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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

 RR٢٠٩٩٣٠٦٧٥LB ١١٨٢٩ الشركة اللبنانية للتعهدات العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٦٥٨LB ١٢٠٨٤ شركة فير فيلد ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٦١٥٤LB ٦٤٤٦٠ شركة ماتكو

 RR٢٠٩٩٢٦٠٢١LB ٦٩٧٢٨ عطوي التجاريةشركة محمد & سليم 

 RR٢٠٩٩٢٤٦٦٦LB ٧٥١٨٨ شركة كناري للصناعة

 RR٢٠٩٩٢٦٩٢٨LB ٨٣٧٨٩ حسين حيدر

 RR٢٠٩٩٢٦٩١٤LB ٨٤٤٤٣ شركة اتيكا

 RR٢٠٩٩٢٦٨٧٤LB ٨٧٣١٢ عفيف حسين سالمة

 RR٢٠٩٩٢٧٦١٤LB ٨٨١٩١ مؤسسة حرب (محمد طالب حرب)

 RR٢٠٩٩٢٦٨٣٠LB ٨٨٩٧٤ وامين علي الحركة ومحمد عبد هللا عبد

 RR٢٠٩٩٢١٧١٣LB ١٣٩٧٧٨ مؤسسة حسين محمد سليمان

 RR٢٠٩٩٢٨٠٦٧LB ٢١٥٣٣٨ حسين علي عبدهللا

GLOBAL COSMETICS ٢٢٩٦٨٨ RR٢٠٩٩٢٨١٢٤LB 

 RR٢٠٩٩١٩١١٩LB ٢٤٤٩٣١ وليد عمر مشمشاني

 RR٢٠٩٩٢٨١٩٠LB ٢٥٧٢٠٦ فؤاد صالح حبلي

 RR٢٠٩٩٢٨٢٢٦LB ٢٦٢٧٨١ في . دي . كوم ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٩٦٧٠LB ٢٩٢٩٨٨ KADCO SARLشركة 

 RR٢٠٩٩١٥٥٨٠LB ٣٠٦٢٣٦ شركة ستلكوم ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٨٣٢٨LB ٣١٣٤٧٠ عطار ستيل ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٤٧٥LB ٣٨٥٥٦١ مؤسسة الشرق للتجارة ( اكرم محمد بالغي )

 RR٢٠٩٩٢٣٣٤٨LB ٤٩٤٤٦٣ حسين فايز درويش

 RR٢٠٩٩٢٣١٨٩LB ٥٩٦٧١٨ كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٠٩٥LB ٦٠٣٩٥٤ شوقي اسعد صوايا

 RR٢٠٩٩٢١١٤٣LB ٦٩٩٠٥٩ مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR٢٠٩٩٢٨٤٦٤LB ٦٩٩٠٥٩ مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR٢٠٩٩٢٨٥٠٤LB ٧٨٤٩٦٢ وجيه يوسف بو خليل

 RR٢٠٩٨٧٩٦٨٩LB ٨٢١٩٥٠ الياس طوني رزق

 RR٢١٠٥٢٤٩٠٤LB ٩٢٨٨٢٨ RESTO GROUPرستو غروب 

 RR٢٠٩٩٢٨٧٩٥LB ١٢١٨٠٠٦ ش.م.ل ٩٤مرفأ 

 RR٢٠٩٩٢٩٠١٤LB ١٤٣٢١٠١ ج . س.ب. لبنان

 RR٢٠٩٩٢٩٠٩٣LB ١٥٩٨٥٥٤ شركة كاريزما ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٩١٥٥LB ١٦٣٧٤٠٥ فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٢٧٠LB ١٦٣٧٤٠٥ فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٠٣٩٠LB ١٧٩٥٨٩٩ برايم برينتنغ برس ش.م.م.

