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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

 RR٢٠٩٩٢١٨٣٢LB ١٦١٢٤٥ مؤسسة اليسر

 RR٢٠٩٩٢١٨٤٦LB ١٦١٤٥٩ عصام علي عماد الدين الددا

 RR٢٠٩٩٢١٩٤٨LB ١٦٨٣١٩ محالت كان زمان (ت . ب )

 RR٢٠٩٩٢١٩٧٩LB ١٧٣٥٧٧ ابناء محمد علي البابا

 RR٢٠٩٩٢١٩٨٢LB ١٧٣٦٧٣ جاد للمياه

 RR٢٠٩٩٢١١٧٤LB ٢٠٤١٩٩ مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR٢٠٩٩٢١١٨٨LB ٢٠٦٠٦٤ شركة زغيب للتجارة والمقاوالت

 RR٢٠٩٩١٧٤٤٤LB ٢٣١٨٦٦ الشركة االهلية للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.ل ناتكو

 RR٢٠٩٩١٧٤٦١LB ٢٣٣٥٢٧ جمركية(حيدر نصوحي حيدر)مكتب حيدر لتخليص المعامالت ال

 RR٢٠٩٩٢١٢٨٠LB ٢٣٥٦٥٦ نادين انطوان لبكي

 RR٢٠٩٩١٩٠٩٦LB ٢٤٤٥٨٢ جهاد عبد الرؤوف درويش

 RR٢٠٩٩١٩١٠٥LB ٢٤٤٨٧٩ شركة نيو شيخ موسى

 RR٢٠٩٩٢١٣٣٣LB ٢٤٥٧٩٥ جوزيف كيفورك ارويان

 RR٢٠٩٩٢١٤١٨LB ٢٤٨٠٠٨ دامرجي لتاجير السيارات

 RR٢٠٩٩١٩٣٠٩LB ٢٥٣٢٦١ نقليات مارون مطر ( مارون عبد هللا مطر )

 RR٢٠٩٩١٩٣٣٠LB ٢٥٥٧٢٣ موسى نايف ضيا

 RR٢٠٩٩١٩٣٨٨LB ٢٥٦٥٢٣ باسم محمد انور المزيك

 RR٢٠٩٩١٩٤٧٦LB ٢٦٢٢٧٤ مكتب جو طعمة للهندسة والديكور والمفروشات

 RR٢٠٩٩١٩٦٨٣LB ٢٩٣٦٦٩ فارس ابراهيم داغر

 RR٢٠٩٩٢٠٨٥٤LB ٣٠٧٥٧٧ ستيكالجنوب بال

 RR٢٠٩٩٢١٦٣٩LB ٤٧٤٦٩٢ شركة غاناش شوكوالتيه ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٢٢٣٧LB ٥٣٨١٧٤ رشاد اسعد نجيم

 RR٢٠٩٩٢٢١٨٣LB ٥٦٩٢٩٨ علي محي الدين بوجي

 RR٢٠٩٩٢١٠٢٤LB ٥٧٩٩٥٠ شركة بهنوش لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٢١٣٥LB ٦٠٧٥٦٦ Autohaus of Lebanonأوتوهاوس أوف ليبانون  

 RR٢٠٩٩٢١١٠٩LB ٦٢١٣٢٤ مروان نعمة هللا الحايك

 RR٢٠٩٩٢٢٠٧٨LB ٧٨٩٠١٧ حنا فارس يونس

 RR٢٠٩٨٧٩٧٢٩LB ٨٣٠٣٤٣ مؤسسة رامية التجارية(لصاحبها سعيد امين صالح)

 RR٢٠٩٩٢٢٠٤٧LB ٩٢٠١٣٢ شركة نورد وود ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٨٢٥LB ٩٤٤٥٩٥ مؤسسة التطور(لصاحبها عبد موسى فران)

 RR٢٠٩٩٢٢٠٢٠LB ٩٨٠٥٠٦ ؤسسة مفيد االشقر التجارية (مفيد محمود االشقر)م

 RR٢٠٩٩٢٠١٢٥LB ١٣٤٣٣٨٧ شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩١٥٨LB ١٣٤٨٩٤٠ يونيما ش.م.م.

