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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

 RR٢٠٩٩١٦٥٨٥LB ٥٩٢٥ تعهدات وتجارة - ستن ش.م.م 

 RR٢٠٩٨٠٠٠٣٠LB ٧٢٢٥ شركة بدر لتجارة وصناعة االخشاب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٤٩٧٣LB ٧٤٩٠ الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٦٥٠٦LB ٦٩٣٥٦ بيت التاج للتجارة

 RR٢٠٩٩١٩٠٧٩LB ٢٤٣٤٧٣ مؤسسة النور للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩١٩١٢٢LB ٢٤٥٢٧٦ فواز الحلبي

 RR٢٠٩٩١٩١٦٧LB ٢٤٦١٥٥ عبد هللا محمد رؤوف الجزار

 RR٢٠٩٩١٩٢١٥LB ٢٤٩٨١٤ احمد محمد دنش

 RR٢٠٩٩١٩٣٩١LB ٢٥٨٠١٠ مؤسسة كربيس التجارية

 RR٢٠٩٩١٩٤٤٥LB ٢٦٠٩٧٨ /انطوان يوسف بيضون AUTO ACTIONاوتو اكشن 

 RR٢٠٩٩١٨٦٠٩LB ٢٦٣٦٣٨ ستارلين ( انور يوسف عواد )

 RR٢٠٩٩١٩٤٨٠LB ٢٦٦٢٥٢ سمير جورج خياط

 RR٢٠٩٩١٩٥٧٨LB ٢٧٧٢٥٨ علي غالب الحاج ناصر

 RR٢٠٩٩١٥٥٩٣LB ٢٩١٦٣١ النسر للتعهدات والنقل

 RR٢٠٩٨٧٦٤٥٨LB ٣١٠٧١١ DIGITAL TECHNOLOGY S.A.R.Lش.م.م  ديجيتال تكنولوجي

PROPET ٥٥٥٨٧٥ RR٢٠٩٨٠٨٨٤١LB 

 RR٢٠٩٨٧٩٥٢٥LB ٧٦١٠٥١ خالد علي عبد الفتاح

 RR٢٠٩٨٧٩٨١٧LB ٩٤١٦١٨ عبد القدوس مصطفى برادعي

BESTOON ١٢٠٩٥٧٥ ش .م.م RR٢٠٩٩١٩٨٦٠LB 

 RR٢٠٩٩١٩٩٨٩LB ١٢٦٠٨٤٨ ستار ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٩٩٩٢LB ١٢٦٢٤٩٣ ه ش.م.مبيتي غورمي

 RR٢٠٩٨٧٩١٢٨LB ١٤٤٣٩٢٧ Easy Mediaدالل يوسف السمعان 

 RR٢٠٩٨٧٩٠٣٠LB ١٤٧٣٨٩٧ ساوا غروب ش.م.م.

BATAL MOTORS ١٥٥٨٢٣٢ (لصاحبها وسام سامي البطل RR٢٠٩٨٧٨٩٥٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٨٨٩٥LB ١٦٢٠٠٠١ يوسف حسن العيوش

 RR٢٠٩٨٧٨٥٧٨LB ١٧٧٩٨٤٢ احمد محمود بدرة

 RR٢٠٩٨٧٨٤٥٩LB ١٨٢٣٨٢٨ مؤسسة التدريب واالستشارات البحرية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٠٤٨٥LB ١٩٢٢٤٩٤ ساراسو ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١٢٤٠٤LB ٢٠٠٩٧٢٩ مساحات مميزة ش.م.م

A.H.K.-TRADING ٢٠٧٢٩٧٣ RR٢٠٨٦٠٤١٤٤LB 

 RR٢٠٩٩١٦١٤٣LB ٢٢٨٧٠٧٨ ديب تو كولور ش م ل

 RR٢٠٩٩١٨٧٥٩LB ٢٨٧٤٨٥٢ شركة الياس العنيسي و شريكه

 RR٢٠٩٩١٨٧٩٣LB ٢٨٩٢٤١٢ شركة ايكوكلين ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٨١٩٢LB ٣٠١٦٠١٧ نقليات حنا للمياه

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٩١٨٢١٥LB ٣٠١٩٩٢٢ ش.م.م Buildشركة 

