة-شوكو ماستر كومباني

 RR٢٠٩٨٦٣٧٨٥LB ٢٥٢٠٣٩٧ شركة فيرست تارغت ش م م

 RR٢٠٨٦٠٣٥٠١LB ٢٥٢١١٢٦ الجواهر للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩١٥٠٨٥LB ٢٥٨٥٦٣٢ ألماس ش.م.م

MOTOTEC S.A.R.L ٢٥٨٥٦٣٩ RR٢٠٩٨٦٣٦٢٧LB 

 RR٢٠٩٨١٢٧٠٠LB ٢٥٩٠٢٢٥ بارع غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٥٠٤٦LB ٢٥٩٠٢٢٥ بارع غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٦٩٦٣٥LB ٢٦٨١٥١٠ غرينز ماركت ليمتد ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٦٢٨٨LB ٢٦٩٣٧٨١ باين تري لالستشارات ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٠٥٢٥LB ٢٧٣٦٨٣١ سيفل انجينيرن رفلكشنز ش م م

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL ٢٧٨٣٥١٦ RR٢٠٩٧٩٧٥٠٣LB 

 RR٢٠٩٨١١٦٧٨LB ٢٨١٥٩٧٧ اموغلوب ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٤٩٢٠LB ٢٨٤٤٩٣٠ اف سي سي اي ش م م

 RR٢٠٩٨٦٦٥٢١LB ٢٩٠٥٠٦٨ هيثم صباح الدين العويني

ORO ٢٩٣٤٠٣٩ ش.م.م RR٢٠٩٨٦٧٨٣٦LB 

 RR٢٠٩٨٦٦٥٥٢LB ٢٩٦٧٦٣٥ اس& تي غروب ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٧٧٦٥LB ٢٩٧٤٩٢٦ ل (بي اي اس اس)شركة بايبالينز ادفانسد سيرفسيز اند سوليوشنز ش م 

 RR٢٠٩٨٦٧٧٤٨LB ٢٩٨٧٩٥٦ بشير أميس لصناعة الحلويات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٧٦٤٦LB ٣٠٣٠٧٣٣ شركة بروميير تاكسي

 RR٢٠٩٨٦٧٣١٠LB ٣١١٠٢٠٠ دريم زون ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٧٦٦٣LB ٣١١٣٠٨١ سيكرتس لبنان ش م ل

 RR٢٠٩٨٦٧٨١٩LB ٣١٣٦٤٠١ ادغار بدوي دويهي

 RR٢٠٩٨٦٧٥٦١LB ٣١٧٢٤٧٠ شركة العربية للتموين ش م م

 RR٢٠٩٨٦٦٦١٠LB ٣١٩٢٥٩٠ شركة انداستراي بوليش كومباني ش م م

A M I (عبد الرحمن محمد عيتاني) ٣٢٠٩٢٣٨ RR٢٠٩٨٦٦٦٢٣LB 

 RR٢٠٩٨٦٧٤٩٥LB ٣٢٦٥١٤٠ Grappem S.A.Lغرابيم ش.م.ل 

the wizard ٣٣١٧١٥٨ RR٢٠٩٨٦٧٤٣٩LB 

 RR٢٠٩٨٦٧٣٨٥LB ٣٣٣٩٠٣٥ وت ش م لسي زد بير

 RR٢٠٩٨٦٦٨١٣LB ٣٣٤٣٤٠٤ رابيد سولوشنز ش.م.م

CANADA PRODUCTS ٣٣٥١٠٢٢ RR٢٠٩٨٦٦٨٤٤LB 

Global Freight And More S.A.R.L ٣٣٧٣٧٤٠ RR٢٠٩٨٦٧٠٠٥LB 
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 RR٢٠٩٨٦٧٤٦٠LB ٣٣٧٥٣٥٥ وصل الشركة التجارية لالنماء المستدام

 RR٢٠٩٨٦٧٤٥٦LB ٣٣٩٢٤٧٦ .مام ام اس سوليوشنز ليمتد ش.م

 RR٢٠٩٩٢٥٠٣٠LB ٢٨٦٣ شركة بامبو ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٤٩٦١LB ٦٧٢٠ فرع لبنان- GmbHدوكا 

 RR٢٠٩٩٢٤٩٥٨LB ٧٥٩٨ شركة تكنو بولدينغ ماتريال ش. م . ل

 RR٢٠٩٩٣٠٤٦٨LB ١٧٠٢٦ مؤسسة مناع

 RR٢٠٩٩٣٠٤٤٥LB ٤٠٤١٥ انطوان سليمان الجلخ

 RR٢٠٩٩٣٠٣٤٩LB ٤٣٢٥٩ محطة محروقات سائلة وزيوت

 RR٢٠٩٩٢٦٨٢٦LB ٩٠٣٩٩ كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR٢٠٩٩٢٢٥٣٢LB ٩٥٨٢٩ شركة هابينس

 RR٢٠٩٩٢٦٧٤١LB ٩٨٩٧٩ الشركة اللبنانية لتلبيس االطارات

 RR٢٠٩٩٢٤٥١٦LB ١١٩٠٥٣ مارون اسعد الطرابلسي

 RR٢٠٩٩٢٧٩١٠LB ١٥١٣٥٧ شركة عماد الدين خليل زيدان وشركاه

 RR٢٠٩٩٢١٨٥٠LB ١٦٢٦٧٧ دلكو لاللمنيوم والحديد والزجاج انترناسيونال

 RR٢٠٩٨٧١٤٤٧LB ١٩٠٨٣١ OCEANE S.A.R.Lاوسيان ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٨٠٤٠LB ٢٠٤١٩٩ مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR٢٠٩٩٢٨١٦٩LB ٢٣٧٠٤٦ كالم بير بروداكشن