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٩٢٠٤٣٠LB ١٨٢٦٥٧٣ اراب مار ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٦٣٢٧LB ١٨٥٦٠٢٦ سيروس كرياسيون ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٤٢٥LB ١٨٥٧٥١٧ شركة بيترز براس ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٤٩٥LB ١٩٥٧٨٤٢ وليد اللهيب للتجارة العامة (وليد طعان اللهيب )

 RR٢٠٩٩٢٥٥٨٧LB ٢١٦٨١٧٣ لو بودوار ديدن ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٥٨٩LB ٢١٨٨٥٢٤ للخدمات ش م ل ٩٩٩شركة 

 RR٢٠٩٩٢٩٦٤٦LB ٢٢٦٩١٩٨ سناب شوت ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٢٤٨٩LB ٢٢٨٩٠٩٤ شركة غالس ترونك توصية بسيطة

 RR٢٠٩٩٢٣٥٨٦LB ٢٣٣٧٧٣١ ال كابس ش م م

 RR٢٠٩٩٢٤٢١٥LB ٢٤٦١٠٧٧ الحايك للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR٢٠٩٩٢٤٤٠٥LB ٢٤٨٣٢٥١ كمال ترايدينغ ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٩٦٩LB ٢٥٢٦٨٦٢ شركة سورسينغ برو ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٠٨٠LB ٢٥٥٠٢٧٨ ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٩٩٩٠LB ٢٥٥٠٢٧٨ ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٦٣٣٥LB ٢٦٠٦٠٢٥ فيرست بالست ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٩٨٢٢LB ٢٦٤١٥٦٤ ايمن محمد علي عيتاني

 RR٢٠٩٩٢٠٦٠٢LB ٢٦٧٣٨١٥ المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٥٣٥٢LB ٢٧٩٠٣٠٧ فاطمه حسين سعد

 RR٢٠٩٩٣٠١١٤LB ٢٨٠٠١٨٩ شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

 RR٢٠٩٩٣٠١٤٥LB ٢٨١٩٩٩٥ غرافيكو غروب ش.م.ل

MON BEAU BAPTEME ٢٩٣٩٢٤٨ RR٢٠٩٩١٨٨٢٠LB 

 RR٢١٠٥٢٤٨٧٨LB ٣٠٨٠٣٤٨ عساكر للهندسة والتعهدات ش م م

 RR٢٠٩٩٢٥٥٠٨LB ٣٠٨٩٤٦٥ رم توفيق بوشعيااك

 RR٢٠٩٩١٦٩٤٨LB ٣٢٥٩١٩٤ بي ش.م.ل.

TOUCHDOWN INVESTMENTS SARL ٣٢٩٤٠٠٢ RR٢٠٩٩٣٠٢١٦LB 

 RR٢٠٩٩١٩٠٥١LB ٣٤١٧٠٨٦ تربينا ش م م

 RR٢٠٩٩٢٠٨١٠LB ٨١٤ شركة اتكو ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٧١٥٠LB ٨١٤ شركة اتكو ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٠٧٥٢LB ٤٠٠١ لالشركة الصناعية المتحدة ش.م.

 RR٢٠٩٩٢١٦٨٧LB ١١١١٨ الشركة الدولية العامة لالستشارات ش.م.ل "كوجيك"

 RR٢٠٩٩٢١٧٢٧LB ١٣٩٩٣٢ مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

 RR٢٠٩٩١٥٤٥٧LB ١٩٠٨٣١ OCEANE S.A.R.Lاوسيان ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٧٥٨٥LB ٢٤١٧٤٢ شركة المصباح للتجارة ش.م.م

TOP ELECTRONICS & GAMES ٢٤١٩٤٨ لصاحبها عبد الرحمن كعكاني RR٢٠٩٩٢١٣٢٠LB 

T.K.M CONSULTING ٢٤٥٤٢٥ ش.م.م RR٢٠٩٩٢١٣٤٧LB 

 RR٢٠٩٩١٩٣٦٥LB ٢٥٥٨٩١ اسماعيل نور الدين ابو حمدان

A&M AUTO CENTER-LEBANON (مصطفى موسى محمد علي) ٢٥٩٥٢٤ RR٢٠٩٩١٩٤١٤LB 

 RR٢٠٩٩١٩٥١٦LB ٢٦٧٧٥٢ .مالشرق االوسط للتوريدات الصناعية ش.م

 RR٢٠٩٩١٨٦٨٨LB ٣٠١٤٥٩ مؤسسة موسى للكهرباء العامة (لصاحبها شريف محمد موسى)