Societe Best Construction Materials Technologies sarl ٣٠٤٨٥٧٣ RR٢٠٩٩١٨٢٤٦LB 

CONNECT PEOPLE S.A.R.L ٣٠٧٨٦٣٩ RR٢٠٩٩١٨٢٩٤LB 

LAPAZ s.a.r.l ٣١١٠١٨٠ RR٢٠٩٨٧٢٣٠٦LB 

 RR٢٠٩٩١٨٣٥١LB ٣١٣٦٢٦٤ شركة كرازا كولكشن ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٨٤٠٥LB ٣٢٠٩١٨٩ بنداوي ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٦٨٧٧LB ٣٢٤٥٤٢٦ الين كوميرشل سرفيسيز ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٥٢٧LB ٣٢٤٨٦٣٨ أيلول ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٦٩٣٤LB ٣٢٥٩١٢٥ ليغاسي بيلدرز ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٨٠٢٥LB ٣٢٨٧٧٩٠ شركة ابكس مديكل ش م م

 RR٢٠٩٩١٧٠٨١LB ٣٣٠٠٨٧٨ شركة سيانا غروب ش م م

 RR٢٠٩٩١٧١٧٠LB ٣٣١٢١٣٠ الوطنية للمواد الغذائية

 RR٢٠٩٩١٨٠٤٢LB ٣٣٣٢٤٧٧ ال غار روتيار ترافل اند توريسم ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٨٥٠٧LB ٣٣٣٣٨٢٦ بولسوم انترناشنل ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٧٧٥٣LB ٣٣٣٥٥٠٥ رغانيك غودز ش.م.ماو او

 RR٢٠٩٩١٨٠٧٣LB ٣٣٤٩٤٥٤ منير ناصيف هوم م.ن.ه ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٨٥١٥LB ٣٣٤٩٩٢٣ برييز مانجمنت ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٨٠٦٠LB ٣٣٦٣٤٤٨ ال.سي.سي. جنرال كونتراكتنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٨٩٥٢LB ٣٣٧٢٧٦٢ شركة دي اند ام فود ش م ل(مغفلة)

 RR٢٠٩٩١٨١١٣LB ٣٣٨٢٢٧٤ م كواتروز ش م

 RR٢٠٩٩١٩٠٠٣LB ٣٤٠٢٨٩٥ EVERDEALش م ل 

 RR٢٠٩٨٦٦١٧٢LB ٧٣٩٨ شركة شبلي للتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٣٩٥٣LB ٩٥٥٢ شركة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٥٧٠٢LB ٩٧٠٤ الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥١٠١LB ١١٧٧٣ شركة مصانع عساف الحديثة للرخام ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٣٦١LB ٩٣٧٧٩ مرسيل توفيق بطرس -المركز الصناعي 

 RR٢٠٩٨٧٣٠٦٨LB ٢٠١٢٢٦ تكنيكو لالنشاءات المعدنية (لصاحبتها ليلى محمود البوبو )

 RR٢٠٩٨٦٩٧١٨LB ٢١٢٩١٠ مؤسسة وجيه نجيب زغيب التجارية

 RR٢٠٩٨٧٣١٨٧LB ٢١٩٤١٧ ذاديكو -شركة خارنوليان اخوان 

 RR٢٠٩٨٧٣١٦٠LB ٢٢٤٢٠١ مؤسسة قهوجي للتوزيع والتجارة واالدوات الكهربائية والمنزلية

 RR٢٠٩٨٦٦٥١٨LB ٢٤٣٩٥٠ لو كاراج ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧١١٠٧LB ١١٧٠٨٠١ كالي فود ش م م

 RR٢٠٩٨٧١٠٨٤LB ١١٧٧١٨٨ STE TECHNO SYSTEMS S.A.R.Lشركة تكنو سيستمز ش.م.م  

 RR٢٠٩٨٧٠١٩٤LB ١٣٢٣٧١٥ واد البناء التجارية ش.م.م.شركة الحاج للنقل وبيع م

 RR٢٠٩٨٧٠١٣٢LB ١٤١١٦٣١ كيفينز ش.م.م

NARCHA (وسام موسى نرشه) ١٧٣٢١٥٢ RR٢٠٩٨٦٩٩٤٢LB 

 RR٢٠٩٨٦٨٣٢٩LB ١٨١٤٥٠٦ مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد هللا خليل)

 RR٢٠٩٩١٧٣٩٥LB ٢٠٠٩٧٢٩ مساحات مميزة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٧٨٨LB ٢٠٣٣٣٤١ علي الرشعيني وشريكه توصية بسيطة -البتول غروب

 RR٢٠٩٨٧٢١٧٨LB ٢١٥٤٢٢٨ شركة البالد التجارية ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٢٠٤LB ٢١٥٩٠٨٤ فيوليت هنري باخوس

