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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

 RR٢٠٨٥٩٣٥٣٠LB ٥٥٤٧ المؤسسة العربية العالمية للتجارة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٧١٢٣LB ٥٠٢٩٠ مؤسسة كعدو اخوان

 RR٢٠٨٥٩٩٢٣٧LB ٥٣١٣٠ هيلتكس

 RR٢٠٩٧٩٤٥٠٧LB ٧٢٤٩٧ بيار ريشار

 RR٢٠٨٥٨٧٥٥١LB ٩٧٢٠٢ بندر بيروت

 RR٢٠٨٥٨٦٨٠٣LB ١٦١٦٥١ JOMAROمؤسسة جومارو التجارية 

 RR٢٠٩٧٩٣٥٥٠LB ١٨١٤٣٧ شركة االتحاد (كمال قيموز وشركاه )

 RR٢٠٩٧٩٦٦٧٥LB ١٨٢٩٠١ منصور محمد علي عاصم

 RR٢٠٨٦٠٠٤٦٥LB ٢٠١٣٠٤ جرجس الراعي للتجارة والتعهدات العامة

 RR٢٠٩٧٩٥٢٥٥LB ٢٢٠٥٢٩ حكيمصيدلية ال

 RR٢٠٩٧٩٣٧٣٦LB ٢٣٥٥٠٥ نيو تكنولوجي غروب ام.اي.  ش.م.ل

S.M.S. ٢٤٩٣١٤ للهندسة والمقاوالت والتجارة ش.م.م RR٢٠٨٦٠٧٢٣٩LB 

 RR٢٠٨٦٠٩١١٥LB ٢٤٩٦٩٣ تيب توب بالست

 RR٢٠٨٦٠٥٩٨٩LB ٢٥٨٤٥٠ شركة التخزين والتسويق

 RR٢٠٨٦٠٦٠٦٥LB ٢٦٣٨٦٧ امبكس -مؤسسة شاتو 

 RR٢٠٩٨٠٣٥٩٧LB ٢٧٠٥٦٥ المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالت المستعملة(زياد حراق)

 RR٢٠٩٧٧٥٦١٣LB ٥٦٦٩٠٥ مؤسسة مرتضى

 RR٢٠٩٧٧٩٩٧٢LB ٦٥٥٩٤٣ فرانس موزاييك (ابراهيم عبده عيد)

 RR٢٠٩٨٠١٨٥٧LB ١٠١٨٣٧٤ ناصر جناع عيد

 RR٢٠٩٧٩٨٧٤٧LB ١٠٤٣٢٧٧ تركي محمد الغنو

 RR٢٠٨٥٩٤٣٢٨LB ١١١٣٥٢٨ ؤسسة صالح عبد هللا سليم التجارية (لصاحبها صالح سليم)م

 RR٢٠٩٨٠١٧٨٦LB ١١٢٠٠٥٤ سعيد عبد القادر اخضر

La Recreation .co -١١٩١٨٥٨ ابراهيم احمد الوكاع RR٢٠٩٨٠١٣٢٧LB 

 RR٢٠٩٨٠١٢٧٣LB ١٢٢٣٠٣٨ غالب رفيق اسماعيل

 RR٢٠٨٥٩٥٥٨٩LB ١٢٤١٧٠٢ .مشركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م

 RR٢٠٩٨٠٠٧٨٥LB ١٣٣٨٨٢٠ خديجة اكرم يزبك

 RR٢٠٨٥٩٧٣١٥LB ١٣٦٢٢٠٤ SHAHD COشركة شهد التجارية 

 RR٢٠٩٧٩٧٩٤٥LB ١٣٦٣٤١٨ حسين ابراهيم حسن

 RR٢٠٩٧٩٧٩٥٩LB ١٣٦٦٨٤٨ محمد توفيق العلي

 RR٢٠٩٧٩٩١٣٨LB ١٥١٩٣٦٣ عبد الناصر ثلجة

 RR٢٠٩٨٠٠٩٣٦LB ١٥٥٠٣١٣ خليل يوسف نجم

 RR٢٠٨٥٩٢٧٥٥LB ١٧٨٦٠٥٦ ليد للهندسه ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٢٥٠٦LB ١٩٤٣٧٧٤ ش.م.م Info Callشركة 

