
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155568385LB 379 تر�ستار غروب ش.م.م

 RR155568955LB 1214 سیتكو (لصناعة وتجارة مستحضرات التجمیل) ش.م.ل

 RR155573730LB 1678 ترافل) شركة انسر�ان للتجارة والخدمات العامة (انسر

 RR155572836LB 2524 شركة جمال ومكا�ال نجار للتجارة العامة ش.م.م

 RR155575545LB 2749 بیروت كورس ش.م.ل

 RR155569783LB 3541 شركة ابناء ال�اس الخوري ش.م.ل

 RR155574908LB 5719 شركة سلطان ستیل ش.م.م

 SOUNDS AND LIGHTS 5949 RR155569995LBسوندز اند الیتز 

 RR155575293LB 6825 شركة كو�ك سرف�س للزراعة والتجارة والصناعة

 RR155571950LB 7351 شركة الكرمة العقار�ة ش.م.ل

 RR155567408LB 9731 مارتون تكنولوجیز ش م م

 RR155572354LB 11063 شركة التطو�ر العقاري ش.م.ل (ردكو)

 RR155572487LB 12050 لمقاوالت العامةشركة مرمر اور�جینال للتجارة وا

 RR155572575LB 13354 ل�فیل ناین ش.م.م

 RR152957449LB 31987 بدري امین فر�حة

 RR155569837LB 34946 نع�م یوسف صالح

 RR155574491LB 38004 الل�س�ة الفرنس�ة اللبنان�ة / فردان

 RR155576988LB 42176 احسان سم�ح خلیل عجاج

 RR155567748LB 64321 اسیرجیو

 RR155572615LB 74933 محطة المنار ( ند�م بو�ز )

 RR155577246LB 87624 محي الدین مص�اح سنو واوالده

 RR155570035LB 102307 شركة البدوي العالم�ة ش.م.م

 RR152957452LB 107461 جهاد خالد عیتاني

 RR155575846LB 110779 شركة المشرق للتوز�ع ش.م.م

 RR155572297LB 112499 سي فیو سو�تس ش.م.مشركة 

 RR155574386LB 116497 شركة المساندة والخدمات للطائرات ش.م.ل

 RR155570013LB 117083 سید�كو ش.م.م -الشركة الدول�ة للتجارة 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR155574409LB 118087 شركة هیدرومات�كا ش.م.م

 RR155573902LB 120548 مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوز�ع المحروقات

 RR155570248LB 141040 ب.د.ف لی�ان

 RR155573955LB 147031 شركة المدینة للتمو�ن ش.م.م

 RR155573964LB 149076 فینكس كار

 RR155577039LB 152992 محمود احمد الرشیدي

 RR155574032LB 165107 شركة غران�الب ش.م.ل

 RR152961505LB 165347 لو�س اسعد القلعاني

 RR155574103LB 172212 لشركة اللبنان�ة االمیرك�ة للفنادق ش.م.لا

 RR155571787LB 180885 ال�ان واج�ان مسا�كي

 RR155574134LB 186788 شركة منصور لتصن�ع المفروشات

 RR155570150LB 189415 ن�كاس لی�انون ش.م.ل

 RR155570115LB 190096 �ارتر كارد لب�انون  ش.م.ل

 RR155570282LB 190483 ( امال غطاس ) محطة محروقات

 RR155570305LB 193877 عبد الرزاق احمد المنیر-هوم الند

 RR155574148LB 194115 شركة السمان للتجارة العامة واالستیراد والتصدیر ش.م.م

 BUSCA SAL 195493 RR155570866LBشركة بوسكا ش.م.ل 

 RR155570821LB 197492 ثر�ات بداح

 RR155570795LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR155571291LB 198270 شركة ست جور

 RR155576665LB 230112 عصام زخ�ا نج�م

 KANADIL 236858 RR155575126LBقنادیل 

 RR155575157LB 248336 جمع�ة اوكسیل�ا التعاون�ة االستهالك�ة م.م

 RR155574766LB 248567 محمد علي �اغي

 RR155575642LB 248676 جة الم�اه لصاحبها حسان حسن بدر الدینمركز معال

 INVOGUE 250546 RR155575483LBان فوغ 

 RR155575421LB 255017 مطعم الرمل

 RR155575404LB 255589 حسن علي بركات

 RR155575364LB 256890 مؤسسة انطون شكور التجار�ة

 RR155575355LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR155575302LB 261940 شركة راك ماین �اور ش.م.ل.

 RR155575188LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

 R N C Group Limited 266878 RR155575205LBمجموعة رنسي المحدودة 

 RR155570605LB 267024 مؤسسة سهى صفیر التجار�ة

 RR155575259LB 277989 شركة طوس اوفرسیز برستیج ش. م. م.

 ETECHS TECHNICAL ENGINEE 296475 RR155568845LBایتكس الهندس�ة للمعدات الفن�ة ش.م م 

 RR155570384LB 307839 النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سل�مان احمد ابراه�م

 RR155570631LB 311345 ر�نه مور�س بو موسى

 RR155568880LB 311825 غولدن ولف ش.م.م

 RR155570398LB 313511 جورج كش�ش�ان التجار�ة ( جورج ماردیروس كش�ش�ان )مؤسسة 

 RR155570424LB 315414 مؤسسة غا�ة الخشب ( كمیل سل�مان �طح�ش )

 RR155570367LB 331603 وائل غروب ش.م.م

 RR155567969LB 476196 انترناشیونال �اغ ش.م.م

 RR155576095LB 581456 كاي تك ش.م.م

 RR155575982LB 591661 ما انجینیرنغ ش.م.ل.اكواتیر 

 RR155574678LB 654085 شركة ضاهر للمفروشات المنزل�ة و المكتب�ة (ش.ت.ب )

 RR155574845LB 678657 الحسین والط�عوني ش.م.م -شركة الحسام التجار�ة 

 RR155568893LB 678790 الشركة الخلیج�ة للتجارة والمقاوالت المحدودة
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ش.م.مالتجار�ة   M. R 986286 RR155567924LB 

 RR155571858LB 1049829 شركة بیوند برودكشن ش.م.ل

 RR155570693LB 1055550 ت�مالین ش.م.م.

 RR155569369LB 1084822 جوزف انطوان اده- TWINSتو�نز 

MODA GROUP S.A.R.L 1095546 RR155574695LB 

 RR155570662LB 1110446 روشة �االس ش.م.م

 RR155569372LB 1129073 ابراه�م للتجارة العامة ش.م.م كیتكو-�انيخر�

 RR155568859LB 1129491 تك ش.م.م-شركة آد

 RR155567898LB 1138597 سوزان غالب كرم

 RR155568085LB 1142805 شركة شو�ر العالم�ة للتجارة ش م م

 RR155574718LB 1155460 د�ستر�بیوشن اند تراید (م�شال انطوان حداد)

 RR155574721LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR155574620LB 1169805 بترولیوم كونسالتنغ فلتر�نغ اند ماینتنس كوم�اني ش.م.م

 RR155569240LB 1222195 عمدكو (وجدي ذ�اب بو عماد)

RESTAURANT LEX SAL 1272537 RR155571708LB 

 RR155569267LB 1284033 ابراه�م ابراه�م شلهوب

لش.م.  I LINK inc 1306215 RR155571699LB 

 RR155571685LB 1307823 غر�ن راي مانجمنت ش.م.م
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