 RR٢٠٩٨٧٢٢٦٦LB ٢١٧٩٩٩٧ كوول اكسبرتس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٢٨٥٣LB ٢٢٠١٤٣٤ Service Masterسرفيس ماستر ش م م  

 RR٢٠٩٨٦٥٨٨٣LB ٢٢٠٨٢١٩ ش م ماكسس غروب 

 RR٢٠٩٨٧٣٠٥٤LB ٢٢٥٨٠٨٨ براين وايف كومونيكيشن ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧١٨٩٢LB ٢٣٩١٨٧٤ شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي. ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٦١٤١LB ٢٤٦٧٠١٩ توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها 

 RR٢٠٩٨٧١٨٦١LB ٢٥٢١٠٣٢ تتويج اكاديمي
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 RR٢٠٩٨٦٩٧٣٥LB ٢٦٤٦٧٠٠ إي.ما.برو ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦١٥٥LB ٢٦٨٧٥٤٧ سور فاس ديزاين ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٤٩٣٣LB ٢٧٨٨٦٩٢ مولى مودرن هوم ش.م.م

MULTI STRUCTURE SAL ٢٨٢٩٦٧٠ RR٢٠٩٨٧٣٩٠٢LB 

 RR٢٠٩٨٦٥٦٦٢LB ٢٨٢٩٩٤١ جوزاف انطون للتجارة

 RR٢٠٩٨٦٩٣٢٤LB ٢٨٣٢٣١٢ تريليكا ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧١٩٧٧LB ٢٨٤٣٨٣٢ ش.م.لماورا 

 RR٢٠٩٨٧٢٦١٥LB ٢٩٠٠١٤٣ ماج هولدينغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧١٢٨٨LB ٢٩١٥٢٠٠ بواب للسياحة والسفر

 RR٢٠٩٨٧٢٠٥٩LB ٢٩٢١١٠٠ كوازار ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٧٤٠١٥LB ٢٩٤١٠١٨ فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٤٠٣٢LB ٢٩٤٤٤٩٠ ليز انتريور آجور ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٣٧٤٣LB ٢٩٧١١٨٦ تضامن-هدات والديكور الداخليمايسن للتع

 RR٢٠٩٨٧٢٦٧٧LB ٢٩٨٩١٩٠ شركة ريني انطون و جورج يمين

 RR٢٠٩٨٧٦٧٦٧LB ٣٠١٠٤١٣ مخايل يوسف نصار

 RR٢٠٩٨٧٣٨١٤LB ٣٠٣٦٦٨٧ باور ماستر تكنولوجي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٣٨٧٦LB ٣٠٧٤٤٠٠ انترناشيونال ديلر ش م م

 RR٢٠٩٨٧٣٣٤٦LB ٣٠٩٢٢٤٨ مشركة سويت هومِ ش.م.

 RR٢٠٩٨٧١٦٢٣LB ٣٠٩٣٠٨١ شركة عبدالرحمن شعبان و شركاه

 RR٢٠٩٨٧١٦٤٥LB ٣٠٩٣٩١١ ثري دي بارجو ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٢٨٢LB ٣١٣٨٥٨٩ ياسمين ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٩٧٩٧LB ٣١٨٥٨٣٢ بالك دايموند ش.م.م.

ANGY S ٣١٩١١١٥ RR٢٠٩٨٧٤٤٧٤LB 

 RR٢٠٩٨٦٩٧٥٢LB ٣٢٠١٥٣٠ ايديزيا بيبيزيا ش م م

 RR٢٠٩٨٧٤٤٩١LB ٣٢٠١٦٥٠ ش.م.م Apachشركة 

 RR٢٠٩٨٧٢٣٨٥LB ٣٢١٨٩٢٢ اونالين دايمنشتر (توصية بسيطة)

 RR٢٠٩٨٦٩٤٨٨LB ٣٢٥٨١٠٩ وان اند اونلي ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٩٤٤٣LB ٣٢٦٧١٥٠ اون الين ريتش ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٤٥٥٩LB ٣٢٧٦٥١٩ شركة مودرن أدفانسد بوليمرز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٨٨٣LB ٣٣٧١٠٣٢ الياس موسى بو حنا االشقر

 RR٢٠٩٨٧٠٨١٨LB ٣٤٢٢٠٣٧ شركة علي االطرش وشركاه

 RR٢٠٩٨٦٨٢٦١LB ٣٤٣٧٩٤٠ شركة ن.ب.ر الكتريك ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٧٧٨LB ٣٤٧٣٤٢٨ جوزاف حنا فرنجية