PRO-BEST.TRADING (عدنان حسن الخطيب ) ١٤١٤٦٣٣ RR٢٠٩٩٢٠٢١٩LB 

  الجمهورية اللبنانية
  الماليةوزارة 

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨٧٨٩٩٢LB ١٥١٨٧٢١ محمد رضا  حمود )المساعد للعالقات والخدمات العامة ( زياد  

 RR٢٠٩٨٧٨٧٨٥LB ١٦٩٥٧٠٦ مؤسسة عكوش للمعدات (حسن امين عكوش)

 RR٢٠٩٩٢٠٣٧٢LB ١٧٧٣٧٢٧ ميتا غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٠٣٨٦LB ١٧٨٤٥٤٣ شركة باج ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٥٧٢LB ١٧٩٠٤٩١ شركة زغيب تريدينغ ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٠٤٠٩LB ١٧٩٦١٦٦ مصطفى عبده للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٠٤٤٣LB ١٨٣٥٩٩١ شيالكس انك ش م  ل

 RR٢٠٩٩٢٢٣٩٥LB ٢٢٦٧٨٥٤ فوزي االسمر

 RR٢٠٩٩٢٢٤٠٠LB ٢٢٦٧٨٦١ عواد كوم تريدينغ

 RR٢٠٩٩٢٢٤٩٢LB ٢٢٩٣٧٢٨ شركة فارس اخوان واوالدهم ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٢٦٦٥LB ٢٣٠٠٩٣٣ آرت ميتال ش.م.ل.

 RR٢٠٩٩٢٠٥١٤LB ٢٦٨٥٤٩٥ فرع شركة اجنبية-ؤوليةستانيلوف الفردية المحدودة المس

 RR٢٠٩٩٢٠٦٨١LB ٢٧٠٤٥٦٨ هانديكو ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٧٥٠٧LB ٢٨١٨٦٣٣ نعمة وشركاه للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٠٨٧LB ٢٩٥٢١٨٠ سوديست ش م م

 RR٢٠٩٩١٨١٥٨LB ٣٠٠٣٤٦٥ سالكو ش م م

new net technology sarl ٣٠٣٥٠١٢ RR٢٠٩٨٦٨٨١٤LB 

 RR٢٠٩٨٧٥٨٤٦LB ٣٠٧١٠٦٣ ترايد كونسالت ش.م.ل

 RR٢٠٩٩١٧٩٢٦LB ٣١٣٣٧٤٢ مارغاريتا ش.م.م.

 RR٢٠٩٩١٧٩٦٥LB ٣١٥٤١٣٤ أن تي هايتك  ش . م. م.

 RR٢٠٩٩١٨٣٧٩LB ٣١٧٣٠٦٢ برونو طالل زهر

N.G.N.O SAL ٣١٨٨٠٥٦ RR٢٠٩٩١٦٧١٣LB 

 RR٢٠٩٩١٨٤١٩LB ٣٢١٩٣٥١ كليير فورس

 RR٢٠٩٩١٦٧٢٧LB ٣٢٣٦٣٦١ .مشركة مطر و شركاه ش.م

٣٦٠DEGREES SARL ٣٣٧٤٧٠٥ RR٢٠٩٩١٧٨٨٦LB 

 RR٢٠٩٩١٩٠٦٥LB ٣٤٧٣٨٧٤ انيس امين الجردي

X-PERTS Providers SAL ٣٣٤١ RR٢٠٩٨٧٦٥٩٤LB 

 RR٢٠٩٨٦٦٢٠٩LB ٤٦٩٥ شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٤٨٧١LB ٨٣٠٥٢ سوبر ماركت كسروان

 RR٢٠٩٩١٥١٣٤LB ١٥٠٥٢٣ معمل وليد بصبوص

 RR٢٠٩٨٧٣١٧٣LB ٢٢٤٢١٧ شركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٣٢٢٧LB ٢٣٠٤٩٠ الشركة العالمية لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١٢٨٨٥LB ٢٤٩٦٥٧ مؤسسة سعيد عفيف سويد التجارية

