
  
                

  

 
 
 

 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

 RR159843106LB 301261 سهرات ش.م.ل.

 RR159853528LB 303123 �اور كلینغ سرف�سز

 RR155595491LB 305399 شركة دار المهندسین للتصم�م واالستشارات ش.م.م

 RR159846411LB 305817 ة بروفاسیونال مید�ا ش.م.مشرك

 RR155594385LB 305909 مؤسسة ركین التجار�ة ( محمد جمیل ركین )

 RR159850098LB 305943 فیلیب سامي صلی�ا

 Tech Universe SARL 306070 RR159840657LBتك یون�فرس ش.م.م.

 Tech Universe SARL 306070 RR159855625LBتك یون�فرس ش.م.م.

 RR159848085LB 311345 ر�نه مور�س بو موسى

 RR159842508LB 312123 بیروت ش.م.م. -الخلیج للمال�س 

 RR159844027LB 313511 مؤسسة جورج كش�ش�ان التجار�ة ( جورج ماردیروس كش�ش�ان )

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR159840918LB�انو �الس ش.م.م 

 RR159845464LB 316116 ال�اس طانیوس دم�ان )امبیر للتجارة العامة ( 

 RR155589037LB 332349 شركة فر�ش فود د�ستر�بیوترز ش.م.م

 RR159856087LB 338955 رشید عبد هللا

 RR159845478LB 343657 شادي محمد دیب

)دي فنشي ( كر�ستین ب�ار الجمل   D. Vintchi 368875 RR159845946LB 

 RR159858471LB 376362 رناسیونال ش.م.مترانس لینك تیل�كوم انت

 RR159856095LB 378621 مؤسسة خاتون التجار�ة ( فاطمه محمد خاتون )

 WATER WORLD S.A.L 449069 RR159856113LBشركة ووتر وورد ش.م.ل  

 RR155591282LB 451365 شركة ام ام ام ش.م.م

 RR159849639LB 452863 الشركة اللبنان�ة للصناعة والتجارة ش.م.ل

 RR155591305LB 457836 مارون ال�اس امین

 RR159845915LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان ال�اس ملحم سمعان )

 RR159843123LB 506812 مصطفى الناطور-شركة كارني 

 RR155597461LB 507199 شركة فیدلیتي كور�ور�شن انترناشیونال هولدنغ ش.م.ل

 RR159857343LB 513817 سیتي سنتر ش.م.لالكترو 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR155597489LB 532333 شركة ف�اض ش.م.م

 RR155588283LB 537192 �شار علي جمیل

 RR155593371LB 544505 یوسف ال�اس طعمه

 RR155597492LB 549471 محمد ابراه�م ال�غدادي

 RR155593460LB 549532 شركة عمون ترایدینغ كوم�اني ش.م.م

 RR155597515LB 553721 تحاد التجاري ش.م.مشركة اال

PROPET 555875 RR159843145LB 

 RR155592787LB 564753 مؤسسة صلی�ا للط�اعة (ناجي نقوال صلی�ا)

 RR159842088LB 569298 علي محي الدین بوجي

 RR159852068LB 572651 محالت فیلیب سعد التجار�ة

 RR155596506LB 574597 نور انترتینمنت ش.م.ل

 RR159855930LB 575283 خالد محمد المحمد

 RR159841198LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 RR155596523LB 582514 مؤسسة المحمود التجار�ة

 RR159855943LB 582969 طالل محمد الط�ش

 RR159841082LB 584459 رشید رشید یز�ك كرم

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR155596545LBكیز رانتي كار ش.م.م 

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR159848196LBكیز رانتي كار ش.م.م 

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR159847045LBشركة كو�ن ش.م.م 

 RR155596568LB 598637 محمود محمد لطفي فق�ه

 RR155596585LB 605202 شركة المنتجات الطب�ع�ة ش.م.م

 RR159841215LB 612409 ین ش.م.م.نیو ترانسبورت ال

 RR159848430LB 617678 روج�ه م�شال یني

 RR159855957LB 620365 المتحدة لل�الست�ك (كمیل ابراه�م اجر�س)

 RR159851592LB 622175 مؤسسة انور حمود مكارم

 RR159856201LB 629179 شركة هارتز فود ش.م.م

 RR159841096LB 633863 اوتو موتیف فرا نشایز�نغ ش.م.ل

 RR159858658LB 633863 اوتو موتیف فرا نشایز�نغ ش.م.ل

 RR159855838LB 655394 ف�صل ابراه�م الحسن

 RR159855841LB 656277 عبد القادر محمد المس�ح العلي

 RR155583391LB 657125 ج�ال لبنان لالنتاج البلدي

 RR155599961LB 663788 روالن جوزف فغالي

 RR159856935LB 665334 ای�كو ش.م.م-لمتحدة لشركة الشرق للمشار�ع النفط�ة المجموعة ا

 RR159851615LB 684025 شركة رو�ال �اكج ش.م.م

 RR159856250LB 687539 محمود مح�سن الطعمه

 RR159841224LB 688336 مؤسسة ال�اس جرجي راضي

 RR159856263LB 715862 مؤسسة السید رضا التجار�ة (رضا كامل السید رضا هاشم)

 RR159846323LB 716436 شركة حانیوز التجار�ة ش.م.م

 RR159851629LB 730534 انطوان خلیل غم�ض

 RR159841272LB 740835 سمارت سولیوشینـز

 RR159856277LB 744199 وائل محمد مرعبي

 RR155589244LB 756938 عبدو �طرس كمید

 RR159844866LB 759248 حسن محمد منذر لب�ع المحروقات والمازوتمؤسسة 

 RR159848871LB 771673 فرادكو

 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR155596656LBشركة اس ار ب ش.م.ل 

