
  
                

  

 
 
 

 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

 RR168921022LB 2667 شركة ایوب اللبنان�ة للصناعة ش.م.ل (ال�كو)

 RR168921583LB 31572 م�شال انطوان ملكان

 RR168922495LB 90399 �انكالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج

 RR168931308LB 96864 رو�وا ش.م.ل

 RR168931339LB 102777 �ارتنرز للط�اعة والتجارة ش.م.م

 RR168918054LB 137050 لحود م�شال موسى

 RR168926095LB 182858 شركة فین�كس ب�كتشورز انترناسیونال ش.م.م

 RR168931395LB 189820 كلین سا�قا) (ماستر   clean plus salشركة كلین �الس ش.م.ل  

 RR168922751LB 206896 شركة عطوي للتجاره والتوز�ع

 RR168930188LB 307614 سامر مكتف ش.م.ل.

 RR168931206LB 623415 شركة سان جورج كوم�اني

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR168922836LBمارمو غران ش.م.م 

 RR168926299LB 1215699 م�النیوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR168926308LB 1220706 ا�مرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو میدل ا�ست (اي ام في ام اي)

 RR168926736LB 1226221 شركة بیلیر�ان الدول�ة للتجارة ش.م.م

 RR168931210LB 1231084 ر��ع خلیل راجي

 SNOW-P SOFT SARL 1270807 RR168926815LBشركة 

 RR168925585LB 1275142 لعامة ش م مالهیثم للتجارة ا

 RR168926400LB 1285610 شركة صوما اندستر�ال انجینییر�نغ ش.م.م.

KALINA S.A.R.L 1313418 RR168925554LB 

 RR168926489LB 1329599 شركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م

 RR168924695LB 1466380 محترف عقاقیر الصحة ش.م.م.

 RR168924806LB 1558891 ش.م.ل.اشتراك.نت 

 RR168927158LB 1571102 المبرالند ش.م.م.

 RR168924868LB 1694750 شركة سینو میتال ش.م.ل.

 RR168927609LB 1722068 شركة ج�مكو ش م م

 RR168927379LB 1728101 آر.تي.اوتو�ارتس ش.م.م.

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 THREE METAL 1731364 RR168927382LBثري میتال 

 RR168922646LB 1736733 0ل0م0ل�ة العقار�ة شالهال 588

 RR168927626LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 RR168927630LB 1773013 شركة أي أند بي كایترنغ ش.م.م

 RR168924426LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشار�ع التقن�ة المحدودة 

 RR165463566LB 1805401 اف &بي فاكتوري ش م ل

 COVER PLUS SARL 1812063 RR168927714LBكوفر �الس ش.م.م 

 RR168927060LB 1813933 بترا للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR168924491LB 1822798 رامز بیتر الكسي �اولي وشركاه

 RR168927073LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR168927498LB 1832139 شركة ایز ش.م.م

 RR168924514LB 1861265 ي ش.م.مشركة اش تي س

 RR168927820LB 1893757 او�ن دور ش.م.م.

 RR168927864LB 1917447 شركة تو�ني فوتولوك ش م م

 RR168927904LB 1926101 شركة فود ستی�س ش م ل

 SAMA GROUP SARL 1942654 RR168924576LBساما غروب ش م م  

 RR168927966LB 1954850 شركة اي دیجیتس ش.م.م

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl 1961887 RR168913675LB 

 RR168928048LB 1976179 شركة رزق هللا و راشد

VISPERA SARL 1981741 RR168928051LB 

 RR168928065LB 1984056 جورج الفراد �اسیل للنقل

 RR168924580LB 1989185 ر.ا.س. موتور د�فیجین ش.م.م.

 S.M.A COMPANY SARL 1990332 RR168928082LBاس ام اي ش م م 

 RR168928105LB 1991879 شركة اي.اف.اي.�ارتس اند سرف�س ش.م.م.

 RR168928119LB 1993791 اي.بي.سي ش.م.م

 RR168915000LB 2014122 ش م ل 2�ایبي 

 RR168922615LB 2024320 ش.م.م 2025شركة اندكس 

 RR168928255LB 2043108 ایتز فور هیلث ش.م.ل

 RR168928269LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR168928326LB 2060165 شركة دال انترنشیونل فود اند سناكس ش.م.م.

 RR168913689LB 2067408 بروكل�ما ش م م

 RR168928374LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR168928414LB 2109477 فرا�م نا�شون فیلمز ش م ل

 RR168928431LB 2129283 مایت ش.م.م-اد

 RR168928459LB 2133347 تا�ست ش م ل

 MR COMFORT 2134597 RR168915013LB ش.م.م

 RR168924165LB 2142828 نیو ایدج مانیجمنت ش.م.م

 RR168924196LB 2162510 س�كیورتي فالش كونترول ش.م.ل.

 RR168928578LB 2166220 اوتو ال�غانس ش.م.م.

 RR168928604LB 2175003 اجشركة ایلي واالن الح

 RR168924718LB 2180754 بروموس فور یو ش.م.م

 RR168929180LB 2180754 بروموس فور یو ش.م.م

 RR168928652LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR168924240LB 2196171 سبر�نغ كونستراكشن ش.م.م.

 G M METAL 2198162 RR168928683LBجي ام للمعادن  

 Service Master 2201434 RR168924253LBف�س ماستر ش م م  سر 

 RR168928710LB 2203565 شكري عبدو للجلد�ات والتجلید ش م م

 RR168928723LB 2208460 شركة المتوسط لتكنولوج�ا الغاز ش.م.م
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Future Inter Casa SAL 2222553 RR168922270LB 

 RR168924015LB 2223121 شركة نیو كونسیبت ش م م

 INTERMETAL L.B 2230667 RR168928754LB (راغدة جان سعادة ) 

 RR168928799LB 2239042 كاي سكو�ر غروب ش م م

 RR168924077LB 2242381 شركة برو اوب ش م ل

 RR168928856LB 2250426 برودیوس ش.م.م .

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR168928887LB 

 RR168928927LB 2308948 شركة اسبر وسعد ش.م.م.

 RR168915217LB 2324176 ارد�م ناناج�ان-�ات ستوب 

 RR168924355LB 2325523 شركة فارماكور ش.م.م.

 RR168924925LB 2334626 ستار ناشیونال ش.م.م.

 RR168928958LB 2372630 مار�ل سولیوشنز ش م ل

 RR168928961LB 2376760 بیلبورد اكسبرتس ش.م.ل.

 RR168928975LB 2389381 ش.م.م. ساندبیرل

 RR168924942LB 2392289 مظلوم اخوان ش.م.م

 RR168929009LB 2392476 �اري دي غو ش.م.م

 mansis trading co ltd 2395074 RR168924956LBمانس�س  ترایدنغ ش.م.م 

 RR168929057LB 2404142 شركة البندقجي المقا�ضة ش.م.م

 FATHALLA INDUSTRIES sarl 2413577 RR168924995LBفتح هللا اندستر�ز ش.م.م. 

 RR168929114LB 2417467 قشمر المتحدة للتجارة ش.م.م -شركة كات 

 RR168925007LB 2421156 كارس�ا ش.م.ل.

 RR168929131LB 2423527 ال كانتینا ش.م.ل

 RR168925015LB 2424371 دورز أند غایتس ش.م.م.

POWER 2 (ر��ع احمد ز�ن) 2425671 RR168925024LB 

 RR168913746LB 2425781 شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.
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