 RR٢٠٩٨٧٤٨١٠LB ٢٥٩٠٥٨ سيكيوريتي اند سرفيسز س.ا.س

 RR٢٠٩٨٧٦٥٣٢LB ٢٦٢٧٨١ في . دي . كوم ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٥١٥LB ٢٨٧٨٦٠ سلطانة ابراهيم البرجي

 RR٢٠٩٨٦٥٥٤٣LB ٣٧٧٨٧٣ شركة الروضة التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٢٠٤٤LB ٦٥٦٢٩٨ سلطان ابراهيم الحسن

 RR٢٠٩٨٧٩٧٩٤LB ٨٩٥٠٤٠ عباس محمود منصور

 RR٢٠٩٨٨٠٠٣٨LB ١٣١٥٦٤٢ مؤسسة ابو رياض التجارية (لصاحبها محمد رياض الطحش )

 RR٢٠٩٨٧٨٩٨٩LB ١٥٢٨٨٧٠ محمد فاروق الكردي

 RR٢٠٩٨٧٨٩٦١LB ١٥٣٩٦٦١ مؤسسة سحر التجارية  ( علي حسين زيتون )

 RR٢٠٩٨٧٨٩٢٧LB ١٦١١٣٢٣ مهندسون استشاريون ش.م.م - الند 

 RR٢٠٩٨٧٨٥٩٥LB ١٧٨٩٤٧٩ روليكو ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٨١٧٥LB ١٩٣٨٤٢٩ انتر كازا ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٨١٥٣LB ١٩٤١١٣٩ Beirut Sway Groupن قادري وسمر هرموش وشركاؤهم شركة شيري

 RR٢٠٩٨٧٢١٦٤LB ٢١٤٨٨٨١ بودي للتجارة (حسن عبد الرحمن ازمرلي)

MAWAD FIXMAT SARL ٢١٩٥٧٢٤ RR٢٠٩٨٧٢٤٨٧LB 
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 RR٢٠٩٨٧٢٩٣٨LB ٢٢٢٩٣٨٠ FANTASTIC WORLD S A R Lشركة 

 RR٢٠٩٨١٢٥٣٧LB ٢٢٣٥٩٧٠ شركة مايس ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٣٠١٠LB ٢٢٤٠٥١٦ اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٦٠١٦LB ٢٣٤٢٥٥٧ شركة عقيقي غروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٦٤١٣LB ٢٥٠٢٤٠٩ غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR٢٠٩٨٧٦٢٦٨LB ٢٥٣٤١٤٦ سويت شوغار ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٢٠٦LB ٢٥٥٤٥٧٢ شركة كسار أخوان للمقاوالت ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦١٢١LB ٢٥٨٩٩٠٥ ادونيس ستيل (ارزه نعمه مخول)

 RR٢٠٩٨٧٩٣٧٠LB ٢٦١٢١٦٣ طيبة للتجارة والمقاوالت ( قاسم محمد شحيمي)

 RR٢٠٩٨٧٧٩٦٦LB ٢٧٧١٧٩٣ اللبنانية لتنمية االعمال الدولية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٥١٥LB ٢٨٠٧٥٣٠ شركة الكس ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٧٤٥٣LB ٢٨٢٦١١٨ لمقاوالت (توصية بسيطة)االتحاد الخليجي اللبناني للتجارة وا

 RR٢٠٩٨٧٧٣٩٦LB ٢٨٣٣٠٠٤ مؤسسة منصور نمر التجارية

 RR٢٠٩٨٧٣٩٢٠LB ٢٨٤٣٥٨٣ تفاصيل ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٣٢٥LB ٢٨٤٤٦٩٠ شركة فاميلي صن شاين ش م م

 RR٢٠٩٨٧٧٣٣٤LB ٢٨٥١٤٧٤ والكمان ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٢٠٠٥LB ٢٨٧٠٤٤٤ المعادن الصناعية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٣١٧LB ٢٨٧٢٣٢٥ فادوز ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٧١٦١LB ٢٩٠٦١٠٨ فاتن ميشال ناضر النصير

