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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ءخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR219479120LB 5698 شركة برودكت بروسيسينغ انترناشيونال ش.م.م

 RR219478813LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR220675705LB 13245 شركة "الويز" لالغذية ش.م.م

 RR219479592LB 90657 مؤسسة غ. عبد هللا

 RR220677034LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR220677445LB 176041 المؤسسة العالمية للسيراميك

 RR220676609LB 185100 ميد ايست شبينغ كومباني ش.م.م

 RR219478566LB 238514 الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

 RR219478654LB 239426 استيراد وتصدير - قاوالت والتجارة العامة مسعود للم

 RR220676674LB 243764 اسود هولدينغ ش.م.ل. (شركة قابضة )

 RR220676507LB 244343 مفلح يوسف سرور

 RR220676691LB 244435 عمر مصطفى الغزاوي

 RR220676705LB 244652 مؤسسة حسين برجي للتجارة العامة

 RR220676524LB 244931 مشمشاني وليد عمر

 RR220676728LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حمية

 RR220676467LB 247150 محمد حسين فواز

 RR220676440LB 248742 الشركة العامة لالعمال والخدمات ش.م.م

 DIGITAL TECHNOLOGY S.A.R.L 310711 RR220676285LBديجيتال تكنولوجي ش.م.م 

 RR220676232LB 406117 خليل يوسف نجم

 RR220676215LB 489604 رافي سركيس اويديسيان

 RR220676201LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR219476962LB 680104 مؤسسة عبد المجيد حيدر التجارية

 RR219479266LB 1223038 غالب رفيق اسماعيل

 RR220676847LB 1324709 فايز مصطفى زقزوق

 RR220676833LB 1338820 يجة اكرم يزبكخد

 RR220676762LB 1358475 مصطفى موسى مصطفى

 RR220676759LB 1361407 احمد سليم غنيم

CHOC CHANEL (جواد احمد فرحات) 1385256 RR220677745LB 

 RR220677649LB 1399597 احمد سليم سعيد

 RR220677502LB 1616882 أم كي ار غروب(محمد ابراهيم الجعفيل)

 RR220675974LB 1649205 ابراهيم محمد درويش

 RR195417640LB 1672906 شركة صيدلبة سعد و الحاج علي ش.ت

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR220676073LB 1684530 سمارت ستار للتجارة العامة  سيف الدين خضر وشركاه

 RR220676060LB 1739321 ابراهيم رفيق صبرا

 RR220677388LB 1994767 ايلي بطرس عبيد

 GM 2137156 RR219477676LBغاليري منصور 

 RR219477605LB 2191961 شركة ترايد الينز كومباني ش.م.ل

 RR220677391LB 2338887 شركة فرح لتجارة الحديد و مواد البناء ش.م.م

 RR220676665LB 2440101 ايفون الياس جالد

 RR220675775LB 2441216 نويل الحكيم

 RR219479204LB 2450132 عماد الحسن

 RR219479221LB 2467986 يوسف جرجس عمانوئيل

 RR220675563LB 2488886 كلير فيجين ش.م.م.

 RR220675577LB 2521126 الجواهر للتجارة العامة

 RR220675594LB 2593739 االحسان للتجارة العامة

 RR219475984LB 2647265 بو حماده للتجارة العامة

Naturally c&s s.a.r.l 2807095 RR219479544LB 

 RR220675722LB 2819313 خليل ابراهيم العليان

 RR220675736LB 2835779 حسن عاصم سالم

 RR219479062LB 2885449 ماجد احمد محمد نعمان اسماعيل

 RR219479045LB 2885455 محمد تركي الترك

 RR220677167LB 2899804 مؤسسة علي غزال

 RR220677224LB 2992127 جميل ياسين

 RR220677238LB 3017992 ورثة مفلح يوسف سرور

 RR219478892LB 3081491 خالد علي المحمود

 RR219478875LB 3113360 امنه محمد ممدوح الحموي

MEET THE VEGANZ S.A.L 3595398 RR219479102LB 

La Moda Group - one partner - SARL 3705210 RR219479822LB 

 RR219479116LB 3721140 ييحيى مرعي مرع

 RR219478230LB 6980 س.م.س هولدينغ

 RR220678508LB 7730 شركة تياري ريمون وشركاه للتسويق ش.م.م

 RR220678499LB 11980 شركة رافي ش.م.م

 RR220677272LB 52257 محطة جان نايف زينا (سيتكو)

