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غ   إعالم تبل
  املوضوع: تبليغ

  
ة     ة العامة  -تدعو وزارة المال مة المضافة   -مدیرة المال ة على الق دائرة  –ات لمصلحة العم –مدیرة الضر

لفین الواردة أسما ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, الم في  مدیرة الضر
ة,  قرب قصر العدل مة المضافة, الق ش النهر -مبنى وزارة المال ورن ل  -شارع  ور تجاه اسم  بیروت، لتبلغ البرد المذ

عد انتهاء مهلة  حة  صورة صح غ حاصًال  عتبر التبل منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تارخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال 
ة:علمًا أنه س ,المراجعة المشار إلیها أعاله   یتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال

   
لف لف اسم الم د المضمون  رقم الم  رقم البر

تب المقاوالت والتعهدات العامة سى عساف م  RR181629247LB 13762 علي ع
اس نصر فضول  RR181630143LB 23471 ال

ة محمد الراعي واوالده  RR181626387LB 87663 شر
M+W  FACILITY ENGINEERING G.M.B.H 226303 RR181629919LB 

الة المتحدة لالعالن ش.م.م  RR181622266LB 235659 الو
 FITTINGS S.A.R.L 250315 RR181630112LBفیتینغز ش.م.م 

I.M.P.D  470299 ش.م.م RR181629335LB 
انا للتجارة العامة والقومسیون ش.م.م ة   RR181627759LB 586125 شر

 RR181629281LB 625413 محمد توفی مومنة
س ش.م.م ور اورثو بید  RR181622561LB 647361 ش

 RR181630174LB 746020 مؤسسة حنا بو یونس (حنا منصور بو یونس)
ینغ سنتر  RR181629043LB 1151122 ناشیونال شو

اه ش م م  RR181622969LB 1172491 روجه ضو وشر
مرجنسي اند مود )ا ست (ا ام في ام ا لز اوف ذو میدل ا  RR181623068LB 1220706 لر فه

ز بیروت للفن ة مر  RR181628326LB 1239684 جمع
 RR181629065LB 1274613 مؤسسة حنین التجارة ( لصاحبتها انتصار جمیل حاموش )

 RR181629030LB 1395224 عبد اللطیف احمد صالح
و للمقاوالت والتج ة غرس  RR181623828LB 1486775 ارة ش.م.مشر

BATAL MOTORS طل  RR181627688LB 1558232 (لصاحبها وسام سامي ال
BATAL MOTORS طل  RR181630191LB 1558232 (لصاحبها وسام سامي ال

 RR181623955LB 1628335 االعمال التجارة(محمد عبدهللا حمود)
ة المحدودة  ة المشارع التقن  RR181624488LB 1774902 .ملبنان ش.م -شر

را ش م م زا ف ة   RR181624514LB 1792357 شر
SAFTRADE GROUP SARL 1799949 RR181622345LB 

 RR181624620LB 1814506 مؤسسة اوتوتورنو التجارة(حسن عبد هللا خلیل)
ة براند سل ش.م.ل  RR181624664LB 1832054 شر

ة بیترز براس ش م م  RR181624695LB 1857517 شر
س ش م ل ة فود ستی  RR181624837LB 1926101 شر
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س ش.م.م.  RR181624925LB 1954551 شای
ي اكسبرس ش.م.م و  RR181624960LB 1964132 بو

مان عجیب (افینیو مطاعم ومقاهي)  RR181627705LB 1976630 رضوان سل
غو ش م م م ا  RR181625041LB 1992759 سل

.بي.سي ش.م.م  RR181625069LB 1993791 ا
ة اوفست ش م ل  RR181625775LB 2044942 شر

ة  ه ش.م.ل. 952شر  RR181629202LB 2096055 ضب
ا للتجارة العامة  RR181625545LB 2114193 مؤسسة الخ

 RR181625510LB 2118885 اكسترم المنیوم ارشیتكت ش.م.م
 RR181625418LB 2129283 مایت ش.م.م-اد

 RR181625086LB 2159800 اد اون ش م م
)ش.م.ل. مز اكسبرس لبنان (سي.ا  RR181625090LB 2160729 ل

شا ش.م.م  RR181625174LB 2168644 ف
 RR181625188LB 2168891 ابر ش.م.ل

 RR181625191LB 2168900 ازا جیوفاني مانجمنت (سي.جي.ام.) ش.م.ل
ة ایلي واالن الحاج  RR181625245LB 2175003 شر

 RR181628961LB 2175562 فاطمة حسن مزهر - BEST HOME BRANDست هوم براد 
CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR181625917LB 

 RR181626078LB 2372630 مارل سولیوشنز ش م ل
ضة ش.م.م ة البندقجي المقا  RR181626121LB 2404142 شر

ا ش.م.ل.  RR181626149LB 2421156 ارس
ة اوفر   RR181626152LB 2429262 سیز اكسبرس ش.م.م.شر

 RR181629114LB 2443241 محمد حجو مصطفى قولي
 RR181626183LB 2443857 ج غروب ش.م.م

ة بونتا دیل إسته ش.م.م.  RR181626223LB 2457448 شر
 RR181626254LB 2461228 ر.م.س. وابنائه ش.م.م

م للتعهدات والهندسة  ة ابراه  RR181626271LB 2468758 ش م م ICEشر
 RR181626311LB 2485950 سبیرز ساین ش م م

Golden Steel - GS (ادهم حافظ بو درغم) 2491829 RR181626339LB 
نعان وهیب الخشن)  RR181626400LB 2502409 غولدن بردج (

اب)  RR181626458LB 2512461 الكرتون الذهبي(ناجي د
یر روح  RR181627728LB 2554196 انا)روحانا الكترك (جوزف رو

شال جان رحال  RR181626705LB 2575483 م
مي) ة للتجارة والمقاوالت ( قاسم محمد شح  RR181626824LB 2612163 طی

M & A PRINTING SERV طة س ة   RR181626869LB 2621679 توص
نعان  RR181627878LB 2637154 جورج مطانیوس 

طة  س ة   RR181626988LB 2643128 )اور بترولیوم (توص
 RR181627039LB 2653156 غرن فارم هالث & بیوتي

الد حنا یر م  RR181625625LB 2663119 رو
ة ش.م.م. ة عمران للصناعات الغذائ  RR181629661LB 2755566 شر
ل انفنشنز ) ش م ل اني (مد وم  RR181629220LB 2868129 ما 

م حسین بدیر  RR181628309LB 2902082 ابراه
 RR181621124LB 2947636 ان ار جایز ش.م.ل

ان س ارتین قزانج  RR181629057LB 3006957 اواد
.أم.جي ش.م.م ة أ  RR181629216LB 3016000 شر
ي الزلع  RR181626373LB 3172663 محمد نهاد ز
 RR181626532LB 3205112 سالم مونیف المغري

  