 RR٢٠٩٩٢٢٣٦٠LB ٣٠٢٧٠٦ أحمد مصطفى موسى

 RR٢٠٩٩٢٢٣٢٥LB ٣٠٤٣٣١ مالك محمد العيسى

 RR٢٠٩٩٢٢٣١١LB ٣٠٥٥٠٤ محمد احمد يحي كريم

 RR٢٠٩٩٢٢٢٨٥LB ٣٠٦٤٠٧ احمد سليم محمد عدنان السعيد

 RR٢٠٩٩٢٠٩٣٩LB ٣٣١٣٠٤ عريس للتصميم والديكور ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٢٢١٠LB ٥٣٦٤٣٢ جان الياس خلوف

 RR٢٠٩٩٢٠٩٧٣LB ٥٤٤٤٥٠ راوية فكتور االسطا

 RR٢٠٩٩٢٢١٥٢LB ٥٧١٩٣٤ دار الكترونيكس/مروان صابر درويش

 RR٢٠٩٩٢٢١٠٤LB ٧٣٠٨٦٤ جورج ملحم نجم
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 RR٢٠٩٩١٩٨٩٥LB ١٢٣٥٥٨٩ خلدون محمد محمد

 RR٢٠٩٩١٧٢٧١LB ١٢٦١٢١٩ سليمان رحيل الخلف

 RR٢٠٩٩٢٢٦٣٤LB ١٢٦٥٨٥٨ وورلد ديراكت ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩٢٠٠٠١LB ١٢٨٣٢١٣ L.B.Maxشركة يوسف عمر اسعد وشركاه 

Kayal Group for Construction Equipment sarl ١٣٣٦٨٨٠ RR٢٠٩٩٢٠١٠٣LB 

 RR٢٠٩٩٢٠١٦٥LB ١٣٧٠٨٨١ شركة كوانتم كومباني  ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩١٩٣LB ١٣٨١٣٤٩ فاطمة احمد كريم

 RR٢٠٩٩٢٠٢٣٦LB ١٤٥٤٩٨٤ الميساء

 RR٢٠٩٩٢٠٢٦٧LB ١٤٩٣٠١٩ شركة تريديكس ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٠٢٨٤LB ١٥٦٣٣٠٢ سميح فايز قرحاني

 RR٢٠٩٨٧٨٩٠٠LB ١٦٢٣٨٩١ مؤسسة علي الصغير التجارية(علي عبد الصغير)

 RR٢٠٩٨٧٨٥٢٠LB ١٦٢٤١٥٦ جورج جوزيف داغر

H.H TRADING CAR S.A.R.L ١٦٤٢٥٤٤ RR٢٠٩٨٧٨٨٣٩LB 

 RR٢٠٩٩٢٠٣٢٤LB ١٧٣٥٦٢٥ آية للتجارة والشحن ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢١٦٦٠LB ١٧٤٠٤٦١ ميراي توما جزراوي

 RR٢٠٩٨٧٨٤٦٢LB ١٨٢٠٧٨٧ فضل محمد شكر

 RR٢٠٩٩٢٠٤٢٦LB ١٨٢٤٠٢٤ أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

 RR٢٠٩٩٢٠٤٦٥LB ١٨٦٤٨٩٩ نيمحمد خالد كسروا

 RR٢٠٩٩٢١٤٧٠LB ٢٠٢٨٣٨٨ جي تي لوجيك ش م م

 RR٢٠٩٩٢١٥٤٥LB ٢٠٦٢٥٦٦ شركة اليبكا لالستيراد والتصدير ش م م

 RR٢٠٩٨٧٢٩٤١LB ٢٢٢٨٩٥٠ بالل ونضال الجردي

 RR٢٠٩٩٢٢٤١٣LB ٢٢٦٨٩٩٧ شركة موسى وأبناؤه ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٢٤٦١LB ٢٢٧٦٦٦١ شركة بانوراما مكلس ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩١٩٩٤٤LB ٢٣٣٤٩٦٣ شركة ستيم ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٢٥٤٦LB ٢٥٠٢٤٠٩ غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR٢٠٩٩٢٠٦٢٠LB ٢٦٦٣٢٨٥ تكني تولز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٩٧٠LB ٢٧٧٢١٣٤ ملحم علي الشوباصي

