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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 ة المضافة, القيم
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

    تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سي ,المراجعة المشار إليها أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR220687028LB 6720 فرع لبنان- GmbHدوكا 

 RR220687748LB 26225 صيدلية صافي

 RR220688522LB 32031 جورج دومينيك شعيا

 RR220685044LB 258505 مؤسسة فارس ابي يونس

 RR220686212LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

 RR220687601LB 281383 محالت ريمندري التجارية

 RR220688195LB 302187 شركة المحاسن للتجارة

 RR220687425LB 315231 شركة ج.ل.ك.  ش.م.م

 RR220688690LB 551688 شركة الحالب للتجارة العامة(هيثم و فادي عدنان الحالب)

 RR220686393LB 592507 امو كومبانير

 RR220686209LB 699200 بيت نار ش.م.م

M C E Group S.A.R.L 1089961 RR220686186LB 

8e ART 1131283 RR220686169LB 

 RR220686036LB 1176764 فضل محمد سكماني

 EYE GROUP 1194331 RR220686380LB- ريان فؤاد بو شقرة 

 RR220686124LB 1235542 جوزف موسى)كلين باور (لويس نقوال 

TOOLS STUFF (ميثم عبد الواحد غافل) 1320318 RR220686019LB 

JAKO TEXTILES (جاكلين انطوان تفنكجي) 1347896 RR220686478LB 

 RR220686481LB 1399597 احمد سليم سعيد

 RR220686504LB 1733144 بدر الدين صالح سداح

 RR220687385LB 1754576 بشير ايلي غانم

 RR220687337LB 1832771 ك. ترايد كومباني ش.م.م

 RR220687306LB 1878183 شركة سوالرتك ش.م.م 

 RR220686963LB 1934733 هشام صالح الدين مسالخي

 RR220686892LB 1983629 ش م ل ١١٩شركة هاربور 

 RR220687249LB 1992759 سليم ايغو ش م م

 RR220686915LB 2002786 شركة ان/اوت ش م ل

MT-BAGS&SHOES.CO - 2058382 محمد مهدي احمد RR220686518LB 

 RR220687181LB 2108154 سوليد غروب للهندسة والتعهدات ش م م

CESAR'S - 2412525 علي محمد توفيق طبارة RR220688425LB 

 NEVADA S A L 2445298 RR220686827LBشركة 

 RR220687120LB 2476778 شركة تي اس تي للتجارة ش م م

 RR220687924LB 2552099 ميالد انطون الحاج

 RR220681422LB 2643537 تارت او بوار ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR220687898LB 2664711 ناكوتي ش.م.م

 RR220686345LB 2683278 سوبر بالست للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR220688505LB 2751018 شركة سيف ماد ش م م

 RR220686328LB 2771011 ورة للصيانة لصاحبها ادوار اميل غريبالتقنيات المتط

PERFECT GOODS 2772707 ش.م.م RR220688814LB 

Concrete Contracting ServircesCCS sal 2804162 RR220687853LB 

 RR220687805LB 2810222 محل جيوفاني

TALA CONCEPT 2867294 ش.م.ل RR220688054LB 

 RR220686668LB 2874214 ش.م.ل كيتشن كونفيدنشيل

 RR220686671LB 2874693 لوف بروجيكت ش.م.ل

 RR220685693LB 2998958 شركة نافاندا ش.م.ل.

 RR220683131LB 3006969 رامي شوقي اسعد

 RR220685733LB 3016017 نقليات حنا للمياه

 RR220686739LB 3022410 شركة حداد يونايتد ش م م

 RR220686583LB 3023422 علي حسين بدير

 Tetrax S.A.R.L 3023898 RR220688037LBتيتراكس ش.م.م. 

 RR220686570LB 3048321 عماد مصطفى الدندشلي

 RR220685781LB 3097880 كيتشن اند ليفينغ ش.م.م.