 RR٢٠٩٨٧٣٧٢٦LB ٢٩٣٢٩٢٦ فرانشايز ريتايل كونسبت ش م م

 RR٢٠٩٨٧٧١٠٠LB ٢٩٤٣٨٠٢ شركة سرحان للمحروقات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧١٢٧LB ٢٩٤٤٧٣٩ شركة إتعّرف ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٦٩٧٤LB ٢٩٨٣٣٤٣ ات)محمد رياض كنعان (موقف سيار

 RR٢٠٩٨٧٦٧٢٢LB ٣٠٠٦٥٩٨ جاكلين انطوان مسعود منصور

 RR٢٠٩٨٧١٥١٨LB ٣٠١٥١٥١ ايت سنشاين ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٦٨٣٨LB ٣٠١٦٥٩٣ بانكروب سباليز& سيرفيسز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٣٧٨٨LB ٣٠٢٩٥٤٧ شركة تكنيكل بلدرز سوليوشن ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٥٧٣٥LB ٣٠٤٩٣٥٦ م.فايف ستارز للتجارة والتموين ش.م.

THE HAUS SAL ٣٠٥٤٢٧٤ RR٢٠٩٨٧٢٧٠٣LB 

 RR٢٠٩٨٧٣٨٥٩LB ٣٠٥٩٤٣٠ غاليا ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٢٨٣LB ٣٠٧٩٤٠٨ شركة باو ش.م.م.

RHA COMPANY S.A.R.L ٣١٨٣٨٨٣ RR٢٠٩٨٦٥٣٣٦LB 

 RR٢٠٩٨٧١٨٤٤LB ٣٢٣٨٧٨٤ شركة انا ماري ش م م

TOUCHDOWN INVESTMENTS SARL ٣٢٩٤٠٠٢ RR٢٠٩٨٧٢٧٨٢LB 

 RR٢٠٩٨٦٨٣٨٥LB ٣٣٠٨٨٨٠ بروبرتي انسايدر ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٣٤٥١LB ٣٣١٤٤١١ اتش اس اي ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٣٤٦٥LB ٣٣٤٣١١٦ صيدلية دانا

 RR٢٠٩٨٧٥٢٤٥LB ٣٣٩٨٣١٠ شوكوالت اند سانشاين ش م م

 RR٢٠٩٨١٣٢٦٨LB ٢١٧٧٣١ مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR٢٠٩٨٦٥٣٨٤LB ٣٢٠٣٣٨٢ نوراي ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٦٥٩٠٦LB ٢٢١٧٤٢٦ شركة قبالن غروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٨١٣٩LB ٣٣٣١٣٠١ اليف فتنس اشرفيه ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٤٧٩LB ٢٢٢٦٦٣٨ محمد سليم زيباره

 RR٢٠٩٨٦٩٧٧٠LB ٣١٩٢٥٩٥ مطر لتوزيع المحروقات ش.م.م.

RITA S S.A.L ٣٣٨٣٢٠٥ RR٢٠٩٨٧٠٨٧٠LB 

 RR٢٠٩٨٧٠٩٢٣LB ٣٢٥٩٦٣٩ هوسب انك ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٠٩٩٩LB ٣٢٠٧٨٤١ المجموعة اللبنانية المتحدة ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٧١٠٩٨LB ١١٧١٠١١ فوكسي ميتال (فؤاد حسن شحرور)
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 RR٢٠٩٨٧١٩٤٦LB ٢٩٣٦١١٨ ديبي آر ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٠٩٣LB ٢٩٩٩٤٧٩ هوسبيكو ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٢٣٩٩LB ٢١٤٤٠١٦ غلوبل اي ل ت سوليوشينز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٢٤٢٥LB ٢١٨٣٤٠٠ حمد سمير هاشمم

