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رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
472666RR008813526LBالشركة المتضامنة للتجارة ش.م.م.

474582RR008813527LBالشرقية لمواد البناء
853029RR009612696LBأحمد محمد العرب

106527RR009612717LBعلي محمد فؤاد خضر اغا
1404646RR009612742LBعبد الناصر حسن السباعي

40089RR009612752LBغسان ناظم الشامي
356678RR009612754LBمحمد حسين العيسى

260999RR009612756LBحمد عبد الرحمن شما
1436378RR009612761LBربيع احمد االزاز

1652429RR009612763LBمحمد وليد احمد عنتبلي
1219185RR009612764LBمحمد عارف محمد سالم الخير
1226329RR009612767LBمحمد ربيع محمد نظير الحلبي

275905RR009612769LBخضر احمد منون
1238396RR009612772LBرامي سعد الشامي

2142799RR009612777LBماهر عبدالرحمن االيوبي
1564164RR009612780LBسعاد محمد مرعي

279619RR009612784LBاحمد عبدالكريم السمرجي
1475994RR009612800LBمنير احمد حوا

1247705RR009612804LBجميل مصطفى حيدر
339015RR009612805LBعبد السالم عصام فواز

1611675RR009612807LBشركة محمود هرموش و ماجد هرموش التجارية
213626RR009612812LBحلويات عبد الرحمن رضوان الحالب وأخوانه

227660RR009612813LBحسان محمد رضوان حالب
227661RR009612814LBغنى محمد رضوان حالب
227663RR009612815LBيحيى محمد رضوان حالب

227657RR009612816LBعبد الرحمن محمد رضوان حالب
227658RR009612817LBمحمد رضوان عبد الرحمن الحالب

227665RR009612818LBهدى مصطفى الصائغ
2607806RR009612829LBعدوج خالد مرعب

12541RR009612834LBشركة البنيان انترناسيونال ش.م.م
252392RR009612844LBمحمود احمد ابو الحجل

660310RR009612845LBحسن ياسر احمد
12159RR009612848LBشركة وارلد بالست

12383RR009612849LBشركة الكترونيك تلكوم
PAINTCO  12381شركة بينت كوRR009612851LB

1090818RR009612856LBاحمد حسن الحسن
101322RR009612857LBزكريا كريم شيخو

101320RR009612859LBوليد كريم القاسم
12338RR009612862LBشركة دياغونال ش.م.م

12340RR009612864LBغود فود ش.م.م
12342RR009612866LBالشركة اللبنانية لالجهزة المكتبية المحدودة ش.م.م

12380RR009612869LBشركة المتوسط لالعالم
105857RR009612874LBشركة سبيروس
1127261RR009612875LBفادي اسعد خالد

244792RR009612877LBطالل حسين قرا علي
304659RR009612885LBمحمد محمود وهبة

297721RR009612886LBجوزاف نقوال الرشكيدي
2536675RR009612898LBشركة نيو ليبانون فارم مديكل كومباني ش.م.م.

468827RR009612899LBشركة العامة للتجارة و الصناعة ش.م.م.
101814RR009612901LBشركة ام تي اس انترناشيونال ش.م.م

468703RR009612903LBشركة بروجكس ش.م.م
468697RR009612904LBشركة كومبيكو ش.م.م

469131RR009612905LBشركة الديوان للمأكوالت ش.م.م
468846RR009612906LBشركة االعمال و المقاوالت ش.م.م.

12167RR009612909LBشركة شرجكو ش.م.م
12268RR009612910LBالشركة اللبنانية للدراسات والتنفيذ (ليدرا) ش.م.م

468655RR009612912LBالشرق االدنى سبوك ش.م.م.
468644RR009612913LBعبود للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

246487RR009612916LBمحمد ضياء الدين مصطفى خير الدين فتال
316084RR009612917LBشركة معوض للتأمين

470485RR009612919LBشركة بوبليبان
469148RR009612920LBشركة كرم ومعوض للمقاوالت ش.م.م

160152RR009612922LBسيجمار ش.م.م
468673RR009612926LBالمقاوالت واالنشاءات ش.م.م.

468683RR009612927LBجرومرر ش.م.م.
468663RR009612928LBديكورال اكتيفيتيز ش.م.م.

12164RR009612930LBالشركة العامة للصناعة والتعمير  ش.م.م "جنكو"
12497RR009612931LBشركة جيمكس ش.م.م
12600RR009612932LBفرنكو ترايدنغ ش.م.م

12451RR009612935LBجينز كلوب للتجارة والصناعة ش.م.م
Sales Com 61920سيلز كومRR009612936LB

82877RR009612939LBمعوض للتعهدات
12892RR009612940LBشركة طيون لالستيراد والتصدير ش.م.م

468618RR009612942LBساميني ش.م.م.
470017RR009612943LBشدياق أند شدياق ش.م.م
12436RR009612946LBايماج ديفيزيون ش.م.م

470078RR009612947LBبالستوساك ش.م.م
193717RR009612949LBشركة اجاست للتجارة العامة

110955RR009612955LBرويال - ان - اف ش.م.م
468718RR009612957LBشركة رفيجو ش.م.م

470405RR009612959LBشركة أبو زيد للتجارة و الخدمات العامة
12617RR009612962LBشركة بطرس بالست ش.م.م

elite communication and marketing470587RR009612963LB
309758RR009612966LBبوانتيك ش.م.م

470063RR009612968LBالتجارية للتعهدات ش.م.م

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفين , المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في 

مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة 

المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
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470050RR009612969LBالشركة الوطنية للتموين و المواد الغذائية ش.م.م
470524RR009612970LBشلركة لبنان العقارية
12769RR009612972LBشركة سعديكو ش.م.م

12774RR009612973LBشركة غزوان عدرة وشركاه للبناء والتعهدات والمقاوالت
12696RR009612974LBشركة مجمكو

12614RR009612977LBشركة ناصر ودقماق للتجارة ش.م.م
12532RR009612978LBشركة نوفا ستارز انتربرايس

12592RR009612981LBشركة مطر اخوان الجديدة ش.م.م
12589RR009612982LBطرابلس اكسبرس ش.م.م

12286RR009612983LBشركة تراي ست كومبيكاتيز ش.م.م
12633RR009612984LBشركة مارينا ترانس شيبنغ ش.م.م

12662RR009612987LBتيك ليبان ش.م.م
12664RR009612988LBالشركة الثالثية المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م

12231RR009612993LBشركة معرض طرابلس للمعدات
12576RR009612994LBالشركة اللبنانية للتعهدات ش.م.م.