 RR٢٠٩٨٧٧٩٠٤LB ٦١١٦ شركة امريليس ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٥٣٥٥LB ٨٤٣٢٩ شركة ترحيني للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٧٥٢٦٢LB ٨٤٣٥٨ شركة ترحيني للهندسة والمقاوالت

 RR٢٠٩٨٠٨٢١٠LB ١٠٥٠١٢ شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR٢٠٩٨٧٣٤٩٦LB ١٥٤٤٨٢ محالت الحرستاني

 RR٢٠٩٨٧١٥٦٦LB ١٨١٦٨٥ البوروتيك ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٧٤٥٨LB ٢٣٣١٩٦ LA SIRENEالسيرين  

 RR٢٠٩٩١٧٦٠٣LB ٢٤٢١٨٠ اريةمؤسسة علي شميساني التج

 RR٢٠٩٩١٧٦٢٥LB ٢٤٣٣٦١ عبد الحكيم عبد القادر الحلو

 RR٢٠٩٩١٧٦٣٤LB ٢٤٣٣٧٦ ناظم عبد الحميد قرقناوي

 RR٢٠٩٩١٩١٧٥LB ٢٤٦٤٧٦ مليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عماد عمر نطفجي

 RR٢٠٩٩١٩٢٣٨LB ٢٥٠٧٩٣ محمد احمد كريم

 RR٢٠٩٩١٩٣٢٦LB ٢٥٥٣٥١ احمد محمد عداس

 RR٢٠٩٩١٩٣٥٧LB ٢٥٥٨٧٥ عمر رضوان هرموش

 RR٢٠٩٩١٩٣٧٤LB ٢٥٦٢١٠ معامل كلير
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 RR٢٠٩٩١٩٥٩٥LB ٢٨٥٣٤٢ جوزيف الياس سابا

 RR٢٠٩٩١٩٦٠٤LB ٢٨٥٣٦٣ جوزيف جرجي نقوال

 RR٢٠٩٩١٩٦٤٩LB ٢٩٢٠٨١ احمد محمد عراج

 RR٢٠٩٨٧٦٥٠١LB ٢٩٣٦٥٧ جعفر محمد الشديد

 RR٢٠٩٨٧٩٦١٣LB ٧١٩٥١٧ يف صالحمحمد عبد اللط

 RR٢٠٩٩١٥٦٨١LB ٧٣٨٢٧٤ شركة اي اند زد مطعم كيف ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٥٥٦LB ٧٧٧٠٦٠ مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )

 RR٢٠٩٩١٥٦٩٥LB ٧٩٣٨٣١ وجدي يوسف بو خليل

 RR٢٠٩٩١٩٨٤٢LB ١١٧٨٢٧٨ ماري امين عيسى السمراني

M.E TANK (انا مطانيوس سكردي) ١٢١٥١٥٢ RR٢٠٩٨٠٩٠٣٩LB 

 RR٢٠٩٩١٧٢٦٨LB ١٢٧١٩٢٣ طه عبدالرحمن درباس

 RR٢٠٩٨٨٠٠٦٩LB ١٢٩٥٣٩٥ جورج اوهانس قصابيان (ابو جانو)

 RR٢٠٩٨٨٠٠٠٧LB ١٣٤٤٩٨٧ عبد الناصر مصطفى شحادي

 RR٢٠٩٨٧٩٢٤٧LB ١٣٨٠٧٢٦ مؤسسة حدرج للسيارات (اوتوديل) (محمد ابراهيم حدرج)

 RR٢٠٩٨٧٨٧١٠LB ١٧٣٣٧٣٨ picodente sarlبيكودنتي ش.م.م  

 RR٢٠٩٨٧٨٥٤٧LB ١٧٩٨٥٣٦ سلكشنز ش م م

 RR٢٠٩٨٧٨٤٧٦LB ١٨١٤٥٠٦ مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد هللا خليل)

 RR٢٠٩٨٧٨٣٧٤LB ١٨٨٠٥٤٥ (علي دياب علي) SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

 RR٢٠٩٨٧٨٢٠٧LB ١٩٢٩٣٩٩ عبد الحي درة مؤسسة الحاج غسان

 RR٢٠٩٨٧٨١٤٠LB ١٩٤٢٦٧٠ فارس عويس للتعهدات والمناقصات وااللتزامات والتجارة العامة

 RR٢٠٩٩١٧٤١٣LB ٢٠٠٦٩٠٢ غرين للخدمات التجارية (شركة تضامن)

logistic solutions s a r l ٢٠٠٨٠٥٠ RR٢٠٩٩١٧٣٧٣LB 

 RR٢٠٩٩١٧٣٥٦LB ٢٠١٣٧٢٨ عالء نايف صالح

 RR٢٠٩٩١٦٠٥٥LB ٢١٧٢٢٤٣ شركة سي. كير ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٦٠٨٦LB ٢١٨١٩٠٧ فود باالس ش.م.ل