 RR٢٠٩٨٧٢٤٥٦LB ٢١٩٢٣٦٣ ش.م.ل ١سام سوب 

 RR٢٠٩٨٧٢٥١٣LB ٢٢٠٢٥٢٩ جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

ECLECTIC S.A.L ٣٢٧٦٤٠٧ RR٢٠٩٨٧٢٥٣٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٢٥٤٤LB ٣٢٨٤٩٧٩ MERCATINO S.A.Lميركاتينو ش.م.ل 

 RR٢٠٩٨٧٢٦٨٥LB ٣٠١٧٦٠٣ لدنغكيوارد غروب ش م ل هو

POSITIVE PLASTICS SAL ٢١٩٧٤٣٩ RR٢٠٩٨٧٢٨٩٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٣١٤٢LB ٢٢٠٥٢٠ ثري أف ليبانون ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٣٤٨٢LB ٢١٩٦٤٨ وايت ليلى ( محمد رمضان السيد )

 RR٢٠٩٨٧٤٠٦٣LB ٢٩٦٥٩٢٧ كالين ش م م

 RR٢٠٩٨٧٤٤٨٨LB ٣١٩٧١٦٠ KH-GROUPعزو وشركاه للتعهدات  

 RR٢٠٩٨٧٥٣٣٣LB ٢٨٥٨٢٦٣ سمارت بزنس سولوشنز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٥٧٢٧LB ٣٠٤٦٢١٠ شركة الوى كو (توصية بسيطه)

L’ATELIER DU MIEL SARL ٢٥٥٤٥٤١ RR٢٠٩٨٧٦٢١٠LB 

 RR٢٠٩٨٧٦٩٣٠LB ٢٩٧٧٨٨٨ لو غرونييه دو في ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٩٥٧LB ٢٩٧٩٨٧٣ شركة جعفر درويش لتجارة االقمشة ش.م.م.

PARTNERS SARL ٢٩٥٠٧٩٣ RR٢٠٩٨٧٧٠٧٣LB 

 RR٢٠٩٨٧٧٢٤٦LB ٢٨٧٦٨٦٤ سي كاي سوليوشنز ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٧٥٥٥LB ٢٧٩٨٥٤٢ نيترو ش م م

 RR٢٠٩٨٧٧٥٧٢LB ٢٧٩٩٠٥٦ شركة قيصر كونترولز ش م م

 RR٢٠٩٨٧٧٨٦٤LB ٢٢٧٣٦١ لصاحبها احمد عبد القادر المعاز WORLD CASTالعالمية للبث 

 RR٢٠٩٨٧٨٠٠٣LB ١٩٨٣٨٢٣ ارات ش.م.مفانتج لتأجير السي

 RR٢٠٩٨٧٨٠٣٤LB ١٩٧٠١٤٤ شركة سعد غروب للتجارة ش م م

 RR٢٠٩٨٧٨١٨٤LB ١٩٣٤٠٩٩ الفيحاء للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٧٨٢٦٩LB ١٩٠٠٠٢٩ شركة بروفيسيونال برينتينج سرفيس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٨٣٢٦LB ١٩١٥٥١٨ شاديكو

 RR٢٠٩٨٧٨٦١٨LB ١٧٩٢٩٢٤ او بي وان ك ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٨٧٩٩LB ١٦٧٤٩٤٠ شركة كونسبتا ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٨٨٥٦LB ١٦١٦١٩٠ الرضا للتجارة العامة (احمد ابو غالي )

 RR٢٠٩٨٧٨٩١٣LB ١٦٠٦٧٢٢ شركة كاكس  ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٠٢٦LB ١٤٨٨٥٩٧ فولينغ ستار برودكشنز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٠٨٨LB ١٤٦٦٩٧٢ شركة آي دي أند سي ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٩١٠٥LB ١٤٦٤١٧٧ للتجارة ش.م.مرحباني 

 RR٢٠٩٨٧٩٤٤٥LB ٣١١٦٩٩٥ راس بيروت ش م ل ٨٤٢

 RR٢٠٩٨٧٩٤٨٥LB ٧٢٥٦٨٥ جورج انطوان نخول

 RR٢٠٩٨٧٩٥٦٠LB ٧٨١٠١٨ ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR٢٠٩٨٧٩٦٦١LB ٨٠٨٨٢٣ خاجيك ساموئيل قرة كوزيان (ورثة)