 RR220677326LB 55073 انطوان رياشي

 RR220678012LB 86822 لوتيرسي

 RR219475366LB 210127 شركة نقليات الياس ميشال فتوش ش م م

 RR220676921LB 217189 حسن رفيق حاوي

 RR219477985LB 222135 شكر هللا فيليب صفير

 RR219477999LB 225935 ملهى فالنتينا لصاحبته ماري مهران سمرجيان

 RR220676745LB 233527 در)مكتب حيدر لتخليص المعامالت الجمركية(حيدر نصوحي حي

 RR219477849LB 250100 محمد خضر سعد الدين

 RR220676422LB 260521 مؤسة ضاهر تول للتجارة العامة والمعدات الصناعية ( محمد ضاهر)

 RR219477906LB 262274 مكتب جو طعمة للهندسة والديكور والمفروشات

 RR219477937LB 269192 رايا لتأجير السيارات ش.م.م

 RR220678454LB 297635 شركة كاي.اس.ار غروب ش.م.م

 RR220677048LB 303665 الصناعات الكهربائية اللبنانية ( رياض شفيق وهاب )

 RR219477897LB 307096 هشام حسن الرشيدي

 RR220678105LB 999351 بولس جرجس القصيفي

 RR220678009LB 1047414 موسى اسعد الصالح

 RR220678074LB 1086604 م مرعبكمال عبد السال
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Home Textile -1116758 ابراهيم جدوع المحمد RR220678043LB 

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR220678030LB 

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR220678026LB 

 RR220677989LB 1175446 علي احمد المحمد

 RR220677768LB 1363418 سنحسين ابراهيم ح

 RR220677581LB 1366103 خليل جان صليبا

 RR220677604LB 1366848 محمد توفيق العلي

 RR220677618LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق

 RR195417684LB 1519363 عبد الناصر ثلجة

 RR219478075LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR219478084LB 1792093 علي محمود حسين

 RR220677105LB 1867854 شركة مصطفى وسامر عبدالعزيز مجذوب للتجارة العامة

 RR220675400LB 2046837 شركة العرب للتجارة والمقاوالت ش م م

CATLEASE LIBAN 2059314 ش م م RR219478583LB 

golden sun for trading 2135332 RR219477693LB 

k.t.c for general trade 2135342 RR219477680LB 

 M.A.E S.A.R.L 2178730 RR220677462LBشركة 

 RR219477614LB 2191433 بطرس دوميط خطار

TERKMANY FOR GENREAL TRADING 2240342 RR219477526LB 

 RR220677799LB 2391451 المالك للتجارة العامة ( صالح محمد جميل الموسوي )

 RR219478328LB 2522861 ين السيد)الفراس للتعهدات والتجارة(علي حس

 RR220677825LB 2614150 شربل الفغالي للتجارة والنقل

 RR219476242LB 2629874 ابناء دحدوح ش.م.م

 RR220678423LB 3274319 اطايب فود اند ستريز ش م م

 RR219479408LB 3348876 شركة االفق االخضر للتجارة العامة

 RR219477883LB 3494017 ميالد عبد النور كعدي.