 RR٢٠٩٩٢٠٠٤٦LB ٢٨٤٧٠١٢ شركة ر.دبليو.تي. ش.م.م

AMT GROUP ٢٩٧٥٤٢٤ .ش.م.م RR٢٠٩٨٧٥٥١٠LB 

 RR٢٠٩٩١٥٢٦٧LB ٣١٧٩٠٧٢ م.ب.ر غروب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩١٦٦٩٥LB ٣١٨٣٠٣٦ دانيال

 RR٢٠٩٩١٨٠٩٥LB ٣٢١٢٣٤٢ يازكو ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٧١٣٠LB ٣٢٥٧٧٦٧ الحايك للتجارة والمقاوالت

ALEX FOR PETROLEUM sarl ٣٢٧٤٩٤٨ RR٢٠٩٩١٧٠٠٢LB 

 RR٢٠٩٩١٧٠٥٥LB ٣٢٨٥٩٥٨ شركة برايم كاراج ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٥٥٨LB ٣٣١٩٦٧٤ يونايتد ديستربيوشن غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٩٣٨٦LB ٣٣٧٣٣٤٢ CTN - شركة كارول جرجس االسمر ترايدينغ ناتوورك 

 RR٢٠٩٩١٨١٤٤LB ٣٤١٦٥٢٣ تو ستوريز ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٧٢٣٤LB ٥٦١٠ شركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٥٠٩١LB ٢٩٧٩٢ مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR٢٠٩٩٢٦٦٢٢LB ٣٤٥٩٧ مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR٢٠٩٩٢٦٦١٩LB ٣٦٤١٣ صيدلية العناية (لميا الفوال)

 RR٢٠٩٩٢٧٤٦٩LB ٤٣٠٩٣ ليودميال تشينتسوفا

 RR٢٠٩٩٢٦١٩٩LB ٦٠٣٩٧ رفاعية للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٦٠٦٦LB ٧٧٨٥٤ س كاررنا سوي

 RR٢٠٩٩٢٧٥٩١LB ٨٠٨٨٩ كالن كالين (منى يوسف بيطار)

 RR٢٠٩٩٢٦٩٤٥LB ٨٢٠٩٧ المؤسسة المتحدة لاللمنيوم والستورات

 RR٢٠٩٩٢٦٩٣١LB ٨٢٥٧٩ شركة بكداش وبركة للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م
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 RR٢٠٩٩٢٦٧٩٠LB ٩٢٣٠٦ سبيعي بالست

 RR٢٠٩٩٢٦٧٧٢LB ٩٦٨٢٣ حبانيسمير الياس ميالد الر

 RR٢٠٩٧٩٧٢٠٨LB ١٠٩٢٢٢ شركة سيدرا بالست ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢١٧٩٢LB ١٥١٨٢٤ خضر محمد الحسيني

 RR٢٠٩٩٢٧٧١٦LB ١٦٤٣٣٧ مؤسسة مصطفى صالح الدين عضاضه

 RR٢٠٩٩٢٢٠٠٢LB ١٧٥٨٠٢ صيدلية متيرك

 RR٢٠٩٩٢٧٧٢٠LB ٢٢٣٥٠٢ اسامة محمد غالييني

 RR٢٠٩٩٢٥٣٩٧LB ٢٥١٨٦٧ ديما فايز معلوف

 RR٢٠٩٩٢٥٣٧٠LB ٢٥٦٣٨٩ مؤسسة هاني حيدر التجارية

 RR٢٠٩٩٢٢٢٩٩LB ٣٠٥٣٩٩ شركة دار المهندسين للتصميم واالستشارات ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٢٦٣LB ٥٦٩٢٨٩ بالل يوسف عنتر