 RR٢٠٩٨٧٩٧١٥LB ٨٢٨٥٧٠ فالنتين ابي راشددبرالين جان فالنتين 

 RR٢٠٩٨٧٩٧٤٦LB ٨٦٢٢٣٩ ابراهيم محمد النصرة- الرضا 

 RR٢٠٩٨٧٩٧٨٥LB ٨٨٧١١٢ شركة الناهد للتغذية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٨٠٣LB ٩٣٨٠٥٩ جان محسن غالب

 RR٢٠٩٨٧٩٩٢٢LB ١٠٢٨٩٩١ عزام عبد الرزاق قاسم

 RR٢٠٩٨٧٩٩٤٠LB ١٠٠٢٣٤٢ آرت أند ديزاين ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٩٦٧LB ١٣٣٧٣٩٩ cuisine du mondeكويزين دي موند ش م م 

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلفيه) ١٣٢٠٣١١ RR٢٠٩٨٨٠٠٤١LB 
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FANCY TRAVEL S.A.R.L ٣٥٨١٧٦١ RR٢٠٩٩١٥١٢٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٦٦٩٦LB ٤٧٠ الشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٠٤٧LB ١٩١٥ شركة ادارات مانجمانت ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٦٦٤٨LB ٢١٣٨ شركة كلينرجي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٦٣٤LB ٢٢١٢ شركة سنتر اندكرونولوجي اند متابوليزم ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٠٤٩LB ٧٤١٨ تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٤٩٥٦LB ٧٨٥٥ شركة اسكو لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥٧٢٠LB ٩٣٤٢ شركة ابناء محي الدين عالء الدين ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٨٥٦٥LB ١٢٠٨٤ شركة فير فيلد ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٤٨٣٠LB ٦٩٣٥٦ بيت التاج للتجارة

 RR٢٠٩٨١٢٩٨٢LB ١١٧٠٨٣ سيديكو ش.م.م - الشركة الدولية للتجارة 

 RR٢٠٩٨٦٣٥٤٢LB ٢٤٦٦٧١ كميل انطوان ابي خليل مخلص بضائع مرخص

 RR٢٠٩٨٧٦٥٤٦LB ٢٥٨٠٦٧ مارين شيبغ اكسبرس

 RR٢٠٩٨٧٩٥٣٩LB ٧٦٧٩٠٠ حمود عودةعلي م

 RR٢٠٩٨٧٩٦٧٥LB ٨١٤٣١٠ IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.Lامبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٤٧٧LB ٨٥٢٢٥٩ مؤسسة عبد الرحيم عبد هللا للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٧٩٨٦٥LB ٩٦٩٦١٤ انترناسيونال سايفتي ترايدينغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧١٩٢٩LB ١١٧٨٢٧٨ ماري امين عيسى السمراني

 RR٢٠٩٨٧٠٣٤٠LB ١٢٨٤٠١٦ ام اند اي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩٢١٦LB ١٣٨٧٠٣٥ شركة اسماعيل التجارية

 RR٢٠٩٨٧٩٠١٢LB ١٥٢٦٩٧٨ الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٨٧٠٦LB ١٧٥٣٠٠٤ كافيكا

 RR٢٠٩٨٦٩٨٨٥LB ١٧٦٥٧١٢ امفيبول ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٩٥٨٠LB ١٨١٢٠٦٣ COVER PLUS SARLم.م كوفر بالس ش.

