
  
                

  

 
 
 

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

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

في  مدیر�ة الضر��ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل �مة المضافة, الق

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

   
 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف

 RR155569616LB 2476802 اشرف اردیف المدور

 RR152957007LB 2480697 مراد كوم�اني

 RR146965769LB 2485950 سبیرز ساین ش م م

 RR152938348LB 2485950 سبیرز ساین ش م م

TECHNOMEDIA 2487305 RR152938351LB 

 RR146973884LB 2500018 شركة الفندق�ة ال مار�نا فیوز ش م ل

SMT 2501897 RR152938396LB 

 RR152938405LB 2502409 غولدن بر�دج (كنعان وهیب الخشن)

 RR155568995LB 2507884 ع�اس حسین جوهر

 RR152938440LB 2509770 ش.م.م سمارت �الس شركة محدودة المسؤول�ة

 RR152938475LB 2515529 محمد سعید مسرة

 RR152922100LB 2524919 س�غنتشور كونسلتنسي ش.م.م

 RR152923992LB 2531124 تضامن-شركة ك�ماكو 

S&K Group S.A.R.L 2532165 RR152945661LB 

 RR152938538LB 2534503 شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

 RR152930106LB 2542924 التجار�ة لصاحبها أسامة محمد حسینمجموعة مطر 

 RR152938572LB 2553271 صودا فرش لی�انون ش.م.م

 RR155575727LB 2560938 اراكو مارك ش.م.م

 RR146977016LB 2576548 مؤسسة ر�مون دیب رزق 

 RR152959232LB 2578627 شركة جاي أي سي ش.م.ل

 RR152920656LB 2595669 احمد محي

 RR152952163LB 2601303 ز�نب الرز وشركاؤها ت.ب

 RR152930110LB 2607609 ر�اض فكتور االسطا

 RR152955505LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR152938705LB 2619295 ص�في كیتیر�نغ ش.م.ل

 RR152932155LB 2645401 سان�سلز ش.م. ل

 VIE restaurant -club  2646616 RR152938820LB ش.م.ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 المالیة وزارة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR146966194LB 2650615 �الندنغ ش.م.ل.

 RR152930145LB 2652012 الغیث للتجارة والنقل ش.م.م

 RR152924057LB 2653156 غر�ن فارم هالث & بیوتي

 RR152930154LB 2658221 ار.كي كایتر�نغ غروب ش.م.ل

 RR152959419LB 2663170 انترناشونال لیجور برو�رتیز ش.م.م

 RR146965083LB 2664844 ر�د والتجارة والتخز�ن كارتل ش.م.لكرم للتب

 RR152930171LB 2665945 هایدرو�النت ش.م.ل

 RR152934774LB 2682278 روج�ه م�الد المكاري 

 RR152945689LB 2686333 امین زاهي ماضي

 RR152930636LB 2695674 فرج اسكندر �عقوب و شركاه

 RR152937501LB 2704515 سترایت فورورد ش م م

 RR146965154LB 2707641 ) ش.م.لDCXدستر�یوشن سنتر اكس (

 RR152937529LB 2735784 تمورنا ش م ل

 RR152937577LB 2746091 وافي مصطفى خالد

 RR146975457LB 2747769 احمد محمود النابلسي

 RR146975443LB 2747770 غسان احمد النابلسي

 RR146965239LB 2760448 توص�ة �س�طة-شركة هیدروتیل (جورج حرب وشر�كه)

 RR152930225LB 2765161 ك.ن.ف ش.م.م

 RR155572371LB 2765772 كعور للتجارة(محمد علي كعور)

 RR152937625LB 2767093 بیروت رستوراسیون ش م ل

 RR155569390LB 2767273 محمد عبدالحي صا�غ

 RR152930239LB 2769152 للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.مشركة ال بلو بیل 

 RR152924162LB 2769265 وورلد wاوستي 

 RR152937634LB 2769265 وورلد wاوستي 

 RR152930242LB 2770111 محمود ابراه�م التجار�ة

 RR152937651LB 2772524 س.ل.ي.م. براذرز ش.م.م

 RR155568350LB 2773520 سامر احمد الص�اح

 RR152937682LB 2774946 شركة مروان عجاج و شركاه للتجارة

 RR152930256LB 2776990 او�ل كو میدل ا�ست ش م م

 RR152930260LB 2785448 شركة انسكایب ش.م.ل

MY DOLL AND ME SARL 2791584 RR152930287LB 

 RR152924193LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

serious sami s.a.r.l 2796668 RR152930300LB 

 RR152941510LB 2805381 مالح كاندیز انترناشیونال ش.م.م

J.K.METAL PRO COMPANY 2806025 RR152930313LB 

 RR152924216LB 2807128 شركة ال�ستان مارت ش.م.م

 RR152930517LB 2809304 مركز الص�انة العامة ش.م.م

 RR152930525LB 2810222 محل جیوفاني

 RR146973181LB 2817172 ولدن فورك ش.م.مغ

ALKAHWA SUR MER 2828211 RR152930548LB 

 RR152928266LB 2828283 اوروغواي سبیر�ت ش.م.ل

 RR152942648LB 2830224 شركة سو�را لوج�ست�كس ش م ل

 RR152956298LB 2833004 مؤسسة منصور نمر التجار�ة

 RR152930358LB 2837879 جو�ل حنا نّداف

 RR152930361LB 2840948 مو�ایلز تك ش م م

 RR152937798LB 2844930 اف سي سي اي ش م م

 RR152930375LB 2848611 شركة تطب�قات ابداع�ة اوف شور ش م ل

 RR152937815LB 2850233 فایر فایترز ش م ل
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 RR152930401LB 2861158 وایت سبیر�ت ش م ل

 RR146976775LB 2864101 فادي محمود قطا�ا

 RR152954408LB 2875883 حداد موتورز

 RR152937824LB 2880067 ادمون نرس�س افاك�ان

 RR146975085LB 2881620 م�غاب�كسل

 RR152937838LB 2884836 ث ك مید�ا ش.م.م

 RR152953583LB 2893124 جناح وفیق سعید

 RR152930809LB 2895142 ش م ل 2فلیر 

 RR152944462LB 2896130 وهیب فارس سعید

 RR152941364LB 2897201 فیرست سرفسیز اند كنسلتینغ ش م ل

 RR152945729LB 2899804 مؤسسة علي غزال

 RR152955350LB 2906271 حسان محمد العرب

 RR152958435LB 2929096 شركة عموري ن. موتورز ش.م.م

 RR152950851LB 2930892 فیزا للس�احة والسفر ش م م

 RR146973632LB 2934198 كابیتان�ا -بن األسمر 

Different Productions sal 2945106 RR146973629LB 

 RR152932169LB 2945151 حسن سل�م حیدر احمد

 RR152937020LB 2945749 همام عساف سماحة

 RR152930450LB 2946439 طبل�ة مسعد ش.م.ل
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