
  
                

  

 
 
 

 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

 RR168927025LB 1628335 االعمال التجار�ة(محمد عبدهللا حمود)

 RR168935928LB 1928459 سیتي �اك ش م م

 RR168935446LB 2020483 �الن ات غروب ش.م.ل.

 RR168934556LB 2392289 خوان ش.م.ممظلوم ا

 RR168923978LB 2437695 شایب ترایدنغ ش م م

 RR168917385LB 2438155 سهیل سمیر حب�ش

 RR168923995LB 2444784 شركة الكترو و�رز ش م م

 RR168929278LB 2453592 مودیلو ش م م

 PAUSE 2458363 RR168929281LB ش م ل

 RR168930086LB 2460236 مالتي و�لدینغ ش.م.م

 RR168929202LB 2464122 شركة المنیوم ماسترز ش.م.م

 RR168934675LB 2468758 ش م م ICEشركة ابراه�م للتعهدات والهندسة 

 RR168934692LB 2479328 كرو�س ش.م.ل

 RR168934715LB 2482487 شركة بیر�ك برو�یرتیز ش م م

Professional System Wood ltd 2483194 RR168930130LB 

 RR168925302LB 2485950 سبیرز ساین ش م م

 RR168915225LB 2487483 منتهى خلف كنیهر

 RR168929445LB 2490284 �اور�كا ش م م

SMT 2501897 RR168929318LB 

 RR168925355LB 2502589 شركة سرف�سز اند مور ش م م

 RR168935962LB 2503008 شركة هار�ز �ار بیروت ش.م.م

 RR168935959LB 2503175 سم الق�سي�ا

 PAM 2507664 RR168913777LB ش م م 

 RR168929349LB 2512461 الكرتون الذهبي(ناجي د�اب)

 RR168924678LB 2531124 تضامن-شركة ك�ماكو 

 RR168929220LB 2534541 ارشیتكتور اند كونتراكتینغ ش.م.م. -آرك

 RR168925395LB 2540024 نوروود بروداكشون كوم�اني ش.م.م.

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR168925418LB 2548433 تشابلن ش.م.م

AU DELICE SAL 2555149 RR168929437LB 

 RR168926064LB 2561643 برو�راندز.ام.اي. ش.م.م

 RR168929468LB 2567541 ادوفیز ش.م.م

 RR168934777LB 2583516 ش.م.ل 2259قنطاري 

 RR168930404LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR168925191LB 2615050 ي زكائي الصلحم

 RR168925205LB 2615054 عوني الكعكي

 RR168930418LB 2616234 محمد الد�سي

 RR168929600LB 2619375 شركة سرحان م�كان�كل كونتراكتینغ

MEDIABIZ MENA LTD S.A.R.L 2620673 RR168930435LB 

 RR168925228LB 2633905 اسعد نایف صوف�ا

 RR168925231LB 2634991 وشن للهندسة ش.م.لا�فولی

 RR168929233LB 2638420 شركة سانی�الس ش.م.م.

 RR168930470LB 2647370 شركة ز�ن ارامید ش.م.م

 RR168925262LB 2663285 تكني تولز ش.م.م

 RR168929763LB 2664844 كرم للتبر�د والتجارة والتخز�ن كارتل ش.م.ل

 RR168929794LB 2667676 اسس ش م م

 RR168929803LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR168929817LB 2675448 سمارت ام اي بي ش.م.ل

 RR168915296LB 2688369 ساسین نقوال للتجارة العامة

 RR168936398LB 2694516 هاني مكي التجار�ة

 RR168915818LB 2709014 صیدل�ة مید�كوس

 RR168929851LB 2722754 نتراكتینغ ش م ماكزاكتوس ترادینغ اند كو 

 CAFFEINE 2728624 RR168929865LB ش.م.م

 RR168929882LB 2735784 تمورنا ش م ل

 RR168913834LB 2738226 شركة ادل ش م م

 RR168925850LB 2755652 شركة ام. ام. للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR168929953LB 2756849 جونسون لوك ش م ل

 RR168930611LB 2769920 كر�ستال بیوتي ش م م شركة

 RR168932507LB 2774451 عدنان محمد ابو ه�كل

 RR168929975LB 2774549 فر�د محمد خیر البر�دي

 RR168915234LB 2778886 طوني عبدو الحاج

 RR168925894LB 2780725 شركة وورك فور س�كور�تي ش.م.م.

 RR168930639LB 2781235 ش م ل 2اورفلي 

 RR168929998LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR168925948LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شر�ل رزق 

 RR168930007LB 2797902 ش.م.م 70شارع 

 RR168930656LB 2799457 شركة فر�مل�س ش.م.م

 RR168930673LB 2804151 ادفانسد انتغرا�شن ش.م.ل.

J.K.METAL PRO COMPANY 2806025 RR168913848LB 

 RR168915755LB 2806345 كوالي فارم ش م ل

 RR168923955LB 2806405 شركة نشاوي غروب ش.م.م

 RR168925996LB 2810744 داغر فود اند �افر�دج ش.م.م

CHOCO CHEWS 2814188 RR168933096LB 

 RR168926016LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR168930713LB 2819995 لغراف�كو غروب ش.م.

 RR168930038LB 2826964 درو�س اند داشز ش م م
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 RR168926033LB 2827196 سعادة كونتراكترز

 RR168931475LB 2828799 للتجر�ة 123شركة 

 RR168923933LB 2830367 نماء للتجارة والصناعة ش م م

 RR168930789LB 2851892 شركة تقني ش م م

 RR168931838LB 2865068 �ة ش م مشركة فا�كو التجار 

TALA CONCEPT 2867294 ش.م.ل RR168930801LB 

 RR168913882LB 2875883 حداد موتورز

 RR168913896LB 2877314 ضاهروشركاه -شركة االسطول 

 RR168925761LB 2878280 انترا�اك ش م م

 RR168930917LB 2880701 ردني انك

 RR168930934LB 2884836 ث ك مید�ا ش.م.م

 RR168930951LB 2894726 بروفشنال ستاف ش.م.م

 Investors 2907852 RR168922235LB (احمد حسن ملحم)

TAZA FRIED CHICKEN S.A.R.L 2937699 RR168922252LB 

 RR168931016LB 2943775 غسان ود�ع ه�كل

 RR168924298LB 2944490 لیز انتر�ور آجور ش.م.م.

 RR168934763LB 2956691 طارق یوسف �شوع 

 ADSPACE International S.A.R.L 2984825 RR168931064LB 

 RR168931118LB 3004843 رو�ال ستونز ش.م.م.

 RR168932025LB 3020874 خلدة لألعمال التجار�ة

 RR168934587LB 3038806 شركة اي & اي وود ورك ش.م.ل.

 RR168913499LB 3092322 آمنة داود قزعون 

 RR168915764LB 3103461 تاك للتجارة ش.م.م.یونی

 RR168922218LB 3247735 هدى ال�اس سلوم شمعة
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