
  
                

  

 
 
 

 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

 RR144581514LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بیروت لبنان
 RR144586803LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR144586785LB 7623 شركة ستار وایف ش.م.م
 RR144586689LB 8857 شركة كایزر انترناسیونال ش.م.م

 RR144586675LB 8947 سوكنال ش.م.م -الشركة الوطن�ة لاللمنیوم 
 RR146947796LB 9187 ت�ماكود ش.م.م

 RR144586613LB 10350 شركة زعرور لي س�م ش.م.ل
 RR144590309LB 10880 شركة كابتن واوالده ش.م.م

 RR144586410LB 11561 كة حمدان للتجارة والصناعة ش.م.مشر 
 RR144581718LB 11699 شركة الفنار التجار�ة ش.م.م

 RR146947725LB 11938 شركة منتجع مینا هاوس كلوب ش.م.ل
 RR144590051LB 13201 شركة ال�قاع للتمو�ن ش.م.م

 RR144581409LB 13475 صالح ابراه�م شمعون 
 RR144586295LB 14669 (عادل حسین الطقش)صیدل�ة الطوارئ 

 RR144586281LB 15759 محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )
 RR144589075LB 17026 مؤسسة مناع

 RR138268409LB 24314 مؤسسة تامر تامر
 RR144590388LB 34946 نع�م یوسف صالح

 RR144583890LB 46708 مؤسسة سل�مان ال�اس المزرعاني
 RR144588322LB 56384 مؤسسة ال�اس عبدو ابو نادر

 RR144590604LB 70923 المؤسسة اللبنان�ة للتجارة
 RR144584100LB 77636 كالیري المركیز لصاحبها خلیل م�شال خیرهللا

 RR144584113LB 77854 رنا سو�س كار
 RR144591216LB 78362 مكتب الخدمات والتحر�ات التجار�ة

( ي القس�سال�اس نصر   )ELLIS SPORTLAND  78619 RR146949151LB 
 RR144591233LB 80164 اوول فود

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 المالیةوزارة 
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR146946291LB 81501 مؤسسة محسن فواز التجار�ة
 RR146950248LB 83789 حسین حیدر

 RR144585198LB 86665 شركة ابناء عبده �طرس كرم
 RR144581443LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR144590683LB 105012 حاد للتجارة والصناعةشركة االت
 RR146949196LB 105241 شركة ارغا غروب ش.م.ل

 RR144590771LB 108938 اصناف حسیني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م
 RR144584351LB 111936 توب مان

 RR144584405LB 117264 خالد علي السعدي
 RR144584436LB 123265 مؤسسة كولد ستار التجار�ة

 RR144590198LB 123579 حداد ش.م.م
 RR144589362LB 123791 شركة لی�انیز فیدنغ س�ستم ش.م.ل
 RR146946359LB 132204 )2مؤسسة علي شعیتو التجار�ة (ف

 RR146946362LB 132344 شركة مد�مكس ش.م.م
 RR146950251LB 155128 محالت سوالي غر��ة التجار�ة

 RR144580655LB 158201 محل ف�صل القعسماني
 RR146946668LB 158328 محطة نهر ابراه�م

 RR146949205LB 166568 غسان زرد ابو جودة
 RR144585989LB 185342 مؤسسة عاصي اخوان

 RR144585958LB 187164 محمد حسیب حلمي شع�ان
 RR144589946LB 188406 معرض ب�ار ال�طحاني

 RR144585895LB 189460 شركة جنادري للمجوهرات ش.م.م
 RR144585887LB 189541 هزاع فر�ز حمادة

 RR144585842LB 194797 فرع ثاني -ال�اس عبدهللا ابراه�م 
 INFORMA 198439 RR146949219LBانفورما 

 RR146948947LB 208242 الشركة المز�ار�ة لتعبئة الم�اه
 RR144585652LB 210484 شركة اكوا دیزاین (ش.م.م)

 RR144585578LB 216012 ب ش م مشركة رافكو 
 united travel center ltd 218345 RR144582510LBیونایتد ترافل سنتر ش.م.م.

 RR144589495LB 219407 �اخوس ترایدنغ
 RR144575289LB 221043 مؤسسة حنا ابراه�م للتجارة العامة
 RR144585462LB 221043 مؤسسة حنا ابراه�م للتجارة العامة

 RR144591091LB 221839 شون ( لی�انون) ش.م.مام.بي.فا
 RR144585459LB 221860 عازار اخوان للمجوهرات ش م م

 RR144581134LB 221922 القل�عات -محطة منار 
 RR144576412LB 221987 حرش ثابت -محطة سن الفیل 

 RR144585414LB 222645 شركة شد�اق للتعهدات ش.م.م
 RR144580828LB 222807 امبور�و مودا
 RR144582537LB 222807 امبور�و مودا

 RR144585326LB 223931 اندر�ه انطوان المیر
 RR144585309LB 224217 شركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.م

 RR144579263LB 225010 مؤسسة جورج ضو
 RR144585272LB 227424 مؤسسة النور للمحروقات ( فواز صب�ح )

 RR144588659LB 227424 روقات ( فواز صب�ح )مؤسسة النور للمح
 RR144582554LB 227491 مؤسسة الر��ع للتجارة العامة
 RR144588588LB 227491 مؤسسة الر��ع للتجارة العامة

2 



 RR144585241LB 229409 حسین علي حیدر -مؤسسة ام اس سي للتجارة العامة 
 RR144585096LB 230490 الشركة العالم�ة لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR144585082LB 230822 نیو بورك ف�فر
 RR144585065LB 231772 ال میزون دو بواسون ش.م.م

 RR144585017LB 235497 شركة الخدمات الصناع�ة المتخصصة ش.م.م
 COMTEK 236851 RR144589212LBكومتك ش.م.م 
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