 RR٢٠٩٨٠١٨١٢LB ١٩٧٠٤٤٤ حسن جميل عكوش - محل حسن عكوش للتجارة 

  الجمهورية اللبنانية
  رة الماليةوزا

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٨٥٩٢١٧١LB ٢٠١٠٩٥٨ معرض علي احمد للسيارات  ( محمد عدنان علي احمد )

golden sun for trading ٢١٣٥٣٣٢ RR٢٠٩٨٠٣٦٧١LB 

 RR٢٠٩٨٠١٦٣٦LB ٢١٣٧٦٦٢ حسين نعمة صالح

 RR٢٠٩٨٠١٦٥٣LB ٢١٨٣٣٢٠ حسين يوسف بندر

 RR٢٠٩٧٩٨٥٨٨LB ٢٢٠٩٧٨٣ عربيه محمد منصور

TERKMANY FOR GENREAL TRADING ٢٢٤٠٣٤٢ RR٢٠٩٧٩٨٦١٤LB 

 RR٢٠٨٥٨٤٥٧٢LB ٢٤٥٣٨٩٥ شعبان محمد خضور

 RR٢٠٨٥٨٥٥٧٨LB ٢٥٠٧٨٠٠ شركة سوالرنا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٥٥٨١LB ٢٥٠٧٨٨٤ عباس حسين جوهر

 RR٢٠٨٥٨٥٦٩٧LB ٢٥٢٢٧٥٣ احمد سليمان السعدي

 RR٢٠٨٥٨٥٧٥٤LB ٢٥٢٦٤٦٠ M,H,Dدغمان للمحروقات 

 RR٢٠٩٧٧٧٤١٥LB ٢٦٢٠٨٠٤ ماليغنس ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٦٠٥٧LB ٢٦٥٢٠١٢ الغيث للتجارة والنقل ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٦٢٨١LB ٢٧١٣١٢٤ ش.م.م LA FABRICAشركة 

 RR٢٠٩٧٧٧٧٨١LB ٢٧٢٣٩٩٠ نيون عماد

 RR٢٠٩٧٩٧٥٦٥LB ٢٧٨٨٦٩٢ مولى مودرن هوم ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٣٦٨٥LB ٢٨٠٦٦٧٨ الشركة الحديثة لتصنيف المعادن ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٢٣٥٣LB ٢٨٨٥٤٤٩ ماجد احمد محمد نعمان اسماعيل

 RR٢٠٩٨٠٢٣٦٧LB ٢٨٨٥٤٥٥ محمد تركي الترك

 RR٢٠٩٧٧٨١٣٨LB ٢٩٧٠٧٣٠ للتسويق ش.م.م الشركة الدولية

 RR٢٠٩٧٩٨٥٧٤LB ٣٠٤٢٨٣٩ دعاس يوسف يعقوب

 RR٢٠٩٧٩٩٩٤٦LB ١٩٢٢ رولينغ غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٢٠٨٦LB ٢٠٥٨ غلوب شبنغ شارترنغ اند توريست كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٩٩٦٣LB ٢٦٨٦ شركة فيليب كامل ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٩٩٨٥LB ٣٤٤٦ شركة ا.ج. برباري اخوان ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٠٠١٢LB ٥٧٨٧ شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٣٣٥LB ١١٤٢٤ طبيلي غروب ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٠١٠٥LB ١٢١٥٥ شركة ابناء محمود وهبي

 RR٢٠٨٥٨٤١٣٥LB ١٢٦٦٨ شركة موفر سبيز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٠١٥٩LB ٤٠٦٧٥ كاليري زعتر

