
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161243848LB 1926101 شركة فود ستی�س ش م ل

 RR161244021LB 1972657 حداد للتعهدات الصح�ة والتدفئة والتمدیدات المائ�ة

 RR161244035LB 1977747 رو�ال وود

 RR159851685LB 1995598 انترناشیونال سورس بروز ش م م

 RR159847726LB 2012623 تكنو ماس ش.م.م

 RR161244185LB 2029361 ایتسي بیتسي ش م م

 RR161244199LB 2035460 شركة االمیر �الست للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR161244239LB 2043108 ایتز فور هیلث ش.م.ل

 RR161244295LB 2055607 �ة لصناعة البول�میرات ش.م.م.الشركة اللبنان

 RR161244300LB 2060165 شركة دال انترنشیونل فود اند سناكس ش.م.م.

 RR161240753LB 2102931 شركة فورمز استشار�ین ش م م

 RR161244582LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

)للتجارة العامة(رفعت شكیب الر�شاني  R.S 2193639 RR161244619LB 

 RR161244667LB 2213002 شركة فود رایت ش م م

 RR161244741LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR161245129LB 

 RR161245177LB 2334626 ستار ناشیونال ش.م.م.

 RR161245282LB 2404142 شركة البندقجي المقا�ضة ش.م.م

 RR161241144LB 2410508 مكتب المازن للهندسة

 RR161245367LB 2417467 قشمر المتحدة للتجارة ش.م.م -شركة كات 

 CAR MAX 2424590 RR161245407LBكار ماكس ( ع�اس علي سلمان ) 

 RR161245455LB 2444784 شركة الكترو و�رز ش م م

 PAUSE 2458363 RR161242414LB ش م ل

 RR161242493LB 2485950 ش م م سبیرز ساین

SMT 2501897 RR161242520LB 

 RR161242533LB 2502589 شركة سرف�سز اند مور ش م م

 RR161242635LB 2534541 ارشیتكتور اند كونتراكتینغ ش.م.م. -آرك

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 ة العامةمدیریة المالی

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



STARK GROUP S.A.R.L 2534588 RR161242649LB 

 CONSTRUCTION CONSULTANT DESIGN COMPANY S.A.R.L 2535889 RR161242652LB 

 RR161242666LB 2540261 ام�كت انتر�رز اند كونستركشن ش.م.م.

 RR161242860LB 2598305 بر�میوم فود سیرف�سز ش.م.م.

 RR161242944LB 2619295 ص�في كیتیر�نغ ش.م.ل

 RR161243131LB 2638420 شركة سانی�الس ش.م.م.

 VIE restaurant -club 2646616 RR161243162LB ش.م.ل

 RR161243304LB 2677800 تراست هاوس ش.م.م

 RR161243397LB 2696039 نزل السرور ش.م.م

 RR161243499LB 2722754 اكزاكتوس ترادینغ اند كونتراكتینغ ش م م

 CAFFEINE 2728624 RR161243508LB ش.م.م

 RR161243542LB 2735784 تمورنا ش م ل

 RR161243595LB 2766067 �الس الترا ش م ل

 RR161243715LB 2774549 فر�د محمد خیر البر�دي

 RR161244809LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR161244812LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شر�ل رزق 

 RR161244857LB 2810744 داغر فود اند �افر�دج ش.م.م

 RR161244874LB 2815758 اكواهول�ك ش.م.م

 RR161244891LB 2822588 الر�تاج ش.م.م

 RR161244914LB 2826964 درو�س اند داشز ش م م

ALKAHWA SUR MER 2828211 RR161244928LB 

 RR161248434LB 2832840 هنا طالب نور الدین

INSIDE DESIGN 2850945 RR161250804LB 

 RR161245044LB 2879132 اف اف سي كایترنغ ش.م.ل

REBAND GROUP SARL 2883687 RR161245058LB 

BH5058 2886083 RR161246566LB 

 RR161246464LB 2896130 وهیب فارس سعید

 RR161245115LB 2912199 زوا�ا مید�ا برو انترناشیونال ش.م.م

ITPRO 2927522 RR161248403LB 

 RR161243030LB 2946439 طبل�ة مسعد ش.م.ل

 RR161246243LB 2974053 شركة دسكتوب ش.م.م

 ADSPACE International S.A.R.L 2984825 RR161243057LB 

 RR161250092LB 2987208 ماج�ك غروب ش م م

CHALHOUB TECHNO MATERIALS 2993229 RR161247102LB 

 Chaine Cobras S.A.R.L 2999345 RR161248831LB 

 RR161243065LB 3002226 انا یوان�س ك�سونرجس

DYNAMICS COMPANY sal 3010017 RR161243074LB 

 RR161241158LB 3017093 كر�ون ش.م.م.-د

 RR161241175LB 3017551 صیدل�ة هارت بیت

 RR161246305LB 3018134 كارال عادل خوري عواد

 RR161248448LB 3036997 سو�ت ماستر ش.م.م

 RR161246552LB 3040516 شركة براغمادومز ش.م.م.

 RR161250115LB 3050415 صیدل�ة معلولي

 RR161243088LB 3057806 رشید حبیب حاتم

 RR161243091LB 3127067 مصطفى عزت حموي 

 RR161246345LB 3152689 نز�ه سم�ح حمزة

 RR161240719LB 3183272 لي شوهاي خدیجة عبدهللا لي
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