105874RR009612995LBشركة المختار  ش.م.م
12647RR009612996LBشركة منقارة للصناعة والتجارة ش.م.م

12648RR009612997LBالشركة االستشارية لتسويق االدوية ش.م.م
468901RR009613002LBالشركة العامة لالدوات الكهربائية ش.م.م
255789RR009613003LBشركة حاوي للهندسة والمقاوالت ش.م.م

SANTEC LB S.A.R.L 257756سانتك ( لبنان ) ش.م.مRR009613004LB
250067RR009613005LBشركة كافي - كو ش.م.م

12775RR009613008LBشركة اتحاد النقل للمالحة والتجارة ش.م.م
12787RR009613009LBالشركة العقارية الدولية

468905RR009613013LBمنقارة للتجارة العالمية ش.م.م
PRO-MEDIA 12794شركة بروميديا ش.م.مRR009613014LB

12786RR009613016LBشركة اديب اخوان
12799RR009613020LBشركة اذاعة راديو السمر

12792RR009613021LBشركة ايديا ش.م.م
12765RR009613022LBشركة خضر لالستيراد والتصدير ش.م.م
12831RR009613028LBشركة ام سي لالستيراد والتصدير ش.م.م

12841RR009613029LBشركة ماجيكو ش.م.م
160143RR009613033LBالشركة اللبنانية االوروبية للتجارة والصناعة

12890RR009613036LBشركة الياسكو ش.م.م
12822RR009613039LBشركة سوديما (شركة توزيع وتسويق مواد البناء)

12839RR009613040LBشركة دانا
223799RR009613048LBشركة سوفت وارلد ش.م.م

189890RR009613049LBشركة سالمة الطرق اللبنانية ش.م.م
189895RR009613052LBاتريوم للهندسة والمقاوالت

250143RR009613060LBنزيه عمر برغشون
569736RR009613064LBنبيل عبد الحميد العلمي السبع

107708RR009613066LBستار للمقاوالت والتجارة
193710RR009613067LBشركة محفوض للصناعة والتجارة ش.م.م.
12817RR009613070LBشركة عبد الوهاب سكاف هولدينغ ش.م.م

LET   (ش.م.م) 110734الشركة السياحية اللبنانيةRR009613071LB
183889RR009613080LBشركة الياس حديد ش.م.م

468865RR009613082LBشركة مورال ش.م.م
302931RR009613084LBالدندشي للتعهدات والبناء

468887RR009613093LBخليل بولس واوالده ش.م.م
60163RR009613096LBشركة المباني للمعدات والمواد

160242RR009613097LBشركة الفا كيخيا وشركاه للصناعة و التجارة ش.م.م
189866RR009613101LBالشركة الدولية لالجهزة البصرية ش.م.م

468777RR009613106LBمجموعة عكار للتنمية ش.م.م
468702RR009613107LBشركة ألوان بروداكشن ش.م.م.

468740RR009613108LBشركة يونايتد غروب ش.م.م
468567RR009613111LBشركة ياشي

468743RR009613112LBزيلدو لالخشاب والتجارة العامة ش.م.م
468841RR009613114LBشركة ماسترز غروب ش.م.م

468748RR009613115LBسيداف لإلنشاءات الميكانيكية والمعدنية ش.م.م
468745RR009613116LBشركة المصنع العربي للزيوت ش.م.م.

468811RR009613119LBتري زاد ش.م.م
468781RR009613121LBشركة عبر البحار ش.م.م.

468812RR009613122LBالشركة اللبنانية للتجارة والمقاوالت والديكور ش.م.م
468421RR009613124LBنافيكو ش.م.م.

223383RR009613125LBشركة العدنان للبناء والمقاوالت والصناعة ش.م.م
160270RR009613128LBشركة نينار للطباعة واالعالن ش.م.م

M.G.R 468961للتجارة والصناعة ش.م.مRR009613129LB
218738RR009613131LBفور أفنيو (4)

111765RR009613134LBويلز انترناشينال ش.م.م
468963RR009613136LBمؤسسة مصري للتوزيع ش.م.م

216585RR009613139LBشركة حامد التجارية والصناعية ش.م.م
468393RR009613141LBلبنان والبالد العربية ش.م.م.

307619RR009613143LBشركة االدارة المميزة لالنشاءات واالعمال الهندسية ش.م.م
468505RR009613145LBابتاء نظمي المصري ش.م.م.

468468RR009613146LBمرعي وزين ادكو ش.م.م.
468450RR009613147LBروحي علم الدين واوالده ش.م.م.

468723RR009613148LBشركة كوزميديكو ش.م.م.
469021RR009613150LBاحدب لنقل وتوزيع المحروقات ش.م.م

468953RR009613151LBالتوفيق التجارية ش.م.م
469040RR009613155LB جوزيف وادمون عنداري ش.م.م

2615743RR009613157LBمحمد نصرت الصفدي
2608380RR009613158LBالجمعية التعاونية الحرفية النسائية في القبة طرابلس

468709RR009613160LBشركة الشمال لالدوات الصحية واشغال البناء والباطون ش.م.م
182189RR009613161LBشركة دراسات ش.م.م

185277RR009613163LBالشركة التجارية والصناعية لشمالي لبنان ش.م.م
12208RR009613166LBشركة سومر ش.م.م

254592RR009613167LBرويال شرمب ش.م.م
235151RR009613168LBشركة التعهدات التجارية ش.م.م

12490RR009613169LBالشركة الوطنية للصناعة والتجارة ش.م.م
12756RR009613170LBالشركة اللبنانية االوكرانية للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.م

