
  
                

  

 
 
 

 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

 RR165468285LB 117264 خالد علي السعدي

 RR165468308LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

GUTENBERG Industrial Printing Machines 165010 RR165475480LB 

 RR165468444LB 182858 شركة فین�كس ب�كتشورز انترناسیونال ش.م.م

 RR165468458LB 183376 شركة ال�اسیو ش م ل

 RR165473909LB 201454 سب�سی�ات ش.م.م

 FOOTMARKS S.AR.L 242851 RR165475476LBفوتماركس ش.م.م. 

 RR165475502LB 258467 مؤسسة سامیدان للتجارة ( رنا احمد یونس )

 RR165475533LB 266896 برنار مراد صقر

 RR165469705LB 271382 بنك انك ش.م.م.

 RR165475330LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 RR165467055LB 588142 سكاف رانت اي كار (داني مطانیوس السكاف)

 RR165468679LB 634361 شركة محمد ف�صل خیر الدین �ك وشر�كه عبد الرزاق �ك الحسن

 RR165473912LB 857925 غلو�ل كارمنتس اندستر�ز ش.م.ل

 RR165475119LB 1215699 م�النیوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR165475140LB 1297976 شد�اق موتورز ش.م.ل

 RR165475785LB 1363418 حسین ابراه�م حسن

 RR165473427LB 1489450 الخدمات واالستثمار ش.م.ل

 RR165469294LB 1662675 تاتش ش.م.مشركة غولدن 

 RR165470235LB 1719985 شركة اف ام سي غروب ش.م.ل

 RR168938080LB 1728101 آر.تي.اوتو�ارتس ش.م.م.

 THREE METAL 1731364 RR165470275LBثري میتال 

 RR165470363LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 RR165470377LB 1766427 موون رایز انترناشونال ش.م.م.

 RR165470385LB 1769279 أب انترناشونال غروب ش.م.م-بن

 EMMA Co Steel S.A.R.L 1798439 RR165470465LBإ�ّما كو ستیل ش.م.م.   .

 RR165470553LB 1822798 رامز بیتر الكسي �اولي وشركاه

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 امةمدیریة المالیة الع

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR165470859LB 1991210 شركة كر�ات�ك انتل ش.م.م.

 RR165470916LB 2002003 م م بیرال ولونا ش

 RR165471001LB 2017256 شركة الود ان كلیر ش.م.م

STP TRADING S A R L 2038390 RR165471046LB 

 RR165471050LB 2043108 ایتز فور هیلث ش.م.ل

 RR165471117LB 2054902 غولدن هاي كو

 RR165471236LB 2108150 �اتر�ك جمال

 RR165471386LB 2157713 حسن ابراه�م خلیل ) التمید ترایدنغ ستابلس  (

 RR165471457LB 2168644 ف�شاي ش.م.م

 RR165471528LB 2174456 یوسف جرجس الشد�اق

 RR165471531LB 2175003 شركة ایلي واالن الحاج

POSITIVE PLASTICS SAL 2197439 RR165471593LB 

 RR165471681LB 2203565 شكري عبدو للجلد�ات والتجلید ش م م

 RR165471718LB 2212719 شركة وورلد واید لوج�ستكس ش م م

 RR165471749LB 2223121 شركة نیو كونسیبت ش م م

 RR165471908LB 2250426 برودیوس ش.م.م .

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR165471939LB 

 RR165471995LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البیرقدار)

 RR165472015LB 2300933 آرت میتال ش.م.ل.

 RR165472055LB 2334626 ستار ناشیونال ش.م.م.

 RR165472126LB 2372630 مار�ل سولیوشنز ش م ل

 RR168931957LB 2374590 لما فود انترناشونال ش م م

 RR168937742LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

 RR168924386LB 2380172 ا�مرجنسي اند مید�كال س�الیز ش م م

 RR165472165LB 2381257 یورو �الست ش.م.م.

 RR165472191LB 2387302 أم أس أي للصناعة والتجارة

 RR168939859LB 2392476 �اري دي غو ش.م.م

 RR165472262LB 2404142 شركة البندقجي المقا�ضة ش.م.م

 RR165472276LB 2417467 قشمر المتحدة للتجارة ش.م.م -شركة كات 

 Jadaa Mechanical Contracting 2417886 RR165472280LBجدع م�كان�كل كونتراكتینغ ( توص�ة �س�طة ) 

 RR168932127LB 2418019 شركة داماك الكز�ري انتیر�رز ش م ل

 RR165472293LB 2421117 كارول ابراه�م عطا هللا

 RR165472320LB 2444784 شركة الكترو و�رز ش م م

 RR168939726LB 2453592 ممودیلو ش م 

 RR165472355LB 2453709 شركة فرحات التجار�ة ش.م.م.

 PAUSE 2458363 RR168939690LB ش م ل

 RR165472364LB 2465732 اكوا سكاي انترناسیونال ش م م

 RR165472421LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR165472449LB 2501848 الرائد للتجارة العامة(حسن عطوي)

SMT 2501897 RR165472452LB 

 RR168939624LB 2502409 غولدن بر�دج (كنعان وهیب الخشن)

 RR168939584LB 2512461 الكرتون الذهبي(ناجي د�اب)

 RR168937305LB 2521317 دي تو دي ش.م.م

 ORIEL 2529140 RR168937760LBشركة اور�ال ش.م.م 

 RR165472510LB 2540261 ام�كت انتر�رز اند كونستركشن ش.م.م.

 RR165472660LB 2561643 برو�راندز.ام.اي. ش.م.م

HiXp s.a.r.l 2568896 RR168937230LB 

 RR165472713LB 2575483 م�شال جان رحال
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 RR165472801LB 2599176 شركة ج م دیزاین ش.م.م

 RR168937393LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

MEDIABIZ MENA LTD S.A.R.L 2620673 RR165472877LB 

 RR168937455LB 2645401 سان�سلز ش.م. ل

 alrehab trading 2646085 RR168937464LBالرحاب للتجارة 

 VIE restaurant -club 2646616 RR168929661LB ش.م.ل

 RR165473047LB 2653156 غر�ن فارم هالث & بیوتي

 RR168930506LB 2657722 شركة انوفا�شن انترتینمنت غروب ش.م.ل.

 RR165473121LB 2663285 تكني تولز ش.م.م

 RR165473135LB 2664844 كرم للتبر�د والتجارة والتخز�ن كارتل ش.م.ل

 RR165468965LB 2667676 اسس ش م م

 RR165469008LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR165469087LB 2686940 اي تر�د ش.م.ل

 RR165469095LB 2690271 لوفانت مید�ا هاب ش.م.ل

 RR168929825LB 2690702 میدل ا�ست غورمة ش م ل

 RR168937504LB 2690702 میدل ا�ست غورمة ش م ل

 RR165469113LB 2695280 اي تو زاد اندستر�ز ش.م.م.

 RR165469127LB 2695674 فرج اسكندر �عقوب و شركاه

 RR165469192LB 2708262 روم�ال للتجارة العامة

 CAFFEINE 2728624 RR168937521LB ش.م.م

 RR165470085LB 2735784 تمورنا ش م ل

 RR168938181LB 2736831 س�فل انجینیرن رفلكشنز ش م م

 RR168929940LB 2755214 او�ر�شن اند مانجمنت سیرف�سز ش.م.م
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