
  
                

  

 
 
 

 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

 RR146961546LB 6100 الشركة اللبنان�ة للمواصالت ش.م.ل.

 RR146964542LB 79266 شركة ارا

 RR146964940LB 313959 مؤسسة حسن صفاوي للتجارة العامة (حسن ابراه�م صفاوي )

 RR146958754LB 1049829 شركة بیوند برودكشن ش.م.ل

 LA LAUNA 1096248 RR146965004LB  -ف�صل خلف وشركاه  -اللونا 

 RR146958913LB 1180170 تاتش برودكشن ش.م.م

 PERFECTION 1202700 RR146958944LB (ولید ال�اس بجاني)

 RR146958961LB 1205751 �ارتنرز انترناشونال ش.م.م

 RR146959009LB 1225950 ترندز اند براندز ش.م.م

 RR146959043LB 1229546 شركة ا.ب.ن. ش.م.م

 RR146959074LB 1239708 علي محمود ش�اني للخدمات العامة

 BARHOUCH CAR 1243620 RR146959088LBبرهوش كار ش.م.م  

 PLATINUM PITCH L.L.C 1250914 RR146959105LB�التینوم بتش ش.م.م.

 RR146959128LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR146959145LB 1275142 الهیثم للتجارة العامة ش م م

 GAMMA CONTRACTING 1303204 RR146959202LBجبرا ال�اس للتجارة والمقاوالت 

 RR146960038LB 1353232 جورج مارون الحو�ك

 RR146952368LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

 RR146953006LB 1371114 �ه لالدوات الكهر�ائ�ة والمنزل�ةمؤسسة ه

 RR146960191LB 1454636 فرا�مز ش.م.م.

 RR146960214LB 1459103 أو أند أش غروب ش.م.ل

 RR146960245LB 1466306 ل�فینغ كولورز ش.م.ل.

 RR146960262LB 1473168 اوتلوك كمبیوترز اند س�كور�تي س�ستمس  ش.م.م

Dynamic Industry and Technologies SARL 1473919 RR146952283LB 

 RR146959318LB 1482036 الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

 RR144585136LB 1482153 اف بي سي ش.م.م-فود �الس

Beauty  House textile 1484832 RR146960934LB 

 RR146952354LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR146952345LB 1527342 اكسل تك ش.م.م

 RR146959383LB 1552531 ت�ا غراف ش.م.م.

 RR146959423LB 1569733 إدي كارز) -ادوار انطوان معدنج�ان ( كال�فورن�ا 

 RR146959445LB 1584960 غلو�ال بزنس لینك ش.م.م

 RR146959468LB 1598554 شركة كار�زما ش.م.م.

 RR146959539LB 1637405 فاشن تیوسدي ش.م.م

 RR146948859LB 1679746 الساحة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 Zeus House 1690569 RR146950588LB (سارج فرح) 

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR146952337LB 

 RR146959644LB 1712231 شركة سورالكو ش.م.م.

 RR146959701LB 1722068 شركة ج�مكو ش م م

 RR146961285LB 1723020 ر�بو�ل�ك بیروت ش.م.ل

 RR146959729LB 1728101 آر.تي.اوتو�ارتس ش.م.م.

 RR146954695LB 1734169 شركة عودي و عبد الوهاب التجار�ة (اخالص الدلوحي و شركاؤها)

 RR146959905LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

 RR146959922LB 1800782 اتول�ه ف�كین ش م م

 RR146959967LB 1824024 أس.أم.أس. سب�س�ال مار�ن سرف�س

 RR146960007LB 1855099 ش م م QUALIMEDشركة 

 RR146960015LB 1857517 شركة بیترز براس ش م م

 RR146951040LB 1875299 شركة سایبرت�ك ش.م.ل.

 RR146949647LB 1878076 شركة كر�م لالنارة

 RR146964468LB 2008055 شركة نیبون موتورز كور�ور�شون ش م ل

 RR146959281LB 2076775 لید جرجي صفیرو 

 IMPORT MOTOR 2009 2091308 RR146952589LB ش م م

Glimpse sarl 2093905 RR146964074LB 

 RR146957507LB 2102781 جلیل حبیب سعد -جلیل للتجارة 

 RR144589549LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR146949409LB 2160729 كل�مز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

 RR146957935LB 2380683 فر�شكو ش.م.ل

 RR146963595LB 2418292 لالستیراد والتصدیر ش م م Zال�سام 

 RR146950150LB 2441216 نو�ل الحك�م

 RR146950163LB 2441229 ابراه�م مردم �ك

 RR146950177LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR146957780LB 2456737 قاسم حجیج

 RR146957793LB 2456742 حجیج حسن محمد

 RR146951314LB 2557499 هاوس اوف �ا�كرز ش.م.م

 RR146946813LB 2804151 ادفانسد انتغرا�شن ش.م.ل.

 RR146948916LB 2878983 عبدو جوزف جرجس

crazy farm trading sarl 2884421 RR146955982LB 

 RR146948672LB 2885449 ماجد احمد محمد نعمان اسماعیل

 RR146952045LB 3029782 غاده جنید عبد العظ�م
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