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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

 RR٢٠٩٨٧٥٠٠٧LB ٧٨٢٥ الشركة المتحدة للطباعة

 RR٢٠٩٨٧٤٩٠٨LB ٧٥٧٤٧ شركة جي سي ار حكيم اخوان

 RR٢٠٩٨٧٣٢٠٠LB ٢٢٨٧٦٩ شركة الكابالت السعودية للتسويق

 RR٢٠٩٨٧٦٥٧٧LB ٢٥٢٢٠٢ مزيد التجارية (حميد احمد اللهيب)مؤسسة ال

DESIGNER OUTLET S.A.R.L ٧٢١٦١٤ RR٢٠٩٨٧٩٤٧١LB 

 RR٢٠٩٨٧٩٥١١LB ٧٥٩٢٤٨ مؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

SHAHLA TRADING SGS ٨٢٤٩٢٢ RR٢٠٩٨٧٩٧٠١LB 

 RR٢٠٩٨٧٩٨٩٦LB ١٠١٧١٨٣ عصام علي عماد الدين الددا

 RR٢٠٩٨٨٠٠٥٥LB ١٣٠١١٧٨ محمد حسين الرحال

 RR٢٠٩٨٧٩٩٧٥LB ١٣٤١٢٥٨ عباس محمد خليل

MARITEXT - ١٣٥٩٠٢٠ ماريا كيفورك منامشه يان RR٢٠٩٨٧٩٢٥٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٩١٧٦LB ١٤٢٦٧٦٢ ميديا سكوير ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٩١٤٥LB ١٤٥٥٠٥٦ بلو مونتن وشركاه

 RR٢٠٩٨٧٩١١٤LB ١٤٥٩١٠٧ روليت ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٩٠٩١LB ١٤٦٤٠١٨ ار سي كارز ش.م.م. ام

V.S.D.QUATRO ١٥٢٤٧٨٦ RR٢٠٩٨٧٩٠٠٩LB 

top notch engineering t.n.e s.a.r.l ١٥٤٣٢٤٩ RR٢٠٩٨٧٨٩٧٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٨٨٦٠LB ١٦١٦٨٨٢ أم كي ار غروب(محمد ابراهيم الجعفيل)

 RR٢٠٩٨٧٨٨٧٣LB ١٦١٧١٨٥ شركة ار.جي.كا

 RR٢٠٩٨٧٨٨٤٢LB ١٦٢٥٠٩١ علي حسين ياسين

LAFABRIQUA S.A.R.L ١٦٦٨٢٤٢ RR٢٠٩٨٦٩٩٧٣LB 

 RR٢٠٩٨٧٨٧٦٨LB ١٧٢٦٦٨٧ غلوبس ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٨٧٣٧LB ١٧٤٧٩٠٣ عامر عبد هللا صبح

 RR٢٠٩٨٧٨٦٩٧LB ١٧٥٠٤٤١ مؤسسة مانغو

 RR٢٠٩٨٧٨٦٦٦LB ١٧٦٢٦٤٥ ان تو ميوزيكا ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٨٤٨٠LB ١٨١٢٤٨٥ حالل) محل حالل للتجارة العامة (محمد ابراهيم

 RR٢٠٩٨٧٨٣٦٥LB ١٨٩٥٦٨١ محالت العلي للتجارة العامة لصاحبها محمود يوسف حسين

 RR٢٠٩٨٧٨٢٩٠LB ١٩١٠٣٣٣ غرين دوت

 RR٢٠٩٨٧٨٢٤١LB ١٩٢٢٤٩٤ ساراسو ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٧٨١٦٧LB ١٩٣٨٠٣٤ شركة سكاي  محمد وشركاه