RAZZAK CONSTRUCTION COMPANY 3143632 RR220685631LB 

 RR220685821LB 3145173 ج أند آر ترايدنغ ش.م.ل

 TAQUERIA S.A.L 3160233 RR220687513LBتاكيريا ش.م.ل. 

 RR220687677LB 3196094 سوشيال برايز ش.م.م

 RR220685852LB 3207984 شركة بي أو سولوشن ش م م

 RR220687725LB 3218922 اونالين دايمنشتر (توصية بسيطة)

 RR220685897LB 3219351 كليير فورس

FOCUS FILMS S.A.R.L 3228446 RR220685910LB 

 RR220685923LB 3233199 ساباستيان ش.م.ل.

 RR220687575LB 3335601 فوكاتوس ش.م.ل.

 RR220682989LB 3452218 شركة بيو ترايد ش.م.م

HATS& ARKS S.A.R.L 3488283 RR220686288LB 

 RR220686305LB 3581550 إنتر تينمانت تيم ش.م.م.

 RR220687986LB 3637547 لبنانبوكيت كامبوس ش.م.م فرع 

 RR220668205LB 1100934 رفعت احمد كلماني

RAFIF’S CAR -1195756 محمد مفضي حمود RR220668338LB 

 RR220669758LB 1196589 محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

 RR220669761LB 1225254 شركة شيدادا ش.م.م

 RR220664591LB 1235758 شركة سركيس فرشخ وشريكه

 RR220668372LB 1278557 عيسى عقلة المحمد-لورانس للتجارة العامة 

 RR220668390LB 1309057 احمد علي علي

 RR220666093LB 1312208 شك سولوشنز ش.م.ل

 RR220664319LB 1312722 كحول للتجارة (علي احمد شحرور)

 RR220666062LB 1315772 ليفت هاند ش.م.م

proto table mariners (علي عدنان بدر العجيلي) 1320308 RR220668409LB 

C.T.A COMUTERS (سمير علي محمود الخالدي) 1320314 RR220668412LB 

 RR220668426LB 1324709 فايز مصطفى زقزوق

GERGES TEXTILES (جورج كامل داود اسكندر) 1347801 RR220668443LB 

 RR220668457LB 1358475 مصطفى موسى مصطفى

 RR220668488LB 1373501 هالل عمر زين الدين
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 RR220669775LB 1380726 مؤسسة حدرج للسيارات (اوتوديل) (محمد ابراهيم حدرج)

 RR220663463LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR220668514LB 1434484 محل البركات للتجارة العامة (وليد البركات)

SDI Media Middle East sal 1566405 RR220669894LB 

 RR220669188LB 1630479 ت ب ستيل ش.م.م

Middle East General Industries 1726736 ٠م٠م٠ش RR220664305LB 

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR220664937LBاغرولوكس ش.م.ل (

 RR220668528LB 1733136 زيرك محمد صالح شيخو

 RR220668531LB 1733147 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR220668545LB 1791744 غسان عمر حمد

 RR220668559LB 1791752 سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR220665495LB 1826573 اراب مار ش.م.م

 RR220668562LB 1875137 غسان عمر حمد

WSM 2052380 للتجارة العامة RR220669228LB 

 RR220665977LB 2095228 شركة روماريسا ش.م.م.

PROFITECH S.A.R.L ALUMINIUM HMEIDANI 2141415 RR220669395LB 

 RR220669506LB 2424371 دورز أند غايتس ش.م.م.

 RR220664384LB 2449069 هيدالينرز ش.م.م

Pharmatek 2558204 RR220663707LB 

 RR220669364LB 2563141 ابو زين غروب ش.م.م

 RR220669727LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

 RR220669660LB 2692398 بسام توفيق فرح

 RR220665376LB 2700843 نجيب للتجارة العامة

 RR220667425LB 2725632 اركريا ستوديو بيروت ش.م.ل.