 RR159847139LB 777535 مؤسسة وان فور اول (مصطفى ابراه�م استیت�ه)

 ARCHI-ZONE 792027 RR159846779LBاركي زون 

 RR155591319LB 797310 سن سامي حاجح
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 N-J 813494 RR159848854LB (نبیل نایف الجوهري ) 

 FARAH AUTO 813963 RR159848845LB 

 RR155593195LB 818447 شركة ز�للیوني ش.م.م

R.H FASHION 822067 RR159841290LB 

 RR159848956LB 824845 شركة اخشاب العالم ش.م.م

 RR159856303LB 824915 حسن محمد قصی�اني

 RR159847394LB 831669 شركة عبود غروب ش.م.م

 Themeliosi s.a 835541 RR159848973LB -فرع لبنان-ثمیلیوسي ش.م 

THE LIVING ROOM SARL 839423 RR159848995LB 

 RR155595633LB 866140 انكور انتر�رایز ش.م.ل

 RR159852363LB 870121 شركة االتصاالت والتجارة العالم�ة ش.م.م

 RR159856325LB 874568 الوطن�ة للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR155589289LB 875724 موسى ل�شع فضول وشركاؤه -شركة القناعة 

 RR159849024LB 894776 شركة فرح لتعهدات الهندسة والم�كان�ك ش.م.م

 RR159843809LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR159856334LB 903006 علي حسن الحسن

 RR155593218LB 918410 ر��ع احمد ز�ن

 RR159843199LB 923526 شركة میداس لالستیراد والتصدیر ش.م.ل

 Winchester 923631 RR159851875LB- محمد عدنان ق�اني

 RR155593544LB 929943 شركة المدى للكومبیوتر ش.م.م

 RR155598997LB 944595 مؤسسة التطور(لصاحبها عبد موسى فران)

 RR159846513LB 971337 �اسیل م�كان�كال كونتركتنغ ش.م.م

 RR159845447LB 981886 جوزف حبیب طر��ه

 RR155596894LB 1733968 شركة نات كراكر ش.م.م

 RR155596775LB 1734169 شركة عودي و عبد الوهاب التجار�ة (اخالص الدلوحي و شركاؤها)

 RR155587685LB 1735422 شركة فرست لینك ش.م.م

 RR159852425LB 1736699 فیتال هیلت كار ش.م.م

 RR159852434LB 1740461 میراي توما جزراوي 

 RR159844375LB 1741450 حسین علي قطا�ا

 RR155595770LB 1744343 فن�س�س ش.م.ل

Dima Care s.a.r.l 1750591 RR155589730LB 

 RR159852448LB 1751526 شركة نیو الند ش.م.م.

 RR159854885LB 1758056 شركة اول تر�د ش.م.م

 RR155599198LB 1764524 مدیو �الست ش.م.م

 RR159855033LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR159852451LBشركة راینا غروب ش.م.م. 

 AKSA  international   1771675 RR159852862LB عق�قي وصالح

 RR159852876LB 1772037 ر غروب ش.م.م

 RR155589743LB 1779452 شركة جنان ناصر للس�احة والسفر 

 RR159857860LB 1791744 غسان عمر حمد

 RR159861382LB 1791892 ابراه�م الحسین الحمد

 RR159861396LB 1792038 عمر حاجم االسماعیل

 RR159857555LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR159861405LB 1792112 اجني نصر صفیر

 RR159847584LB 1792660 محمود خ�اص العلیوي 

 RR159861419LB 1792667 حمد خلیف العبدهللا

 RR159847598LB 1795439 تر�بل ت ش.م.م.

 RR155598935LB 1795976 عنید للصناعة والتجارة ش.م.م.
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 RR159844407LB 1798870 قاوالت ش.م.م.شركة فارمان انترناشیونال للتجارة العامة والم

 RR159847607LB 1813933 بترا للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR159847615LB 1814506 مؤسسة اوتوتور�نو التجار�ة(حسن عبد هللا خلیل)

 RR159847624LB 1819215 شركة ط.ب للتجارة ش.م.م.

 RR155599153LB 1820348 یون�فرس ش.م.م.

 RR155595797LB 1821992 ش.م.مشركة بروكسیوم 

 RR159851779LB 1829732 شركة سیتس للم�اه والبیئة ش.م.م

 RR159854965LB 1838401 حنان برغلي

 RR159848514LB 1839703 سعید نعمة هللا سعید

 RR155587977LB 1849076 النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)

 RR155587827LB 1853163 جة )مؤسسة ط�اجة للتجارة  ( محمود حسن ط�ا

 RR155587932LB 1858980 وسام علي �حلق

 RR159847638LB 1859101 شركة عنتبلي للتجارة

 RR159854996LB 1859101 شركة عنتبلي للتجارة

 RR155596792LB 1861839 انغام للسهر ش م م

 RR155590361LB 1862854 قاسم عمر الصمد

 RR159855002LB 1866348 فان هاوس ش م ل

 RR159855197LB 1869886 شركة كن�ار للتجارة

GTA  IMP EXP 1880835 RR155587835LB 

 RR155599140LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

 RR159855268LB 1910175 رو�یر فؤاد شمعون 

 RR159855271LB 1921494 معرض سرك�س وشركاه ش.م.م

 RR159851924LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR155599119LB 1925973 كومبیوتر داتا س�ستم كوم�اني س دي اس ش م م
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