 RR٢٠٩٩٢٨١٧٢LB ٢٤٣٩٥٠ لو كاراج ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٩١٥٣LB ٢٤٥٨٧٦ عصام راضي محمد 

 RR٢٠٩٩١٩٤٠٥LB ٢٥٨٧٣٥ DUCT  &LIGHTINGداكت اند اليتنغ ش.م.ل  

 RR٢٠٩٩١٩٥٥٥LB ٢٧٢١٩٨ جرجس يعقوب ابو رستم

 RR٢٠٩٩٢٨٢٧٤LB ٢٩٨٠٣٢ اكتمال ابو حيدر (اكتمال محمد علي عبد الرضى) -بانيفوار 

 RR٢٠٩٩٢٠٨٦٨LB ٣٠٧٢١٢ سينز غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٥٣٨LB ٣١٥٦٦٧ جوني الشويري للمفروشات ( جوني جورج الشويري )

 RR٢٠٩٩٢٣٥٢٤LB ٣٢٥٩٩٣ معرض الشرق االوسط للسيارات ( حسين علي شمس الدين )

 RR٢٠٩٩٢٣٤٨٤LB ٣٥١٨٧٦ علي احمد الحسن

 RR٢٠٩٩٢٣٤٥٣LB ٣٩٧٣٣٣ غالب امين غالب

 RR٢٠٩٩٢٨٣٦٢LB ٤٣٣٦١٩ الشركة العالمية لالغذية ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣١٢٧LB ٦٢٠٣٦٥ المتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)

 RR٢٠٩٩٢٢٨٨٦LB ٦٧٩٤٧٧ (انطوان ريمون الفغالي) PROTOOLSبروتولز 

 RR٢٠٩٩٢٢٩٠٩LB ٦٩٣٧٩٨ مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

 RR٢١٠٥٢٤٣٠٣LB ٧٣١٩٣٨ محمود حسين مفتاح

 RR٢٠٩٨٧٩٥٠٨LB ٧٤٦٠٢٠ و يونس)مؤسسة حنا بو يونس (حنا منصور ب

 RR٢٠٩٩٢٦٢٦٠LB ١٠٩٦١٨٣ نديم كريم الحايك

 RR٢٠٩٩٢٦٠٠٤LB ١٢٠٠٠٥٠ مؤسسة محمد كريم التجارية لصاحبها محمد علي كريم

 RR٢٠٩٩٢٨٨٩٢LB ١٣٩٤٨٥٨ زينة عبد الحفيظ الرفاعي

 RR٢٠٩٩٢٩٢٩٧LB ١٦٦٣١٦٦ بيبلوس ميتال أندوستري

 RR٢٠٩٩٢٩٣٢٣LB ١٧٢٧٧٦٥ يعقوب التجارية

 RR٢٠٩٨٧٨٥٨١LB ١٧٨٥٤٩١ جالل عمر هوشر موسى 

 RR٢٠٩٩٢٩٣٩٩LB ١٨٢٤٠٢٤ أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

 RR٢٠٩٩٢٩٤٧٣LB ١٩٣٤٤٧٢ شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 RR٢٠٩٩٢٨٩١٥LB ١٩٧٩٥٢٣ لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR٢٠٩٩٢٩١٧٨LB ٢٠٢٠٤٠٩ A S s.a.lأ س ش.م.ل 

 RR٢٠٩٩٢٩٥٣٥LB ٢١٤١٤٢٥ برودكشن ش.م.ل بي برود - شركة بي 

 RR٢٠٩٩٢٩٥٧٥LB ٢١٧٩٨٠٨ ش.م.م. gran pa - با  - شركة غران 

 RR٢٠٩٩٢١٦٠٨LB ٢٢١٦٤٥٣ وسيم علي الجيم

 RR٢٠٩٩٢٣٦٨٨LB ٢٣٨٦٨٠٠ معلوماتية غروب ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٧٠٣LB ٢٣٩١٣٦٩ شركة سوفت ليجر ش م م
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 RR٢٠٩٩٢٩٧١٧LB ٢٣٩٤٨٢٤ BARSHA SARLبرشا ش.م.م. 

 RR٢٠٩٩٢٣٨٦٤LB ٢٤٠٨٣٣٩ دادو للتجارة (مالك توفيق منصور المصري)

 RR٢٠٩٩٢٣٩٥٢LB ٢٤٣٧١٠٩ شركة كيدز ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤٣٢٦LB ٢٤٦٥٢٠٥ كا (نداء الياس عازوري) - ال 

 RR٢٠٩٩٢٤٣٣٠LB ٢٤٦٦٣٢٧ الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤٣٦٥LB ٢٤٨٠١٣٧ ابراهيم تامر ابو مراد

Royal vision ٢٤٨٤١٢٩ RR٢٠٩٩٢٩٩٤١LB 

 RR٢٠٩٩٢٤٤٥٩LB ٢٤٨٨٥٢٠ ترانس ترا ميديا ش م ل اوف شور

 RR٢٠٩٩٢٦٤٤٦LB ٢٧٢٤٩٩٦ تراينغل لتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها

 RR٢٠٩٩٣٠٠٨٨LB ٢٧٨٠٦٥١ العاصي رويال فود التجارية ش م ل

 RR٢٠٩٩١٨٨٦٤LB ٢٩٦١٩٣٧ شركة خليل سبار بارتس ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٨٨٧٨LB ٢٩٦٥٤٥٧ سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩١٨٤٧٥LB ٣٣١٢٠٧٩ اوبرايشن يونيكورن ش.م.م.

CKNW ٣٣٤٥٠٥٢ ش م ل RR٢٠٩٩١٨٦٢٦LB 

  