 RR٢٠٨٥٩٩١٦٦LB ٤٩٥٧٦ شركة عبد الغني التجارية

 RR٢٠٩٧٩٤٥٤١LB ٦٩٧٧٧ انطوان عوكر اقمشة مفروشات و برادي

 RR٢٠٨٥٨٤٦٨٨LB ٨٠٩٧٧ بي انترناسيونال -اف 

 RR٢٠٨٥٨٧٤٣٢LB ٩٥٨٢٥ حسين محمود طهماز

 RR٢٠٩٧٩٩٨٣٥LB ٩٩٣٠٥ احمد عبد هللا عبد علي

 RR٢٠٩٧٩٢٣٦٤LB ١١٧٤٩٨ شركة دهام واوالده

 RR٢٠٨٥٨٨٨١٨LB ١٨٦١٨٢ شركة البريار

 RR٢٠٨٦٠٣٠٣٣LB ٢٠٨٢٢٠ شركة فارس اخوان

 RR٢٠٨٥٩٦٢٠٠LB ٢٣٤٤٨٢ شركة ويست اند ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣٥٧٧LB ٢٩٧١٨٦ شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧٥٥١١LB ٥٧٤٥٩٧ نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٩٠٩٣LB ٨٦١٢٢١ ESTHE NATURE S.A.R.Lاستيه ناتور ش.م.م  

 RR٢٠٩٧٩٨٨٨٣LB ١١١٠٦٦٦ محمد سلهبحيدر 

 RR٢٠٨٥٩٥٥٧٥LB ١٢٣٧٩٩٩ انور احمد االبراهيم

 RR٢٠٨٦٠٣٥٨٥LB ١٣٤٢٣٥٧ سامر حكمت عبداللة

 RR٢٠٨٥٩٣١٣٢LB ١٣٨٢٦١٨ بالك توليب تكنولوجية الطباعة الرقمية  ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٠٤٢٣LB ١٥٢٤٤٢٠ مؤسسة صفير للتجارة ( روجيه ادوار صفير )

OGIMET (وهانس زوراب قربيتيانا) ١٦١٤٨٧٩ RR٢٠٨٥٨٩٦٨٥LB 
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 RR٢٠٩٨٠٠٤٥٤LB ١٧٣١٦٥٣ شركة فاميكس المجموعة الدولية ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٩٤٠٢LB ١٧٤٤٩٢٧ اوما انترناشينال ترايدينغ ش م م

 RR٢٠٨٥٨٠٩٨١LB ١٨٣٩٨٧٠ بست مارك ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨١١٧٩LB ١٨٦٢٨٥٤ قاسم عمر الصمد

 RR٢٠٩٨٠٠٤٧١LB ١٩١٠٣٣٣ غرين دوت

 RR٢٠٩٨٠٠٥٠٨LB ١٩٧٨٩٩٢ ايلي انطوان االسمر

 RR٢٠٨٦٠٣٩٠٩LB ٢٠٢٢٥٣٩ ش.م.م. BUILDINGS &BUILDERSشركة 

 RR٢٠٨٥٩٢٣٠٠LB ٢٠٢٨١٣٧ ستار اوتو

 RR٢٠٨٦٠٣٩٣٠LB ٢٠٢٩٤٥٤ حسن طحان(حسن سليمان الطحان)

 RR٢٠٨٦٠٤٠٠٨LB ٢٠٤٣١٠٨ ايتز فور هيلث ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٣٤٤٤LB ٢٠٤٨٥٥١ حسن أحمد حمدان

 RR٢٠٨٦٠٤٠٥٦LB ٢٠٥٤٣٨٤ مجد حسين هاشم

 RR٢٠٨٦٠٤١١٣LB ٢٠٦٧٣٧٧ محمود محمد الخباز

BLOOM & SHOES -PRO ٢٠٧٢٩٩٣ RR٢٠٨٦٠٤١٥٨LB 

 RR٢٠٨٦٠٤٢٣٢LB ٢٠٨٢٦٣٩ شركة ترافيك بروداكشن ش م م

 RR٢٠٨٦٠٤٢١٥LB ٢٠٨٢٧٥٠ بانوراما بولفار ش.م.ل.