 RR٢٠٩٨٧٨٤٢٨LB ١٨٤٤٧٨٨ PINOSشركة 

 RR٢٠٩٨٧٨٢٥٥LB ١٩٢٢٣٤٣ ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR٢٠٩٨٧٨١٢٢LB ١٩٥٤٨٥٠ شركة اي ديجيتس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٩٨٣LB ١٩٩٤٧٥١ شركة منتوجات الخير للصناعات الغذائية ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٥٥٤LB ٢٣٨٤٧٢٦ يبنغ ش م ممارين ترانسبورت ش

 RR٢٠٩٩١٥٠٥٠LB ٢٥٦٥٦٦٧ ميديا النس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٣١٤LB ٢٧٦٠٧٦٣ ش م م ٤شاد 

 RR٢٠٩٨٧٧٦٤٣LB ٢٧٧٦٩٩٣ مصطفى زكريا كنعان

 RR٢٠٩٨٧٧٦٣٠LB ٢٧٧٩٤٩٧ محمد مصطفى ابو زينب

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L ٢٧٨٤٤٣٧ RR٢٠٩٨٧٧٦٢٦LB 

 RR٢٠٩٨٧٧٤٧٥LB ٢٨٢٦٩٦٤ داشز ش م م دروبس اند

HAPPENINGS CO ٢٨٥٤٥٩٠ ش.م.م RR٢٠٩٨٧١١٣٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٧٣٠٣LB ٢٨٧٠٤٤٤ المعادن الصناعية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٢٠٦٢LB ٢٩٠٨٩٣٥ حليم شوقي مراد

 RR٢٠٩٨٧٧٠٥٦LB ٢٩٥٠٧٧٨ MUSKETEERS T٣M S.A.L ٣ THEذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 RR٢٠٩٨٧١٨١٣LB ٢٩٦٩٣٩٧ ماجد حنا سعد

 RR٢٠٩٨٧١٣٧٦LB ٢٩٧٢٩٢٤ تحومي يونيفورمز

 RR٢٠٩٨٧٦٩٢٦LB ٢٩٧٤٩٢٦ شركة بايبالينز ادفانسد سيرفسيز اند سوليوشنز ش م ل (بي اي اس اس)

 RR٢٠٩٨٧٦٩٦٥LB ٢٩٨٣٠١٧ Bookwitty S.A.Lبوكويتي ش.م.ل 

 RR٢٠٩٨٧٥٥٤٥LB ٢٩٨٤٥١١ شركة جي اس سي ش م م

 RR٢٠٩٨٧٦٩٩١LB ٢٩٨٨٧٢٩ باسمة علي مزهر

 RR٢٠٩٨٧٦٧٤٠LB ٣٠٠٧٢٠٦ احمد عارف النقيب

 RR٢٠٩٨٧١٥٠٤LB ٣٠١٣٣٥٧ ماستر كونستراكشن كومباني (ام.سي.سي) ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٧٦٨٢٤LB ٣٠١٥٩٦٧ جورج ميشال عدس
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 RR٢٠٩٨٧٥٦٩٥LB ٣٠٣٦٨٣٣ شركة غالفاتيك ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٣٨٢٨LB ٣٠٣٧٢٥٢ سايفتي للمصاعد الدولية ش م م

 RR٢٠٩٨٧٤٣٠٧LB ٣٠٥٥٦٣٥ شركة واي جي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٥٧٩٢LB ٣٠٦٥٥٢٤ ش م م AHNشركة 

 RR٢٠٩٨٧٥٨٨٥LB ٣٠٨٢١١٢ شركة سيفن اوركيد كوزميتيكز ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٥٩٦٥LB ٣١٠٢٢٥٣ دروازه ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٧٣٠٦LB ٣١٠٣٧٤٠ تايبل فور اول ش م م

 RR٢٠٩٨٧٤٣٧٢LB ٣١١٣٣٦٠ امنه محمد ممدوح الحموي

 RR٢٠٩٨٦٥٣٢٢LB ٣١٦٧١٩٣ بيروتين ش م م

 RR٢٠٩٨٠٧٥٩٩LB ٣١٧١٩١٩ وليد محمد الصالح

K CAPITAL ٣٣٤٢٥٧١ ش.م.ل RR٢٠٩٨٦٨١٩٥LB 

FREDDY'S HOUSE ٣٣٦٥٧٥٣ RR٢٠٩٨٦٨٢٠٠LB 

PINK DIAMOND SARL ٣٤٠٠٨٩٧ RR٢٠٩٨٦٩٣٧٢LB 

  