12471RR009613171LBشركة العباس للصناعات الخشبية ش.م.م
12641RR009613175LBشركة شاهين للتجارة الدولية

12609RR009613177LBشركة بتروليوم اكسسوريز ش.م.م
12558RR009613178LBشركة مسقاوي اخوان ش.م.م

12466RR009613179LBالشركة الشمالية للبناء والتجارة
12804RR009613183LBشركة الخليل للتعهدات ش.م.م

468719RR009613185LBنوردانتال التجارية ش.م.م
468736RR009613187LBشركة باتيك ش.م.م

110142RR009613188LBسيرابكو ش.م.م
472348RR009613190LBشركة شاطىء لبنان

489159RR009613191LBالمستقبل المتحدة
478740RR009613192LBورب للصناعة

540408RR009613193LBشركة العقارات واالنشاءات ش.م.م.



شركة هانتكس استيراد وتصدير
شركة اينيرجي

شركة اللحوم العالمية الراعي ش.م.م.
شركة العقارات واالنشاءات
شركة زكزك للتجارة ش.م.م
محي الدين الشهال التجارية

المتحدة للشحن و التفريغ
زيماكو

سيتي فودش.م.م
المتحدة للبناء و االعمار

شركة حالل اخوان ش.م.م.
شركة مباني للمقاوالت و التجارة ش.م.م.

شركة نور للتجارة و اإللتزامات
شركة كوتراكو ش.م.ل.

شركة االهواز التجارية ش.م.م.
شركة الجامعة االستهالكية ش.م.م.

شركة االزورد ش.م.م.
ام سي اي/مكاري كونتراكتينغ اند انفستمنتس ش.م.م.

شركة عيد و شركاه للشحن ش.م.م.
البترون للبناء ش.م.م

اللبنانية للتفريغ والنقل العام ش.م.م.
AX COMPUTING SERVICES تريكس كومبيوتر سرفيس

شركة سنافكو
شركة شافليبان ش.م.م

نتورك انجينيرينغ
شركة شباب لالنتاج

شركة تلفزيون طرابلس ش.م.ل
نجا ودرنيقة للتجارة والصناعة ش.م.م

بكور للتجارة والصناعة ش.م.م
كاديكو ش.م.م.

ماجد للصناعة و التجارة و االستيراد و التصدير
الشمال للبناء والتعهدات ش.م.م.

شركة الزيوماك ش.م.ل
شركة ايسيل ش.م.ل

مركز ومستشفى ناجي الطبي ش.م.م
الشركة الوطنية للتجارة والمقاوالت ش.م.م

الخبراء للسياحة و السفر و النقل
شركة فاست بتروليوم ش.م.م

التعاونية تحت التصفية ش.م.ل
الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ

شركة مدوود العالمية ش.م.ل ( ش.م.م سابقا )
الشركة الوطنية للطرق ش.م.م

شركة كورة غاز ش.م.ل
شركة مكاري العقارية

ماكسيما
بروجتكو

سيغما تريدينغ اند كونتراكتينغ ليمتد
أندرو للخدمات
كبارة و شركاه

شركة لبنان والعالم ش.م.م
العربية لالنتاج والتسويق

جامكو للتجارة والمقاوالت
  machines com

ستافكو غروب
شركة نافي وود

شركة جيفكو
المكتب الفني االستشاري

شركة عادل التجارية ش.م.م
لبفود

االزرق
الشرق للتجارة والتسليف

شركة  4A GROUP ش.م.م
الرضى للصناعة والتجارة
المتوسط لالعالم ش.م.م.

شركة توتال ليبان
نورث شيبنغ غروب

زيني ودرويش للتجارة
الشركة المتحدة للتجارة والنقل

شركة ليبان سرفيس
سيد وشركاه

الشركة الدوبية للسيارات ش.م.م
الشركة الببنانية للتجارة

ساند للتجارة العامة والنقت البحري والوكاالت البحرية
لبنان الشمالي للتعمير

شركة اوفرسيز كوربوريشن
شركة ميدل ايست سرفيس

ب-ك لالستثمارات
شركة لوب باك
المصالح الفنية

شركة العمروسة
شركة ناصيف اخوان

االتحاد لتجارة المحروقات السائلة
الشركة اللبنانية الفرنسية للمنشورات والتجهيزات

نصر للتعهدات
سوراكو

النور للصناعة والتجارة
حمامي اخوان للتجارة العامة

الشركة التجارية لتوزيع المنتوجات الصناعية الوطنية
نورثرن فاينس بروبرتي كومباني ليمتد

رامي للمالحة البحرية
جورجيادس ومصري لصناعة وتجارة الملبوسات

سكاكو للصناعة والتجارة
سلمى تريدينغ كومباني ش م م

بيروت بازار
دنيا للمالحة البحرية

ريما شيبنغ
ندى شيبنغ

شركة الميناء للترانزيت والنقل والتجارة العامة
الشركة المتحدة للصناعات البالستيكية

االستيراد والتمثيل التجاري اللبنانية "شاتل"
شركة شارك ش.م.م

الوطنية للمنتوجات الغذائية
سعد للهندسة والمقاوالت
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472468RR009613374LBكريمكو
472467RR009613375LBتكنوجكس

469063RR009613377LBاحدب وجميل للنقل ش.م.م
469061RR009613378LBبربر آغا وشركاه ش.م.م

469051RR009613380LBاالتحاد للتجارة والمشتقات النفطية ش.م.م
474586RR009613381LBالعربية للتجارة الخارجية

474594RR009613382LBبان ايست انترناسيونال
474598RR009613383LBالمتحدة للتسويق والتوزيع

475354RR009613384LBالشركة العامة للتجارة والتسويق
lebanese business machines company limited475518RR009613385LB

469156RR009613386LBسوليك ش.م.م
469144RR009613387LBمارين باتروليوم كومباني ش.م.م

469142RR009613388LBعثماني للتخزين والتجارة - اوستراكو
469125RR009613389LBب-ي-ي للدراسات الهندسية والمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م