L’ATELIER DU MIEL SARL ٢٥٥٤٥٤١ RR٢٠٩٩١٦٢٥٩LB 

 RR٢٠٩٨٧٧٦٧٤LB ٢٧٧١١٦٢ Top Tools -توب تولز 

CASCIA S.A.L ٢٨٦٥٣٨٥ RR٢٠٩٩١٨٧٣١LB 

 RR٢٠٩٨٧٢٠٤٥LB ٢٨٧٦١٣١ بروستيل ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٦٧٣٦LB ٣٠٠٦٦٠٤ ه اسكندر مسعودسمي

FOOD SPECS S.A.L ٣٠٢٧١٥٣ RR٢٠٩٨٧٥٦٦٠LB 

 RR٢٠٩٨٧٥٨٢٩LB ٣٠٦٩٩٣٦ ب.ب.أس ش.م.م

A Table S.A.R.L ٣١٣٤١٢٩ RR٢٠٩٨٧١٠٣٦LB 

 RR٢٠٩٩١٦٦٨٧LB ٣١٩٢٥٨٢ شركة ري اكتس ش.م.م.

 Habib Electrical Supplies S.A.R.L ٣١٩٣١٣٢ RR٢٠٩٩١٦٧٤٤LB 

Food Line SAL ٣٢١٥١٦٨ RR٢٠٩٩١٦٨٠١LB 

 RR٢٠٩٩١٦٨١٥LB ٣٢٢٦٢٠١ بدوي للتجارة

 RR٢٠٩٩١٦٧٨٩LB ٣٢٣٨٣٣٥ بوا دو في ش.م.م

Maintenance & Service.co ٣٢٥٠٦٦٤ RR٢٠٩٨٧٣٦١٥LB 

 RR٢٠٩٩١٧٠٢٠LB ٣٢٨٤٣٥٣ هاي سرفيس كلين اتش اس سي ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٧١٦٦LB ٣٣٠٩٧٣٠ بارافيدا للهندسة والتعهدات ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٥٢٩٨LB ٣٣١٢٩٥٤ شركة تي دوبل اي ش.م.م.

Berdawni pour l eau mineralle sarl ٣٣٣٤٤٩٠ RR٢٠٩٩١٧٧٤٠LB 

 RR٢٠٩٩١٨٥٧٢LB ٣٣٦٠٧٩٣ تاب.نت ش م م

 RR٢٠٩٩١٧١٣٥LB ٣٦٠٢٨٨١ البرتين جميل طعمه

 RR٢٠٩٩٢٤٧٥٤LB ٥٧٤٨٨ مركز الفني العربي للمصنوعات الشرقية

 RR٢٠٩٩٢٤٧٠٦LB ٧٠٩٧٨ حرب وشريكيهجورج 

 RR٢٠٩٩٢٤٦٨٣LB ٧٢٠١١ صفير انترناسيونال ترايد
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 RR٢٠٩٩٢١٧٣٥LB ١٤٥٥٥٢ سبعلي اخوان اوتوماشن باور اند كونترول(اي بي سي)ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢١٧٦١LB ١٤٩٠٧٦ فينكس كار

 RR٢٠٩٩٢١٨٩٤LB ١٦٥١٤١ ELISSA TRADINGاليسا تريدنغ 

 RR٢٠٩٩٢١٣٠٢LB ٢٤١٨٨١ مؤسسة شومان التجارية

 RR٢٠٩٩٢١٣١٦LB ٢٤٢٢٣٠ بسام ابراهيم سليمان

 RR٢٠٩٩١٩١٨٤LB ٢٤٨٢٠٢ الياس طانيوس المر

 RR٢٠٩٩٢١٣٩٥LB ٢٤٩٥٧٩ عماد مروه

 RR٢٠٩٩١٩٤٢٨LB ٢٥٩٥٤١ مالك رزق هللا كبابة

 RR٢٠٩٩١٩٤٦٢LB ٢٦١٥٦٠ مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

 RR٢٠٩٩١٩٧٠٦LB ٢٩٥٤٩٦ غازي فايز الطحش

 RR٢٠٩٩١٩٧٥٤LB ٢٩٧٤٥٣ فرحان رفيق اسماعيل

 RR٢٠٩٩١٩٧٦٨LB ٢٩٧٦٨٦ محمد مصطفى كريمه

 RR٢٠٩٩٢٥٢٤٧LB ٣٠٥٢٩٠ فادي كميل دعبول

 RR٢٠٩٩٢٣٥٥٥LB ٣١٥٢٦٠ جورج خليل راجي

 RR٢٠٩٩٢٠٩٤٢LB ٣٤٩٥٤٧ دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR٢٠٩٩٢٣٤٣٦LB ٣٩٤٨٦٢ حسين شعالن شمص

