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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

79622
حاتم كومباني
15234
وكالة خولي للسياحة والسفر
2450805
شركة راديسون بيوتي ش م م
3465190
فارس منصور بدران
3406438
TESSUTI UNO
3425526
اركانا اينرجي ش.م.ل
2452522
مجموعة نوفا تريد للصحة ش.م.م
2513190
شركة برازيليا هيلز ش م م
2646616
 VIE restaurant -clubش.م.ل
1983629
شركة هاربور  119ش م ل
2021029
ميل مودلز كارز ش م م
صيدلية غراند (محمد محي الدين السراج) 2368533
2389458
كوميدا ش م ل
1769812
سيلفر صن سيستمز ش م م
شــركــة  Science Visionمحمد عــدنــان 2834825
الحريري وشركاه
2494620
محمد حسن خشيش
2520303
شركة جينار ش.م.م  JINAREش.م.م
1995746
ريتا ايلي مسلم
2189315
برشيوز مومنتس ش.م.م.
2203227
مؤسسة القصر للصناعة والتجارة
2218188
نتالي فرزلي
91705
شرفان طويل وشركاه
2842083
بي م بي تليكوم ش .م  .ل
شــركــة الـجـهــاد لـلـتـجــارة والـتـعـهــدات 3280105 -
سوريكو ش م ل (جاي في)
2807607
J.A.TRADERS
2676488
شيفون
3111200
AQUA KNOT S.A.R.L
3313346
ستارت تيك ش م م
ش ــرك ــة ف ـي ـن ـي ـس ـيــا ت ـك ـس ـت ــاي ــل ش.م.م 228026
Phoenicia Textile S.A.R.L
1193012
امل بشور ديك
الشركة الهندسية التقنية اللبنانية ش.م.م309284 .
254005
شركة ايف داون تاون
266779
محمد حسني ورداني
3468659
ريتا شحاده كتاني
3351655
ازهار سانت ايلي ش م م
3169287
تريبل ايت بتروليوم ش م م
3326128
شركة بيدر األصيل ش م م
3265890
جمعية األبواب املفتوحة
482520
انطوني كلود رحيل
ميغا تولز(جوزيف طانيوس ابراهيم) 2257124
جاك كمبيوتر (جيمي كسرواني وشريكه) 252466
881602
شركة جورج صوما وشركاه
م ــرك ــز دول ـف ــن ل ـل ـت ـجــارة وال ـت ـســويــق428549 /
احمد عدنان منيمنة
393961
الكونية للمشاريع ش.م.م
الحسام للتجارة والتعهدات لصاحبها 247580
علي دمر املقداد
ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة ل ـتــاج ـيــر ال ـس ـي ــارات 6742
شركة مساهمة
157815
ضهور بالزا
2117535
شركة النبيل ش.م.م
1374030
محمد ادهم غالب حيدر
1921494
معرض سركيس وشركاه ش.م.م
346582
اليسار زكريا الخوري
2390870
لوكاستل ش.م.ل
3326255
QUEENS SLEEP ABOU RAYA
3765
شركة تطوير البناء ش.م.ل
203618
شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L
ان ـيــل ب ــرودوزي ــون ــي اس.بـ ـ ــي.اي شركة 247494
مساهمة فرع لبنان
شركة الطبع والتشر اللبنانية ش.م.م 177908
مؤسسة عطا الله للتجارة والتعهدات 231379
(لصاحبتها ايليانا عطا الله)
232025
لوكاستيل

رقم البريد املضمون
RR190818456LB
RR190829754LB
RR193100219LB
RR193100315LB
RR193100545LB
RR193100647LB
RR193101007LB
RR193101069LB
RR193101112LB
RR193101143LB
RR193101174LB
RR193101262LB
RR193101280LB
RR193101364LB
RR193100845LB

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2018/11/13 2018/10/11
2018/11/08 2018/10/12
2018/11/09 2018/10/10
2018/11/08 2018/10/12
2018/11/06 2018/10/12
2018/11/07 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/10
2018/11/07 2018/10/11
2018/11/08 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/10
2018/11/07 2018/10/12
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/07 2018/10/15

RR193101038LB
RR193101072LB
RR193101165LB
RR193101228LB
RR193101231LB
RR193101245LB
RR193101320LB
RR193102308LB
RR193102489LB

