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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

113
الكاربيت ش.م.م
116
شركة اتاتل
ال� �ش ��رك ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ب �ن��اء 139
والتمويل ش.م.م
ذي م�ي��رك��ان�ت�ي��ل ان ��د ج�ن��رال 141
ري� ��ان � �ش� ��ورن� ��س ك ��وم �ب ��ان ��ي
ش.م.ا
ش � ��رك � ��ة ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��اري� ��ع 142
السياحية ش.م.م
ش � � ��رك � � ��ةج � � �ي � � �ك � � ��ا ل � � �ب � � �ن� � ��ان143 -
ج ��وزي ��ف ط��ان �ي��وس خليفة
ل�ل�اس �ت �ث �م ��ارات ال �س �ي��اح �ي��ة
ش.م.م
ش��رك��ة االن� �ع ��اش ال�س�ي��اح��ي 145
لوشوفال ش.م.م
ش � ��رك � ��ة م � �ح � �ف ��وظ وع � �ج ��وز 147
وش ��رك ��اه ��م ش.م.م (غ ��ول ��د
فاشن)
ب��ال��ت اراب ش��ارت �ي��رن��غ ان��د 148
شيبينغ كومباني
شركة الصناعات الكيماوية 152
املتحدة ش.م.ل
157
شركة سماري ش.م.م
161
ارت بوينت
الشركة اللبنانية لالستيداع 166
والصناعة
171
شركة سي  -تي  -في
شركة دي سي اي دستربيوتر 172
183
شركة املشرقية ش.م.م
203
شركة الجوهرة ش.م.ل
شركة اينرجي (ان.ار.جي) 217
ش � ��رك � ��ة غ � � � � ��ادة ل �ل �ص �ن ��اع ��ة 223
والتجارة ش.م.م
230
شركة سكاي نيو
232
تيريكو ش.م.م
244
كورمكس ش.م.م
شركة بدويست فون لالنتاج 245
الفني (ان  .دي)
250
غرين آيز
ش ��رك ��ة ال �ع �ط ��ور ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة 253
«سليب» ش.م.م
ال� �ش� ��رك� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ت �م��وي��ل 259
واالستثمار ش.م.ل قيد التصفية
270
شركة االيام ش.م.م
313
فوياجير لبنان ش.م.ل
322
مواسم تعنايل ش.م.ل
343
شركة تاال للتجارة
349
شركة ضومط ش.م.م
ش� � � � � � ��رك� � � � � � ��ة ام.اف.ب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي 365
انترناشيونال ش.م.م
380
داتا ماركت ش.م.م
387
شركة الحريري للتجارة
الشركة االميركية اللبنانية 390
للتجارة
ش� ��رك� ��ة م � �س ��اب ��ك ال � �ح� ��روف 392
املتحدة ش.م.م.
ش� � ��رك� � ��ة ت � �ي � �ل� ��ي ك ��ون� �س� �ب ��ت 402
سيستم ش.م.م
شركة بول وشركاه ش.م.م 404
ش ��رك ��ة ال �ن �خ �ي��ل ال �ت �ج��اري��ة 407
ش.م.م
416
نقليات املدور ش.م.م
426
شركة كام اندسي ش.م.م
شركة بيبلوس ترافل غروب 429
ش.م.م
ش� ��رك� ��ة ال � �ق ��ري ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة 444
ش.م.ل
مؤسسة ب .انجلو بولو ش.م.ل 450
ال�ش��رك��ة اللبنانية للتجارة 470
وللتوزيع ش.م.م
487
شركة تليسوفت ش.م.م
490
مجوهرات شرارة ش.م.م
شركة املهندسني واملقاولني 492
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ش ��رك ��ة م ��ارك ��وم ��ار ش�ي�ب�ن��غ 524
الينز ش.م.م
ش��رك��ة امل� �ب ��ادالت ال�ت�ج��اري��ة 551
ش.م.ل
ش � ��رك � ��ة اومل� � � �ب � � ��س ش �ي �ب �ن��غ 589
كومباني
ش� ��رك� ��ة ال � �ش � �م ��س ل �ل �ت��أم�ي�ن 598
واعادة التأمني ش.م.ل
ش � � � � � ��رك � � � � � ��ة س� � �ي� � �س� � �ت� � �ن� � �م � ��ر 614
ت �ك �ن��ول��وج��ي ك��ورب��وري �ش��ن
ش.م.ل.