469107RR009613390LBشركة سوجدكو ش.م.م
469637RR009613392LBساك ش.م.م

469581RR009613394LBالعهد للصناعة والمقاوالت ش.م.م.
469169RR009613395LBطرابلس للصرافة ش.م.م

475994RR009613396LBشركة غي دوبو باري ش.م.م
474536RR009613399LBارابيا للنقل والتجارة

474546RR009613400LBماراك
474553RR009613401LBاللبنانية للمعادن

474562RR009613402LBاللبنانية للالخشاب
474572RR009613403LBفرانتكس

474576RR009613404LBاندور
474217RR009613407LBاتحاد المهندسين للتجارة والمقاوالت

474182RR009613409LBشركة الجزاء للسياحة والسفر والنقل ش.م.م
473939RR009613411LBشركة فوغ

473565RR009613414LBاالميرة
473528RR009613415LBالشركة المالية لالستثمارات الخارجية

473473RR009613416LBاكسبست
473462RR009613417LBكابل فيزن

473438RR009613419LBترانس وود
473431RR009613420LBشركة ترانس تكس

473409RR009613422LBشركة العماد
476008RR009613423LBالشركة اللبنانية والعالم العربي للنقل ش.م.م

471127RR009613424LBدار الضحى للطباعة والنشر
471092RR009613425LBمتين

471055RR009613426LBهيكزا فارم للتجارة
470832RR009613427LBالبندر

470633RR009613428LBسوبركاب
470612RR009613429LBالشركة العالمية للتجارة واالنشاء

star 470450شركة النجمRR009613433LB
470187RR009613435LBشركة تراست للتجارة

470160RR009613436LBشركة انترناسيونال انتربرانيرس
470082RR009613438LBشركة اكودام
470068RR009613439LBشركة جيوتك

470023RR009613440LBالشركة الوطنية للهندسة الكهربائية والميكانيك
469993RR009613441LBعدرة كوربوريشن ش.م.م

469940RR009613442LBالمؤسسة العربية لالستشارات الهندسية
469924RR009613443LBالشركة الشمالية العالمية المحدودة

469844RR009613445LBفيالتورا ش.م.م
469817RR009613446LBناسكو ش.م.م

469805RR009613447LBشركة حموضة للتجارة والصناعة
469731RR009613448LBالشركة المتحدة لهندسة الطاقة ش.م.م

552272RR009613449LBشركة فالكون ماريتيم ش.م.م
553283RR009613450LBشركة التعاون للتجارة والتوزيع ش.م.م.

681785RR009613454LBالقمر الفضي- سيلفرمون
550864RR009613461LBشركة الشمال العقارية افكو ش.م.م

551365RR009613463LBشركة عازار كو ش.م.م
1084658RR009613471LBالشركة العربية المتحدة 2004 ش.م.م

MEDIAWISE 1099081ميديا وايزRR009613472LB
1154570RR009613474LBشركة الثريا

1209207RR009613476LBبوليسوفت
1213943RR009613478LBشركة تكنوستيل  ش.م.م

1570191RR009613482LBبوليستا ايمبورتس ش.م.م
471819RR009613483LBاجاست للتجارة العامة ش.م.م

540417RR009613484LBشركو غلوب دراي كلينرز ش.م.م
544052RR009613485LBمطاحن الشمال الحديثة
534711RR009613486LBالوطنية لالنبناء ش.م.م

534793RR009613487LBشركة الوطنية للمفروشات ش.م.م.
478502RR009613489LBانتركومفورت ش.م.م

477439RR009613490LBشركة KADEX AND G ش.م.م
471801RR009613491LBشركة جعيتاني اخوان ش.م.م

546190RR009613492LBشركة العربية التجارية الصناعية ش.م.م.
522999RR009613493LBكعوي ترايدينغ

794318RR009613494LBشركة سركيس لالخشاب ش.م.م
544157RR009613495LBشركة سليب نايس

536715RR009613498LBشركة المجموعة الوطنية للبترول ش.م.م
537440RR009613499LBالشركة التجارية الصناعية العامة جيتكو ش.م.ل

535220RR009613500LBالشرق الوسط ش.م.م
541078RR009613501LBالشركة اللبنانية المتحدة لالعالم

535555RR009613503LBإيتكو ش.م.م
491337RR009613506LBكالب ماديتيرنيان 58 انترناشيونال

522970RR009613507LBالرباعية جي ام اش اي
522868RR009613508LBشركة ديبلوماتا ش.م.م

543929RR009613510LBالشركة اللبنانية للخدمات التجارية ش.م.م.
541025RR009613513LBام س للتجارة العامة واإلستيراد و التصدير

543847RR009613514LBالشركة العقارية لالنماء والبناء ش.م.م.
541417RR009613515LBشركة حجة للهندسة و التجارة ش.م.م

540433RR009613516LBشركة التجارة الدولية المحدودة
12175RR009613519LBشركة تريمينا ش.م.م

12233RR009613520LBالشركة اللبنانية لالنشاءات الميكانيكية ش.م.م
12191RR009613522LBشركة المنهل التجارية ش.م.م
12222RR009613524LBكومباس للتجارة والمقاوالت

12216RR009613525LBشركة الطائر للتجارة والصناعة
12277RR009613527LBشركة المجموعة للصناعة ش.م.م

12263RR009613528LBشركة تفتا التجارية ش.م.م
12344RR009613535LBشركة كومباس للتجارة المحدودة

12373RR009613538LBشركة داليز الدولية ش.م.م
1364441RR009613539LBغولدن الين ش.م.م

488979RR009613540LBشركة السالم المتحدة ش.م.م.
472470RR009613542LBلونيكو

510495RR009613544LBشركة االنشاءات السياحية ش.م.م.
508833RR009613545LBالشركة الوطنية لليالستيك ش.م.م
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473084RR009613546LBشركة تيديكو للتعهدات والمقاوالت ش.م.م
499376RR009613547LBزيس تلكومينيكيشن

509430RR009613548LBشركة انجو التجارية ش.م.م.
499368RR009613550LBمحفوض و شامي الدولية للصناعة والتجارة

489129RR009613554LBالبترونية للتجارة و الصناعة والبناء
489008RR009613555LBشركة عساف سمعان للتجارة و الصناعة ش.م.م.