 RR٢٠٩٩٢٣٢٥٠LB ٥٦٩٧٧١ علي محمد خروبي

 RR٢٠٩٩٢٣٢٣٢LB ٥٨١٤١٤ وليد محمد االحمد

 RR٢٠٩٩٢٢٠٥٥LB ٨٨٩٥٥٤ (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

 RR٢٠٩٩٢٢٠٣٣LB ٩٣٢٢٠٩ شركة ووتر كير انترناشيونال ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٦٢٧٣LB ١٠٩٦٢٤٨ LA LAUNA  - فيصل خلف وشركاه  - اللونا 

 RR٢٠٩٩٢٦٣٩٢LB ١١٧٨٦٩٤ سيمون قبالن مسعد فارس

 RR٢٠٩٩٢٥٩٠٥LB ١١٨٤٤١٨ مظلوم لالكسسوار والسيارات

 RR٢٠٩٩٢٥٩٩٨LB ١٢١٥١٣٣ بي كونتراكتينغ انجينييرز (باسل طوني بعقليني) بي اند

 RR٢٠٩٩٢٥٩٥٣LB ١٢٢٥٠١٨ انتركو ش.م.م-المؤسسة العالمية للتجارة والصناعة 

 RR٢٠٩٨٧٧٧٩٣LB ١٣٨٩٦٢٦ ك فور ترايدنغ كومباني

 RR٢٠٩٩٢٠٢٩٨LB ١٦٢٤٣٣٦ حسين احمد رايد

 RR٢٠٩٩٢٠٣٥٥LB ١٧٤٧٤٦١ اعماد الرواس لبيع السيارات وتأجيره

 RR٢٠٩٩٢١٤٩٧LB ١٩٩٦٦١١ شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

 RR٢٠٨٦٠٣٨٦٩LB ٢٠١٥٤٥٩ شركة جي اش ام غروب ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٢٤٧٥LB ٢٢٨١٩٨٠ الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR٢٠٩٨١١٣٢٤LB ٢٣٤٨٨٨٦ شركة ابناء علي زعني للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR٢٠٩٩٢٣٦١٢LB ٢٣٦٨٤٢٣ بيروتي كونتركتور ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٥٦٨٩LB ٢٥٠٠٠١٨ شركة الفندقية ال مارينا فيوز ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٦٣٤٢LB ٢٥٠٨١٦٨ شركة ديز جبيل ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩٢٥٧٢٩LB ٢٥١٩٧٢٤ A.H.H .S.A.R.Lشركة 

 RR٢٠٩٩٢٠٦١٦LB ٢٦٦٤٨٤٤ كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٠٥٧٦LB ٢٦٧٦٢٤٢ فودكلت ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٦٥٩٦LB ٢٦٧٧٤٢١ تمبو جالس ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٦٥٧٩LB ٢٦٧٩٥٤٧ تيكتس الب ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٦٥٦٥LB ٢٦٨١٠٧١ رحال لالستشارات ووساطة التامين ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٦٥١٧LB ٢٦٨٨٣٦٩ ساسين نقوال للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٦٤٠١LB ٢٧٠٠١١٣ عبير حسين زغيب

 RR٢٠٩٩٢٦٣٧٥LB ٢٧٢٤٥٨٢ محمد شاكر سهيل القواس

 RR٢٠٩٨٧٥١٢٦LB ٢٧٨٦٦٩٧ غرين كول ش.م.م

ZAC Tech Innovative Solutions ٢٨٢٨٧١١ RR٢٠٩٩٢٥٣٢١LB 

 RR٢٠٩٨٦٥٦٧٦LB ٢٨٣٩٨٦١ شركة م.ق.الين التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٣٤٨LB ٢٨٥٣٩١٩ شركة ميلينيوم للمنتوجات الورقية ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤١٣٦LB ٢٨٧٥٨٨٣ حداد موتورز

