
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161218494LB 369220 اكسبرس بترولیوم كوم�اني ش.م.م

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR161236285LBمارمو غران ش.م.م 

 RR161236970LB 1041966 شركة اوكس ش.م.م

 RR157754672LB 1062328 شركة موتورز سي جي.ام لتأجیر الس�ارات

 RR161229877LB 1064046 ملد�كو ش.م.م

 RR161237051LB 1083196 مؤسسة موالن التجار�ة (خلیل ص�حي صالحه)

 RR161237175LB 1169619 موندیو ماركیتنغ غروب ش.م.م

 RR161237184LB 1171105 ابو سل�مان وشركاهم

 RR161237445LB 1210138 ز ترایدینغ  ش.م.ماوتو 

I.R.W  S.A.R.L 1229032 RR161237493LB 

 RR161237502LB 1232703 تقن�ة ال�طاقات العالم�ة ش.م.م

 BARHOUCH CAR 1243620 RR161225800LBبرهوش كار ش.م.م  

 Fidus System Lebanon SAL 1261656 RR161237618LBفایدوس س�ستمز لبنان ش.م.ل 

 RR161240373LB 1262980 مؤسسة حسین شهاب التجار�ة (لصاحبها حسین محمود شهاب )

 RR161237666LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR161225901LB 1306449 الشركة االلكتروم�كان�ك�ة للتجارة و المقاوالت(اتكو) ش.م.ل

KALINA S.A.R.L 1313418 RR161226014LB 

KALINA S.A.R.L 1313418 RR161237785LB 

 RR161237808LB 1326636 شركة ناین الین ش.م.م

 RR161220816LB 1329599 شركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR161226059LB 

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR161237860LB 

 RR161226080LB 1356130 سیدرس مابل لالستثمار ش م م

 RR161237935LB 1379732 محمود رضا كر�ال

 RR161237989LB 1394088 البیرال دي تیجوانا ش.م.م

 RR161226204LB 1459103 أو أند أش غروب ش.م.ل

 RR161238105LB 1459103 أو أند أش غروب ش.م.ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161226252LB 1473168 س�ستمس  ش.م.ماوتلوك كمبیوترز اند س�كور�تي 

 RR161226323LB 1552531 ت�ا غراف ش.م.م.

 RR161238423LB 1552531 ت�ا غراف ش.م.م.

)لصاحبها وسام سامي ال�طل ) BATAL MOTORS 1558232 RR161237330LB 

 RR161240529LB 1564053 ابناء نمر بو خلیل ش.م.م.

 RR161226399LB 1611239 شركة سي او غروب ش م م

 RR161238499LB 1611239 شركة سي او غروب ش م م

 RR161226425LB 1632946 برنت هاوس ش.م.م

 RR161238525LB 1632946 برنت هاوس ش.م.م

 RR161238539LB 1633139 كروسري ماج�ك هاوس ش.م.م.

 RR161219866LB 1637241 مؤسسة عصام

 RR161238613LB 1663959 م�الد فر�د الخوري 

 RR161231439LB 1677642 شركة فایف ام توص�ة �س�طة

 RR161238644LB 1679304 الترنایت ش.م.م

 RR161238658LB 1682872 السورنتینو ش.م.م.

 RR161232805LB 1701602 طوكیو سنتر (طارق مجید عزاقیر)

 RR161226558LB 1712231 شركة سورالكو ش.م.م.

TREND S.A.R.L 1716476 RR161226589LB 

TREND S.A.R.L 1716476 RR161238729LB 

 RR161226629LB 1725927 فان رو ش.م.م

 RR161226646LB 1728101 آر.تي.اوتو�ارتس ش.م.م.

 RR161238785LB 1728101 آر.تي.اوتو�ارتس ش.م.م.

 RR161226748LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 RR161238922LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 RR161238936LB 1773013 شركة أي أند بي كایترنغ ش.م.م

 RR161226765LB 1782927 تراید فور فور

 RR161238984LB 1791107 المعدات والرافعات العالم�ة ش م م

 RR161238998LB 1792357 شركة كزا فكرا ش م م

 RR157759618LB 1803645 شركة اش غر�غوار ش.م.م

 RR161239049LB 1805096 شركة ز�نه �ارودي ش م م

 multi -d sarl 1808506 RR161239066LBمالتي دي ش.م.م 

 RR161239106LB 1832139 شركة ایز ش.م.م

 RR161229642LB 1833852 �اسر وه�ة وشر�كه -برفكت اوتو موتورز 

 RR161226955LB 1893757 او�ن دور ش.م.م.

 RR161239239LB 1893757 او�ن دور ش.م.م.

 RR161226972LB 1904979 هوسبیتالیتي & تور�سم ه&ت ش م  م

 RR161239242LB 1904979 هوسبیتالیتي & تور�سم ه&ت ش م  م

 RR161236475LB 1908969 صیدل�ة حجار

 SUNNY MASTER SERVICE co.S.M.S.C 1913541 RR161226986LBساني ماستر سیرف�س 

 RR161227045LB 1928459 سیتي �اك ش م م

O QUATRE S.A.L ( O4) 1930323 RR161227071LB 

 RR161221330LB 1939277 شركة عتال للدهانات والخرضوات ش م م

 SAMA GROUP SARL 1942654 RR161227099LBساما غروب ش م م  

 RR161227111LB 1954850 شركة اي دیجیتس ش.م.م

 RR161236303LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

 RR161227160LB 1977747 رو�ال وود

 RR161232933LB 2018504 شركة ب�ضون وكنعان التجار�ة(توص�ة �س�طة)

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR161236572LB 
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 RR161227332LB 2036469 سمارت �اور جنرایتر

 RR161232955LB 2048880 جو تیر�و

 RR161227403LB 2060165 .شركة دال انترنشیونل فود اند سناكس ش.م.م

 RR161240342LB 2670400 عاصي للتجارة العامة

 RR161213917LB 2876856 ذي بوكس برودكشن ش.م.ل
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