شركة ليبان بومباج ش.م.ل 719
ال �ش��رك��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت��وزي��ع 738
االطارات ش.م.م (ليتسكو)
ش��رك��ة ب��ول �ي �غ��راف غ��راف �ي��ك 769
ارت ش.م.م
شركة سيبا جايجي الشرق 796
االوسط ش.م.ل
806
شركة انتركار ش.م.م
بيروت اكسبو سنتر ش.م.م 813
شركة اوفرسيز انترناسيونال 817
كومباني ش.م.م
ش� ��رك� ��ة اس� � �ك � ��ان ال� �ع� �ق ��اري ��ة 826
ش.م.م
832
شركة هوت شوب ش.م.م
ش��رك��ة ان �ت��رب��راي��زس ليمتد 890
ش.م.م
932
شركة الليجرا ش.م.م
957
شركة ابي رباط ش.م.م
روبير عزيز طربو وشركاه 973
1108
شركة فور اي ش.م.م
الشركة املتحدة العربية ش.م.م 1109
شركة التسويق والخدمات 1140
ش.م.م
ش��رك��ة امل �ق ��اوالت والتعمير 1141
ش.م.ل.
كونستركشن اندسوبرفيجن 1167
كومباني ش.م.م
1212
شركة ميديا الين ش.م.ل
ش ��رك ��ة اك� �س� �ي ��ون ش.م.م 1259 /
ACTION S A R L
ال�ش��رك��ة اللبنانية االي�ط��ال�ي��ة 1265
للتجارة واالستثمار (فيدرام)
1266
شركة املصري للخدمات
شركة زللي ( )ZILLIش.م.ل 1285
ان� �ت ��رن ��اش� �ي ��ون ��ال ف��اي �ن �ن��س 1323
سرفيسز ش.م.م
نيو تايب الكترونيك ش.م.م 1365
م� ��دي � �ك� ��ال ب � ��وس � ��ت ل �ل �ش ��رق 1428
االوسط ش.م.م
1471
شركة مونو ش.م.م
شركة فاتي التجارية ش.م.م 1478
1504
غيلد دى اورفيفر ش.م.م
شركة التنسيق وامللبوسات 1517
ش.م.م «لينيا»
1520
شركة امينوس ش.م.م
مؤسسة الشموس للتجارة 1530
ش.م.م.
1537
شركة فاجينا ش.م.م.
1547
ميديا كونتاكت ليمتد
ش � ��رك � ��ة ال � � �ش� � ��رق ل �ل�اع � �م ��ال 1582
العقارية واالنمائية
1617
شركة ملتيتك ش.م.م
1645
شركة اورينت للساعات
1651
شركة فاميدوال ش.م.م
ش� ��رك� ��ة اي � � � ��رون ان� � ��د س �ت �ي��ل 1667
كومباني ش.م.م
1682
حلبي وشركاه ش.م.م
1715
شركة ليبا فارم ش.م.م.