 RR219479411LB 3561930 شركة أكسابرو ش.م.م

 RR220677122LB 3606116 ش.م.م Mobimartechشركة 

 RR219479005LB 13044 شركة خليل للتجارة والصناعة

 RR219476070LB 40415 انطوان سليمان الجلخ

 RR219476018LB 46045 مؤسسة خليل طراد لتجارة السيارات وقطعها

 RR219476004LB 46354 الشركة االتحادية للتجارة

 RR219479836LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR219479867LB 61434 محمود عبد القادر قبطان

 RR219476843LB 169490 عقل علي ورور

 RR219478380LB 171296 شركة توما لحجارة البناء الطبيعية

 RR219478359LB 176898 ة عازارمحطة الجعيتاوي لصاحبها جوزف بشار

 RR197802875LB 182255 مؤسسة ياسين لالنماء واالعمار

 RR219474961LB 187164 محمد حسيب حلمي شعبان

 RR219475817LB 221401 شركة التجارة العمومية ش.م.م

 RR219478671LB 223141 مواد بناء -وسام الحشيمي 

 RR219479748LB 244711 ا ابراهيم حدرجمؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبه

 RR219477044LB 250699 احمد مصطفى كنيفاتي

 RR219479969LB 251631 برج مارديروس جامبوليان

 RR219477027LB 254826 سهيل صبحي الدنا

 RR219477035LB 255249 اسماعيل محمد فاعور

 RR219479915LB 260574 ناجي صالح وشريكه- السعادة للتجارة والصناعة 

 RR219479765LB 265011 محمد نديم شعبان
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VTECH (روجيه حبيب الصياح) 293787 RR219476256LB 

 RR219470845LB 294612 شركة ماركت باليس ش.م.م

 RR219479028LB 477137 محمد بسام محمد الحموي

 RR219478963LB 575263 غسان عمر حمد

 RR219471948LB 622000 محمد علي محمد

 RR219478994LB 655394 فيصل ابراهيم الحسن

 RR219479297LB 686470 الرهبانيه الباسيليه المخلصيه

 Ram-EX Rent A Car CO LTD 814608 RR219475834LBاكس لتأجير السيارات ش.م.م -رام

 RR219478699LB 1048659 عبد مرعي الحسين

Wooden Century co -1189494 حويجه شاهر العلي RR219479323LB 

La Recreation .co -1191858 ابراهيم احمد الوكاع RR219479354LB 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR219479249LB 

RAFIF’S CAR -1195756 محمد مفضي حمود RR219479337LB 

 RR219475803LB 1223488 الفا للمحروقات ش.م.م

 RR219476857LB 1373501 هالل عمر زين الدين

 RR219475851LB 1377009 رينيه ميالد اسحق معوض

 RR219480009LB 1733136 زيرك محمد صالح شيخو

 RR219478844LB 1791728 معمر عباس العبد علي

 RR219476891LB 1791744 غسان عمر حمد

 RR219478835LB 1791752 سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR219479986LB 1791892 ابراهيم الحسين الحمد

 RR219478858LB 1792038 عمر حاجم االسماعيل

JBARA GLOBAL 1798342 RR219472121LB 

 RR219478623LB 1877400 ورثة توفيق يوسف العنتوري

 RR219478606LB 1933901 سامر حمود التجارية ( سامر حسن حمود )

 RR219472838LB 1955463 عبد الرزاق شهاب للتجارة العامة

FULE HOUSE 2038205 RR219478478LB 

 RR219477702LB 2128804 شركة مرعي (محمد واحمد وعماد المرعي) تضامن

 RR219477557LB 2221674 سامر اسعد

 RR219476905LB 2428139 كريمسون ش.م.م

 RR219479195LB 2443241 محمد حجو مصطفى قولي

B . K LUCE OFF SHORE SAL 2461056 RR219478725LB 

 RR219475848LB 2487577 وسوليوشن(كميل غزول)بر

SWS GROUP 2551481 RR195417225LB 

 RR195417208LB 2583624 سمارت اوتو سرفيسيز ش.م.م

 RR195417199LB 2602540 طانيوس بطرس الحايك

 RR219479629LB 2616234 محمد الدبسي

 RR219475967LB 2649188 جينا جميل الشماس

 RR219475940LB 2670798 ش.م.ل ESCكونترولز  اينرجي سباليز &

 RR219475922LB 2685162 محل هيثم الحركة للتجارة

 RR219475919LB 2696300 بروفاشينال ميد ش.م.م.