 RR220665138LB 2740263 الشركة العربية القابضة للتجارة العامة ش م م

 RR220669608LB 2771869 النشرة كوم ش.م.م

GREYTEK 2818101 RR220669015LB 

 RR220667536LB 2827196 سعادة كونتراكترز

 RR220667655LB 2872289 كاونتري فود ش م م

 RR220667686LB 2874852 شركة الياس العنيسي و شريكه

 RR220669072LB 2943818 حسين حديد ش.م.ل

B.G.H For Food and Catering  S.A.R.L 2968769 RR220665402LB 

QUICK FILL- 3110680 تضامن RR220666601LB 

 RR220667160LB 3349513 شركة العلياء للتعهدات والتجارة-شركة محمد قمر الدين وشركاه

 ESM 3400782 RR220668664LBمحل بتروليوم 

J- P Pharmastore 3402857 RR220668678LB 

 RR220668749LB 3475268 فود ثيرابي ش.م.ل

 RR220668752LB 3476576 توست لوفرز ش م ل

 RR220668766LB 3492892 بروذرس ش.م.م.

 RR220666252LB 3706893 الكتروميكانيكل سينيرز كومباني ش.م.م.

 RR220665963LB 3732078 بروجيسيل ش.م.ل.

 RR220663715LB 1907 وكالة المنجد العالمية للشحن ش.م.م

 RR220664469LB 6871 شركة لوبورو ش.م.م

 RR220666575LB 11126 ة زراعية ش.م.مالمشتل شرك

 RR220666249LB 38064 محطة الساحة لصاحبها نبيه سليمان غصن

 RR220666473LB 53186 كومبيوماك ش.م.م

 RR220665098LB 86100 شركة موسى لصناعة المعجنات والحلويات (ت)

 RR220664058LB 99710 دهانات فينيسيا
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 RR220666875LB 100273 ياراتبسام اسعد للتجارة العامة والس

 RR220666884LB 102794 بيغ تايم

 RR220666898LB 107128 غالب نجيب سعيد

 RR220667465LB 114471 سركيس زكريا ارمينيان

 RR220666969LB 124475 مؤسسة تقنيات الطاقة (بورتك)

 RR220666990LB 142053 وائل مصباح حلواني

 RR220667496LB 153747 قاوالتالشركة المتحدة للهندسة والم

 RR220663375LB 172429 أنجي -المخازن الكبرى  

 RR220667258LB 174767 صيدلية شمعا

 RR220664132LB 209404 شركة جوني اخوان

 RR220665549LB 212543 محروقات -وسام الحشيمي 

 RR220665265LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائية

 RR220667377LB 220224 حلواني غروب

 RR220666266LB 231165 مؤسسة ابراهيم االعرج

 RR220663137LB 243473 مؤسسة النور للتجارة العامة

 RR220663786LB 251315 مؤسسة اليسا لالستيراد و التصدير لصاحبها موسى محمود درويش

 RR220665637LB 268266 محطة الغولف ( حميد باخوس عبد النور )

 RR220667505LB 285808 وال فرججورج نق

Sea Gull Shipping Co 319641 ش.م.م RR220664163LB 

 RR220664821LB 326787 دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR220666181LB 421836 محمد سعيد محمد سحلول

 RR220666270LB 440667 (عماد احمد القعسماني)-سامكو- المؤسسة العامة للمحروقات والزيوت

NAJJAR FOOD COMPANY S.A.R.L 818544 RR220666297LB 

 RR220664441LB 851073 اكوز لالنتاج (انطوان سعد هللا زوين)

 RR220666120LB 900420 شركة القحطاني للتجارة العامة والمقاوالت ش.ذ.م.م فرع لبنان

 REDZONE S.A.R.L 1000578 RR220689341LBردزون ش.م.م 

 RR220663185LB 1194292 عبد الغني خليل عبد هللا

 RR220663021LB 1269489 مارك اسكندر غريب

 RR220666133LB 1279509 محمود محمد جفال

Triple R Corporation 1296778 لصاحبها محمد يوسف صفي الدين RR220665274LB 

 RR220666765LB 1325868 كات ولك انتربريز ش.م.م

 RR220663171LB 1359695 جورج انطوان المكاري

 SHAHD CO 1362204 RR220664322LBشركة شهد التجارية 

C.S ELECTRIC 1394828 RR220666235LB 

 RR220665464LB 1401093 كاليرون ش.م.م

 RR220664251LB 1495320 مؤسسة المريم(طارق عادل فرج)

