
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155566107LB 2066 شركة تكنو�اب ش.م.م

 RR152961267LB 9065 �الم سنتر ش.م.م

 RR152961284LB 13061 ابو ز�د)ش.م.م -الشركة الدول�ة للتجارة والصناعة (قطب 

 RR152960536LB 46557 محمد ك�ارة

 RR155566067LB 66698 كولینغ ت�م

 RR152961386LB 76296 مؤسسة �اغي اخوان

 RR152952251LB 80254 المكت�ة العامة

H . M.G 98619 RR152959538LB 

 RR152961443LB 108934 واسكان اغوب قلیجي

 RR152960743LB 142454 مؤسسة سیركل كي

 RR152959524LB 143790 لتجار�ة (عبد هللا محمد حسین االطرش)المحطة ا

 RR155567235LB 161546 مؤسسة فخر حاتم الكالسي للتجارة والتعهدات

 RR152959475LB 174782 ش.م.م  4شركة ب . ا . 

 RR152958974LB 179025 مؤسسة ن�فین للتجارة العامة

 RR152959436LB 180567 كوفراول غروب ش.م.م

 CLADEX 180679 RR152959453LBؤسسة كالدكس م

 RR152959467LB 180999 ب�ار فؤاد الخوري 

 RR152958855LB 181089 غود مود ش.م.م

 RR152958886LB 186542 زونا اكسبورت

 RR152953036LB 192950 یوسف علي طهماز للتجارة

 RR152958930LB 224538 شركة ترو�كا للتجارة ش.م.م

 RR155566075LB 226668 رفول ش.م.م شركة رول مار

 RR152955893LB 235409 مؤسسة رشید للتجارة/ مصطفى محمد رشید

 RR152960862LB 273770 الشركة البیولوج�ة لمواد التنظیف ش.م.م

 RR152960160LB 277331 نمور للتجارة

 RR152955955LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 C J AUTO 285305 RR152958740LB لصاحبها ج�مي ال�اس الص�اغ  

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR152958736LB 287499 محطة محمد معطي صالح 

 RR155567181LB 296171 �اركود ش.م.م.

 RR155567133LB 296832 بوات�كا ش.م.ل

 RR155566288LB 297032 شركة غراف�كو ش. م .م

 RR152955981LB 307206 شركة ر�طاني كور�ور�شن ش.م.م

 RR152957727LB 308474 ي انطوان ال�اس القز 

 RR152957713LB 314508 ناصیف كو ( كمیل ال�اس نعوم ناصیف )

 RR152952937LB 343339 حسین علي طهماز

 RR155567853LB 360102 سامي جالل العلیوي 

 RR155567836LB 375531 هال �الست ( هال علي منصور )

 RR155567725LB 392625 الشركة العر��ة المتحدة ش.م.م

 RR155567986LB 414964 للتجارة و الصناعة ش م م soraصورا 

 SKOUN 484353 RR155565818LBسكون 

 ( نسیب یوسففادي  ) BACCUS-EST 519904 RR152959997LB 

 RR152961602LB 594661 حسین سامي ز�دان

 RR155566053LB 634981 مؤسسة احمد كحیل للتجارة والصناعة

 RR152959113LB 1018492 ابراه�م علي ترش�شي

 RR152958400LB 1124202 احمد الحسن

 RR152956196LB 1211865 بیروت نایت الیف ش.م.م

 RR152960023LB 1213249 دیزاینس اند وود ش.م.م.

 RR152960045LB 1269489 مارك اسكندر غر�ب

 RR152960071LB 1280735 خوري غروب ش.م.م.

 RR152960099LB 1281738 شركة اور�جینال اوردر ش.م.م

 RR152960111LB 1287895 لی�انون اوتوم�كان�كا

 RR152960978LB 1307079 المتحدة الدارة المطاعم و الفنادق ش .م .م

 RR155566226LB 1310639 شركة أبو مرعي هوسبیتالیتي ش.م.ل 

 RR152960638LB 1335552 شركة مید�ا لوغ اكس�سیبیلیتیز ش.م.ل

 RR152960624LB 1335649 ن ش.م.متو�فور لی�انو 

 RR155565849LB 1356881 نادر خلیل الدرسة عبود عالمة

 RR155568023LB 1371325 رامي مصطفى مقدم

 RR152959864LB 1372947 ر�شار جرجس الخوري 

 RR155568010LB 1383902 الخالد التجار�ة

 RR152960289LB 1406887 مؤسسة میزر التجار�ة

 RR152960292LB 1412962 و التعهدات حنون للتجارة

 RR155567990LB 1494236 ماد�فا ش.م.م

 RR152960332LB 1528639 شركة ز�نة للتجارة و األنماء

 RR152960350LB 1563308 هوسبیتالیتي منجمنت غروب ش.م.م.

 RR155566305LB 1627553 شركة غلو�ل منجمنت اند ترایدنغ ش.م.ل

 RR152957625LB 1723899 طب�ة ش م مشركة الغزال للوازم ال

 RR152957608LB 1727672 ایلي �اسیل للتعهدات

 RR152957599LB 1730096 حسین محمد تلجه

 RR152960195LB 1733313 هال�كوم كور�ور�شن ش.م.م

 RR152957571LB 1740461 میراي توما جزراوي 

 RR152957585LB 1744193 شركة الشرق االوسط لالنتاج ش.م.م.

 RR152957497LB 1747772 شركة تعاون�ة العبدة الحدیثة ش.م.م

 RR152960377LB 1748628 غلو�ال رایز ش.م.م

 RR152958753LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR152958798LB 1763348 لؤلؤة الشرق للتجارة العامة ش.م.م
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 RR152958784LB 1766250 مؤسسة داود حسین جهمي التجار�ة(داود حسین جهمي)

 RR152958838LB 1770884 شركة كن�ا�ه ش.م.ل

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR152958824LBشركة راینا غروب ش.م.م. 

 AKSA  international   1771675 RR152958815LB عق�قي وصالح

 RR152959714LB 1781727 شركة االتحاد للتجارة

 RR152959691LB 1784208 حمد محمد علي معتوق)(اMaatouk Traidingمعتوق تر�دنغ للتجارة 

 DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL 1797035 RR152959688LB.ش.م.م

 RR152960876LB 1821992 شركة بروكسیوم ش.م.م

 RR152960916LB 1840917 دیل ش م م

IMCO  SECS 1848998 RR152961050LB 

 Silver  &Black 1853219 RR152961077LBسلفر اند �الك 

 RR152959379LB 1863626 شركة شوارتز اوتو �ارتز ش.م.م

 RR152959365LB 1865857 ش.م.م ِ I.T.C.Oشركة ع�سى للتجارة 

 RR152959294LB 1871193 شركة سبین انترناشونال غروب ش م م

 RR155565659LB 1915518 شاد�كو

 RR152959325LB 1934698 ج _ كلنكي ش.م.م 

 RR152959334LB 1935821 م�شال حدادنهى 

 RR152956664LB 1957842 ولید اللهیب للتجارة العامة (ولید طعان اللهیب )

V EIGHT 1989804 RR155567059LB 
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