2018/10/15
2018/10/15
2018/10/17
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15

2018/11/07
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06

RR193102625LB
RR193102719LB
RR193102798LB
RR193102988LB
RR193103011LB

2018/10/17
2018/10/16
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/17

2018/11/07
2018/11/08
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/06

RR193103277LB
RR193103515LB
RR193103538LB
RR193103541LB
RR193102458LB
RR193102461LB
RR193102594LB
RR193102705LB
RR193102722LB
RR193102909LB
RR193102943LB
RR193103100LB
RR193103317LB
RR193103475LB

2018/10/17
2018/10/17
2018/10/17
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/17
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/18

2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07

RR193103498LB
RR193103555LB

2018/10/19
2018/10/19

2018/11/07
2018/11/09

RR193103609LB

2018/10/19

2018/11/06

RR193103630LB
RR193103705LB
RR193103878LB
RR190835471LB
RR190835905LB
RR193101293LB
RR193102427LB
RR193102753LB
RR193103039LB
RR193103095LB

2018/10/19
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19

2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/23
2018/11/28
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193103135LB
RR193103396LB

2018/10/22
2018/10/22

2018/11/19
2018/11/19

RR193103405LB

2018/10/23

2018/11/19

290649
انطوان حنا عودة
كارولني انترناشونال سي فود ش.م.م 245192
1818088
شي فوليي ش.م.م
2368260
محمود سعيد برغل
1894783
الصفا للتجارة والصناعة ش.م.م.
1363038
شركة  ZEEش.م.م
1804106
شركة فما  1105ش.م.ل
1855123
شركة كالود سيفن  7ش م م
 CHARLIE AUTOلصاحبها شربل غطاس بولس 1784019
1736733
 588الهاللية العقارية ش0م0ل0
1633627
شركة k u v capital s.a.r.l
ش ـ ــرك ـ ــة ن ـ ـي ـ ـتـ ــورك ك ــونـ ـس ــالـ ـتـ ـن ــغ انـ ــد 1775565
اوتسورسينغ ش.م.ل
308458
DBMWITSYSTEMS SARL
بيبلوس كابيتال بارتنرز هولدنغ ش.م.ل 238735
2838691
واي في
2945448
كرم وشركاه للتعهدات ش.م.م
2786322
كاتيك  -بيزنس غروب
3470618
غسان خليل الخوري
1599073
ماغنوم ريكوردز ش.م.م
مؤسسة النبيل (لصاحبها نبيل نقوال قساطلي) 231607
شركة ناشونال انسترومنتس ليبانون 781065
املحدودة املسؤولية فرع لبنان
شركة جميل انترناشنل موتورز كو ش.م.م1739403 .
مؤسسة ايلي يوسف جحى للموبيليا والديكور 1729245
286748
غسان طبيعات
نقليات عامة (جوزاف وديع مخلوف) 657497
3217243 Glowbal Lebanon HOLDING S.A.L
3387836
أم & أم ش م م
1846827
ادكار الياس جوجو
3442581
نزيه محمد برغل
3271551
تيم ش.م.م.
 - DAILY USE trading companyوليد 3170939
معلوف وشركاؤه
م ـص ـط ـف ــى نـ ـم ــر حـ ـس ــن عـ ـل ــي م ـح ـســن 244282
للتجارة العامة
2226389
شركة فاين سرف ش م م
كول كولينارى (ش.م.ل) بواسطة وكيل 2664575
التفليسة املحامية ريتا الرج
233733
صيدلية الثناء ( ثناء الحسيني )
241814
ماجد حمود
2584770
سي.كاي.اي .ش.م.م
1366180
رنده جان نمر
ش ــرك ــة ج ــي س ــي اي (لـ ـبـ ـن ــان) ش.م.ل 193936
دراسات واستشارات ماليةشركة غرين غروب ش.م.م 7280 GROUP GREEN
308238
جان شحادة شحادة
مـعــامــل ال ـشــرق ( ه ـشــام زيـ ــدان وورث ــة 225302
كامل زيدان )
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــارس ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق نـ ـع ــوس 1119242
التجارية
تشاريز ( CHERRYSسليم نبيل عيد) 729126
1701252
مؤسسة كابي كرم صليبا
ال ـشــرق االوسـ ــط للتسويق والـتـمــويــن 7938
ش.م.م
48188
بالل عصام الولي
2504516
شركة شظايا ش م م
2701308
البلسم
258520
شركة النيل للصناعة والتجارة
ال ـي ـغ ــان ــت م ـ ــوت ـ ــورز ش.م.م (م ـع ــرض 1623104
جورج روكز)
2676636
رار رزين ش.م.م.
2173089
شادي سعيد غبريس
2457704
اليت فواياج ش.م.م
1815855
شركة  Brainwaveش.م.م
11459
شركة سمراني التجارية ش.م.م
79620
هاني حسني فارس
135560
تكنيكال برودكتس
غرين اند كو (-مارك ايلي روجيه ايلي نعمان) 146376
48563
صيدلية البوليفار
1359398
سليم فؤاد زرزور
2708856
غود للسياحة والسفر ش م م
203459
رائد خليل النجار
شركة او ام جي غروب هولدينغ ش م ل قابضة 1889736
224439
فؤاد توفيق خولي
3489
شركة كلوك ش.م.م