 RR219475905LB 2705372 مندوه للتجارة

 RR219479558LB 2809548 اي افنتس ش.م.ل

 RR219478977LB 2845337 سوسيا تاغ ش.م.ل

 RR219479080LB 2865068 بكو التجارية ش م مشركة فا

 RR219474860LB 2865479 ش.م.م INFINITI.MEDإنفنيتي ميد 

 RR195417171LB 2872451 النور للتجارة والصناعة والخدمات

 Protect-Vision 2942911 RR219476154LBفيزيون ش.م.م. -بروتيكت
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 RR219476959LB 3092322 آمنة داود قزعون

THE HIGH LLAMA S.A.L 3488117 RR219476980LB 

 RR219476993LB 3755304 ريتا جورج دردريان

 RR220675753LB 4686 شركة سيرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنبية)

 RR219479853LB 60920 صيدلية جمول

 RR219478447LB 142053 وائل مصباح حلواني

 ESTABLISHMENT BESOL 165454 RR219478518LBمؤسسة بيزول 

 RR219478402LB 169759 انطوان توفيق وهبة

 RR219479990LB 189986 ميديا برو ش.م.ل

 LCT 191208 RR220675458LBمركز تقنيات المعلوماتية الرائدة  

 RR219479371LB 205867 شركة طعمه للتعهدات ش.م.م

 RR219479368LB 217261 مؤسسة جوني فنيانوس للتجارة

 FIRST SPORT S.A.L 239012 RR219478552LBفيرست سبورت ش.م.ل.

 RR219477407LB 241210 لوما كلود للتجارة/لصاحبها محمد بسام فؤاد شفشق

 RR219478645LB 241414 محمد فياض الياسين

 RR219477490LB 241658 غسان صبحي مشلح

 RR219478481LB 243474 مؤسسة سسنتيا كار ( شربل الياس غبريل )

G & M 245018 RR220676538LB 

 RR220676348LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

 RR220676303LB 299505 وسام حسين شرف

 RR220676250LB 315231 شركة ج.ل.ك.  ش.م.م

 RR220676039LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR220676192LB 555475 وليد محمد بوبو

 RR220676175LB 580614 نبيل حسن حبلي

 RR220675824LB 656298 سلطان ابراهيم الحسن

 RR220675798LB 687539 محمود محيسن الطعمه

 RR220675838LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR220675841LB 728110 عياد عبد الشاهر

 RR220675807LB 865940 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR219478708LB 1043277 تركي محمد الغنو

 RR219478685LB 1064862 جابرحسن الجابر

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR219479345LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR219479252LB 

Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR219479283LB 

FIVE STAR GAMES -1192443 هناعناد حمدان الم RR219479133LB 

 RR220676100LB 1649162 جوان داود عثمان

 RR220676042LB 1733147 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR219478420LB 1833852 ياسر وهبة وشريكه -برفكت اوتو موتورز 

 RR220675461LB 1875137 غسان عمر حمد

 RR198399273LB 1987674 توفيق جوزيف رميا

 RR219478464LB 2027582 م.ممشوار ش.