 RR٢٠٩٨٦٧٢١٨LB ٣٠١٦١٩٧ أي تي أس ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩٢٥٤٣٧LB ٣١٦٥١١٦ B-Lectualلكتشوال ش.م.م. -بي

 RR٢٠٩٨٧٥١٩١LB ٣٢٥١٧٢٤ صندقلي تريدينغ

 RR٢٠٩٩١٦٩٥١LB ٣٢٦٠٧٢٩ شركة ام جورج ش م م



٥ 

 RR٢٠٩٨٧٣٦٩٠LB ٣٤١٧٧١٩ راوول وليم الخوري

 RR٢٠٩٩٣٠٢٦٤LB ٣٤٢٧٥٥٤ ركة تراكيتنا للتجارةش

 RR٢٠٩٩٢٥٣١٨LB ٩٩٦٤ سافانا كونستراكت ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٦٦١LB ١١٩٩٦ بنتكس ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٥٨٧LB ١٣٠٩٢ الشركة الصناعية التجارية المحدودة في لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٥٧٣LB ١٣١٠٦ شركة جاما التجارية

 RR٢٠٩٩٢٦٧١٥LB ٢١٦٦٦ التجارةمؤسسة بيار ياغي للتعهدات و

 RR٢٠٩٩٣٠٤٥٤LB ٣٨٢٩٨ ثروت يوسف حديب

 RR٢٠٩٩٢٦٠٧٠LB ٧٧٩٠٧ زياد ابو الحسن

 RR٢٠٩٩٢٧٦٠٥LB ٨٣٩٧٧ مطبعة المتن الحديثة  نصور وشركاه

 RR٢٠٩٩٢٨١٣٨LB ٢٣٢٣٤١ شركة مهدي عبد هللا وشركاه

 RR٢٠٩٩١٩٢٧٢LB ٢٥٢٩١٤ خالد محمد المهتدي

 RR٢١٠٥٢٤٨٨١LB ٢٧٥٢٣٨ جنباشيانهمبرسوم اكوب 

 RR٢٠٩٩٢٨٢٥٧LB ٢٨٧٨٦٠ سلطانة ابراهيم البرجي

 RR٢٠٩٩٢٣٤٩٨LB ٣٤٣٠٣٥ محمد احمد خلوف

 RR٢٠٩٩٢٣٤٦٧LB ٣٧٨٦٢١ مؤسسة خاتون التجارية ( فاطمه محمد خاتون )

 RR٢٠٩٩٢٣٤١٩LB ٤٠٠٢١٩ الياس جورج بدور

 RR٢٠٩٩٢٢٩٣٠LB ٦٦٥٩٣٠ احمد ابراهيم غنيم

 RR٢٠٩٩٢٨٤٥٥LB ٦٧٨٥٥٧ نان فؤاد ابو ضرغمعد

 RR٢٠٩٨٧٩٥٩٥LB ٧٠٠٣٥٨ خالد الصمد للتجارة

 RR٢٠٩٩٣٠٥٢٥LB ١٠٤٤٧٩٥ نبيل محمد فاروق زويا - مؤسسة نبيل زويا للتجارة العامة 

 RR٢٠٩٩٢٦٢٥٦LB ١٠٩٥٥٦٤ جناكو

 RR٢٠٩٩٢٨٦٤٥LB ١٠٩٥٥٦٤ جناكو

 RR٢٠٩٩٢٦٢٤٢LB ١١٣٩٩٩٥ شركة بيتش مديكال ش.م.ل

 RR٢٠٩٩٢٥١٨٠LB ١٢٠٠٨٤٥ وليد فهد غنيم

 RR٢٠٩٩١٩٨٨٧LB ١٢١٧١٩٢ بيفاتك انترناسيونال ش.م.ل

 RR٢١٠٥٢٤٧٧٦LB ١٣٨١٣٣٠ عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR٢١٠٥٢٤٧٨٠LB ١٣٩١٧٦٨ يوسف علي قطايا

