
  
                

  

 
 
 

 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

 RR144574822LB 4456 لی�انیز بوتلین كوم�اني ش.م.ل

 RR146948920LB 24314 مؤسسة تامر تامر

 RR161236277LB 1018422 غر�ن اد (ایلي اسعد طراف)

 RR157751234LB 1111856 ین الض�قةعبد هللا حس

 RR159851941LB 2075431 شركة خوري غلو�ل بزنس ش.م.م.

 RR161227451LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR161227465LB 2109477 فرا�م نا�شون فیلمز ش م ل

 RR161227482LB 2121011 شركة هالل غروب ش.م.م.

 RR161227505LB 2130438 مید�ا ورلد ل�متد ش.م.م

 RR161227522LB 2133518 مارمي ش.م.م

 RR161227553LB 2142828 نیو ایدج مانیجمنت ش.م.م

 RR161227638LB 2158650 شركة صا�كو بروجكتس ش.م.م

 RR161227655LB 2168891 كابري ش.م.ل

 RR161227686LB 2178826 شركة ال كو�ز�ن هلثي فود ش م م

 RR161227690LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 Service Master 2201434 RR161227726LBسرف�س ماستر ش م م  

 RR161229863LB 2204548 حنا رشید ابراه�م

 RR161227743LB 2213002 شركة فود رایت ش م م

 RR161227757LB 2215772 شركة تقن�ات البناء المتقدمة ش م ل

 RR161223865LB 2216453 وس�م علي الج�م

 international cash back s.a.r.l 2221537 RR161227788LBانترناشیونال كاش �اك ش.م.م 

 RR161227814LB 2226638 محمد سل�م ز��اره

 RR161227859LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

 RR161227876LB 2239100 دابوق ترایدینغ (شر�ل م�شال محفوظ )

 RR161229611LB 2251540 ان (شركة مدن�ة لمزاولة مهنة المحاماة )مینا سیتي لو�رز لبن

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR161227947LB 

 RR161219755LB 2266967 شركة كاي تي سي ش م ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161225994LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البیرقدار)

 RR161227995LB 2334626 ستار ناشیونال ش.م.م.

 RR161228001LB 2334963 شركة ست�م ش م ل

 RR161223928LB 2373395 شركة الروابي اللبنان�ة للتمو�ن ش م ل

 Pose - me SARL 2385084 RR161228032LB .ش.م.م

WEST TROPICANA S.A.R.L 2385249 RR161214237LB 

 RR161228050LB 2391369 شركة سوفت لیجر ش م م

 RR161228063LB 2392289 مظلوم اخوان ش.م.م

 RR161228077LB 2394566 شركة مانجمانت الین ش م م

 RR161228094LB 2395898 شركة مرعب غروب ش م م

 RR161214245LB 2402318 الشركة البنان�ة المتحدة للتعهدات ش.م.م.

 RR161228134LB 2408049 محمود محمد السید

 RR161236793LB 2410767 ود�ع امیل ضاهر

 PAUSE 2458363 RR161228219LB ش م ل

 RR161220215LB 2460236 مالتي و�لدینغ ش.م.م

 k.a.k s.a.r.l 2460995 RR161229656LBشركة 

 RR159860529LB 2488739 افر�ق�ا انترناشونال غروب ش.م.م

 RR161221326LB 2488739 افر�ق�ا انترناشونال غروب ش.م.م

SMT 2501897 RR161228284LB 

 RR161222423LB 2503008 ركة هار�ز �ار بیروت ش.م.مش

 RR161236833LB 2536251 حسین یوسف بدران

AU DELICE SAL 2555149 RR161228426LB 

VODKAPLUS SARL 2588765 RR161228474LB 

HKJ Automotive S.A.R.L 2589628 RR161228488LB 

 RR161228528LB 2590810 الحفار وشركاه ش.م.م

 RR161228559LB 2598305 یوم فود سیرف�سز ش.م.م.بر�م

 RR161228562LB 2609832 ار اس تي ان ش.م.م

 RR161218106LB 2616234 محمد الد�سي

 RR161228576LB 2619295 ص�في كیتیر�نغ ش.م.ل

MEDIABIZ MENA LTD S.A.R.L 2620673 RR161228593LB 

 RR161236820LB 2630024 توص�ة �س�طة -شركة مصاعد ش�فرون 

 RR161228633LB 2634769 شركة واسابي للتجارة العامة ش م م

 SUPRO 2635602 RR161228647LB .ش.م.م

 VIE restaurant -club 2646616 RR161228681LB ش.م.ل

 RR161228845LB 2674280 فانتشور فاسیلیتیز ش.م.ل

 RR161228854LB 2677800 تراست هاوس ش.م.م

 RR161228885LB 2695674 ب و شركاهفرج اسكندر �عقو 

 RR161228899LB 2704515 سترایت فورورد ش م م

 RR161228925LB 2722754 اكزاكتوس ترادینغ اند كونتراكتینغ ش م م

 CAFFEINE 2728624 RR161228939LB ش.م.م

 RR161228987LB 2735784 تمورنا ش م ل

 RR161229055LB 2751751 حا�ك سكو�ر ش م م

 RR161229086LB 2760763 ش م م 4شاد 

 RR161220175LB 2762816 شر�ل اكرم السمور صوا�ا

 RR161229112LB 2767273 محمد عبدالحي صا�غ

 RR161229126LB 2772524 س.ل.ي.م. براذرز ش.م.م

 RR161229143LB 2774549 فر�د محمد خیر البر�دي

 RR161229245LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م
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 RR161236776LB 2793193 ادي للصناعات ش.م.ما�

 RR161229262LB 2799457 شركة فر�مل�س ش.م.م

 RR161229316LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR161229320LB 2820450 شركة اكسبو جي اف موتورز ش م م

 RR161229347LB 2822588 الر�تاج ش.م.م

 RR161229378LB 2827011 كلینتكس ش م ل

 RR161218137LB 2844930 سي اي ش م ماف سي 

 RR161229421LB 2844930 اف سي سي اي ش م م

 RR161229483LB 2880067 ادمون نرس�س افاك�ان

 RR161229497LB 2884836 ث ك مید�ا ش.م.م

 RR161224407LB 2903540 علي زكي عواضه

 RR161229537LB 2946439 طبل�ة مسعد ش.م.ل

Contracting and More 3015791 RR161236802LB 

 RR161236881LB 3063589 عبد الرحمن ستیل

 RR161229585LB 3172663 محمد نهاد زكي الز�لع

 

3 


