
  
                

  

 
 
 

 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

 RR165468121LB 2686 شركة فیلیب كامل ش.م.م

 RR165468254LB 110808 جورج انطوان الغر�ب

 RR165465482LB 174176 محطة المنار ( عبد هللا الحسیني )

 RR165474802LB 176144 لمؤسسة حلو 

 RR165466236LB 229506 - 1 -شركة بیزان 

 RR165468078LB 230832 انفورما�شن تكنولوجي غروب ش.م.ل هولدنغ

 Libretek s.a.r.l 257068 RR165473930LBلیبرت�ك ش.م.م 

 Double U 309549 RR165466845LBشركة دابل یو ش.م.ل.

 GRAPHICO PRINTING PRESS 311596 RR165466854LBبرج غبر�ال جلك�ان  

 RR165475312LB 589182 براغما غروب ش.م.ل ( هولدنغ)

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR165475082LBشركة كو�ن ش.م.م 

 RR165467188LB 633863 اوتو موتیف فرا نشایز�نغ ش.م.ل

 RR165467395LB 792520 جان رو�رتو زوف�ك�ان

LOGISTIC WORLD FREIGHT SARL 821985 RR165467470LB 

 RR165478764LB 939455 مؤسسة سین�ه (اسبیر�دون ایلي البیروتي)

 RR165478906LB 1043568 الشركة التجار�ة المتحدة

 RR165474555LB 1094109 المجموعة اللبنان�ة الدول�ة لالخشاب  ش.م.م

 RR165474572LB 1104071 رضوان علي قرعوني

 RR165474419LB 1169619 ب ش.م.مموندیو ماركیتنغ غرو 

 RR165474246LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش.م.م.

 RR165474294LB 1254561 جان یوسف كر�دي

 Fidus System Lebanon SAL 1261656 RR165474161LBفایدوس س�ستمز لبنان ش.م.ل 

 RR168937169LB 1274650 فور دا�مانشون كوم�اني  ش.م.م

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR168937209LB 

 RR165475198LB 1358422 روي جوزف شكی�ان

 RR165474039LB 1364480 و�فكس ش.م.ل

 RR165474042LB 1368230 لنكو ب�طار ش م م
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 RR168925483LB 1368230 لنكو ب�طار ش م م

 RR168938031LB 1378483 انطوان خلیل الحداد

 RR165474060LB 1379732 محمود رضا كر�ال

 RR165474073LB 1382428 شركة شاعر للمعادن

 RR165473665LB 1394088 البیرال دي تیجوانا ش.م.م

 RR165473529LB 1445754 شركة سیتي الند  ش.م.م

 RR168926634LB 1489450 الخدمات واالستثمار ش.م.ل

 RR165473501LB 1552531 ت�ا غراف ش.م.م.

 RR168937708LB 1565618 آ�س كلین سرف�س ش.م.م.

 RR165473308LB 1598554 شركة كار�زما ش.م.م.

 RR165473325LB 1611239 شركة سي او غروب ش م م

 RR165473360LB 1628335 االعمال التجار�ة(محمد عبدهللا حمود)

 RR165473373LB 1632946 برنت هاوس ش.م.م

 RR168932524LB 1650062 عهد محمد بوله

 RR165473223LB 1682872 السورنتینو ش.م.م.

 RR165473254LB 1698164 لی�افاس ش.م.م

TREND S.A.R.L 1716476 RR165470213LB 

 RR165470258LB 1723020 ر�بو�ل�ك بیروت ش.م.ل

 RR168937725LB 1771549 رایز اند رونز ش.م.م

 RR165474665LB 1773013 شركة أي أند بي كایترنغ ش.م.م

 RR168937889LB 1773013 شركة أي أند بي كایترنغ ش.م.م

 RR168937892LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشار�ع التقن�ة المحدودة 

 RR168932215LB 1796166 مصطفى عبده للتجارة العامة

 RR168937915LB 1797608 واترتك انترناشیونال ش.م.م -ت�ك واتر

 RR165470482LB 1803314 ش�كن ش.م.مشركة الال 

 RR168936591LB 1806046 معمل النس�م للصناعة والتجارة  العامة

 RR168936588LB 1807207 دیجي دوتس ش.م.ل

 multi -d sarl 1808506 RR168937946LBمالتي دي ش.م.م 

 COVER PLUS SARL 1812063 RR165470522LBكوفر �الس ش.م.م 

 RR165470540LB 1813933 تعهدات ش.م.مبترا للتجارة وال

 RR168938527LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR168935857LB 1832139 شركة ایز ش.م.م

 RR168931223LB 1835742 بو�ر�نت ش م م

 RR168938535LB 1836338 عمرو عمر هرموش

 RR165474688LB 1848192 الحموي غروب ش.م.م

4you یل وشركاؤهما التجار�ةشركة ز�اد وا�اد رح  1854417 RR168936605LB 

 RR168935905LB 1857517 شركة بیترز براس ش م م

GLOBE 2000 SARL 1872366 RR168936472LB 

GLOBE 2000 SARL 1872366 RR168938782LB 

D.M.A.L.I. 1873185 RR165471647LB 

 RR168936415LB 1884916 مهى یوسف رافع

 RR168938725LB 1893757 او�ن دور ش.م.م.

 RR168938717LB 1904979 هوسبیتالیتي & تور�سم ه&ت ش م  م

 RR165474691LB 1921494 معرض سرك�س وشركاه ش.م.م

 RR165470624LB 1922343 ال سیر�ن بیوتي اند س�ا ش م م

 RR168938685LB 1926101 شركة فود ستی�س ش م ل

 RR168932515LB 1953284 رامكو للتجارة العامة

 RR165470686LB 1954850 شركة اي دیجیتس ش.م.م
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Mawla trading company MTC 1964234 RR165470712LB 

 RR165470765LB 1970144 شركة سعد غروب للتجارة ش م م

 TANNOURY DAIRY 1979260 RR168931909LBتنوري دایري ش.م.م 

VISPERA SARL 1981741 RR165470791LB 

 S.M.A COMPANY SARL 1990332 RR165470805LBم  اس ام اي ش م

 RR168928167LB 1999081 شركة غر�ب شیبنغ اند ترایدنغ ش م م

 RR165471063LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR165471602LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR165471240LB 2109477 فرا�م نا�شون فیلمز ش م ل

 RR165474674LB 2118885 م.ماكستر�م المنیوم ارشیتكت ش.

 RR165471298LB 2129283 مایت ش.م.م-اد

 RR165471315LB 2133347 تا�ست ش م ل

 RR165471324LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تر�دینغ ش م م ( ا ي كات )

R.S 2193639 (للتجارة العامة(رفعت شكیب الر�شاني RR168938408LB 

 RR168938425LB 2203227 ارةمؤسسة القصر للصناعة والتج

 RR168932232LB 2208740 احمد فخري أ�اس

 RR165471704LB 2210871 مارلین �ستاني

 RR168938456LB 2218117 شركة افكار برودكشن ش.م.ل

T S R GROUP SARL 2224238 RR165474626LB 

 RR168938487LB 2231559 �الل �اسم الهبري 

 RR165474630LB 2234021 شركة مارو ماركت ش م م

 RR165471845LB 2239042 كاي سكو�ر غروب ش م م

 RR165471854LB 2242381 شركة برو اوب ش م ل

 RR165471885LB 2249154 شركة مام & ش�فز ش م ل

 RR165474643LB 2272058 شركة بلو منجمنت ش م م
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