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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  ,المراجعة المشار إلیها أعاله   سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال

  
لف لف اسم الم د المضمون  رقم الم ارة  رقم البر خ الز تار

ة  الثان
خ لص  تار

LIPANPOST 
 RR180457055LB 09/06/2017 12/07/2017 2695280 ا تو زاد اندسترز ش.م.م.
ل اف اند بي ش م ل  RR180463047LB 09/06/2017 17/07/2017 2460989 سیر

 RR180463223LB 09/06/2017 12/07/2017 1922494 ساراسو ش.م.ل
ة   RR180463342LB 08/06/2017 13/07/2017 1855099 ش م م QUALIMEDشر

 RR180463356LB 08/06/2017 14/07/2017 1854433 احمد محمد منانا
 RR180463373LB 09/06/2017 12/07/2017 1779228 او بیور ش.م.م

ة واسابي للتجارة العامة ش م م  RR180463577LB 08/06/2017 12/07/2017 2634769 شر
 RR180463594LB 08/06/2017 13/07/2017 2627631 أورفلي ش.م.ل

ان سة االستاذ خلیل ق یل التفل  RR180464144LB 08/06/2017 14/07/2017 2471364 سوغل ش.م.ل. بواسطة و
 RR180464175LB 08/06/2017 12/07/2017 2419207 و بیروت ش م لرادی

یل ش م ل امو  RR180464232LB 08/06/2017 13/07/2017 2399731 ف
 RR180464878LB 08/06/2017 14/07/2017 2582232 اند ذن ش.م.م

 RR180465025LB 09/06/2017 14/07/2017 2530156 شرل سمیر مراد
 RR180465051LB 09/06/2017 12/07/2017 2534656 ت موجا التجارة)مورس عارف جوهر(محال

 RR180465839LB 09/06/2017 12/07/2017 1943709 سبید ان ش م ل
ك و الخردة الست فة للمعادن و ال  RR180466746LB 08/06/2017 13/07/2017 1329299 مؤسسة خل

راب الحدیثة  RR180466750LB 09/06/2017 12/07/2017 2443471 بورة الس
فاء محمد وهبي  RR180466940LB 08/06/2017 12/07/2017 501414 ه
ّم هوم ش م م  RR180467287LB 09/06/2017 12/07/2017 1465168 ح

ان غروب ش.م.م شي  ة ا  RR180467415LB 08/06/2017 12/07/2017 1457535 شر
 RR180467565LB 09/06/2017 12/07/2017 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.
مون ش.م.ل  RR180467605LB 07/06/2017 12/07/2017 1720899 زهر الل

 RR180467653LB 08/06/2017 12/07/2017 1613643 ال رانشو انترتاینمنت ش.م.ل
 RR180467769LB 07/06/2017 12/07/2017 1750388 الیبر فاست (ل.ف) ش.م.م 

ة مایندفیلد سولیوشنز ش.م.م  RR180467928LB 08/06/2017 13/07/2017 1660137 شر
ا ش.م.م  RR180467976LB 08/06/2017 13/07/2017 1558870 ماك
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 RR180468058LB 08/06/2017 18/07/2017 1478482 الوفا للتجارة و الصناعة ش.م.ل
فرسال انرجي ش م ل  RR180468092LB 08/06/2017 13/07/2017 1806908 یون

یورمانت  RR180468185LB 08/06/2017 12/07/2017 1754121 م0م0انترناشیونال ش دیزاین برو
 RR180468322LB 07/06/2017 13/07/2017 1623891 مؤسسة علي الصغیر التجارة(علي عبد الصغیر)

 RR180468367LB 09/06/2017 12/07/2017 1278997 برال ملكي غروب ش.م.ل
ا ش.م.م. ة ترو  RR180468438LB 07/06/2017 13/07/2017 1266913 شر

ة مخرطة الذوق الحدیثة   ZOUK MODERNE TOURNE MACHINE 1258255 RR180468469LB 09/06/2017 12/07/2017شر
ونسبتس  ش.م.ل ة المدبر فود   RR180468543LB 08/06/2017 12/07/2017 1335549 شر