 RR٢٠٩٧٩٩٧١١LB ٢٠٩٩٩٤٤ غصن) لينا للتجارة (ساير علي

CANNOLI ٢١٠٠٠٥٢ RR٢٠٩٧٩٩٧٢٥LB 

 RR٢٠٩٧٩٩٧٣٩LB ٢١٠٥٢٣١ جوزف نجيب الصباغ ( صباكو)

 RR٢٠٩٧٩٩٧٥٦LB ٢١٠٨١٥٤ سوليد غروب للهندسة والتعهدات ش م م

 RR٢٠٩٨٠٠٢٦٤LB ٢١٣٢٥٨٩ ليال محفوظ بصبوص

 RR٢٠٩٨٠٠٣٧٠LB ٢١٤٠١٦١ شركة ال رين ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣٧١٩LB ٢٢٤٧٩٥٨ سكرز(ابراهيم اسماعيل رضا)تا-مالتي

 RR٢٠٨٦٠٣٦٣٤LB ٢٤٨٣٧٦٠ حيدر للبناء واالعمار ش م م

 RR٢٠٨٦٠٣٦٤٨LB ٢٥٢٩١٣٧ محمد صالح للتجارة والصناعة(محمد صالح)

 RR٢٠٨٦٠٣٧٩٨LB ٢٥٤٤١٨٥ سكويرز اند كيوبز ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣٦٥١LB ٢٦٢٢٢٣٠ والتصديرمؤسسة فوزات احمد منذر للتجارة والصناعة واالستيراد 

 RR٢٠٨٦٠٣٦٦٥LB ٢٦٢٢٣٥٥ احمد حسن سرور -سكاي كانون سيستمز 

 RR٢٠٩٧٩٩٨٠٠LB ٢٦٧٦٢٤٢ فودكلت ش.م.ل

 RR٢٠٩٧٧٧٩٠٦LB ٢٧٨٢٦٦٠ اوفيس فرست ش م ل

GIRLY (ميشال ريشار بو طايع) ٢٧٨٥٥٣٥ RR٢٠٩٧٩٧٥٣٤LB 

 RR٢٠٩٧٩٧٦٠٥LB ٢٧٩٤٤٤٥ شركة تلكوم ش.م.ل.

 RR٢٠٨٥٩٩٠٢٠LB ٣٤٤٦ شركة ا.ج. برباري اخوان ش.م.م

 RR٢٠٩٧٧١٨٠١LB ٤٤٩٠ دحداح اوتوموبيل ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR٢٠٨٥٩٩٧٦٧LB ٦٩٧٩٢ مصنع الخياطة والتطريز االوتوماتيكي

 RR٢٠٩٧٩٤٤٦٧LB ٨٠٠٥٥ مؤسسة سبعلي وضوميط

 RR٢٠٨٥٨٧٦٠٥LB ٩٧٤٣٧ مجموعة القاضي الدولية مونديال مود ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٧٨٣٠LB ١٠١٤٠٣ قيوتشر تلكوم ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٩٣٤٥LB ١٧٤٧٦٧ صيدلية شمعا

 RR٢٠٨٦٠٢٩٧٩LB ١٩٥٦٤٤ بيك انترناسيونال ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٥٨٥٦LB ٢٤٤٢١٤ مؤسسة محمد سنو للتجارة العامة

 RR٢٠٨٦٠٦٣٦٦LB ٢٤٥٨٧٢ مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR٢٠٨٦٠٧٥٠٣LB ٢٩٤٠٦٤ داني أبي يونس

 RR٢٠٩٨٠٠٩٨٤LB ٣٤٩٥٤٧ دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) ٤٧٢٩٤٨ RR٢٠٩٨٠٨٨٢٤LB 

 RR٢٠٩٧٧٥٥٧٣LB ٥٦٨٩٩١ ش.م.م ٢١سنشري 

 RR٢٠٩٨١١٧٢١LB ٩٢٠٠٦١ علي محمد حمادي

I.N.M. ( هناء محمود طرابلسي ) ١٢٦٧٥٠٧ RR٢٠٨٦٠٢٨٧٧LB 
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 RR٢٠٨٥٩٧٦٤٧LB ١٣١٧٦٤٩ الفوازييه ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦٨٠٥LB ١٤٤٣٣٩٩ وايد هولدينغ ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٦٥٩٨LB ١٤٧٦٦٧٨ .ش.م.ل ٢أم .سي.أي 

 RR٢٠٩٨١٠٩٧٨LB ١٥٦٥٦١٨ آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٨٩٩٣٢LB ١٥٩٤٩٤٥ مكسيموم ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٠٩٨١LB ١٦٤٤٠٠٩ شركة ام ترايد ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥١٩٨LB ١٦٦٥٤٦٠ الب زغيب)جنى للتجارة العامة (علي غ