 RR٢٠٩٩٢٠٩٥٦LB ٤٣٣٦١٩ العالمية لالغذية ش.م.مالشركة 

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) ٤٧٢٩٤٨ RR٢٠٩٩٢١٤٤٩LB 

 RR٢٠٩٩٢٣٣٢٥LB ٥٤٤٩١٦ سمير الكالس الحلبي

 RR٢٠٩٩٢٣٢١٥LB ٥٨٠٠٣٦ دستني ترافل

 RR٢٠٩٩٢٣٢٢٩LB ٥٨٠٦١٤ نبيل حسن حبلي

 RR٢٠٩٩٢٣١٣٥LB ٥٨٧٠٧٨ باسم صالح تركية

 RR٢٠٩٩٢٣١١٣LB ٦١٦٣٤٩ د خالد المصولأحم

 RR٢٠٩٩٢٣٠٧٣LB ٦٣١٨١٦ شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٠٢٥LB ٦٤٣٣١٧ E-V-E-N-T-S SARLايفنتس ش.م.م 

 RR٢٠٩٩٢٢٩١٢LB ٦٦١٥٥٥ مصطفى محمد درويش

 RR٢٠٩٩٢٢٨٦٩LB ٦٧٨٠٦٨ محمود عدنان خالد

 RR٢٠٩٩٢٢١١٨LB ٦٩٩١٣٨ صيدلية انطون (ايليا يوسف انطون)

 RR٢٠٩٨٠٣٦٣٧LB ٧٣٠٨٨٤ مؤسسة جوزف نصر البعيني التجارية

 RR٢٠٩٨٧٩٤٩٩LB ٧٤٤٨٠٩ مؤسسة جبق للتجارة (حسين محمد جبق)

 RR٢٠٩٩١٥٧٣٥LB ٩٢٠٠٦١ علي محمد حمادي

 RR٢٠٩٨٦٥٤٨٦LB ١٢٦٥٢٧٠ مؤسسة علي احمد المقداد

 RR٢٠٩٩١٧٢٢٣LB ١٢٨٣٣٩٠ محمود محمد سالم

 RR٢٠٩٩٢٠١٤٨LB ١٣٦١٤٠٧ احمد سليم غنيم

EUROPE GATE ١٣٦٣٣٨٤ RR٢٠٩٩٢٠١٥١LB 

CHOC CHANEL (جواد احمد فرحات) ١٣٨٥٢٥٦ RR٢٠٩٩٢٠١٩٦LB 

 RR٢٠٩٨٧٨٤٠٥LB ١٨٤٩٠٧٦ النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)

 RR٢٠٩٩٢٠٤٧٤LB ١٨٦٧١٨٩ مالك علي معرباني

ABI RAMIA IMPORT EXPORT ٢٠٩٦٩٣٨ RR٢٠٩٩٢١٥٣٧LB 

 RR٢٠٩٩٢٢٤٢٧LB ٢٢٦٩١٩٨ سناب شوت ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٤٢٦٩LB ٢٢٩٧٢٧٨ شركة ميزون دي بوليه (ابو انطون) ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٦٣٠LB ٢٣٧٩١٦٥ جمال محمد رمضان -مؤسسة جمال رمضان التجارية 

Lina's food & more (لينا احمد غملوش) ٢٣٨١٧٣٥ RR٢٠٩٩٢٣٦٤٣LB 

 RR٢٠٩٩٢٣٧٨٠LB ٢٣٩٧١١٨ فردان ستار ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٣٨٢٠LB ٢٤٠٤١٤٢ شركة البندقجي المقايضة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٨٤٧LB ٢٤٠٦٨٢٠ شركة انجينيرينغ برودكت كومباني ش م م