484250RR009613557LBالشركة المتحدة لالستيراد
511674RR009613558LBشركة االرز التلفزيوني ش.م.م

540541RR009613559LBشركة فياض للتعهدات و المقاوالت و التجارة ش.م.م
509504RR009613560LBشركة ليبانون سيلوليرنات ورك ش.م.م.

540479RR009613561LBشركة الدجيجي للتعهدات و المقاوالت
543916RR009613563LBالشركة التجارية لتوزيع المحروقات ش.م.م.

553297RR009613564LBشركة اليسا التجارية ش.م.م
12203RR009613566LBشركة المشاريع للتجارة والصناعة ش.م.م

12454RR009613567LBدلتا غروب ش.م.م
1675781RR009613570LBشركة تكنولوجيا الشرق االوسط للتجارة والمقاوالت(متكوم) ش.م.م.

1462335RR009613574LBبيغ بازار ش.م.م
1351979RR009613582LBمباني االرز

470600RR009613584LBشركة عازار و علماوي
470578RR009613585LBشركة مكتب الخدمات االجتماعية

470566RR009613586LBشركة اي ان
511700RR009613587LBشركة اولغامار ش.م.م

110361RR009613589LBشركة العمران للمقاوالت والتجارة العامة
471277RR009613590LBتريمينا

12721RR009613594LBيونايتد كومرشيال كومباني ش.م.م
110481RR009613596LBشركة باتينور - شركة ابنية الشمال ش.م.م

185518RR009613597LBشركة االسماك اللبنانية ش.م.م
12889RR009613599LBشركة غندور - ذوق للتجارة ش.م.م

12736RR009613601LBبال ستغالس
12683RR009613604LBالشركة الشمالية للتجارة والتعهدات ش.م.م

470456RR009613606LBاولى
12297RR009613607LBشركة بن بارانا ش.م.م

470560RR009613608LBذي نيو ريبورتر
469098RR009613610LBالمحاجر االردنية اللبنانية للتجارة والمقاوالت ش.م.م

107281RR009613611LBكافالير كومباني ش.م.م
468688RR009613612LBشركة مانكو ش.م.م
12502RR009613614LBشركة ريكو ش.م.م

546653RR009613615LBشركة بسرالينور ش.م.م.
546660RR009613616LBشركة معوض لتربية و تجارة المواشي ش.م.م.

549563RR009613617LBالنقل و الترانزيت اللبناني العربي
549576RR009613618LBاللبنانية لصناعة قطع السيارات

1498132RR009613620LBالشركة االهلية لبيع وشراء وتوزيع المحروقات ش.م.م
12716RR009613626LBالمجموعة الهندسية لالستثمار ش.م.م

544025RR009613630LBارديس
544032RR009613631LBاللبنانية المحدودة للتجارة العامة

544039RR009613632LBزمن السعادة
544332RR009613633LBشركة نورث ماتشز
12745RR009613636LBشركة السي ش.م.م

12744RR009613637LBحجة للهندسة والتجارة
12417RR009613640LBشركة التخزين والنقل الدولي ش.م.م

185711RR009613643LBالشركة العربية المتحدة للتجارة
212561RR009613644LBشركة المارا

469081RR009613646LBتصنيع المعادن ش.م.م
Doctor Tire s.a.r.l-1250574شركة دكتور تاير ش.م.مRR009613650LB

516043RR009613651LBشركة ابناء عبداللطيف المشالوي التجارية
1244530RR009613652LBاي. تك - كي

522624RR009613653LBاالحاج احمد جنيد واوالده التجارية ش.م.م
12615RR009613654LBشركة دلتا فارم ش.م.م

286229RR009613658LBوسيم طنوس طنوس
12712RR009613659LBشركة تري بالست لصناعة البالستيك ش.م.م

12399RR009613661LBشركة الزوارد ش.م.م
12583RR009613663LBشركة المشاريع والنقليات العربية ش.م.م

12588RR009613665LBالشركة الدولية للسياحة والسفر
12514RR009613667LBشركة ناتو ش.م.م

12539RR009613670LBشركة علم الدين للصناعة والتجارة ش.م.م
CTC 12702الشركة المتضامنة للتجارةRR009613672LB

12642RR009613673LBشركة ماجد للصناعة والتجارة واالستيراد والتصدير
12501RR009613674LBشركة T.E.C ش.م.م

12638RR009613676LBالشركة المتحدة لالعمار
40202RR009613681LBهادية احمد سميح قطان

12512RR009613684LBشركة اباك ش.م.م
12561RR009613686LBشركة العالقات العامة اللبنانية

12420RR009613691LBشركة عبد هللا ومروان كنج
12570RR009613693LBشركة مدماك ش.م.م

12441RR009613695LBالشركة الصيدالنية اللبنانية سوفاليب ش.م.م
12162RR009613696LBشركة لتراد اللبنانية للترجمة والمعلومات والخدمات ش.م.م

12578RR009613697LBشركة طنوس للتجارة والصناعة والمقاوالت ش.م.م
12299RR009613704LBشركة انترني نورث ش.م.م

12710RR009613705LBالشركة اللبنانية الصناعية في الشمال (سوليدكو)
12751RR009613708LBشركة نصر للتجارة والمقاوالت ش.م.م

471579RR009613711LBليليت للصناعة والتجارة
12254RR009613712LBستيلكو - مبيض وجمل للتصنيع المعدني والبالستيكي

491414RR009613714LBشركة فريند شيب ش.م.م.
523381RR009613716LBميني ماكس

491403RR009613717LB شركة اللبنانية للفواكه ش.م.م.
473461RR009613719LBالشركة الشمالية للكيماويات

478739RR009613721LBشبطيني
473356RR009613722LBروماكيا للصناعة و التجارة

483874RR009613723LBشركة النجاح للتعهدات والتجارة ش.م.م.
474530RR009613725LBالمتحدة اللبنانية

1236235RR009613726LBشركة دينولي العالمية للتجارة ش.م.م
473103RR009613727LBمكتب الدراسات المعمارية والمدنية

472332RR009613728LBزريق اخوان للتجارة
473476RR009613729LBشركة المواد الغذائية

473530RR009613730LBشركة يوسف السقال وشركاه للتجارة العامة
546156RR009613731LBشركة نوربك ش.م.م.