 RR٢٠٩٨٧٨١١٩LB ١٩٥٤٦٩١ الشركة اللبنانية للهندسة و المقاوالت

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl ١٩٦١٨٨٧ RR٢٠٩٨٧٨٠٩٦LB 

 RR٢٠٩٨٧٢٢٧٠LB ٢١٨٠٧٠٨ ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

 PAM ٢٥٠٧٦٦٤ ش م م RR٢٠٩٨٧٦٣٥٦LB 

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨٧٦٣٢٥LB ٢٥٠٩١٢٩ شركة نيو تك كونستراكشن اند انجينيرينغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٢٩٩LB ٢٥٢٠٥٣٤ عباس علي للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٧٦١٣٥LB ٢٥٦٨٠٧٧ ديب مصباح عالوي

 RR٢٠٩٨٧٧٦٦٥LB ٢٧٧٠١١١ محمود ابراهيم التجارية

 RR٢٠٩٨٧٧٥٣٨LB ٢٨٠٠١٨٩ شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

PRO-FOAM PACK SAL ٢٨٣٢٢٠٢ RR٢٠٩٨٧٥٢٨٠LB 

 RR٢٠٩٨٧٧٣٨٢LB ٢٨٣٩٨٦١ شركة م.ق.الين التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٥٤١٨LB ٢٨٩٩٧١٦ سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٦٨٦٩LB ٢٩٥٣٧١٨ عقل انطوان خليل

 RR٢٠٩٨٧٦٩٠٩LB ٢٩٦٦٣٩٩ وورلد وايد واغن ش م ل

FASHION NEST S.A.L ٢٩٨٥٠٢٧ RR٢٠٩٨٧٦٩٨٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٦٨٠٧LB ٣٠١١٩٤٦ امين سلمان الجردي

 RR٢٠٩٨٧٥٦٥٦LB ٣٠٢٦٩٣١ اليكون ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٥٧٦١LB ٣٠٥٤١٥٠ أم . ك كونستراكشن منجمنت ش م م

 RR٢٠٩٨٧٤٣٢٤LB ٣٠٧٤٦٥٨ وسام محمود الفليطي

 RR٢٠٩٨٧٣٣٩٤LB ٣١٣٢٩٦٧ شركة بوم للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٩٤٣٧LB ٣١٩٢٥٨٢ شركة ري اكتس ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٠٩٣٧LB ٣٢٥٣٤٦١ طاهر كو الدولية ش م م

 RR٢٠٩٨٧٥٢٢٨LB ٣٣٥٥٩٠٧ بيد للتجارة ش.م.مسامي وع

 RR٢٠٩٩٢٧٣٣٦LB ٩٠٥١ شركة حليم ضو واوالده ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٧٩٣٨LB ١١٥٥٩ الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٧١٥LB ١١٦١٠ شركة اتو هاوس مرسيدس ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٧٢٩LB ١١٦٩٩ شركة الفنار التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٩٣٠٤٩٩LB ١٤٥٨٦ ن الغزاويمحالت امي

 RR٢٠٩٩٣٠٤٧١LB ١٤٩٠٤ مؤسسة اسماعيل العجمي التجارية

ELLIS SPORTLAND (الياس نصري القسيس ) ٧٨٦١٩ RR٢١٠٥٢١٨٢٣LB 

 RR٢١٠٥٢١٥٧٦LB ١٣٩٠٠٤ فور ستارز

 RR٢١٠٥٢٤٠٢٥LB ١٥٢٤٩٥ مؤسسة نجم للرخام والغرانيت

STYLISH OPTICAL (روبير جورج شارل) ٢٤٤٧٠٧ RR٢٠٩٩٢١٣٧٨LB 

 RR٢٠٩٩١٩٢٥٥LB ٢٥٢٧٣٧ مؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان الحاج سليمان )

 RR٢١٠٥٢١٥٨٠LB ٢٥٥٤٦٣ بالستي باكينغ ( حسين علي السلمان)

 RR٢١٠٥٢٣٤٩٢LB ٢٦٣١٧٦ شركة درويش وشركاه

 RR٢١٠٥٢١٨٧١LB ٢٦٦١٦٣ يحيى وفيق القنطار الحسيني

 RR٢١٠٥٢٢٣٧٨LB ٢٧٩١٠٠ احمد علي طالب

 RR٢١٠٥٢٣٣٠٨LB ٥٣٩٨٤٤ محمد علي مصطفى

 RR٢١٠٥٢٣٣١١LB ٥٤٠٩٤٩ بسام يوسف دقدوق

 RR٢٠٩٩٢٢١٤٩LB ٥٨٨١٤٢ سكاف رانت اي كار (داني مطانيوس السكاف)