 RR٢٠٩٩٢٣٨٥٥LB ٢٤٠٧٦٧٢ شركة نابولي العالمية للدهانات والخرضوات ش م م

 RR٢٠٩٩٢٣٩٨٣LB ٢٤٤١١٥٦ جوزف جورج العيراني
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g m g  ٢٤٤٥٣٤٠ ج ش.م.م -م  - ج RR٢٠٩٩٢٤٠٢٥LB 

 RR٢٠٩٩٢٩٩٢٤LB ٢٤٧٣٥١٥ شركة تيك انترنلشيونال غروب ش م م

 RR٢٠٩٩٢٤٣٥٧LB ٢٤٧٣٦١٧ جمعية مالكي مساكن تالل كفرذبيان

 RR٢٠٩٩٢٤٤٢٨LB ٢٤٨٥٩٢٠ شركة الغول ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤٤٦٢LB ٢٤٨٨٨٨٦ كلير فيجين ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٠٧٢١LB ٢٧٢٨٦٣٦ غرافيتاس ش.م.ل

We Care Home Services ٣١٣٥٨٥٠ RR٢٠٩٩١٨٣٤٨LB 

 RR٢٠٩٩٢٥٣٤٩LB ٣٣٦١٥٩٨ سوبيور اينجينيرينغ ش م م

 RR٢٠٩٩٢٨٩٢٩LB ٣٦٠٤٦٩٢ هاي ستايل ش م م

 RR٢٠٩٩٢٥٥٣٩LB ١٩٨١ شركة بنايات ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٧٢٢٥LB ٥٠٣١ شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢١٧٠٠LB ١٠١٢٤ ) ش.م.لالشركة الدولية للشحن البحري (سيتوم

 RR٢٠٩٩٢٦٧٣٨LB ١٧٣٨١ محطة سكيكي للمحروقات

 RR٢٠٩٩٢٥٣٦٦LB ٤٠٩٠٦ كمال حليم بارتي

 RR٢٠٩٩٢٦٢٠٨LB ٥٤٥٧٩ روجه ياغي للتكييف (روجه جورج ياغي)

 RR٢٠٩٩٢٦١٧١LB ٥٥٤٥٣ سولييه فالمي (الياس يوسف كرم )

 RR٢٠٩٩٢٦١٨٥LB ٥٩٤٩٩ مؤسسة روبير الكوسا التجارية

 RR٢٠٩٩٢٧٥١٢LB ٦٠٩٦٧ مؤسسة ابو صالح للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٦٠٨٣LB ٦٦١١٤ كاروسري اسد صليبا

 RR٢٠٩٩٢٧٥٣٠LB ٦٦١١٤ كاروسري اسد صليبا

 RR٢٠٩٩٢٦٠٣٥LB ٧١٦٧١ اوهانس بوغوصيان

 RR٢٠٩٩٢٦٨٨٨LB ٨٥٨٣٥ مستشفى سامي بيضون

 RR٢٠٩٩٢٦٧٨٦LB ٩٦٥٠٦ ال . سي . اتش ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٧٧٧٨LB ١٨٩٧٢٧ ركة بلو وايف ش.م.مش

 RR٢٠٩٩٢٨١٨٦LB ٢٤٧٢٤٠ وكاالت موليير لكافة التجارات والصناعات(حبيب محمود جابر)

 RR٢٠٩٩١٩٢٦٩LB ٢٥٢٨٧٥ مؤسسة الوندس ( رياض ميشال لوندس )

 RR٢٠٩٩١٩٢٨٦LB ٢٥٢٩٩٢ عدنان محمد عبد الواحد

 RR٢٠٩٩١٩٣٤٣LB ٢٥٥٨٣٦ ابراهيم ديب عبد الخالق

 RR٢٠٩٩١٩٧٤٥LB ٢٩٦٨٢٢ Gift line s.a.r.lشركة غيفت الين ش.م.م 

 RR٢٠٩٩٢٨٣٥٩LB ٣٤٩٥٤٧ دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR٢٠٩٩٢٣٤٠٥LB ٤٢٣٥٦٠ سامر جان معلوف