STEP STONE(كارلوس يوسف حردان) 2043406 RR219478570LB 

 RR219477662LB 2137662 حسين نعمة صالح

 RR219477659LB 2147830 محمد علي المصري

 RR219477645LB 2175562 فاطمة حسن مزهر - BEST HOME BRANDبست هوم براد 

 RR219477631LB 2181889 محمد عبد الرحيم وشريكه - ش.ت.ب.-تيراد والتصديرالمجموعة المركزية الصينية لالس

 RR219477628LB 2183320 حسين يوسف بندر

 BOBBO GROCERY   &TRADING 2201801 RR219477591LBالبوبو للتموين و التجارة 
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 RR219477574LB 2209783 عربيه محمد منصور

 RR219477512LB 2304081 خالد احمد قرحاني

 RR220675435LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR219479218LB 2450222 السلطان للخدمات العامة والجمركية

 RR219479235LB 2486640 لصاحبها محمد الشحيمي وشركاه M.C. Machineryشركة ام. سي. ماشينيري 

 RR219479703LB 2676884 بيت البكوات ش.م.م

 RR219469895LB 2768028 حالوة والطحينة والسمسم المحمص ش.م.مشركة معامل جهاد نجدي النتاج ال

 RR219479425LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

 RR219479495LB 2784766 ش م لMCCميكانيكال كونتراكتينغ كومباني 

 RR219479677LB 2789651 موسى حسين عواضه

 RR219479527LB 2793193 ايادي للصناعات ش.م.م

Parking Management Company s.a.r.l 2803273 RR219479535LB 

 RR220675634LB 2837367 شركة برايم للتجهيزات الطبية ش.م.م.

 RR219479059LB 2895435 بالل ديب الجردي

 RR219469175LB 2920701 احمد علي الحاج لتوزيع المحروقات

Prosolution 3026285 .ش.م.م RR219478932LB 

 RR219478362LB 3074892 .غوش تشيكن ش.م.م

 RR219479819LB 3228378 ميد مايند ش.م.م.

 RR219477720LB 3617837 ريكروت مي ش. م. ل

DAHER UNIVERSAL TYRES 3724180 RR219479650LB 

 RR219477945LB 2713 شركة التجارة العمومية المتحدة "يوجيتكو" ش.م.م

 RR219478314LB 12031 ات ش.م.مشركة حسين احمد الحاج للموبيليا والمفروش

 RR219479031LB 33051 محطة المحبة

 RR220678088LB 35280 للسياحة و السفر TTAوكالة 

 RR219478243LB 38298 ثروت يوسف حديب

 RR220677286LB 50290 مؤسسة كعدو اخوان

 RR220677309LB 52771 محطة يعقوب مسعد زعتر

 RR220677290LB 52902 ذي آرغوسي غروب ش.م.ل

 RR220675872LB 102748 مؤسسة الحبش للتجارة العامة

 RR220679154LB 102794 بيغ تايم

 RR219478288LB 104064 نيلسون توماس خوري

 RR220678834LB 111534 الياس جورج هيكل

 RR220678940LB 127474 محمد حسين الشامي

 RR195417619LB 128526 سامي اديب سكاف

 RR220676626LB 186613 شركة بجيكيان اخوان -بست كولور 

 RR220676657LB 191344 مؤسسة يوسف حمد التجارية

 RR220679300LB 204068 الشركة الوطنية لالنتاج  ش.م.ل

 RR220676966LB 210829 دلتا ميتال

 RR220676895LB 223304 محمد انيس يوسف درغوث المغربي

 RR220678692LB 228322 شركة بروموالين ش.م.م

 RR220676881LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR220676688LB 244214 مؤسسة محمد سنو للتجارة العامة

 RENOBELLE SARL 245472 RR220679724LBشركة رنوبال ش.م.م 

 RR220679755LB 245526 حسام خضر موسى

 RR220679843LB 248388 أحمد مصطفى الحريري

 RR219477954LB 260035 بن حسن معتوق - القهوة والحلويات  شركة قصر

SAFETY WORLD- 279540 علي احمد صالح RR220680081LB 

 RR219477910LB 301090 علي حسين عباني
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 RR220677873LB 311879 شركة قاسم ترافلز ش.م.م