RR193103524LB
RR193103572LB
RR193103665LB
RR193103793LB
RR193103847LB
RR193103864LB
RR193103949LB
RR193103966LB
RR193104272LB
RR193104309LB
RR193104312LB
RR193104343LB

2018/10/22
2018/10/23
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/23
2018/10/23
2018/10/22

2018/11/21
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/23
2018/11/19
2018/11/21

RR193104414LB
RR193104462LB
RR193104493LB
RR193104520LB
RR193104581LB
RR193104604LB
RR193104737LB
RR193103025LB
RR193103688LB

2018/10/23
2018/10/22
2018/10/24
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/25

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/26
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/23
2018/11/19

RR193104003LB
RR193104286LB
RR193104445LB
RR193104502LB
RR193104578LB
RR193104670LB
RR193104723LB
RR193105012LB
RR193105057LB
RR193105281LB

2018/10/25
2018/10/26
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/26
2018/10/26

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/27
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193105397LB

2018/10/26

2018/11/29

RR193105661LB
RR193105777LB

2018/10/26
2018/10/26

2018/11/19
2018/11/19

RR193104595LB
RR193105220LB
RR193105335LB
RR193105352LB
RR193105406LB

2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193105750LB
RR193105794LB
RR193105851LB

2018/11/05
2018/11/01
2018/11/05

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193106300LB

2018/11/05

2018/11/21

RR193106392LB
RR193106401LB
RR193106415LB

2018/11/07
2018/11/05
2018/11/01

2018/11/21
2018/11/23
2018/11/19

RR193106463LB
RR193106755LB
RR193106891LB
RR193106931LB
RR193106959LB

2018/11/01
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/02
2018/11/01

2018/11/19
2018/11/21
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19

RR193106962LB
RR193107146LB
RR193107150LB
RR193107177LB
RR193107631LB
RR193107645LB
RR193107662LB
RR193107676LB
RR193107883LB
RR193107968LB
RR193107971LB
RR193108067LB
RR193108098LB
RR193108169LB
RR193108380LB

2018/11/01
2018/11/02
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/05
2018/11/02
2018/11/05
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/07
2018/11/07
2018/11/05
2018/11/07
2018/11/07