 RR٢٠٩٩٢٠٢٠٥LB ١٣٩٣٠٥٩ محطة روبير فرنجية

 RR٢٠٩٩٢٩٠٦٢LB ١٥٢٦٩٧٨ ش.م.م الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة

 RR٢٠٩٩٢٩١٦٤LB ١٧٦٨٣٣٩ شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٣٧١LB ١٧٧٨٣٧١ شركة الشيخ للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٤٦٠LB ١٩٣١٤١٥ ناجي فوزي عبود

 RR٢٠٩٩٢٧٩٣٧LB ١٩٣٩٥٦٤ وود بروكات ش م م

 RR٢٠٩٩٢٨٩٤٦LB ١٩٩١١٤٢ هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٩١٨١LB ٢٠٢٢٣٧٢ شركة الهراوي للخدمات العامة ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٩٢٢١LB ٢١١٠٥٦١ شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR٢٠٩٩٢٩٥٥٨LB ٢١٦٢٦٣٦ مؤسسة فايز عبد الكريم المحمد

 RR٢٠٩٩٢٩٦٨٥LB ٢٣٨٦٨٠٠ معلوماتية غروب ش م م

 RR٢٠٩٩٢٩٦٩٤LB ٢٣٩٠٠٥١ شركة اكومار لبنان ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٣٧٣١LB ٢٣٩١٤٥١ المالك للتجارة العامة ( صالح محمد جميل الموسوي )

 RR٢٠٩٩٢٣٩٣٥LB ٢٤٣٠٤٨٥ احمد حميد محمد

 RR٢٠٩٩٢٩٧٥١LB ٢٤٣٧١٠٩ شركة كيدز ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٩٩١٥LB ٢٤٦٦٣٢٧ الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤٣٤٣LB ٢٤٧٣٥١٥ شركة تيك انترنلشيونال غروب ش م م

 RR٢١٠٥٢٤٨٣٣LB ٢٥٠٢٥٨٩ شركة سرفيسز اند مور ش م م

 RR٢٠٩٩٢٨٧٣٩LB ٢٥٣٤٨٣٥ اللطيف للتجارة العامة

 RR٢١٠٥٢٤٨٤٧LB ٢٥٥٧٧٨٠ الؤلؤة العالمية ش.م.م



٦ 

 RR٢٠٩٩٢٧٨٧٠LB ٢٥٧٣٦٠٠ جويا للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٥٧٥٠LB ٢٦١٣٨٦١ بيوتي ايماج باي مايا ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٨٦٧LB ٢٦٥٧٨٤٣ شربل رزق هللا

 RR٢٠٩٩٢٦٤٧٧LB ٢٧٠٥٦٦١ محمود حسين شبلي

 RR٢٠٩٩٢٦٣٦١LB ٢٧٢٠٤٠١ دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR٢١٠٥٢٤٨٥٥LB ٢٧٨١١٦٩ بيار بولس الخوري

DPY SARL ٢٨٦٧٢٨٤ RR٢٠٩٩١٨٧٤٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٥٥٠٦LB ٢٩٦٦٣٩٩ وورلد وايد واغن ش م ل

 RR٢٠٩٩١٧٩٧٤LB ٣١٦٤٤٠٩ نان وفن اكسبرت ش.م.م.

ARWAD COMPANY FOR TOURISM PROJECTS sarl ٣٢٦٧٩٠٠ RR٢٠٩٩١٦٩٨٢LB 

 RR٢٠٩٩١٨٤٦٧LB ٣٣٠٧٧٤٤ شركة رؤيا ش.م.م

TOP SECRET S.A.R.L ٣٣٧٥٠٣١ RR٢٠٩٩٣٠٢٢٠LB 

 RR٢٠٩٩٢٥٨٩٦LB ٣٣٨٧٨٣٦ أم & أم ش م م

 RR٢٠٩٩٣٠٢٣٣LB ٣٤١١٩٩٥ Elevator -اليفايتور 

  


