22

اإلثنين  15أيار  2017العدد 3175

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/23

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR171981746LB
8872
شركة مرفاي ش.م.م
RR171982375LB
92577
انترناشيونال اوفيس سباليرز
RR171982415LB
95303
ديتا تيليكوم (ديتا كوم)
RR171982857LB
101347
شركة تسرا للتجارة العامة
RR171982874LB
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة 101964
والتسويق ش.م.م
RR171982914LB
شركة البير القارح وشركاه ش.م.م 102207
RR171983044LB
نو انتويسيون 103931 NOS INTUITIONS
RR171983340LB
111936
توب مان
RR171983557LB
شركة عريضة للتجارة والصناعة 122743
ش.م.م
RR171983781LB
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات 130766
واالتصال ش.م.م
RR171983945LB
138193
ملهى غولد راش -احمد الفليطي
RR171984464LB
11102
جي اي ام سي تو ش .م .ل
RR171984583LB
11659
مقاييس ش.م.م
RR171984610LB
شــركــة شـ ــارل خــريــاطــي الـكـتــريـكــال 11772
ترايدنغ اند كنتركتنغ ش.م.م
RR171984685LB
شركة رنيه ساروفيم وولده ش.م.م 11986
RR171984708LB
12035
شركة الدان ش.م.م
RR171985411LB
18129
صيدلية جديدة
RR171985495LB
25425
مؤسسة نجم توفيق صليبا
RR171985898LB
شـ ــركـ ــة ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــارازي ش.م.م 45782 PAPA
RAZZI SARL
RR171986111LB
ب ـل ـي ـكــان ان ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال ســرفـيــس 53959
pelican international services
RR171986160LB
56361
شركة شي سامي غروب ش.م.م
RR171987125LB
70086
شركة الشحرور للمطاعم
RR171987240LB
72705
اوتو دبغي
RR171987531LB
76328
ايرادات
RR171987735LB
80467
فور فن ش.م.م

2016/12/30
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/04

2017/01/25
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/25

2017/01/09

2017/01/25

2017/01/05
2016/12/30
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/27
2017/01/23
2017/01/25
2017/02/02

2016/12/30
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25

2016/12/28

2017/01/24

2017/01/09
2017/01/05
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/09

2017/01/26
2017/01/30
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/25

2016/12/29 RR171988038LB

2017/01/23

مــؤس ـســة ب ـس ــام ال ـت ـجــاريــة  /بـســام 233512
علي بدير

2017/01/04 RR171988205LB

2017/01/23

س ــاي ــد طـ ـن ــوس الـ ـ ـخ ـ ــوري مـخـلــص 236700
بضائع مرخص

2017/01/04 RR171988320LB

2017/01/23

امبرس IMPRESS

237039

2017/01/04 RR171988378LB

2017/01/23

نوري محمد محمد

244067

2016/12/28 RR171988885LB

2017/01/25

م ــؤسـ ـس ــة م ـح ـم ــد سـ ـن ــو ل ـل ـت ـج ــارة 244214
العامة

2017/01/03 RR171988894LB

2017/01/23

شركة بريموال ش.م.م

248082

2017/01/03 RR171989373LB

2017/01/23

فريغو ادم

155266

2017/01/09 RR171989886LB

2017/01/24

نيو سيتي سبورت

179747

2017/01/03 RR171990558LB

2017/01/23

احمد محمد عاتكة

180522

2017/01/03 RR171990592LB

2017/01/23

مؤسسة شرباتي للكلسات بواسطة 182724
وكـ ـي ــل ال ـت ـف ـل ـي ـســة املـ ـح ــام ــي هــانــي
سليمان

2017/01/03 RR171990748LB

2017/01/23

183905

2017/01/04 RR171990782LB

2017/01/24

ش ــرك ــة ابـ ـن ــاء ام ـي ــل ع ـقــل لـلـصـنــاعــة 184525
والتجارة

2017/01/04 RR171990805LB

2017/01/24

جزيرة االطفال ش.م.ل

188908

2016/12/28 RR171991037LB

2017/01/24

نيكاس ليبانون ش.م.ل

189415

2016/12/30 RR171991068LB

2017/01/23

بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرادي وال ـ ـخ ـ ـي ـ ــم 190271
ومستلزماتها