 RR٢٠٩٩٣٠٥٣٩LB ١٠٦٢٧٢٩ نجيب دياب منذر معلوف

 RR٢١٠٥٢٣٥٣٢LB ١٠٦٤٠٦٦ شركة الكوثر ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٨٩٨٥LB ١٤١١٦٣١ كيفينز ش.م.م

 RR٢١٠٥٢٢١٥٧LB ١٤٢٣٩٦٨ شركة ابناء فؤاد قبالن للتخليص والشحن ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢٤٧٩٣LB ١٥٦٥٦١٨ آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢٢٢٣١LB ١٨٧٨٠٧٦ شركة كريم لالنارة

 RR٢١٠٥٢١٥٩٣LB ١٩١٢٠٥٠ منير عدنان فتوح

 RR٢١٠٥٢١٦٠٢LB ٢١٩٦١٧١ سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢٤٢٢٩LB ٢٢٥٧٠٠٩ ا.ج.اس.

 RR٢٠٩٩٢٣٧٦٢LB ٢٣٩٥١٨٢ monaco globalموناكو غلوبل. 

 RR٢٠٩٩٢٩٩٧٢LB ٢٥٣٤٥٠٣ شركة ف.م وشركاه ش.م.م.
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MK ٢٥٤٣٦٠٨ لصاحبها مصطفى احمد كنيعو RR٢١٠٥٢١٦٢٠LB 

 RR٢٠٩٩٢٦٥٨٢LB ٢٦٧٧٥٣٧ سنست ار ش.م.ل

AFRICONTRACTORS S.A.R.L ٢٨٦٤١٤٩ RR٢١٠٥٢١٨٩٩LB 

 RR٢٠٩٨٧٥٤٢١LB ٢٩٠٤٩٧١ ستديو ميشال فاضل ش م م

 RR٢٠٩٩٢٥٤٩٩LB ٢٩٢٣٣٩٥ امين المقداد (امين حسن المقداد)

 RR٢١٠٥٢٣٢٣٧LB ٣٠٠٦٦٠٠ عبد العزيز خليل الحاج حسين بزي

 RR٢٠٩٨٧٥٩٢٥LB ٣٠٩١٩٠٩ طبرية غروب ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢٣٢٩٩LB ٣٣٠٦١٩٢ كومبوست بلدي ش.م.ل

