
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155574899LB 10079 الشركة الصناع�ة اللبنان�ة ش.م.ل

 RR155581736LB 198997 غولف دی�ارتمنت ستورز ش.م.م

 RR155581753LB 199669 هدالین لالعالن والتسو�ق ش.م.م

 RR155581974LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR155575435LB 253363 شركة كروم�ان تر�دینغ

 RR155581170LB 569771 علي محمد خرو�ي

 RR155581197LB 648996 �اتي ارت ش.م.م

 RR155572632LB 1344186 شر�ل فارس حنون 

 RR155572646LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

 SHAHD CO 1362204 RR155580951LBد التجار�ة شركة شه

 TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.L 1363009 RR155572663LBشركة تروتوولز اوف لی�انون ش.م.م 

 RR155572703LB 1368293 شركة فارماسي  ش.م.م.

 RR155572748LB 1378738 شركة مجموعة هیدرا للصحة  ش.م.م 

 RR155572751LB 1382141 شركة إیزون�كا ش.م.ل

 RR155571645LB 1430081 توما هوك ش.م.م

 RR155571610LB 1449585 النورس للمحروقات ش.م.م.

 RR155571583LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

Beauty  House textile 1484832 RR155574430LB 

 RR155569655LB 1484888 م�شال طنوس فاضل

 RR155571566LB 1489028 ل�فنغ انتیر�ور ش.م.م.

 RR155571549LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR155571535LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR155571521LB 1499981 شركة ابناء سمیر م�ارك التجار�ة ش.م.م.

CATERING SERVICE & CONSULTATION 1500803 RR155571518LB 

 RR155571481LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR155571478LB 1525514 وتي اغلي نایت كلوب م ش.م.لكای

 RR155577303LB 1537828 غلو�ال د�ستر�بیوشن ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR155571447LBوود فایر ش.م.م  

 RR155571433LB 1557288 بیلد ش.م.ل 4

 RR155571420LB 1561200 لوفلي توي ش.م.م

 RR155571359LB 1612816 توكلین ش.م.م

 RR155571331LB 1616490 شركة ن�ع م�ة ش.م.م

 RR155571305LB 1630213 امیل سامي حوا (تجارة عامة )

 RR155571288LB 1631757 شركة نیوز بوكس ش.م.م.

 RR155569960LB 1661256 یوسف قل�عاني وشركاه - NAIAشركة نا�ا 

 RR155569973LB 1663462 شركة ا�ست اندرز ش.م.م

 RR155570340LB 1669658 ر ش.م.مبیو 

 C.S.painting of decoration 1693243 RR155570906LBسي اس للدهان والد�كور 

 RR155570910LB 1699451 شركة لو ر�فال كاف�ه ش.م.م

 RR155570923LB 1710101 مجموعة المستحب العالم�ة للعقارات ش.م.م

 RR155570945LB 1721849 الشركة العامة النتاجات بیروت الدول�ة ش م ل

 RR155570968LB 1725073 شركة دائرة االستهالك توص�ة �س�طة

 RR155574854LB 1730096 حسین محمد تلجه

 RR155569457LB 1744927 اوما انترناشینال ترایدینغ ش م م

concrete for construction 1759640 RR155571742LB 

 RR155570971LB 1768972 میدل ا�ست بترولیوم

 RR155570985LB 1774886 أیتش أم دي ش.م.م

 RR155570999LB 1806421 كوالیتك ش.م.م

SAINT CHARBEL SUPERMARKET 1808310 RR155571005LB 

 RR155569050LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 RR155571019LB 1903071 شركة كیوتك ش.م.م

 RR155571022LB 1917437 شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

 RR155569647LB 1954779 سیتي �ار ش.م.ل

 RR155569046LB 1986343 علي نع�م بزي 

 RR155581020LB 2150622 غولدكو ش.م.ل.

 RR155581055LB 2167940 المتحدة للحدید ش م م

 RR155581373LB 2170019 لكجري دیزاین (ش.م.م)

 RR155581413LB 2227613 ایهاب احمد ع�اس

 RR155581458LB 2360720 لمتوسط لألستشفاء واإلنماءا

 RR155581515LB 2430560 الفا الومینیوم (جان توفیق صلی�ا)

 RR155581532LB 2449352 شركة سو�ال�م ترایدینغ ش م م

 RR155580863LB 2456737 قاسم حجیج

 RR155581546LB 2460249 حسین علي الحاج حسین

AMIGOS SARL 2476831 RR155581563LB 

 RR155581617LB 2503621 شركة ماك غروب للتنظ�فات والط�اعة ش م م

 RR155581634LB 2518498 لیلى جدعون 

 RR155581722LB 2638726 فؤاد جورج جبور

lebanese led technology llt sal 2931133 RR152958427LB 

 RR152953668LB 2948198 مصطفى عوني كروم

 RR146979621LB 2948416 نجوى نهاد االسعد

 RR146979635LB 2948731 ر�نه امیل معوض

 RR146979649LB 2949063 فؤاد حالق

 RR152946415LB 2949856 حسن النحیلي

 RR146968717LB 2953189 ایلي جبران ابو جودة

 RR146979652LB 2953718 عقل انطوان خلیل
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 RR146979666LB 2954044 سید هاشم عبد الرحمن الهاشم

ADAM TRADING 2958166 RR155574576LB 

 RR155568125LB 2961941 سل�مان محمود سل�مان.

 RR146979683LB 2965285 یوسف غیث

 RR146979697LB 2965946 سوزان حماده

 RR146979706LB 2966404 امل حماده

 RR146968181LB 2966411 حلمي قب�سي

 RR146979710LB 2968725 مر�م فخري 

 RR152930463LB 2968731 ة من�منةعنا�

 RR146979723LB 2969695 فاروق صقر

 RR146967950LB 2969714 ثر�ا عز�ز

 RR152945746LB 2978098 إتش سیرفسز ش.م.م

 RR152946446LB 2982666 حسیب الر�س

 RR146979737LB 2988729 �اسمة علي مزهر

 RR152945750LB 2998569 جورج جوزف كرم و سوزان كرم

 RR146968500LB 3000456 نمیر منوال یونس

 RR146968005LB 3000767 منیر سل�م الجردي 

 RR152955071LB 3026153 نبیل محمد سل�م خلیل

 

3 


