
  
                

  

 
 

 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 ق�مة المضافة, ال

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

 RR155591322LB 1007837 مؤسسة المختار للتجارة العامة لصاحبها محمد مصطفى د�اب

 RCH ACCESSORIES 1012364 RR155594482LB ش.م.م

 RR159855869LB 1018374 ناصر جناع عید

 RR155591336LB 1021863 میل بوتاي ش.م.ل

 RR159855886LB 1027018 شركة محمد ابراه�م جواد و شركاه

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR159844870LBمارمو غران ش.م.م 

 RR155599992LB 1044795 نبیل محمد فاروق زو�ا -مؤسسة نبیل زو�ا للتجارة العامة 

 RR159853298LB 1044833 .م.مشركة االغراندي ش

Supplies Only -1050069 غالب ع�سى جلول RR159840541LB 

 RR159856396LB 1051844 شركة السراي

 international wearco- vally 1072267 RR159844883LBمحمد حسن الجابر 

 SEEDS S.A.R.L 1076163 RR159843596LBسیدز ش.م.م  

 RR159846748LB 1083196 یل ص�حي صالحه)مؤسسة موالن التجار�ة (خل

 RR159857737LB 1084822 جوزف انطوان اده- TWINSتو�نز 

 RR159856541LB 1087943 مؤسسة جمال سعید حمادة للتجارة العامه

 LA VOIE ROMAINE SARL 1091285 RR155588323LBالفوا رومان ش.م.م  

 RR159855736LB 1092829 مصطفى سعید ابو غزالة-رن�م للس�ارات 

 RR159856569LB 1100934 رفعت احمد كلماني

حسین احمد الرمضان-  Saratex Middle East 1117016 RR159844923LB 

 EXPO PRO-BUSINES 1117083 RR159856590LB -احمد عبو الع�سى

عالء الدین ر��ع الخلف-  Roxana Trading Import Export 1117503 RR159844906LB 

 RR159847403LB 1126645 ر ومجذوب المتحدة ش.م.مشركة م

 RR155588337LB 1139201 شركة االعمال المتحدة ش م م

CREDIT FOR CARS 1145134 RR159841405LB 

عبد خضر المستت-  SUPER Baby Toys 1149725 RR159856820LB 

حمد رمتان الجلیل-  SWEET HOME FURNITURE 1150078 RR155591340LB 

ر ت�ان الحدید�شا-  BRIGHT STAR 1150958 RR155591353LB 

صالح علي الشوكان-  Global Business 1151724 RR159856609LB 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR159846734LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 WOTRACO 1154137 RR159841105LBووتراكو 

 RR159861436LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR159844945LB 1166182 شركة الفیدا انترناشونال ش م م

 RR159856833LB 1169805 بترولیوم كونسالتنغ فلتر�نغ اند ماینتنس كوم�اني ش.م.م

 RR159846120LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR159844061LB 1173940 جورج طانیوس سعادة-ج سعادة میتال 

 RR159841374LB 1180100 و�سكو ش.م.ل

 RR159856612LB 1180704 لینك وایز ش.م.م

احمد عبود عبد هللا الخلف-  MEGA Textile Industries 1189528 RR159844954LB 

 SILVER TOYS TRADERS 1189896 RR159844971LB -محمد خلف الحسن

 RR155589377LB 1190500 شركة اوكلید غروب ش.م.ل

عناد حمدان المهنا-  FIVE STAR GAMES 1192443 RR159843826LB 

 RR159841428LB 1192665 علي حسین ع�اس

 RR159861440LB 1193702 اس.ت اند ار كوم�اني ل�متد ش.م.م

 RR159853338LB 1196834 شركة ا�كوالین ش.م.م

 RR159841122LB 1206009 عالمه لصاحبها هاشم عبد الكر�م عالمه SWISS CARمؤسسة 

 RR155589394LB 1210138 اوتوز ترایدینغ  ش.م.م

 RR159851337LB 1216196 دمات (الخالد وشركاه)شركة العین للخ

 RR159851345LB 1220446 اكسبرس للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR159849996LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العر��ة للتنق�ط 

 H.M.N S.A.R.L S.A.R.L 1223948 RR159841462LBشركة 

 H.M.N S.A.R.L S.A.R.L 1223948 RR159859154LBشركة 

STY LIFE 1226410 ش.م.م RR159850212LB 

 RR159843256LB 1237999 انور احمد االبراه�م

 RR159851371LB 1260848 ستار ش.م.م.