Truss - T SAL ٣٣٢٣٤٩٣ RR٢١٠٥٢٣٧٤٠LB 

 RR٢١٠٥٢٢١١٢LB ٣٦٠٣٢٢٥ MEDITERRANEAN TRANSPORTالمتوسط للنقل 

 RR٢١٠٥٢٣٠٤٧LB ١٢٠٥٠ شركة مرمر اوريجينال للتجارة والمقاوالت العامة

 RR٢١٠٥٢٣٠٥٥LB ١٢٢٩٣ شركة معراوي اخوان لتجارة األخشاب ومواد البناء ش.م.م

PARFUMERIE CONSTANTION ٢٩٥١٤ RR٢١٠٥٢٢٩٢٥LB 

 RR٢١٠٥٢٣٠٧٨LB ٣٥٩٣٣ المؤسسة الوطنية عبر المتوسط للتجارة والصناعة العامة

 RR٢١٠٥٢٣٠٨١LB ٥٠٢٤٢ سركيس جود الحربيه

 RR٢١٠٥٢٣١٥٢LB ١١٩١٨٠ انطون نصار

 RR٢١٠٥٢٣١٦٦LB ١٥٢٤٦٣ ميشال جورج مراد

 RR٢١٠٥٢٣١٨٣LB ١٦٧١٧١ مؤسسة قرة اوغليان اخوان

 RR٢١٠٥٢٠١٩٥LB ١٩٦٠٣٤ مد واكرم سلطانشركة جواد اح

 RR٢١٠٥٠٣٤٣٦LB ٢٥٠٤٦٢ شركة سبيس الكترونيكس

 RR٢١٠٥٢٢٥٠٦LB ٢٥٣٦٢١ انطوان ميشال قرداحي

 RR٢١٠٥٢٠٢٦١LB ٢٥٨٥٠٨ المؤسسة المتحدة للصناعة والتجارة

 RR٢١٠٥٢٢٩٦٥LB ٥٨٤٨٤١ نيلي فيليب طعمه االشقر

THERMOSTAR (نسيم نمر ضومط) ٨٨٩٧٥٢ RR٢١٠٥٢١١٦٥LB 

 RR٢١٠٥٢١١٧٩LB ١٠٧٥٨٧٩ شربل نصيف منعم

IMPACT VISION S.A.R.L ١٢٧٥٨٣٣ RR٢١٠٥٢١١٩٦LB 

 RR٢١٠٥٢١٢٠٥LB ١٢٩٠٩٩٩ خضر علي الحاج حسين

 RR٢١٠٥٠٣٣٥١LB ١٣١٠٥٧٨ فايبر ويفز ش.م.ل

 RR٢١٠٥٢١٢٣٦LB ١٣٦٥٢٢١ مؤسسة اليسا لصاحبها جوزاف ابو رجيلي

 RR٢١٠٥٢١٢٤٠LB ١٣٦٦٥٤٩ لمحروقاتمؤسسة موسى حجيج ل

MAG-INDUSTRIES ١٧٣٩٨١٣ RR٢١٠٥٢١٣٢٤LB 

 RR٢١٠٥٢٠٤٥١LB ١٧٦٥٢٨٠ االميرة للتجارة العامة(علي حسين عسكر)

 RR٢١٠٥٢١٣٣٨LB ١٧٨٧٩٥١ انترناسيونال فود ديستريبيوترز ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢١٣٤١LB ١٧٩٤٥١٤ م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٩٤٥٦LB ١٩٠٣٠٧١ شركة كيوتك ش.م.م

 RR٢١٠٥٢٠٦٥٥LB ١٩٢٦٤٤٦ شركة كرم للبناء ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢٠٨٣١LB ٢٠١٨٥٠٤ شركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

 RR٢١٠٥٢١٣٩٠LB ٢١٤٤٢٥٨ إيليت أوتو ش.م.م

 RR٢٠٩٧٩٥٢٠٧LB ٢١٥٥٤٤٥ هنادي مهدي

 RR٢١٠٥٢١٤٢٦LB ٢٤٦١٠٧٧ الحايك للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR٢١٠٥٢١٤٣٠LB ٢٤٧٧٩٥٤ اجكو للسيراميك واالدوات الصحيةفر

 RR٢١٠٥٢١٤٥٧LB ٢٥١٨٣٥٧ الهاديكو للتجارة العامة

 RR٢١٠٥٢٢٤١٨LB ٢٥٣٢٢٩٣ مجموعة ابناء محمد توتنجي للبناء والتجارة العامة ش.م.م

HOME CITY ٢٦٠٦٦٨٣ RR٢١٠٥٢٣٠٠٢LB 

 RR٢١٠٥٢٤٢٤٦LB ٢٦٨١٥٨١ شركة ايانا ش.م.م.

 RR٢١٠٥٢١٥٠٥LB ٢٦٨٦٥٥٨ .م.ممت ش

 RR٢١٠٥٢١٥١٤LB ٢٦٩٣٢٣٣ شركة الحلو للباطون الجاهز

 RR٢١٠٥٢٠٩١٦LB ٢٧٨٥٢٨٥ فرحان بري العويشي
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 RR٢١٠٥٠٣٤١٩LB ٢٩٤٠٣٤٢ الشركة الدولية لمواد البناء ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٥٨٣٤LB ٣٠٤٨٣٢١ عماد مصطفى الدندشلي

 RR٢١٠٥٢٠٦٤١LB ٣١٠٢٥٥٠ F.I.G S.A.Lاف اي جي ش.م.ل. 