LAFABRIQUA S.A.R.L ١٦٦٨٢٤٢ RR٢٠٩٨١١٠١٥LB 

 RR٢٠٨٥٩٠٠٤٨LB ١٦٦٩٧٨٩ شركة باستيس ش.م.م

 RR٢٠٩٨١١١١٧LB ١٨٢٩٥٣١ شركة ا.س.بيلد ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٥٦٧LB ١٨٥٢٩٩٤ شركة فوعاني غروب لبنان ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٢٦٢LB ١٩٢٩٤٣٨ ش م ل ٢شركة دردشات 

 RR٢٠٩٨١١١٧٩LB ١٩٣٣٥٧٤ م محمد عدنان الحمصيري

 RR٢٠٩٨١٢٢٤٥LB ١٩٣٣٥٧٤ ريم محمد عدنان الحمصي

 RR٢٠٩٨١٢٢٣١LB ١٩٣٤٤٧٢ شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 RR٢٠٩٨٠٩٧٠٥LB ١٩٨٩٣٥٩ بيغ ديل

 Ghaleb Motor Cars (طنوس بولس غالب) ٢٠٦٣٩٧٣ RR٢٠٩٨٠٥٩١٦LB 

 RR٢٠٩٨١١٢٧٥LB ٢١٩٦١٧١ سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR٢٠٨٥٩٠٧٧١LB ٢٢١٧٥١٩ senses of beautyسنسز اوف بيوتي 

CHHOURY COMPANY SARL ٢٢٦٣٦٨٨ RR٢٠٩٨١١٣٠٧LB 

 RR٢٠٩٨١٠٠٩٩LB ٢٣٧٩٧٦٤ شو ش.م.ل.

 RR٢٠٩٧٩٤٧٤٥LB ٢٣٩١٤٥١ المالك للتجارة العامة ( صالح محمد جميل الموسوي )

 RR٢٠٩٧٩٥٧١٠LB ٢٤٠٦٣٣٣ شركة سكاي غيفت ش.م.م

SALON DE MARQUISE POUR LE COMMERCE S.A.R.L ٢٤٨١٠٤٨ RR٢٠٩٨١٠٢١٣LB 

 RR٢٠٩٨١١٣٨٦LB ٢٥٢٠٣٩٧ شركة فيرست تارغت ش م م

 RR٢٠٩٨١١٤٣٠LB ٢٥٧٥٦٠٤ جوزف نوفل بتروليوم(جوزف جميل نوفل)

 RR٢٠٨٥٨٦٤٥٤LB ٢٥٨٨٦٩١ سامي ادوار غارانا

 RR٢٠٩٨١٠٤٠٣LB ٢٦٤٥٨٥٧ سباركل غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٠٤١٧LB ٢٦٤٧٤٠١ ش.م.م ٩٦١هيوج 

 RR٢٠٩٨١١٥٠٥LB ٢٦٦٣٢٨٥ تكني تولز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٠٧٣٢LB ٢٧٦٩١٥٢ شركة ال بلو بيل للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL ٢٧٨٣٥١٦ RR٢٠٩٨١٢٠٧٢LB 

 RR٢٠٩٨١١٦٥٥LB ٢٧٩٦٣٧٢ اسا تريدينغ ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١١٩٠٨LB ٢٨٠٥٣٨١ كانديز انترناشيونال ش.م.م مالح

 RR٢٠٩٧٩٨٩٢٣LB ٢٩٨٣٣٤٣ محمد رياض كنعان (موقف سيارات)

FOOD SPECS S.A.L ٣٠٢٧١٥٣ RR٢٠٩٨٠٧٩٠٣LB 

 RR٢٠٩٨٠٧٩٥١LB ٣٠٢٩٥٤٧ شركة تكنيكل بلدرز سوليوشن ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٧٥٣٧LB ٣١٧٢٤٧٠ شركة العربية للتموين ش م م