473006RR009613732LBشركة جاسكو
473551RR009613733LBشركة عنتر للتعهدات العامة

475979RR009613734LBشركة انيروك ش.م.م
473516RR009613735LBماينس كلوب كارت

473094RR009613736LBالشركة الوطنية للتجارة والتوزيع سوناكو
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551339RR009613738LBشركةيونايتد ماريتيم ش.م.م
499483RR009613740LBشركة شاغوري اخوان وشركاهم

796482RR009613742LBتوم كونتركشن
540532RR009613744LBشركة بريص و فاعور للتجارة ش.م.م.

RAVACOM  1868295رافاكومRR009613745LB
516029RR009613747LBشركة اندورز ش.م.م.

535358RR009613748LBموستري انترناسيونال ش.م.م
535273RR009613751LBكونتراليد ش.مزم

535241RR009613752LBإسكو لالطارات ش.م.م
12773RR010054004LBشركة فالكون مارتيم ش.م.م

193591RR010054006LBشركة ليه سيكالد ش.م.م.
470512RR010054007LBاستراكو

509483RR010054009LBشركة بركات التجارية ش.م.م
12665RR010054010LBشركة االسمر للهندسة والمقاوالت والتجارة

510475RR010054012LBشركةسعد التجارية ش.م.م.
508518RR010054014LBشركة تعهدات الغزال ش.م.م

471809RR010054015LBاللبنانية للنشر واالعالن والطباعة والصحافة ش.م.م.
534834RR010054017LBالعقارية واالنشآت التجارية ش.م.م

528511RR010054018LBانفوتيك
498130RR010054020LBفاين وود

535301RR010054024LBالبحار السبع ش.م.م
540474RR010054030LBشركة ايل بللو ش م م

543863RR010054031LBالشركة المتحدة العقارية ش.م.م.
540449RR010054033LBشركة ماتش بوينت ش م م

223783RR010054037LBشركة J . D . S  للتجارة والصناعة ش.م.م
488998RR010054039LBشركة مبارك التجارية ش.م.م.

pno liban 491887شركةRR010054041LB
499423RR010054042LBشركة ميكونت ش.م.م

532188RR010054046LBماتش بوينت ش م م
532153RR010054047LBشركة طيبا التجارية

532096RR010054048LBالكترونيك تلكوم
531790RR010054051LBايل بللو

499493RR010054053LBشركة جمالكو
509336RR010054057LBشركة ليبراف ش.م.م.

509277RR010054059LBشركة احدب للتجارة الدولية ش.م.م.
509266RR010054060LBشركة الشرق للتجارة واالستيراد ش.م.م
509153RR010054062LBشركة لوتس للمقاوالت و االنماء ش.م.م

533047RR010054065LBشركة نورث مارين سرفس ش.م.م.
532347RR010054066LBالساحل السوري اللبناني للخدمات ش م م

531761RR010054067LBالتجارة الدولية المحدودة
531577RR010054068LBشركة سمير عدرة وشركاه للمعدات واللوازم و الخدمات الطبية

531625RR010054069LBشركة سعديكو ش م م
485096RR010054071LBتكنولوجيك

478557RR010054074LBالتجارية لألستيراد والتصدير
478563RR010054075LBمحمد عصام الدويدي وشركاه

523349RR010054078LBالوطنية اللبنانية للتجارة
507059RR010054082LBالشركة العامة للتعهدات والتجارة

505487RR010054083LBالشركة اللبنانية للصناعة و التجارة ش م م
478551RR010054087LBالتجارية لألستيراد والتصدير وتمثيل الوكاالت

523250RR010054088LBشركة كوبالست
531728RR010054089LBدان وستياكو

489083RR010054090LBمجموعة علوش للتغذية واالنتاج
460840RR010054091LBعبد الرحمن صالح طالب

509014RR010054092LBالشركة الشمالية التقنية و االستشارية ش.م.م
484886RR010054101LBشماس للمفروشات

549636RR010054103LBبايكوب
1214403RR010054106LBشركة منقارة للهندسة والمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م

1449869RR010054108LBشركة عقارية ش.م.ل
1607815RR010054109LBشركة نبتون السياحية ش.م.ل
1614189RR010054110LBشركة المجد التجارية ش.م.ل

1619479RR010054111LBالشركة التجارية والعقارية نهاد زيلع وشركاه ش.م.ل
484208RR010054112LBالماديوس كمبيوتر اللبنانية

477512RR010054114LBشركة فيدماك ش.م.م
491435RR010054118LBالمحيط للخدمات البحرية والتجارية

491447RR010054119LBرمكو
491358RR010054120LBبشوني كومباني

516144RR010054121LBالشركة اللبنانية للمشاريع الهندسية ش.م.ل
468787RR010054124LBاالسمنت العربية اللبنانية ش.م.ل

498155RR010054127LBراما ش م م
477451RR010054128LBشركة اكتريد ACTRADE ش.م.م

477487RR010054129LBالشركة الدولية لألطعام والمشروبات ش.م.م
110155RR010054130LBالشركة اللبنانية المتحدة لالعالم ش.م.ل

474606RR010054136LBالتءمين واعادة التءمين العربية البلجيكية
483830RR010054142LBشركة ديلرز كومباني ش.م.م.

483810RR010054143LBشركة نوفوليبان ش.م.م.
483777RR010054144LBشركة مينا غروب للتجارة والخدمات العامة ش.م.م.

