
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155583431LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR155575571LB 7490 الشركة اللبنان�ة الفرنس�ة للسجاد ش.م.ل

 RR155579088LB 9015 عالم�ة لتاجیر الس�ارات ش.م.مالشركة اللبنان�ة ال

 RR155579128LB 9351 شركة تكنو وود ش.م.م

 RR155576719LB 9684 شركة الجمیل وشد�اق العقار�ة ش.م.م

 RR155576740LB 10058 شركة اكسلكو ش.م.م

 RR155575700LB 10912 ایتالوكاب

 RR155572513LB 12792 شركة اید�ا ش.م.م

 RR155577127LB 47544 محمد مولوي  عثمان

 RR155577475LB 78464 شركة اكوب جیلنكر�ان واوالده "�الینا"

 RR155570044LB 96284 شركة كوالس لبنان ش.م.ل

 RR155579627LB 104236 شركة ست�كس للحفر�ات ش.م.م

 RR155574426LB 121426 مصطفى هاشم احمد دیري 

 RR155578034LB 123791 شركة لی�انیز فیدنغ س�ستم ش.م.ل

 RR155578082LB 126587 مؤسسة الرجاء

 RR155573978LB 149750 هاكوب جامج�ان وشركاه

 RR155579600LB 154299 شركة ز�اتو اكي ش.م.م

 RR155577904LB 218447 مطر بلدنغ متیر�ل  ر. ا مطر و شركاهم ش. م.م.

 RR155579560LB 221204 عماد سل�م نصر

 SUNBED SAL 227433 RR155578136LB سنبد ش.م.ل

 RR155575109LB 231335 مؤسسة احمد كركي التجار�ة

 RR155575466LB 250958 شركة كوثراني وجوني للمواد الغذائ�ة والتمو�ن�ة

 RR155577983LB 253305 شركة توفیق دني وشركاه

 RR155575333LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR155575191LB 265687 .لفاست اند �ست سولوشنز ش.م

 bark up services 269188 RR155575214LBسل�م حنا الشدراوي 

 RR155575280LB 281483 مؤسسة جیزال ابراه�م التجار�ة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 المالیة العامةمدیریة 

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR155577060LB 289216 بیر فاكس (طوني ابراه�م حنا)

 RR155579437LB 297186 شركة كومبیوتر الشرق ش.م.م

 RR155579406LB 308509 شركة شوسه االنشائ�ة ش.م.م

 RR155576206LB 313225 شركة غلو�ال كوم لی�انون ش.م.م

 GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L 409653 RR155576197LBغر�ن هاوس فودز ش.م.م 

 RR155576395LB 567744 كر�ستال كلین (جورج حنا عط�ة)

 RR155576943LB 567810 د�اب المتحدة ش.م.م

 RR155576515LB 572651 ار�ةمحالت فیلیب سعد التج

 RR155576965LB 605501 س�غما للتعهدات ش.م.م

 RR155579905LB 678312 الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR155577555LB 686794 سي.ام.اس ش.م.م-شركة سنترو موتور شو 

 RR155576705LB 840833 شركة راب التجار�ة ش.م.م

 RR155581245LB 865251 خالد حسین حماد

 MEDIGAMP PLUS 904731 RR155581254LB ش.م.م

 RR155579851LB 986601 السمرا للتجارة (جوز�ف جورج السمرا)

 3H.OCEAN SARL 1058405 RR155581271LBاوشین ش.م.م  -ا�ش-ثري 

 CONSULT-AME L.T.D 1171931 RR155581311LBاي ام اي ش.م.م -كونسلت 

 RR155579984LB 1173791 دود�كو اوتو �ارتس (علي ف�صل علو�ة)

 RR155578502LB 1174967 سمیر عصام الز�ن-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR155578431LB 1193702 اس.ت اند ار كوم�اني ل�متد ش.م.م

 RR155578391LB 1200440 شركة متري ش.م.م

 RR155578326LB 1208426 ال�اس شلهوب للتجارة

 RR155578618LB 1216196 ه)شركة العین للخدمات (الخالد وشركا

 PRO - BAG SARL 1234241 RR155576170LBبرو �اغ ش.م.م 

 RR155578670LB 1234539 عادل توما الخوري 

 RR155578697LB 1235758 شركة سرك�س فرشخ وشر�كه

FASHION BOX S.A.R.L 1271836 RR155578799LB 

 RR155579817LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

 RR155569284LB 1303838 اللبنان�ة الدول�ة للتجارة ش.م.مالشركة 

 RR155577365LB 1355445 ر�م علي جابر

 RR155577864LB 1356130 سیدرس مابل لالستثمار ش م م

 RR155576356LB 1383697 صیدل�ة فامیلي كیر

0م0م0ش  MY PC COMPUTER SHOP 1385020 RR155577175LB 

 RR155579145LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق 

 RR155578839LB 1388205 مارون �طرس موسى

 RR155577056LB 1389336 شركة �عل�ك لالستیراد والتسو�ق ش.م.ل

 RR155578842LB 1390411 ب�ار عید الح�شي

 RR155577348LB 1399597 احمد سل�م سعید

 RR155580347LB 1410503 لی�انیز میل دل�فیري ش.م.م.

 RR155580333LB 1454984 الم�ساء

 RR155576152LB 1465214 ز�د. ام. كاي. الندسكیب اركیتكت ش.م.م

 RR155580948LB 1470072 نا�از ش.م.م.

 RR155580276LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 RR155580262LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة الس�ارات(حسین توفیق فرحات)

 RR155579732LB 1686271 بي.سي.سي  غروب ش.م.م

WICKED SOLUTIONS 1737253 RR155581855LB 

 RR155580832LB 1747903 عامر عبد هللا ص�ح

 RR155575761LB 1771549 رایز اند رونز ش.م.م
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Private Restaurants P R sal 1776763 RR155580228LB 

 RR155580885LB 1781232 نورمان الكس لبنان ش.م.م

 RR155580214LB 1804377 لو�س توفیق الطبیب-رةالطبیب لالدا

 RR155580205LB 1810126 شركة مزا�ا التجار�ة ش.م.م.

 RR155581339LB 1833294 الكترو تاتش ترایدنغ كوم�اني ش.م.م

 RR155578873LB 1971552 فرع لبنان -الشركة المصر�ة اللبنان�ة 

 RR155580165LB 1972545 ر�ستورانت كلوب اكس�سورس ش.م.م

 RR155580625LB 1995584 شركة �ارالكس ش م ل

 RR155578887LB 1999107 شركة قب�سي بیزن�س سولیوشنز ش.م.م

 RR155578895LB 2008884 شركة فان فود ش م م

 RR155579162LB 2044942 شركة اوفست ش م ل
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