اه) ة( هشام جارود وشر  RR180468588LB 09/06/2017 12/07/2017 1327684 هوك لخدمات الحما
 RR180468645LB 08/06/2017 14/07/2017 1281091 علي احمد شمص

 Beirut Realty group sarl 1282224 RR180468662LB 07/06/2017 12/07/2017بیروت رالتي غروب ش.م.م. 
3 C D طة س ة   RR180468835LB 07/06/2017 13/07/2017 1386394 توص

ست الی یتنغ ش م ما  RR180468866LB 09/06/2017 13/07/2017 1785176 ن مار
 RR180468906LB 10/06/2017 13/07/2017 1724437 الفرح ش.م.ل

ستروم للتجارة و الصناعة العامة(حمال حسن مسلماني)  RR180468923LB 08/06/2017 14/07/2017 1721299 مؤسسة س
 RR180469075LB 09/06/2017 19/07/2017 1666755 مؤسسة محمد خاتونه

ة یو دیزاین  RR180469084LB 08/06/2017 12/07/2017 1672362 شر
ات ش.م.م ة لالستثمار وتجارة االلكترون ة الدول  RR180469212LB 08/06/2017 14/07/2017 1497888 الشر

اسین  RR180469274LB 08/06/2017 12/07/2017 1480515 قاسم احمد 
 RR180469402LB 08/06/2017 13/07/2017 1408972 م.لهلثي فود ش.

JAKO TEXTILES (جي  RR180469504LB 08/06/2017 13/07/2017 1347896 (جاكلین انطوان تفن
ة السالم لمواد البناء ش.م.م  RR180469583LB 07/06/2017 13/07/2017 1312919 شر

TOOLS STUFF (میثم عبد الواحد غافل) 1320318 RR180469606LB 08/06/2017 13/07/2017 
ان (ابو جانو)  RR180469654LB 08/06/2017 13/07/2017 1295395 جورج اوهانس قصاب

یورتي ش.م.م  RR180469699LB 08/06/2017 14/07/2017 1274759 شهاب س
منت  RR180469773LB 07/06/2017 12/07/2017 1410396 ارن اكو

 RR180469858LB 08/06/2017 13/07/2017 1374127 النا ش.م.م
ة طارا  ش.م.م  RR180469929LB 08/06/2017 13/07/2017 1282915 شر

و للتجارة العامة والمقاوالت  RR180470445LB 09/06/2017 12/07/2017 54233 مؤسسة نسم
C.S ELECTRIC 1394828 RR180470635LB 09/06/2017 13/07/2017 

ة فدك انترناشیونال  اني ش م مشر وم  RR180470873LB 09/06/2017 13/07/2017 2368515 تردینغ 
ا ش م ل  RR180470887LB 08/06/2017 12/07/2017 2029351 اینولوج

اهم اس ومحمد معتز اسما وشر ة خالد ع  RR180471030LB 08/06/2017 13/07/2017 126194 شر
 RR180471088LB 08/06/2017 14/07/2017 25246 مؤسسة سمیر متى
 RR180471114LB 08/06/2017 13/07/2017 321748 محمود محمد امامة
 RR180471145LB 07/06/2017 12/07/2017 1920953 محمد نمر مرعي

ة مینا فارم الحلبي  RR180471162LB 09/06/2017 12/07/2017 50196 صیدل
میتد   ش.م.م اورتك ل ة   RR180471180LB 09/06/2017 12/07/2017 1343387 شر

ل بزنس ش.م.م. ة خور غلو  RR180471318LB 08/06/2017 13/07/2017 2075431 شر
ة معامل حسني حوماني ش.م.م  RR180471729LB 09/06/2017 12/07/2017 216408 شر

ARC CO S A R L 2124852 RR180472429LB 09/06/2017 12/07/2017 
ة سما بیروت التجارة ش.م.م  RR180472494LB 09/06/2017 12/07/2017 2230411 شر

  