FASHION BOX S.A.R.L 1271836 RR159851399LB 

 RR155599533LB 1278120 وكالة عدنان الستانبولي للتجارة

 RR155593045LB 1278583 شركة ر�ش ش.م.م

 RR159851408LB 1278685 طر�ف غ�اث ابو طوق الرفاعي-الرفاعي للتجارة 

 RR155598970LB 1290999 خضر علي الحاج حسین

 RR159851425LB 1295380 میرو كمبیوتر( مرفت محمد السروجي)

 RR155588819LB 1298552 شركة بیبیتو غروب  ش.م.م

 RR159854470LB 1310639 شركة أبو مرعي هوسبیتالیتي ش.م.ل 

 RR159846439LB 1322726 ت�م كمبیوتر (محمد حسن النعماني)

 RR159842595LB 1325987 شركة فول فیل ش.م.م

 RR159857065LB 1325987 شركة فول فیل ش.م.م

 RR159851181LB 1335649 تو�فور لی�انون ش.م.م

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR159841048LB 

 RR159851059LB 1340191 اوفرالند (مهدي عارف بو عساف)

 RR159851204LB 1343290 عائدة دیب رزق 

 RR159843260LB 1348940 یون�ما ش.م.م.

 RR159850623LB 1352682 اللبنان�ة للتجارة والخدمات

EXPO J.F.AUTO 1354646 RR159847448LB 

 RR155589451LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

)تجارة العامة (لصاحبتها موهانة كعورلل  MAK 1366263 RR155598135LB 

F&B s.a.r.l  - 1369626 اف اند بي ش.م.م RR159846442LB 

 RR159848015LB 1382141 شركة إیزون�كا ش.م.ل
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 RR159848593LB 1383902 الخالد التجار�ة

 RR159851252LB 1396144 ش�فت بو�نت ش.م.م.

 RR155589479LB 1402048 م.ماودیوت�ك غروب ش.

 RR159841652LB 1410479 اوتال موزار لصاحبها نسیب الر�س

 RR159847434LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR159854523LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR155591455LB 1424026 شركة انفنتي (رضوان الحسیني و شركاه)

 RR155592305LB 1424256 سام تر�دینغ ش.م.م

 RR159846986LB 1441559 شركة افر�كوم  ش.م.م

 RR159841683LB 1456703 غر�ن ش.م.م

 RR155596735LB 1461268 شركة فاب ش.م.ل

 RR159851306LB 1470072 نا�از ش.م.م.

 RR155599581LB 1482036 الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

 RR159854713LB 1482036 الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

 RR159840820LB 1488597 فولینغ ستار برودكشنز ش.م.م

 RR159840833LB 1489450 الخدمات واالستثمار ش.م.ل

 RR155589482LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR155589505LB 1504674 العر��ة االلمان�ة لتكنولوج�ا المخلفات البیئ�ة محمد محمود سید احمد مبروك و شركاه آجیت

 RR159848390LB 1504674 العر��ة االلمان�ة لتكنولوج�ا المخلفات البیئ�ة محمد محمود سید احمد مبروك و شركاه آجیت

 RR159852235LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR155587889LB 1524343 ل�انون ب�كیري اینف�ستمنت ش.م.م

 RR159852261LB 1528639 شركة ز�نة للتجارة و األنماء

 RR155588725LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نایف نصار)

 RR159852289LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نایف نصار)

 RR159852301LB 1584656 تا�ستنج ش.م.ل

 RR159851853LB 1590629 شركة ام ال كونتراكتینغ ش.م.م

 ( یلابراه�م محمد شه ) global auto cheheil 1593475 RR155589496LB 

 RR155587892LB 1594831 آ�ة ش.م.م.

 RR159852315LB 1597917 الموند بلومز ش.م.م

Energy Services Company E.S.C.SARL 1602714 RR159840762LB 

 RR159852329LB 1631757 شركة نیوز بوكس ش.م.م.

 RR159840745LB 1634193 شركة فارما ماب ش.م.م

 RR159851822LB 1636329 ماهر ابراه�م قاضي

 RR155598983LB 1637303 نبیل محمد العثمان

 RR155596761LB 1642004 ضفاف بیروت

 RR155589142LB 1648124 �الل خالد ابراه�م

 RR159852332LB 1663462 شركة ا�ست اندرز ش.م.م

 C.S.painting of decoration 1693243 RR159852346LBسي اس للدهان والد�كور 

 RR159852350LB 1694750 شركة سینو میتال ش.م.ل.

 RR159852385LB 1695501 شركة انل�میتد ست�شنري ش.م.م

 RR155580925LB 1700004 م ج وشار�ن لبنان ش.م.م 3

 RR155593487LB 1702833 تو�نز غروب حسین محمد الدیراني وشركاؤه ش.ت.ب

 RR155587915LB 1711723 (محمد علي عوض)عوض للدهانات

 RR155596038LB 1718037 مؤسسة االمیر للصناعة و التجارة (علي محمد خرو�ي)

 GM 1719211 RR159852403LB-شركة خالد مر�م و شركاه

 THREE METAL 1731364 RR159851796LBثري میتال 

 RR159854850LB 1732845 الشركة المتحدة للرخام ش.م.م

 RR159854863LB 1733866 . اس. ام كلنینغ سرفسیز ش.م.مام
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