
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155585809LB 4490 دحداح اوتومو�یل ش.م.ل -شركة �ستاني 

 RR155585755LB 5145 شركة التنم�ة والهندسة للكهر�اء والم�كان�ك ش.م.م

 RR155583445LB 7495 ش.م.مشركة االز�اء الممیزة 

 RR155584485LB 7538 شركة عق�قي للتوز�ع "ساد" ش.م.م

 RR155585724LB 9532 مرهج للصناعة والتجارة -میر�كو 

 RR155585684LB 53154 مصطفى خالد البدوي 

 RR155583533LB 65205 قره بت زاوزاوج�ان وولده

 RR155584848LB 77111 كامل یونس

 RR155584851LB 81673 رة ج�ان للتجارة والخدماتمؤسسة زاو�ن ج

 RR155584882LB 86685 شركة سنو وغندور للصناعة

 RR155580537LB 95163 مؤسسة ابراه�م صبرا

 RR155578065LB 126077 جوزف خلیل خلف

 RR155583799LB 126077 جوزف خلیل خلف

 RR155585582LB 206157 شركة أم.أم.اي التجار�ة ش.م.م

 UNIVERSITY GROUP SARL 207450 RR155585565LBن�فرسیتي غروب ش.م.م یو 

 RR155585525LB 208710 االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

 RR155586058LB 208887 المؤسسة الدول�ة للتجارة العامة

 RR155586248LB 214873 شركة العالم�ة للط�اعة الحدیثة ش م م

 RR155584919LB 290688 ت ش.ت.ب (العلي وشركاه)شركة البن�ان للتعهدات زالمقاوال

LA PAILLOTE SUR MER S.A.R.L 293691 RR155584940LB 

 RR155584953LB 293696 حامد عبد الكر�م شع�ان

 BONITA ENTERPRISES 400418 RR155585931LBبونیتا انتر�ر�زس ش.م.م 

 RR155577285LB 580614 نبیل حسن حبلي

 RR155583326LB 589604 احبها غسان خالد محي الدین )محطة محروقات (لص

 RR155581206LB 667362 مؤسسة انكوم (محمد مروان المدهون)

 RR155584074LB 833884 شركة عبید دیزاین  ش.م.م

 Food Courts sarl 885727 RR155584105LBفود كورتس ش.م.م 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ریة الضریبة على القیمة المضافةمدی
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HARDOX AUTO TRADING CO.SARL 1217535 RR155584176LB 

 RR155584202LB 1261167 مؤسسة بنت الجبل لالج�ان واالل�ان

I LINK inc 1306215 ش.م.ل RR155584220LB 

 RR155577161LB 1366848 محمد توفیق العلي

 RR155565605LB 1489450 الخدمات واالستثمار ش.م.ل

 RR155584278LB 1524343 ل�انون ب�كیري اینف�ستمنت ش.م.م

 RR155584975LB 1556852 محمد �حي االلطي

 RR155584321LB 1723020 ر�بو�ل�ك بیروت ش.م.ل

New Shipping Vision S.A.L 1793672 RR155583357LB 

 RR155584352LB 1848192 الحموي غروب ش.م.م

 RR155584366LB 1935081 برمانا ش.م.م

 RR155585914LB 1941429 شركة مجدلیون للتجارة العامة

 RR155585928LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

BOFOU - MOTORS 1976047 RR155583697LB 

 RR155584370LB 1980694 الهاشم غروب ش.م.م.

 RR155585843LB 1993336 انتي �ار ش م م

 G.scape 2022527 RR155584397LBجي سكیب 

 RR155584627LB 2118478 شركة ابو الش�اب غروب ش.م.م

 RR155584635LB 2122955 �ا ش.ش.وبراغماتك للتكنولوج

 RR155584644LB 2125137 او دو غام ش م م

 CTP 2139342 RR155575925LBكولینغ ت�م �الس 

 RR155581002LB 2144711 ال مانش ش.م.م

 RR155581033LB 2151429 حالني المخازن الكبرى 

 Food services 2156101 RR155581047LBفود سرف�سز 

 Food services 2156101 RR155586676LBفود سرف�سز 

 RR155580126LB 2174652 فادي شع�ان

 RR155578272LB 2187075 شركة مدر�د ش م م

 RR155584692LB 2191147 اوتو ساحلي

 LA VOILE SUR MER S A R L 2193699 RR155584701LBشركة 

 RR155581095LB 2200362 الشركة الفن�ة لتكنولوج�ا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR155580086LB 2228235 الحاج

SANA PRO S A R L 2229029 RR155576135LB 

 RR155580069LB 2234272 �اسمة ع�اش

 RR155580055LB 2237511 -تجارة األل�سة  -مؤسسة ت�ا عبدو عواد 

 RR155584750LB 2250426 برودیوس ش.م.م .

 RR155578913LB 2252222 شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

منتضا  SOLUTIONS Sleiman & Allow  2289331 RR155584746LB 

 RR155584729LB 2340125 محمود عمر العمر

 RR155569531LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

 RR155579967LB 2378176 هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

 RR155580024LB 2386879 س�فتي برودكت كورو�ور�شن ش.م.م

 RR155578958LB 2412311 ارة العامةالراعي للتج

 RR155578961LB 2445168 شركة ادارة وخدمات الض�افه ش م م

 RR155577325LB 2481385 طارق العزاوي 

 RR155579936LB 2528237 انترناشیونال كلیبر كوم�اني للمصار�ن والجلود ش.م.م.

 RR155578992LB 2550278 ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

 RR155579777LB 2613382 .م.مغلو�ال وود ش

 RR155579255LB 2670798 ش.م.ل ESCاینرجي س�الیز & كونترولز 
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 RR155579785LB 2681579 غرند انترناشونال اندستر�ز & كو ش.م.م

 RR155579264LB 2700775 شركة أدو�ة نیو أوروفارم ش.م.م.

 RR155574602LB 2714572 شنجي كونسالتینغ ش.م.م

 RR155581705LB 2723990 نیون عماد

 RR155580877LB 2743325 الكمال التجار�ة

 RR155584012LB 2784494 هال هولدنغ ش.م.ل

 RR155577294LB 2842412 اكتیوس برود�كسیون ش م ل اوف شور

IPS Distribution s.a.l 2854369 RR155579940LB 

 RR155579278LB 2877314 ضاهروشركاه -شركة االسطول 

 RR155580435LB 2882172 س سرف�سیز ش.م.لانفنت

 RR155576577LB 2902710 ب�ار جرجي كرم

 RR155583224LB 2977164 ورلد دستینا�شن ترافل ش.م.م.

 RR155580421LB 3017231 ایلیل ایجینسي ش م م
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