TABLE COUTURE( ٣١٤٢٨٣٢ الياس خليفة وريتا مكروس) تضامن RR٢١٠٥٢٠٣٣٢LB 

 RR٢١٠٥٢٠٦٣٨LB ٣٢٤١١٧٠ نورث فود كومباني ش.م.م

 RR٢١٠٥٢٠٥٩٨LB ٣٢٥٨٢٩٥ صيدلية المرج

 RR٢١٠٥٢٢٧٢٧LB ٣٣٥٨٦٠٤ شركة أي. أم . أي للمفاوالت ش . م. م.

HD BIOMED ٣٤٢٦٦٠١ RR٢١٠٥٢٢٤٤٩LB 

 RR٢١٠٥٢٣٩٦٥LB ٣٤٦٠١٠٠ شركة ميليسيا ترايد ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٥١٠٥LB ٤٢٣ وايت المنيوم لصناعة وتجارة االلمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٥٠٥٧LB ١١٣٤ شركة الخريف ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٧٣٥٣LB ٩١٥٠ امبوريو بجاني ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٤٩٢٧LB ٩١٥٣ شركة ماش ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٤٩٠٠LB ١١٢٤٥ ة للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.الشركة اللبناني

 RR٢٠٩٩٢٤٨٦٠LB ٣٥٠٩٧ صيدلية شحادة

 RR٢٠٩٩٢٦٦٠٥LB ٣٦٧٣٤ مؤسسة يوسف ابو شرفان

 RR٢٠٩٩٢٤٨٤٢LB ٣٦٨٨٥ مؤسسة صالح الدين مسالخي

 RR٢٠٩٩٢٤٧٩٩LB ٥٦٣٨٤ مؤسسة الياس عبدو ابو نادر

 RR٢٠٩٩٢٤٥٥٥LB ١٠٢٧٤٨ مؤسسة الحبش للتجارة العامة

RACHELLE ١٦٣٥٠٢ RR٢٠٩٩٢١٨٦٣LB 

 RR٢٠٩٩٢١٢٠٥LB ٢٢٥٩٢٥ صيدلية مرعي

 RR٢٠٩٩٢١٢٦٢LB ٢٣٣٧٦٤ شركة عبد الكريم غندور وشركاه

 RR٢٠٩٩٢١٢٥٩LB ٢٣٤٤٢٦ جورج يوسف الغزيري

 RR٢٠٩٩١٩١٤٠LB ٢٤٥٨٧٢ مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR٢٠٩٩٢١٤٢١LB ٢٥٧٢٧٩ توما للمشاريع التجارية ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٩٤٣١LB ٢٦٠٣٨٣ شركة اناتا ش.ت.ب

Brake Headquarter SARL ٢٩٢٢٣٣ RR٢٠٩٩١٩٦٥٢LB 

 RR٢٠٩٩١٩٧٢٣LB ٢٩٦٥٨٧ مروان ادمون حاتم

 RR٢٠٩٨٧٠٣٧٥LB ٢٩٩٥٥٩ صيدلية لبنان

 RR٢٠٩٩٢٣٥٧٢LB ٣١٤١٩٠ ميتكو ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٣٨٢LB ٤١٠٨٢٣ ابراهيم ذوقان ابو عياش

 RR٢٠٩٩٢٣٢٧٧LB ٥٦٥٩٢٤ الصوص علي داوود

 RR٢٠٩٩٢٣٢٠١LB ٥٨٢٩٦٩ طالل محمد الطبش

 RR٢٠٩٩٢٣١٩٢LB ٥٨٣٢٠٢ مصطفى ناجي عيتاني وشريكه-لوسانتيه 

 RR٢٠٩٩٢٣١٤٤LB ٥٨٧٣٨٣ جان روكس حريقة للتجارة

 RR٢٠٩٩٢٣١٧٥LB ٥٩٥٩٢٠ انطوان مطر

 RR٢٠٩٨٠٤٦٣٢LB ٦٥٥٩٤٣ فرانس موزاييك (ابراهيم عبده عيد)