 RR٢٠٩٨٠٧٢٧٦LB ٣٢٢٣٢٩٠ تعهدات ش.م.م.الحاج لل

 RR٢٠٩٨١٠٦٤١LB ٣٣٤٣٤٧٨ شيبرز ليبانون ش م ل

Euo King Trading sarl ٣٣٦٣٧١٥ RR٢٠٩٨١٠٦٧٢LB 

 RR٢٠٩٨٠٦٩٤٢LB ٣٣٦٤١١٢ برجوهي بوزانت كيليكيان

 RR٢٠٩٨٠٦٩٦٠LB ٣٣٧١١٣٦ احمد حسن غملوش

 RR٢٠٩٨١١٨٧١LB ٣٤١٥٣٥٥ كريستين ديفيد مشاقه

 RR٢٠٩٧٩٢٢١٤LB ٥٣٨٢ FORT -فورت  شركة

 RR٢٠٩٧٩٤٥٦٩LB ٦٦٥٦٣ شركة توينز دراغستور

 RR٢٠٩٧٩٤٥٢٤LB ٧٠٣٤٣ شركة سامي حرب واوالده

 RR٢٠٨٥٩٩٨٣٨LB ٧١٨٠٢ مرهج ناصيف



٥ 

 RR٢٠٩٧٩٤٤٩٨LB ٧٧٨١٣ محمود حمود - سانتيك 

 RR٢٠٨٥٨٧٩١٤LB ١٠٢٥٨٣ شركة علوان للبسكويت للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣١٨٣LB ١٠٢٧٤٨ ؤسسة الحبش للتجارة العامةم

 RR٢٠٨٥٨٨٦١٤LB ١٠٤٤٤٩ الشركة السعودية للسجاد والموكيت "بحلس" ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٣٩٧٤LB ١٤٢٠٥٣ وائل مصباح حلواني

 RR٢٠٨٥٨٧٠٠٤LB ١٤٢٤٥٤ مؤسسة سيركل كي

 RR٢٠٨٥٨٦٦٠٠LB ١٧٦٢٦٢ )١مؤسسة محمد حسين حسين (ف

 RR٢٠٨٦٠٢٩٩٦LB ١٩٦٧٠٨ جودت واعظ

 RR٢٠٩٧٩٣٢٢٣LB ٢٢٣٢٦٧ مجموعة طه قليالت هولدنغ ش.م.ل

 RR٢٠٨٥٩٦٠٩٩LB ٢٣١٣٢٠ الشركة التعاونية للسجاد والموكيت

 RR٢٠٩٧٩٣٦٩٦LB ٢٣٣٥١٢ مؤسسة بسام التجارية / بسام علي بدير

 RR٢٠٨٦٠٥٣٨٨LB ٢٤١٠٠٥ مؤسسة يوسف العطار

 RR٢٠٨٦٠٥٧٩٩LB ٢٤٢٥٣٦ جهاد محمد سعيد عيتاني

 RR٢٠٨٦٠٦٩٦٧LB ٢٤٥٤٧٢ RENOBELLE SARLشركة رنوبال ش.م.م 

 RR٢٠٨٦٠٧٢٠٨LB ٢٤٦٠٣٥ ذيب امين وهبي

 RR٢٠٨٦٠٢٣٠٢LB ٢٥٠٩٥٨ شركة كوثراني وجوني للمواد الغذائية والتموينية

 RR٢٠٨٦٠٧٢٩٥LB ٢٥٢٠٥٤ شركة بترفلي ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٢١٤٣LB ٢٦٠٩٦٧ فاتل ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٦١٨٠LB ٢٧٥٩٢٤ الت غندور اخوان ( احمد غندور واخوانه )شركة مح

 RR٢٠٨٦٠٧٥١٧LB ٢٩٥٦١٤ new trading establishmentsنيو ترايدينغ استابلشمانت 

 RR٢٠٨٦٠٧٥٩٦LB ٣٠٢٢٧٧ EURO MODE S.L.T.Dشركة اورو مود ش.م.م  

 RR٢٠٨٦٠٧٦٨٤LB ٣١١١٢٠ شركة سايد ووك ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٥٩٥٨LB ٤٤٠٦٦٧ (عماد احمد القعسماني)-سامكو- حروقات والزيوتالمؤسسة العامة للم