 RR220678984LB 312086 شركة اكسبرس للتجزئة والمطاعم ش.م.م

 CHAMOUN GROUP 500858 RR220677900LBشمعون غروب 

 RR220678091LB 518937 ميشال جرجس ايوب

 RR220679273LB 552252 حكمت محمد شقير

 RR220679287LB 570660 شركة فيندي ش م م

 RR220676158LB 599976 مؤسسة هالل صبرا التجارية

 RR220680118LB 645858 فيزيون غروب ش.م.م

 RR220675815LB 656277 يح العليعبد القادر محمد المس

 RR220677255LB 689284 ابراهيم حمود احمد

Navigator Travels SARL 696725 RR220679018LB 

 TIGI MAGICCO 1072221 RR220679106LBخليف مران الثري 

 RR220678349LB 1101613 موسى ادوار سالمة

Microprocessor Computer -1151872 صالح عبد الرحال RR220678065LB 

TORONTO -1176259 حسان حسين الجوهري RR219478124LB 

 RR220678321LB 1261219 سليمان رحيل الخلف

 RR220678318LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR195417605LB 1309057 احمد علي علي

proto table mariners (علي عدنان بدر العجيلي) 1320308 RR220677578LB 

C.T.A COMUTERS (سمير علي محمود الخالدي) 1320314 RR220676793LB 

TOMYCO TOYS (علي عبد العزيز الخفاجي) 1320322 RR220676855LB 

ZEKI TOOLS (ابراهيم زكي جرجس) 1347793 RR220676820LB 

GERGES TEXTILES (جورج كامل داود اسكندر) 1347801 RR220676816LB 

 RR220677710LB 1395224 عبد اللطيف احمد صالح

 RR220677706LB 1399067 محمد احمد بن احمد

PRO-BEST.TRADING (عدنان حسن الخطيب ) 1414633 RR220677652LB 

 RR220677666LB 1417463 خليل نجم

 RR220677670LB 1434484 محل البركات للتجارة العامة (وليد البركات)

 RR195417698LB 1492192 يوسف عبود

 RR220677480LB 1543830 حمزة العصري للتجارة العامة والخدمات مكتب

 RR195417667LB 1637303 نبيل محمد العثمان

 RR220677520LB 1731118 احمد حسن حسنين

 RR220677374LB 1792046 حسين العبد العمر

 RR220677343LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض

 RR220677357LB 1792112 اجني نصر صفير

 RR220677365LB 1792660 محمود خباص العليوي

 RR220675475LB 1792667 حمد خليف العبدهللا

 RR220680395LB 7836 شركة حسين احمد الحاج لالخشاب ش..م.م

 RR220680696LB 43093 ليودميال تشينتسوفا

 RR220680135LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR220680373LB 107128 غالب نجيب سعيد

 RR220678689LB 132985 مؤسسة حاتم يزبك

 RR220679225LB 147660 جورج جوزف كفوري

 RR220681847LB 193373 حسن اسماعيل الزين

 RR220680170LB 199931 رياض سكاف

 RR220680210LB 207055 شركة شوت للنشر واالعالم (يوسف محمد دبوس وشركاه)

 RR220679769LB 244228 زق علي )البدر التجارية (بدر ر

 RR220679826LB 245105 احمد علي الحمود
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 RR220679772LB 245279 حسام محمد الخير

 RR220680356LB 268227 هاني احمد العتر

 RR220678794LB 310464 مؤسسة قاسم مقداد التجارية ( قاسم محسن مقداد )

 RR220681949LB 406803 مؤسسة رضى اللهيب للتجارة

 RR220680413LB 576853 شركة عون اخوان للهندسة والمقاوالت

 CITY TV SAL 585181 RR220679123LBسيتي تي في ش.م.ل 

 RR220678936LB 761321 جورج حنا صدقة

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR220679097LB 

 RR220680435LB 1117134 ناصر نواف هاني

 RR220680033LB 1133181 ش.م.م دوم توريست

 RR220678998LB 1218718 طوني جورج يعقوب

 RR220679242LB 1246650 علي محمد دبوس

 RR220680872LB 1300839 اكسسوار الرواس (لصاحبها غسان سعد الدين الرواس) 