 RR٢٠٨٥٩٣٦٠٥LB ٦٦٧٣٦٢ مؤسسة انكوم (محمد مروان المدهون)

 RR٢٠٩٩٢٢٨٥٥LB ٦٧٧٤٢١ علي أحمد عباس

 RR٢٠٩٩٢٦٢١١LB ١١١١٨٥٦ عبد هللا حسين الضيقة

 RR٢٠٩٩٢٥٩٨٤LB ١٢٢٠٧٠٦ ايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست (اي ام في ام اي)

 RR٢٠٩٩٢٠١٣٤LB ١٣٥٢٢٠٤ الياس حنا االغا

 RR٢٠٩٩١٧٩٠٩LB ١٣٥٨٤٢٢ روي جوزف شكيبان

N.A (عليق اخوان) ١٧٦٤٠٠٣ RR٢٠٩٩٢٠٣٦٩LB 

GEOSAFE S.A.R.L ١٨١٠٤٨٩ جيوسيف ش م م RR٢٠٩٨٧٨٤٩٣LB 

HIGH STAR/ ١٨٢٤٢٠٦ هاي ستار RR٢٠٩٨٧٨٤٤٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٨٤١٤LB ١٨٤٥٢٨٦ محمد معتز منير بايزيد

 RR٢٠٩٨٧٨١٣٦LB ١٩٥٦٢٩٠ دير ش.م.مشركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التص



٥ 

 RR٢٠٩٨٧٨٠٢٥LB ١٩٨٧٥٧٣ حسان محسن عيسى

 RR٢٠٩٩٢١٥٥٤LB ٢٠٤٨٨٨٠ جو تيربو

 RR٢٠٩٩٢١٥٨٥LB ٢١٠٢٩٣١ شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR٢٠٩٨٠٦١٣٤LB ٢٢٥٩١٦٩ تكنوفورم ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٢٦٥١LB ٢٢٩٤٠٦٤ e_smart solutions companyأي سمارت سوليوشنز ش م م 

 RR٢٠٩٩٢٣٦٠٩LB ٢٣٤٨٠١٤ ابو غصن للتجارة العامة

 RR٢٠٩٩٢٣٧١٤LB ٢٣٩٠٥٠٣ شركة البركة لمواد البناء ش م م

 RR٢٠٩٩٢٣٧٥٩LB ٢٣٩٢٤٧٦ باري دي غو ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٣٨٨١LB ٢٤١٣٤٨١ شركة ال سول تيك (عدنان جلول وشركاه)

 RR٢٠٩٩٢٣٩٤٩LB ٢٤٣١٥٨٨ سيبكو للتجارة والتعهدات (الياس جريس السبعلي)

 RR٢٠٩٩٢٣٩٦٦LB ٢٤٣٧٤٠١ فوكوس ترايدينغ ش.م.م.

 RR٢٠٩٩٢٤٠٠٣LB ٢٤٤٣٧٦٦ شركة غالم ش م م

 RR٢٠٩٩٢٤٠٣٤LB ٢٤٤٦٢٤٩ أبو علي منذر وأوالده ش.م.م

 RR٢٠٩٩٢٤٠٦٥LB ٢٤٤٨٦٣١ شركة الومكو ميتالز ش م ل

 RR٢٠٩٩٢٤٠٨٢LB ٢٤٥٠٨٠٥ شركة راديسون بيوتي ش م م

 RR٢٠٩٩٢٢٧٣٦LB ٢٤٥٤٧١٨ الحديثة للخدمات ش.م.م الشركة

 RR٢٠٩٩٢٤٣٩١LB ٢٤٨١١٨٠ ما ش.م.م. - دي 

 RR٢٠٩٩١٨٦٧٤LB ٢٨٦٧٢٧٢ ابو الفقير للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٦٨٤٦LB ٣٢٣١٦٣٩ زيرو واست تكنولوجي اند منانجمنت ش.م.م

KINGS CAVIAR ٣٤٣٣٠٣٠ RR٢٠٩٩٢٢٨٣٨LB 

  