 RR220666589LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR220664954LB 1617946 احمد خالد كنوج

 RR220665481LB 1621565 شفيق عبدو قطايا

 RR220664923LB 1683558 العهد ش.م.م

 RR220663401LB 1800164 بسام حسين عبدهللا

 RR220665521LB 1913965 وليد المضاوي للتجارة العامة

 RR220666819LB 1942670 فارس عويس للتعهدات والمناقصات وااللتزامات والتجارة العامة

 Ghaleb Motor Cars (طنوس بولس غالب) 2063973 RR220664693LB 

 RR220662984LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR220664676LB 2140543 رضوان لبابيدي

 RR220666592LB 2237490 مؤسسة زيدان وهيب الشامة

 RR220663622LB 2243063 شركة كونسوليد فاست موفينغ ش.م.ل (سي.اف.ام)
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 RR220663199LB 2482523 السيمار للتجارة العامة

 RR220665610LB 2517615 سبايس مانجمنت ش م م

 RR220662998LB 2648168 اوكسيلال (فضل هللا صبحي مالك)

 RR220663004LB 2691796 مطعم ومقهى عين الغابة(انطوان مارون بوسمعان)

BRAND - AID 2709053 RR220660816LB 

 RR220667346LB 2719975 نترناسيونال تريدنغ اند ماركتنغ غروب آي تي ام جيا

 RR220663225LB 2851082 ميشال يوسف سركيس

 RR220667690LB 2921270 مارك وليم خليل

 RR220667394LB 3254948 صبرة ترايدينغ ش م ل

 RR220664778LB 3437623 ل ب ش.م.م. -زيك

ANATOLIA  COMPANY S.A.R.L- 3605393 ش.م.م RR220665124LB 

 RR220664720LB 3610925 سي دو ش.م.م

 RR220662936LB 3616422 جانين فؤاد خوري الحلو

 RR220665209LB 3728834 ايليميك ش.م.م

 RR220669735LB 942 شركة ادلياكو ش.م.م

 RR220663888LB 12518 معمل الشمع الحديث ش.م.م

 RR220663313LB 12797 شركة االستثمارات السياحية

 RR220669157LB 13044 شركة خليل للتجارة والصناعة

 RR220664146LB 17274 مؤسسة دهيني للتجارة العامة

 RR220669165LB 46354 الشركة االتحادية للتجارة

 RR220666218LB 46535 شركة الحياة للسياحة والسفر

 RR220669829LB 74456 شركة ابناء جورج حداد وشركاهم

 RR220663361LB 86816 الشركة اللبنانية للورق والبالستيك

 RR220667173LB 109285 تومسنز انترناسيونال ش.م.م

 RR220664574LB 186182 شركة البريار

 LCT 191208 RR220667726LBمركز تقنيات المعلوماتية الرائدة  

 RR220667329LB 208291 محمود سليمان طالس فرزات

 RR220665243LB 219254 ناء نعيم همدر التجارية والصناعيةشركة اب

 RR220665257LB 219733 شركة جامكو للتعهدات ش.م.م

 RR220667791LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR220664543LB 231627 شركة داي ش.م.م

 RR220667805LB 233527 مكتب حيدر لتخليص المعامالت الجمركية(حيدر نصوحي حيدر)

 RR220667845LB 244711 مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

 RR220666558LB 244860 عالء محمود قرقناوي

 RR220667862LB 250699 احمد مصطفى كنيفاتي

 RR220665190LB 254189 قاسم غروب للتجارة ش.م.م

 RR220667893LB 260574 ناجي صالح وشريكه- السعادة للتجارة والصناعة 

 RR220667902LB 265011 محمد نديم شعبان

 RR220667947LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

 RR220668956LB 296438 شركة رايندروب

 RR220666924LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR220667981LB 299505 وسام حسين شرف