2017/01/03 RR171991187LB

2017/01/25

 PRO P.O.S sarlشــركــة م ـحــدودة 198452
املسؤولية

2016/12/29 RR171991709LB

2017/01/23

201407

2017/01/03 RR171991845LB

2017/01/23

بــريـمـيــر ان ـفــورمــاي ـشــن تـكـنــولــوجــي 199288
ش.م.م

2017/01/03 RR171991955LB

2017/01/24

ش ــرك ــة ه ـش ــام وم ـح ــي ال ــدي ــن سـنــو 150841
وشركاهلتجارة والصناعة

2017/01/03 RR171992103LB

2017/01/23

اي ـت ـي ـك ــو بـ ـ ـي ـ ــروت ش.م.م 208711 ITECO
BEIRUT SARL

2016/12/31 RR171992372LB

2017/01/23

بـ ــولـ ــد-تـ ــوزيـ ــع ب ـ ـطـ ــاريـ ــات وزيـ ـ ــوت 219786
معدنية

2016/12/29 RR171992783LB

2017/01/23

شركة برومو كــوم ش م م 220901 PROMO
COM S.A.R.L

2017/01/04 RR171992871LB

2017/01/23

م ـط ـعــم ن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــا ل ـصــاح ـبــاهــا 226462
طوروس وجانو سيرانوسيان

2016/12/29 RR171993333LB

2017/01/24

جي اند لو

قزيلي اخوان

اي.اكس.آي (لبنان) ش.م.ل

88288

2016/12/23
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/04

فيتينغز ش.م.م 250315 FITTINGS S.A.R.L
مــؤسـســة ب ــان ــدا اي اس تــي/مـحـمــد 253151
كمال ابراهيم لطفي
كــومـبـيــوتــر انـفــورمـيـشــن سيستمز 875
ش.م.ل
اع ـنــاب لـلـمــواد الـغــذائـيــة والـتـجــارة 256073
العامة-جهاد شماعة
256231
فاسيلتيز منجمنت ش.م.م
259679
دي.في.دي بايس ش.م.م
اي.بي.دي غروب ش.م.ل-.هولدينغ 260830
263867
مؤسسة شاتو  -امبكس
276111
مؤسسة ابراهيم محمد رضوان
288956
بارسار ش.م.م
289665
جانوس تكنولوجي ش.م.ل
291192
مطانيوس جرجس صليبا
294668
ثري ايش-اوشني اكسشنج ش.م.م
294953
شركة آيتك
ايتكس الهندسية للمعدات الفنية 296475
ش.م م ETECHS TECHNICAL
ENGINEE
421806
شركة املنتوجات العربية ش.م.م
323451
نبيل الياس شلهوب
345609
بي ار كوم ش.م.م
البيت بيتك لصاحبها سعود عبد 349578
العزيز حسن ابو الجدايل
الشركة اللبنانية للعقارات املتحدة 358890
489093
الشركة االحمدية ش.م.ل
ش ـ ــرك ـ ــة فـ ـي ــدلـ ـيـ ـت ــي كـ ــوربـ ــوري ـ ـشـ ــن 507199
انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل
شركة روبكو ش.م.م 11572 ROBCO SARL
م ـ ــزراح ـ ــي ش.م.ل ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل 11960
التفليسة املحامي عبده لحود
شــركــة الكتروميكانيكل انـتــربــرايــز 6099
للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م
6340
شركة سيلفر روك ش.م.ل
6465
شركة انظمة ش.م.ل ANZIMA
ال ـش ــرك ــة ال ـع ـقــاريــة الــوط ـن ـيــة سينا 6963
ش.م.ل
7617
لي سيركل حتي  -حتي غروب
س ــي ان ــد س ــي غـ ــروب ش.م.م 231716 C&C
GROUP SARL
236210
شركة املطاعم العربية
شركة املخازن الكبرى للبنان ش.م.ل 237082
اورس ـ ـ ــوغ ـ ـ ــري ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ـ ــط 242837
لصاحبها جالل خليل القوزي
244067
نوري محمد محمد
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد وورل ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ـف ـس ـت ـم ــان ــت 247343
كومباني ش.م.م
شركة كــار زون ش.م.م 254981 CAR ZONE
S.A.R.L
ش ـ ــرك ـ ــة اون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن ان ـ ـفـ ــورم ـ ـي ـ ـشـ ــن 255203
تكنولوجي كونسالتنتس ش.م.م
262781
في  .دي  .كوم ش.م.م
الوغيت  -احمد حميداني وشركاه 263664
269194
 C.C.Tش.م.م
270866
( SYSCOشادي بطرس بدر)
اك ـ ـ ـسـ ـ ــول ه ـ ــول ـ ــدن ـ ــغ ش.م.ل299675 XOL.
HOLDING SAL
شركة فيجون غروب ش.م.م 307594 VISION
GROUP sarl
313845
ساسني كونتراكتينغ غروب
316068
محل اسماعيل شحرور التجاري
320726
اكتيف مانيا ش.م.ل
342077
شركة تاما فود ش.م.ل
343339
حسني علي طهماز
370144
كار  -برو ش.م.م
علي موسى شومر للتجارة العامة 399342
شـ ــركـ ــة س ـ ـعـ ــاده بـ ـ ــرو وود ش.م.م 412309
SAADE PRO WOOD S.A.R.L
754672
رودريك جوزف الخوند
763266
كريم كنيدر وشركاه ش.م.ل