516213RR010054146LBشركة ندى التجارية ش.م.م
516093RR010054147LBشركة ساك التجارية ش.م.م

515988RR010054148LBشركة مروى للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م
516084RR010054149LBشركة المنسوجات والحباكة المحدودة

522165RR010054150LBشركة الوليد للتجارة والتعهدات ش.م.م
483796RR010054153LBشركة مصري للتجارة ش.م.م.

485213RR010054155LBديراني لالعمار
489150RR010054156LBداالس للمشتقات النفطية

485067RR010054157LBعبد السالم مغربي وأوالده
483925RR010054158LBشركة عتمان مرعبي وشركاه ش.م.م.

508844RR010054161LBشركة هادف لالستيراد و التصدير و التجارة العامة ش.م.م
508789RR010054163LBشركة عبدهللا افيوني العقارية

508771RR010054164LBشركة عصافيري و بركة و كلسينا للمالحة
531663RR010054166LBشركة التعاونية ش م ل

531712RR010054167LBشركة الغزل والنسيج ش م ل
485223RR010054169LBاآلليات الصناعية والميكانكية

486908RR010054170LBكونترا للمقاوالت والتجارة ش.م.م
491899RR010054171LBشركة اويو لتجارة اإلطارات

489081RR010054172LBشركة محدودة المسؤؤلية
489176RR010054173LBالشمال للمالحة

491870RR010054174LBشركة كاردي انترناسيونال ش.م.م
511648RR010054176LBشركة غريفن للتجارة العامة ش.م.م

489046RR010054177LBشركة أبناء درويش جنيد التجارية ش.م.م.
489075RR010054178LBالشرق االوسط اللبنانية

499402RR010054181LBالعالمية للتجارة والصناعة
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484111RR010054182LBخير تراكو
485057RR010054183LBنظيمكو للتجارة و المقاوالت

498140RR010054185LBترانستكس
485030RR010054186LBشركة الخدمات العالمية

489663RR010054187LBفوب
498162RR010054189LBاالنشائات اللبنانية

489185RR010054192LBنيوبورت تريدنغ كومباني لمتد
498148RR010054195LBمايو بور

489171RR010054196LBسلهب للتجارة العامة والمقاوالت
478659RR010054197LBديراني للتجارة

478598RR010054198LBالمالية المتحدةش.م.م.
523190RR010054199LBشركة سنرجي

523357RR010054200LBالمراد للمقاوالت
485134RR010054201LBنصار وشمرا للتجارة

483856RR010054202LBالشركة اللبنانية لالدارة والخدمات الفندقية ش.م.م.
491471RR010054203LBسيروفارم

491456RR010054204LBتراست شيبنغ كومباني
478616RR010054205LBموادولوازم البناءش.م.م.

484170RR010054208LBالشركة االنمائية للتعهدات و الطرق
480088RR010054211LBشركة البقار للصناعة والتجارة والمقاوالت ش.م.م

479791RR010054212LBشركة الهداية للصناعة والتجارة والمقاوالت العامة ش.م.م
480035RR010054213LBشركة فرح االنتاج الفني ش.م.م

480019RR010054214LBشركة الحالب لالعالن والتسويق ش.م.م
480065RR010054215LBشركة اكواسابليزش.م.م

245457RR010054222LBهيثم سعيد شاكر
1127261RR010054223LBفادي اسعد خالد

790900RR010054238LBحسين علي. هرموش
620185RR010054242LBفايز محمدعلي سيف

131152RR010054243LBشركة ادارة واستثمار ش.م.م
1094109RR010054249LBالمجموعة اللبنانية الدولية لالخشاب  ش.م.م

60151RR010054253LBعبد هللا محمد علي عليان
497440RR010054256LBشركة غارتا للتجارة العامة

12659RR010054258LBشركة مطابع البترون الحديثة ش.م.م
2166330RR010054262LBايلي  شربل صليبا

187163RR010054269LBمحمد حسيب حلمي شعبان
1232082RR010054271LBعزت مصطفى الدكوير

160106RR010054286LBوفاء اشرف ميقاتي
1226609RR010054289LBريم عزام كرامي

143986RR010054296LBحسن  محمد  علي
1366106RR010054297LBمحمود  درويش درويش

189798RR010054305LBاكرم حسن المصري
178257RR010054319LBجورج جبور انطون

1133321RR010054323LBعمر محمد علي مسقاوي
1210319RR010054324LBمحمود علي سليمان.

2559506RR010054325LBمحمود عبداللطيف لطيفي
469042RR010054326LBسبيتي للصناعة والتجارة ش.م.م

12837RR010054329LBشركة الدولية للتسويق االلكتروني
187885RR010054330LBنزيه احمد ملك

83279RR010054332LBفرح سعدي ناجي
LEA  232987ليا  ش م مRR010054336LB

12361RR010054337LBشركة اي بي اس لالعالن ش.م.م
12876RR010054339LBشركة الشرق االوسط للتنمية ش.م.م

43245RR010054341LBزياد حنا عساف
223476RR010054345LBإبراهيم احمد حسين
271274RR010054357LBضحى احمد العتر
248566RR010054361LBمحمد علي ياغي

242367RR010054364LBعزيز محمد زكريا حمزة
492063RR010054365LBعبد الرزاق مصطفى مشرف

1925880RR010054371LBحسام محمد بيروتي
213012RR010054374LBمحمد احمد الناغي

263917RR010054375LBغسان محمد فاروق مالح
1618236RR010054378LBاقبال محمود ناصر عويضة

247829RR010054386LBرامي محمد شراقية
42412RR010054389LBخالد  أحمد مراد

1039926RR010054390LBبالل عبد المنعم علم الدين
2622007RR010054394LBالجمعية التعاونية في ريف الكورة

183685RR010054398LBفواز محمد ياسر حامضاني
265549RR010054400LBحسين عمر حسون

619202RR010054401LBعبدالرزاق الحاج محمد السبيتي
53152RR010054408LBمصطفى خالد البدوي

1444753RR010054412LBشركة عمار و جمل للتجارة العامة
12479RR010054413LBشركة نوركو ش.م.م
169138RR010054422LBجورج جوزيف داغر