 RR٢٠٨٦٠٥٩٦١LB ٤٧٠٠١٦ زكور موسى الموسى

 RR٢٠٨٦٠٦٧١٥LB ٥٥٢٢٥٢ حكمت محمد شقير

 RR٢٠٨٦٠٦٨٠٣LB ٦٣٧٠٩٤ مؤسسة غريب التجارية (غسان غريب مكي)

Navigator Travels SARL ٦٩٦٧٢٥ RR٢٠٨٦٠٦٩١٩LB 

Neo Techno Sky -١١١٧٢١٧ ياسر دياب العيسى RR٢٠٨٦٠٢٥٩٩LB 

 RR٢٠٨٥٩٥٠٦٢LB ١١٧٣٧٩١ دوديكو اوتو بارتس (علي فيصل علوية)

 RR٢٠٨٦٠٢٧٧٥LB ١٢٢٥٢٥٤ شركة شيدادا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩٥٥٣٥LB ١٢٣٣٤٨٩ شركة سمارتك

 RR٢٠٨٦٠٢٧٩٢LB ١٢٤٦٦٥٠ علي محمد دبوس

 RR٢٠٨٦٠٦٢٥٥LB ١٣٤٢٧٢٨ عبدهللا علي الحاج حسن

 RR٢٠٨٦٠٣٣٨٧LB ١٤٢٤١٥١ رزق هللا محمد توفيق الحاج داوود

 RR٢٠٨٥٩٠١٤٠LB ١٥٦٧٤١١ شهد كومباني ليمتد ش م م

global auto cheheil (ابراهيم محمد شهيل) ١٥٩٣٤٧٥ RR٢٠٨٥٨٩٩٨٥LB 

 RR٢٠٨٦٠١٠٦٣LB ١٦٣٧٣٠٣ نبيل محمد العثمان

 RR٢٠٩٨٠٠٩٤٠LB ١٦٤٦٣٦٢ توفيق سالم سالم خليل

 RR٢٠٩٨٠٠٩٦٧LB ١٦٥٠٠٦٢ د محمد بولهعه

 RR٢٠٨٦٠٣٤١٣LB ١٦٥٧٣٤١ عصام عبد الرحمن مزقزق

 RR٢٠٩٧٩٦٩٠٥LB ١٦٦٦٧٥٥ مؤسسة محمد خاتونه

 RR٢٠٩٧٩٤٩٢١LB ١٨٣٣٨٥٢ ياسر وهبة وشريكه -برفكت اوتو موتورز 

 RR٢٠٨٦٠٧٩٨٠LB ١٩٣٣٩٠١ سامر حمود التجارية ( سامر حسن حمود )

 RR٢٠٨٦٠٧٩٧٦LB ١٩٦٢١٨٧ علي عفيف عواضه

 RR٢٠٨٦٠٣٤٢٧LB ١٩٨٧٥٧٣ حسان محسن عيسى

MAMJ ٢٠٠٣٠٨٣ للتجارة العامة RR٢٠٨٥٩٢٠٧٠LB 

 RR٢٠٨٥٩٢٠٨٣LB ٢٠٠٣٠٨٤ سنيه للتجارة العامة

 RR٢٠٨٥٩٢٠٩٧LB ٢٠٠٣١٠٥ حنان للتجارة العامة



٦ 

 RR٢٠٨٥٩٢١٠٦LB ٢٠٠٣١١٠ هناء للتجارة العامة

 RR٢٠٩٧٩٤١٠٠LB ٢٠٢٧٥٨٢ مشوار ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٣٤٥٨LB ٢٠٦٧٣٧٧ محمود محمد الخباز

 RR٢٠٩٧٩٥٣٢٦LB ٢١٤٣٩١٢ ثرا ش.م.م

 RR٢٠٨٥٩١٢٧٨LB ٢١٦٠٥٦٤ جوزيل ش.م.م

 RR٢٠٨٦٠٠٧٧٤LB ٣٠٢٩٧٨٢ غاده جنيد عبد العظيم

 RR٢٠٩٧٩٨٥١٢LB ٣٢٢٢٩٦٧ ابراهيم ناصيف طالب

  