 RR٢٠٩٩٢٣٣٧٩LB ٤٥٥٣٤٥ يحي محمد يحي

 RR٢٠٩٩٢٣٢٤٦LB ٥٧٦٩٣١ فاطمة قاسم خليفة

 RR٢٠٩٩٢٢٩٨٨LB ٦٥٤٣٠٤ شركة امواج لبنان للتجاره

AIIZ (نديم ادمون سليمان) ٦٥٤٥٥٧ RR٢٠٩٩٢٢٩٩١LB 

 RR٢٠٩٩٢٢٠٨١LB ٧٩٤٠٣٦ زياد اسعد عواد

 RR٢٠٩٩٢٢٠٩٥LB ٧٩٤٠٦٢ الشرق االوسط ش.م.م -شركة ايما جينج 

 RR٢٠٩٩٢٨٥٤٩LB ٨٤٨١١٧ زاروهي ميساك غوكاسيان-شارليز اوبتيكال ستوديو 

 RR٢٠٩٩٢٨٦٧١LB ١١٧٠٨٠١ كالي فود ش م م

 RR٢٠٩٩٢٥٩٦٧LB ١٢٢٣٦٥٣ خراط لالخشاب (علي وفيق الخراط)

 RR٢٠٩٩٢٨٨٥٨LB ١٢٧٩٤٢٩ جورج سركيس مزهر

 RR٢١٠٥٢٤٩٩٧LB ١٣٤٩٤٢٩ فرنسوا روكس االسمر

 RR٢١٠٥٢٤٧٦٢LB ١٣٥٨٤٢٢ روي جوزف شكيبان

 RR٢٠٩٩٢٩٠٣١LB ١٤٨٦٧٧٥ شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٠٢٧٥LB ١٥٢٧٣٤٠ ضة للتخليص والترانزيتمؤسسة النه

 RR٢٠٩٩٢٠٤٥٧LB ١٨٤٢٣٣٤ شركة راي كارز كومباني ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٩٤٣٩LB ١٨٦٧٢٧٧ شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR٢١٠٥٢٤٢١٥LB ١٩٥٦٤٠٣ جنوب اوتو كارز
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 RR٢٠٩٩٢٩٢٠٤LB ٢٠٣٦٤٦٩ سمارت باور جنرايتر

 RR٢٠٩٩٢٥٥٦٠LB ٢١٤٩٣٠٩ وشريكه) توصيه بسيطهليسا للتجارة (حسن جميل الراعي 

 RR٢٠٩٩٢٥٦٠٠LB ٢١٧٤٤٩٤ لورانس محمد المحمد

 RR٢٠٩٩٢٥٦٢٧LB ٢٢٣٤٢٧٢ باسمة عياش

 RR٢٠٩٩٢٣٩٧٠LB ٢٤٤٠١٠١ ايفون الياس جالد

 RR٢٠٩٩٢٤٢٠٧LB ٢٤٦٠٢٤٩ حسين علي الحاج حسين

 RR٢٠٩٩٢٤٤٤٥LB ٢٤٨٧٠٤٢ شركة فن الباطون ش م م

 RR٢٠٩٩٢٥٦٧٥LB ٢٤٩٣٠٠٥ Lola Travel sarlشركة 

 RR٢٠٩٩٢٤٤٩٣LB ٢٤٩٥٥٦٠ هافكو باور بالس سولوشن ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٩٣٤٩LB ٢٦٤١٥٦٤ ايمن محمد علي عيتاني

 RR٢٠٩٩٣٠٧٧٧LB ٢٦٧٠٧٩٨ ش.م.ل ESCاينرجي سباليز & كونترولز 

 RR٢٠٩٩٢٦٤٦٣LB ٢٧٠٩٣٤٣ شركة كونستراكشن كونسبت ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٦٤٣٢LB ٢٧٢٨٦٥٧ .مراينبروف ش.م

 RR٢١٠٥٢٤٢٧٧LB ٢٧٥٧٩٣٣ جورج انطوان مسيحي

 RR٢١٠٥٢٤٠٤٢LB ٢٧٧٢٤٦٢ شركة جوسانز ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩٢٥٨٠٣LB ٢٨١٧٥١٧ فيفتين ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٥٣٣٥LB ٢٩٨٥٩٨٣ امباكت فوند باي ام.اي.في.بي هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٥٨١٧LB ٢٩٩٦١٥٣ SPICED AND SLICED S.A.Lسبايسد اند ساليسد ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٩٢٥٨٢٥LB ٣٠٢٨٣٣٣ B.A.Co S.A.Lبي اي ش.م.ل. 

General Housing Company S.A.L GHC ٣٠٧٤٥٩٦ RR٢٠٩٩٢٥٨٤٨LB 

 RR٢١٠٥٢٤٤٩٨LB ٣٣٤٦١٤٨ عبد الرحمن الدايه

M.A.N Trading and Contracting S.A.R.L ٣٤٢٥٧٤٥ RR٢١٠٥٢٤١٠٠LB 

 RR٢٠٨٦٠٨٣١٩LB ٣٦٠٠٨٥٤ ندى جورج قبجي

  