625437RR010054430LBاحمد يوسف نجم
247142RR010054431LBنديم محمد عصام قنواتي
256140RR010054432LBمصطفى وهيب الناظر

217122RR010054434LBأحمد محمود عمار
41409RR010054439LBوقاص محمد دحني

245497RR010054446LBمحمود محمد توتنجي
153123RR010054447LBابراهيم حازم فيزو

42412RR010054458LBخالد  أحمد مراد
271293RR010054461LBوليد نصار نصار

292675RR010054466LBمحمد فهيم محمد شراقية
247829RR010054467LBرامي محمد شراقية

872783RR010054470LBنضال انطونيوس شحادة
134202RR010054472LBجميل حسن الخادم

48296RR010054473LBبطرس شهيد فضول
1286931RR010054478LBديبة عزيز سمعان

1370530RR010054482LBسامر محمد سمير نشابه
1272124RR010054484LBسلوى سميح طه

1170027RR010054486LBمحمد سمير مصطفى نشابة
91081RR010054498LBاحمد خالد عثمان

315782RR010054501LBشركة الباشا التجارية ش.م.م
44520RR010054503LBفاطمه محمد السويسي

1449986RR010054507LBمزيانه
1449812RR010054509LBشركة ك اند ام غروب ش.م.م

1824361RR010054513LBمصري غروب ش م م
white shark - 2082133شركة وايت شاركRR010054517LB

245870RR010054522LBمحمد محمود السالمة
522887RR010054525LBمعن علي برغشون
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107566RR010054526LBوسيم انطانيوس رزق
446822RR010054537LBخضر ابراهيم للتجارة والصناعة - خضر محمد ابراهيم

336561RR010054541LBفري واي ش م م
B and M 1744650شركة بعيني و ملحم للتجارةRR010054545LB

1665152RR010054546LBمبارك للتجارة ش.م.م
1618793RR010054547LBمايز محمد طاهر المبيض

769108RR010054550LBشركة الميزان للتجارة
553145RR010054553LBاحمد محمد يحيه

242608RR010054554LBحسين محمد قراعلي
131015RR010054562LBفوزي حسن الراوي

1040953RR010054591LBعامر عبد الرحيم لبضن
242889RR010054598LBياسر عادل زريقة

242887RR010054599LBاحمد عبد القادر علم الدين
242886RR010054600LBاحمد عادل زريقه

419493RR010054607LBابتهاج محمد االحمد سليمان
343647RR010054608LBشادي محمد ديب

282670RR010054626LBمحمد عمر الوزير
627772RR010054627LBامين احمد الناغي
1211829RR010054630LBغازي عمر طه

1090818RR010054631LBاحمد حسن الحسن
278955RR010054638LBجومانة محمد فضل الهوز

268579RR010054639LBمحمد فضل عمر الهوز
565646RR010054640LBمرفت محمد فضل الهوز

261566RR010054642LBسليمان خالد الكردي
183889RR010054643LBشركة الياس حديد ش.م.م

212768RR010054645LBحسين بشير مرعشلي
43409RR010054652LBجوزيف بطرس العجلتوني

1355526RR010054653LBمهدي محمد الدريعي
249281RR010054654LBشركة برستيج ش.م.م
249281RR010054655LBشركة برستيج ش.م.م
292836RR010054665LBعماد مصطفى بغدادي

1003124RR010054669LBمحمود مصطفى هرموش
241134RR010054671LBحسن محمد الجاسم

244859RR010054672LBمحمد  محمود العلي
246570RR010054676LBمحمود  عثمان عثمان

110226RR010054682LB المتحدة للتجارة العامة ش.م.م
1750164RR010054684LBشركةن ام بي سي اينترتينمنت ش.م.م

183825RR010054690LBنيوتكس سلطان للتجارة والصناعة
1810126RR010054691LBشركة مزايا التجارية ش.م.م.

247607RR010054692LBشركة اليمن للتجارة والتعهدات العامة  ش.م.م
613128RR010054695LBزينه عبد الرحمان فاخوري

240607RR010054698LBرياض محمد المدني
232863RR010054699LBجوسلين جورج عازار

186324RR010054700LBمهى عبد القادر نجا
38807RR010054705LBعمر  أحمد ملص

236487RR010054706LBسيمون قبالن مسعد فارس
655726RR010054708LBمصطفى سالم اديب عبد الواحد

399396RR010054719LBفؤاد احمد دبوسي
60340RR010054724LBشركة شامي

177029RR010054725LBمازن محمد سباط
633288RR010054729LBنبيل خالد المصول

60424RR010054733LBمحمود محمد علي بركة
982701RR010054736LBطارق مصطفى ناجي

286546RR010054742LBجورج جان يونس
247335RR010054749LBماهر فؤاد افيوني
41674RR010054751LBوليد جميل خوري

42498RR010054752LBعبد المسيح داوود هيفا
41436RR010054756LBفواز عبد هللا جركس

242103RR010054757LBعبد الباسط مصطفى الصمد
628718RR010054761LBشركة معين شيخ الزول و شريكه امستردام

67063RR010054768LBايلي انطوان دياب
699530RR010054769LBانيتا ميشال نعمه

1299714RR010054773LBعبدالقادر نعيم الدهيبي
62343RR010054782LBحسام محمد عبد هللا عجم

1602724RR010054784LBعبد الفتاح هاشم عيد
1124092RR010054785LBمحمود علي. هرموش

1956540RR010054788LBخضر خالد عدوج
1670047RR010054797LBخالد محمد العتر

258936RR010054799LBخالد علي عموشي
297721RR010054801LBجوزاف نقوال الرشكيدي

182910RR010054807LBمصطفى محمود السبقجي
101320RR010054815LBوليد كريم القاسم

101322RR010054818LBزكريا كريم شيخو
178257RR010054819LBجورج جبور انطون

2637598RR010054821LBلوسي سليم ملكان
241958RR010054826LBرياض عبدو نحله

762426RR010054831LBابراهيم احمد عزالدين المير

تبدأ مهلة االعتراض المحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
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