2016/12/30 RR171993846LB
2017/01/10 RR171994016LB

2017/01/23
2017/01/26

2017/01/03 RR171994095LB

2017/01/24

2017/01/10 RR171994342LB

2017/01/24

RR171994373LB
RR171994617LB
RR171994722LB
RR171994824LB
RR171995175LB
RR171995422LB
RR171995453LB
RR171995498LB
RR171995714LB
RR171995745LB
RR171995820LB

2017/01/04
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/10
2016/12/28
2017/01/04
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/27
2017/01/25
2017/01/25
2017/02/02
2017/02/13
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23

RR171996768LB
RR171998874LB
RR171998962LB
RR171998993LB

2017/01/03
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/05

2017/01/23
2017/01/23
2017/02/02
2017/01/30

2017/01/03 RR171999058LB
2017/01/05 RR171999384LB
2017/01/05 RR171999490LB

2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24

2017/01/03 RR171999870LB
2017/01/04 RR171999897LB

2017/01/23
2017/01/23

2017/01/05 RR172000135LB

2017/02/15

2017/01/03 RR172000175LB
2017/01/04 RR172000189LB
2017/01/03 RR172000348LB

2017/01/23
2017/01/31
2017/01/23

2017/01/04 RR172000467LB
2017/01/10 RR172001480LB

2017/01/25
2017/01/23

2017/01/03 RR172001564LB
2017/01/04 RR172001578LB
2016/12/29 RR172001745LB

2017/01/25
2017/01/24
2017/01/26

2016/12/28 RR172001799LB
2017/01/03 RR172001935LB

2017/01/25
2017/01/24

2017/01/05 RR172002145LB

2017/01/23

2017/01/05 RR172002159LB

2017/01/23

2017/01/04
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03

2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/03 RR172002834LB

2017/01/24

2017/01/03
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/04

2017/01/23
2017/01/24
2017/01/26
2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/25

2017/01/09 RR172003463LB
2017/01/04 RR172003503LB

2017/01/23
2017/01/24

RR172002349LB
RR172002352LB
RR172002423LB
RR172002437LB
RR172002701LB

RR172002922LB
RR172002998LB
RR172003004LB
RR172003035LB
RR172003052LB
RR172003137LB
RR172003239LB
RR172003287LB