 RR220668015LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR220664512LB 455382 لشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.ما

 RR220668029LB 477137 محمد بسام محمد الحموي

 paper plus s.a.r.l 530979 RR220664870LB - بيبر بلس 

 RR220668046LB 570730 عمر احمد العجمي

 RR220668050LB 575283 خالد محمد المحمد
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 RR220668077LB 655394 فيصل ابراهيم الحسن

 RR220668085LB 656298 سلطان ابراهيم الحسن

 RR220666195LB 682003 مؤسسة الضاوي التجارية (جمال حسن ضاوي)

 RR220668094LB 689284 ابراهيم حمود احمد

 RR220668103LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR220668125LB 865940 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR220663358LB 874269 بلوط المولىبالل حسن 

 RR220669262LB 903006 علي حسن الحسن

 RR220680427LB 922556 صيدلية الشرق (حسين جميل مروه)

 RR220668134LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط

 RR220668151LB 1030774 ضيف هللا جاسم الحمود

 RR220668165LB 1086604 كمال عبد السالم مرعب

 RR220668179LB 1087943 ؤسسة جمال سعيد حمادة للتجارة العامهم

 RR220668182LB 1092829 مصطفى سعيد ابو غزالة-رنيم للسيارات 

 RR220668196LB 1100926 احمد هويان المحمود

 RR220668219LB 1110666 حيدر محمد سلهب

Laluna Toys 1116146 محمد عبو العيسى RR220668222LB 

 RR220668236LB 1122379 اهيم حمودعلي ابر

 RR220668253LB 1133257 احمد عدنان المحمود

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR220668267LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجليل RR220668275LB 

Microprocessor Computer -1151872 صالح عبد الرحال RR220668284LB 

 RR220668298LB 1162945 زينو للتجارة العامة محل علي

Wooden Century co -1189494 حويجه شاهر العلي RR220669259LB 

ALJAMAL Decor CO -1190349 علي جاسم الحصه RR220668307LB 

Perfect Home Equipment -1190562 حمود كمال العلي RR220668315LB 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR220668324LB 

 RR220672947LB 256 شركة غندور غرين الينز ليمتد

 RR220667482LB 10689 غرافتك ش.م.م

 RR220665711LB 11136 شركة بوب كورن ش.م.م

 RR220669850LB 49329 ايلي طانيوس الفغالي

RKEIN (احمد رضا ركين) 60225 RR220669832LB 

 RR220666915LB 164824 لتسويقشركة بترا اللبنانية للتجارة وا

 RR220673412LB 166695 هاسميك بربريان

 RR220673430LB 187705 مؤسسة الحاج رجب الكجك

 RR220667828LB 241414 محمد فياض الياسين

J.A. Trucking (يوسف الياس القزي) 269029 RR220669979LB 

 RR220667916LB 270565 د حراق)المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالت المستعملة(زيا

 RR220670005LB 277409 هوشي للتبريد ش.م.م

 RR220668032LB 504133 بيت التخاريج ( كريم محمد عبود )

 RR220670019LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 RR220669917LB 610540 مؤسسة مصطفى خاتون للتجارة والمقاوالت

 RR220669903LB 719582 مصطفى محمد يوسف

 RR220673094LB 857141 شركة اي . سي. ام ش.م.ل

 RR220671898LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR220670946LB 1071192 سيركل العقارية ش.م.ل

Home Textile -1116758 ابراهيم جدوع المحمد RR220671615LB 

 RR220671629LB 1120054 سعيد عبد القادر اخضر
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FUNNY BEE - 1150783 حمد منسى الثانيم RR220671632LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR220671646LB 

 RR220670040LB 1179218 س.ا.ك.سرفيس اند كلينينغ (كلود سامي جوهرجي)