2018/11/23
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
التكليف 2622

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

2987464
لوليا فنتشرز ش م ل
2643537
تارت او بوار ش.م.م
ايـ ـت ــاك ــو ل ـل ـه ـن ــدس ــة والـ ـتـ ـعـ ـه ــدات 249724
والتجارة ش.م.م
2501024
شركة برايم بزنس ش م ل
2580798
شركة السمروط للتعهدات
2619295
صيفي كيتيرينغ ش.م.ل
م ـح ـطــة بـ ـي ــروت ال ـك ـب ــرى ( ال ـي ــان 165133
مقدسي )
1286423
سوا ش.م.م
1627416
كومسي كومصاج ش.م.م
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
كـنـعــان ك ــار دي ـلــرز ( مـتــى جرجي 2120061
كنعان)
2123639
سكوار كافه ش م م
2162447
شركة برايت انتربرايز ش م ل
شركة خالد عباس ومحمد معتز 126194
اسما وشركاهم
1296053
بوالركوم ش.م.ل
3305272
تري ديزين هوس ش.م.م
1349472
ربيع ربيع جحا
139370
مؤسسة امني غالب التجارية
141040
ب.د.ف ليبان
ه ـ ـشـ ــام مـ ـحـ ـم ــد الـ ـسـ ـب ــع م ـخ ـلــص 150306
بضائع مرخص
1500821
 sourire s.a.lسورير ش.م.ل
1556374
شركة اتش اتش حمود وحايك
1630468
سمير رامز اسعد درغام
ش ــرك ــة ج.ج.س.اي ـ ـل ـ ـي ـ ــت م ــوت ــورز 1632886
ش.م.م.
1669658
بيور ش.م.م
1732780
نهرا اينفستمنت ش.م.ل.
شركة ميداس امبكس ش.م.ل اوف 1732783
شور
1733113
Q Entertainment SARL
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة 12835
(الناعورة) ش.م.ل
25777
انطوان اميل غصن شالال
90006
شركة لي بوتيك غبريال ش.م.ل
االكسسوار الذهبي  /انطوان جبر 111062
الي ـب ــور  ( LABORن ـج ــات مـيــاد 266126
ناكوزي )
930298
كافيه بالن ش.م.ل
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة لـ ــأع ـ ـمـ ــال 1277085 -
ب.ت.س .فاشن ش.م.م
نخلة لـلـتـجــارة و االس ـت ـشــارات و 1320831
الخدمات ش.م.م
ب ــروم ــوش ـي ــون ــال ك ـ ـ ــارز ( ال ـي ــاس 1613983
موريس الصليبي )
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 1734729
للمحروقات(حسني جمعة)
شـ ـ ــركـ ـ ــة ديـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورام ـ ـ ــا لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة 1734933
والديكور ش م م
شركة جميل انترناشنل موتورز 1739403
كو ش.م.م.
رايـ ـ ــز ت ــراي ــدي ـن ــغ ب ــواس ـط ــة وك ـيــل 152043
التفليسة املحامي كلود حايك
شركة آفاق مقاولون عامون ش.م.م 165552
183905
قزيلي اخوان
232025
لوكاستيل
1357019
رضا ستورز ش.م.م
2845798 MAG PLUS POUR LE
COMMERCE

رقم البريد املضمون
RR190810611LB
RR190812665LB
RR190813184LB

تاريخ الزيارة الثانية تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2018/10/22
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/18

RR190814220LB
RR190814525LB
RR190814600LB
RR190815021LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/19

RR190815596LB
RR190815640LB
RR190815755LB
RR190815888LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19

RR190815905LB
RR190816225LB
RR190816755LB

2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19

RR190816954LB
RR190817036LB
RR190817141LB
RR190817209LB
RR190817243LB
RR190817305LB

2018/09/17
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19

RR190817495LB
RR190817645LB
RR190817889LB
RR190817892LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/19
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/22

RR190818045LB
RR190818266LB
RR190818270LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/29
2018/10/19

RR190818283LB
RR190818345LB

2018/09/18
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19

RR190818368LB
RR190818487LB
RR190818561LB
RR190818677LB

2018/09/19
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22

RR190818822LB
RR190818924LB

2018/09/21
2018/09/12

2018/10/19
2018/10/19

RR190818941LB

2018/09/18

2018/10/24

RR190819010LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190819275LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190819289LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190819292LB

2018/09/18

2018/10/20

RR190819757LB

2018/09/17

2018/10/22

RR190819765LB
RR190819805LB
RR190819862LB
RR190820018LB
RR190820123LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22