ش� � ��رك� � ��ة ال� � � �ش � � ��رق االوس � � � ��ط 1736
لالنشاءات
1770
شركة العمارة العقارية
شركة فنيشيان ستار ش.م.ل 1775
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1801
شركة اركان ش.م.ل
شركة نعوم ابي راشد واوالده 1831
الشركة الهندسية لصناعة 1848
السيارات ش.م.ل
ش��رك��ة تكنيكال ان��د ستريز 1856
ليمتد ش.م.م
ش ��رك ��ة ال� �ط ��اق ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة 1867
ش.م.ل
1898
جروب ثري ش.م.م
1899
كوماكو  -ش.م.م
1921
بروتك اندستريز ش.م.م
ش� ��رك� ��ة امل � �ب� ��ان� ��ي ال� �ج ��اه ��زة 1934
(سوكوبريه) ش.م.م
1941
E.T.S. TRAVEL. SARL
1945
سويالكس ش.م.م
1952
شركة مديكير ش.م.م
غ� � � � � � � ��روب ت � � � � � ��ار ل� � �ل� � �ت� � �ج � ��ارة 1968
واملقاوالت ش.م.م
ش� ��رك� ��ة االن � �ظ � �م� ��ة ال �ع��امل �ي��ة 2000
ش.م.م.
ش� � � ��رك� � � ��ة غ� � � � � � � ��روب م � � ��اري � � ��ن 2013
كومباني ش.م.م
2038
شركة سافكو ش.م.م
ش � ��رك � ��ة اف � ��ري� � �ك � ��وف ل �ب �ن ��ان 2053
ش.م.م
شركة االتحاد املالي ش.م.ل 2070
نافيمار انترناسيونال ش.م.م 2077
2082
شركة بالل ش.م.ل
شركة ج.م .مصابني ش.م.م2086 .
ان � � � �ت� �ي� ��ن ب � � � �ل� � � ��وس ش.م.ل 2090
ANTENNE PLUS S.A.L
2109
بروجكتس ش.م.ل
ال�ش��رك��ة اللبنانية لتحديث 2126
املعلوماتية  -كليو  -ش.م.م
2130
شركة غروبو ش.م.م
2141
شركة لوتاي ش.م.م
ش � � � � ��رك � � � � ��ة ف � � � � ��اي � � � � ��ن ارت � � � � � ��س 2161
انفستمنت ريسرش
ش��رك��ة م��ري��دي��ان ل�ل�س�ي��اح��ة 2195
والسفر
ش� � ��رك� � ��ة ح � � �م� � ��زة ل� �ل� �ت� �ج ��ارة 2216
والصناعة ش.م.م
ش ��رك ��ة ب ��روق� �ي� �م ��ي ل �ل �ش��رق 2232
االوسط ش.م.ل
2237
شركة كاليري  27ش.م.م
ش� � � ��رك� � � ��ة م� � � ��ان� � � ��س ش.م.م 2290
M.A.N.S
م �ك �ت��ب ال � ��دراس � ��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة 2322
والتنفيذ والتنسيق «بيتك»
ميكرو فيلم سرفيسز ش.م.م 2340
اوراب � �ي� ��ا ل �ل��وك��ال��ة ال�ب�ح��ري��ة 2358
املحدودة ش.م.م
شركة يونيون كروب ش.م.م 2370
ش� ��رك� ��ة م ��رب� �ل ��و ل �ل �خ��دم��ات 2392
االدارية ش.م.ل
ش��رك��ة س �ت��ان��درد بالستيك 2403
ش.م.ل
ال �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة 2412
والتوزيع ش.م.م
ش ��رك ��ة م �ك��اول �ي��ز ل �ل �ت �ج��ارة 2422
العامة
ش� � ��رك� � ��ة دل � � �ت� � ��ا ل � �ل � �خ ��دم ��ات 2431
االعالمية ش.م.ل
ال� �ش ��رك ��ة امل� �ت� �ح ��دة ل� �ل ��ادارة 2439
والدراسات ش.م.م «اماس»
شركة العاج التجارية ش.م.م 2444
مركز تسويق االليات ش.م.م 2452
ش � ��رك � ��ة ان � � �ت � ��رب � ��اب ش.م.م 2457
INTER PAP
شركة ابناء مصطفى شهاب 2466
ال � ��دي � ��ن ل �ل �ن �ق��ل وال �ت �ح �م �ي��ل
ش.م.م
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