 RR220668341LB 1223038 غالب رفيق اسماعيل

 RR220668355LB 1228362 محمد احمد ناصر

 RR220668369LB 1261219 يمان رحيل الخلفسل

 RR220672054LB 1301897 حنان حسين جمعه

 RR220668911LB 1320881 شركة تكنومتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR220668430LB 1338820 خديجة اكرم يزبك

 RR220668465LB 1361407 احمد سليم غنيم

 RR220668474LB 1370346 كرم الياس نصر هللا (ابو صعب)

 RR220668505LB 1424151 رزق هللا محمد توفيق الحاج داوود

 RR220668871LB 1455056 بلو مونتن وشركاه

ELIO'S SIGNS 1468615 RR220668854LB 

 RR220672160LB 1594768 ريتايل ستورز مانجمينت ش.م.م

 RR220672156LB 1613019 برازرهود ش.م.م

 RR220670699LB 1675266 شايني سرفيسز ش.م.م

 RR220671592LB 1792093 علي محمود حسين

 RR220671601LB 1792667 حمد خليف العبدهللا

 RR220664248LB 1862854 قاسم عمر الصمد

 RR220670787LB 1912050 منير عدنان فتوح

 RR220669378LB 1929551 شركة الغد ش م م

 RR220672434LB 2025122 شركة كاف نصار ايبيسري فين ش م م

k.t.c for general trade 2135342 RR220668620LB 

 RR220666005LB 2163531 بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م.(فرع لشركة أجنبية)

 RR220672213LB 2261977 هاوس اوف اوليفز ش م م

 RR220666822LB 2326669 كارني روزي ش.م.م.

 RR220669470LB 2485920 شركة الغول ش م ل

 Trust for the Quality of Products TQP S A R L 2491327 RR220669449LB 

 RR220669863LB 2516156 شركة دايف ان ش.م.ل.

 RR220671677LB 2521126 الجواهر للتجارة العامة

 RR220669418LB 2526296 شركة ساي جابانيز اند تي ش م م

 RR220665606LB 2588691 سامي ادوار غارانا

 RR220669090LB 2601635 شركة عبدهللا للتجارة واالعمال ش م م

 RR220669695LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR220663242LB 2665940 كوم -ليبان 

 RR220667227LB 2693150 جورج ميشال روحانا

 RR220669656LB 2702173 مايندسكرو ش.م.ل

 RR220669642LB 2750203 لدين للصناعة والتجارةشرف ا

 RR220671473LB 2758512 يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

RENA S.A.R.L 2768021 RR220669611LB 

 RR220671500LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب

 RR220669585LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق

 RR220670447LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR220670433LB 2818645 او. ام. اس. للتجارة ش.م.م.

 RR220666751LB 2832312 تريليكا ش.م.م

 RR220669024LB 2843832 ماورا ش.م.ل

 RR220669571LB 2858263 سمارت بزنس سولوشنز ش.م.م
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DPY SARL 2867284 RR220667615LB 

 RR220670376LB 2870944 حبر ش.م.م

 RR220671685LB 2899804 ة علي غزالمؤسس

 RR220670345LB 2919063 شركة برو ز ش.م.م.

 RR220670331LB 2921100 كوازار ش.م.ل.

 RR220671694LB 2945756 محمود دالل

 RR220671368LB 2962889 التوفارم ش م م

 RR220671456LB 2978098 إتش سيرفسز ش.م.م

 RR220671235LB 3016408 ليا للتجارة العامة

 RR220670963LB 3092654 معرض جعفر بزون للسيارات

 RR220682533LB 3227927 سوشي بوريتو ش.م.ل.

 RR220671252LB 3261022 وفيق س. خليفة للهندسة وللبناء والمقاوالت

 RR220668718LB 3441296 انطوان فارس صليبا

M.G.C 3451250 RR220668721LB 

LAZE FOUNTAIN SARL 3480186 RR220670901LB 

 RR220666178LB 3587472 فوزي يوسف طوق

  