2879698
Cesar
تي جــاي كونتراكتينغ ش.م.م2942352 TJ .
Contracting s.a.r.l
2947550
مؤسسة عماد الدين التجارية
2950779 LA BOUTIQUE SHOPPING TV
SARL
2493669
أر.إي.بي غروب ش.م.م.
ش ـ ــرك ـ ــة نـ ـ ــت اسـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة و 2538176
التجارة املحدودة في لبنان
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة دي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت 2538204
وال ـت ـع ـه ــدات االن ـش ــائ ـي ــة صـنــاعــة
والتجارة املحدودة في لبنان
2539781
تنير ترايدنغ ش.م.م
(gedeon for tradingنعيم جدعون) 2553081
2559052
فواصل ش.م.م
فـ ـيـ ـنـ ـك ــس كـ ــون ـ ـتـ ــراك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ ان ـ ــد 2669505
ترايدينغ ش.م.م
2673240
الين ديزاين ش.م.م
2700537
شوقي جميل نعيم
2472339
شركة غوبو ش م م
2475007
ج ج ر انترناسيونال ش.م.م
اف ــريـ ـقـ ـي ــا انـ ـت ــرن ــاش ــون ــال غـ ــروب 2488739
ش.م.م
شركة غلوبال ترايد ش م م 2214231 Global
Trade sarl
2250550
اكارد ش.م.ل.
2259169
تكنوفورم ش.م.م.
2271892
فارماغييت ش.م.م
1753612
دي اند كو ش.م.م
1754442
مودرن ترايدنغ اند سرفيسز
ف ـ ــورت ـ ــرس لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـط ــوي ــر 1762231
ش.م.م
1772624
شركة الفنجان ش.م.م
1808310 SAINT
CHARBEL
SUPERMARKET
1815250
 .G.M.Gطبوش
عواضة تريدينغ كومباني ش.م.م 1815931
فرسان العرب للتجارة والخدمات 1819384
العامة
1820348
يونيفرس ش.م.م.
1838562
مراسينا ش م م
1840538
ماريليني ش.م.م.
شــركــة اب ـنــاء ال ـحــاج محمد حسن 101042
بركه
101347
شركة تسرا للتجارة العامة
ال ـســاراكــو ش.م.م بــواس ـطــة وكيل 102416
التفليسة املحامي جورج الخوري
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ان ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون 103931 NOS
INTUITIONS
73366
مطعم اسطنبولي
26119
شادي سامي العقل
ش ـ ــرك ـ ــة عـ ـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ش.م.م 11676
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
مخايل يزبك
شــركــة امــونــي الـتـجــاريــة بواسطة 41524
وك ـيــل الـتـفـلـيـســة امل ـحــامــي سعيد
نصر الدي
1487392
الفا ميك للتجارة العامة ش.م.م
1728101
آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.
شركة اون تايم بابليشينغ ش.م.م 2218048
1716473
ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.
اب ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو غـ ـ ـ ـ ـ ــروب دس ـت ـي ـن ـي ـش ــن 1615964
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م

RR190820154LB
RR190820295LB

2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19

RR190820313LB
RR190820327LB

2018/09/17
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/22

RR190820582LB
RR190820741LB

2018/09/18
2018/09/18

2018/10/24
2018/10/22

RR190820755LB

2018/09/18

2018/10/23

RR190820769LB
RR190820826LB
RR190820830LB
RR190821101LB

2018/09/18
2018/09/21
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19

RR190821115LB
RR190821225LB
RR190821407LB
RR190821424LB
RR190821530LB

2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19

RR190821565LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190821804LB
RR190821866LB
RR190821968LB
RR190822040LB
RR190822067LB
RR190822098LB

2018/09/18
2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822212LB
RR190822380LB

2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19

RR190822420LB
RR190822433LB
RR190822455LB

2018/09/17
2018/09/21
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822464LB
RR190822521LB
RR190822549LB
RR190822623LB

2018/09/21
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822645LB
RR190822708LB

2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/22

RR190822739LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190822760LB
RR190822773LB
RR190822795LB

2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22

RR190822827LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190822861LB
RR190822875LB
RR190823005LB
RR190823116LB
RR190823178LB

2018/09/18
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

1558870

RR190823181LB

2018/09/18

2018/10/23

دي بي اي برينتينغ هاوس ش م م 1512564

RR190823195LB

2018/09/19

2018/10/22

رياض فؤاد الحاج لالعمال الفنية 1277776
والكهربائية

RR190823252LB

2018/09/21

2018/10/19

شركة سكراب ميتلز ش.م.م

1212294

RR190823283LB

2018/09/17

2018/10/19

كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

RR190823323LB

2018/09/17

2018/10/19

شركة ميست ش.م.م.

1119056

RR190823337LB

2018/09/17

2018/10/19

رايت كليك ش.م.ل 1093181 RIGHT CLICK
SAL

RR190823371LB

2018/09/17

2018/10/19

ماكيا ش.م.م