 RR220680020LB 1342728 عبدهللا علي الحاج حسن

 RR220677683LB 1424151 رزق هللا محمد توفيق الحاج داوود

 RR195417675LB 1550313 خليل يوسف نجم

 RR220677516LB 1646362 توفيق سالم سالم خليل

 RR220676095LB 1650062 عهد محمد بوله

 RR220676087LB 1657341 عصام عبد الرحمن مزقزق

 RR220677961LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR219477923LB 

 RR220680458LB 2070089 نادين ميشال صهيون

 RR220678848LB 2102931 شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR220678865LB 2129670 شادي صالح ركاب

 RR220678879LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR220678882LB 2196692 رضا حسين سعد ( رادكو)

 RR220678896LB 2203131 محمد احمد الموسى

 RR220678905LB 2228353 المتحد للتجارة والترانزيت

 RR220680475LB 2388291 فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR220677811LB 2389735 استثمار هولدنغ ش م ل

 RR219477764LB 2394371 وسام لحود للتعهدات والتجارة

 RR219479178LB 2435260 علي المحيميد

 RR219478760LB 2439181 محمود مصطفى بيومي -مود بيومي للتجارة العامة مح

 RR220675585LB 2535387 مؤسسة ساره للتجارة العامة(خطار علي زعيتر)

 RR220678729LB 2544334 جي .أس. أي أويل ترايدنغ (جان نمر شقرا)

JEANS COUTURE S.A.R.L 2549343 RR220681396LB 

 RR220680665LB 2607610 مجمحمد علي زكريا د

 RR220675546LB 2612641 صالح وديع الفخري للتجارة العامة

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING 2615959 RR220675529LB 

 RR220678202LB 2733568 االكرام لاللعاب و التجارة العامة

 RR219479439LB 2783586 تاكت االستشارات ش.م.م

 RR219479456LB 2817517 فيفتين ش م ل

 RR219476145LB 2943802 شركة سرحان للمحروقات ش.م.م

 RR220677184LB 2983014 حسني محمد عساف

Beauty House SARL 3005710 RR220678613LB 

 RR220677241LB 3023422 علي حسين بدير

 RR220678600LB 3107530 شركة فينالب ش م ل

 RR220680515LB 3200188 شركة دينيكو ش.م.م
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 RR220681541LB 3312954 شركة تي دوبل اي ش.م.م.

 RR220681524LB 3318551 اجيك فورد ش.م.م

 RR220679432LB 3355161 شركة تكنولوجي هنتر ش.م.م

 RR220680577LB 3366511 اولد سكول ش.م.ل

 RR220680943LB 3403616 حاتم ذياب الهيبي(شراكة فعلية)

Fares BodyShop&Paint (Nabil fares&his partners 3424885 RR220680965LB 

AXIS TRADING s.a.r.l 3511386 RR220679640LB 

Cedars Engineering s.a.r.l 3523772 RR220676935LB 

 RR219478257LB 3527286 دياربكرلي التجارية ش م م

 RR220679812LB 3543503 أي في غروب ش م م

AZEEC 3552822 RR220679653LB 

 RR220680002LB 3598958 عماد درويش مصطقى طاهر

International Business Services s.a.r.l  IBS 3616817 RR195417636LB 

DELTA PETROLEUM 3622083 RR219479782LB 

 RR220680254LB 3675933 فادي عبد المسيج التجارية

pain et tartine s.a.l 3700028 RR220678777LB 

AZ STORES s.a.r.l 3708454 RR219479796LB 

 RR220679446LB 3727242 مؤسسة بالل الموسوي للتجارة

  


