
  
                

  

 
 
 

 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

 RR155580850LB 228 شركة كیتن للتجارة ش.م.م

 RR159850858LB 350 شركة مطاعم بر�ر ش.م.م

 RR155594615LB 527 شركة هشام نصولي وشركاه ش.م.م

 RR159840127LB 1678 للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)شركة انسر�ان 

 RR155589845LB 1795 شركة الستراكال ش.م.م

 RR159847479LB 2322 مكتب الدراسات التقن�ة والتنفیذ والتنسیق "بیتك"

 RR159848528LB 2524 شركة جمال ومكا�ال نجار للتجارة العامة ش.م.م

 RR159840175LB 2987 شركة رووت الهندس�ة ش.م.ل

 RR159849925LB 3274 -مترا -الشركة الم�كان�ك�ة للهندسة والتجارة 

 RR155597798LB 3489 شركة كلوك ش.م.م

 RR155589540LB 4704 جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR159850800LB 4733 شركة احمد الكجك وشركاه ش.م.م

 RR159850813LB 5145 مشركة التنم�ة والهندسة للكهر�اء والم�كان�ك ش.م.

 SOUNDS AND LIGHTS 5949 RR155593685LBسوندز اند الیتز 

 RR155591129LB 6753 شركة غالسبرو ش.م.ل

 RR155593663LB 7314 شركة بولي تراست ش.م.م

 RR155595845LB 8132 شركة الكترون�ك سا�الیز ش.م.م

 RR159848545LB 8168 شركة بزنس انفستمنت غروب ش.م.م

 RR159849789LB 8227 انتر�روداكتس ش.م.م

 RR155589916LB 8240 شركة دي سي الكترون�كس ش.م.م

 RR155595854LB 8240 شركة دي سي الكترون�كس ش.م.م

 RR155589920LB 8745 م�شرون ش.م.م

 RR159847522LB 9070 شركة رو�ان ش.م.م

 RR155591132LB 9275 الشركة اللبنان�ة للمحروقات والز�وت ش.م.م

 RR155591146LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR155589933LB 9902 ج�ماكو ش.م.ل -جنرال ماشینر�ز كوم�اني 

 RR155596333LB 10127 شركة الس�ارات المستوردة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR155591375LB 10144 هایدروت�ك -شركة اعمال الم�اه والتلوث المتخصصة 

 RR155596364LB 10250 مكومبیوكارد ش.م.

 RR159852757LB 10337 كولور�س ش.م.م

 RR159847902LB 10350 شركة زعرور لي س�م ش.م.ل

 RR159840250LB 10477 ماغرا انترناسیونال

 RR159850932LB 10946 المهندس رو�یر �اسیل وشركاه -شركة الكتروم�كان�ك للصناعة 

 RR155596435LB 11093 برومارك ش.م.م

 RR155591163LB 11139 م�كال �ارتنرز میدل ا�ست ش.م.لك

 RR155596466LB 11339 الشركة اللبنان�ة لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR155596470LB 11424 طبیلي غروب ش.م.ل

 RR155591177LB 11479 هولز فورم ش.م.م

 RR155596483LB 11479 هولز فورم ش.م.م

 RR155591185LB 12290 شركة فلیر ش.م.م

 RR155589995LB 12685 شركة حاوي اخوان للمقاوالت والتجارة

 RR159848094LB 12792 شركة اید�ا ش.م.م

 RR155597838LB 12811 ستار غروب ش.م.م

 RR159852814LB 13044 شركة خلیل للتجارة والصناعة

 RR155578290LB 14957 صیدل�ة فرح (رلى احمد سل�مان)

 RR159857533LB 17026 مؤسسة مناع

 RR155591203LB 18030 محطة خوري للمحروقات / تجارة عقارات

 RR155595868LB 21655 صیدل�ة فغالي

 RR155586910LB 36885 مؤسسة صالح الدین مسالخي

 RR159857048LB 41208 مادونا فكتور ناهض

 RR159849713LB 41299 احمد عبد القادر قمر الدین

 RR159850950LB 46044 غر�ن الند

 RR159850314LB 46728 مؤسسة شقرا لاللمینیوم

 RR159852845LB 47268 كلینز غروب ش.م.ل

 RR159848620LB 51028 مؤسسة �ارا لتأجیر الس�ارات

 RR159851080LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR159846990LB 59020 كاف دي برنس

 RR159848633LB 62023 مؤسسة وفیق فواز التجار�ة

 RR159846938LB 62077 مؤسسة عدنان مومنه التجار�ة

 RR155586954LB 62380 شركة ابو خلیل اخوان

 RR159846924LB 62868 مؤسسة سمیر خوري للتجارة

 RR155590392LB 63478 شركة الر��ع للتعهدات والتجارة

 RR159848647LB 63478 شركة الر��ع للتعهدات والتجارة

 RR155591217LB 65035 )1لتجار�ة(فمؤسسة منیر رضا ا

 RR159843962LB 71646 الحذاء الجدید

 RR159848655LB 73096 محطات ورثة فارس االشقر

 RR159846884LB 74410 شركة فرحات وابو رزق التجار�ة

 RR155593120LB 75357 انطوانیت عبد االحد ع�سى

 RR159846875LB 77456 شركة كر�د�ه دو لوفان ش.م.ل

 RR155598612LB 79069 االعتماد والتجارة

 RR155592711LB 80977 بي انترناسیونال -اف 

 RR155597957LB 82004 شركة اینفورم�شن س�ستمز

 RR159848664LB 83497 نارزكو �الست

 RR159850994LB 85103 شركة تراست كوم�اني

 RR155586999LB 86666 شركة بواري للتجارة والصناعة
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 RR159848704LB 86685 وغندور للصناعة شركة سنو

 RR159847258LB 86816 الشركة اللبنان�ة للورق وال�الست�ك

 RR159843503LB 88118 مؤسسة محمد عبد الرحمن كن�عو

 RR159851703LB 88895 سو�ر �الست

 RR159848240LB 95048 شركة تر�ل اس

 RR159851734LB 95048 شركة تر�ل اس

 CEDAR STUDIO S.A.R.L 96844 RR159847275LBم.م ستودیو االرز ش.

 RR159847289LB 96954 سعید امین بو غنام

 RR159842689LB 97016 الشركة العالم�ه المتحدة للورق ش.م.م

 RR159845518LB 97437 مجموعة القاضي الدول�ة موند�ال مود ش.م.م

 RR159845521LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR159840351LB 97724 الكشكول ش.م.مشركة 

 RR159845549LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR159845552LB 98312 ام اف ان فورمنغ اندستر�ز ل�انون ش.م.م

 RR155599215LB 99588 شركة كومو�ر ش.م.م.

 RR159845416LB 99853 محالت غر��ة

 RR155596109LB 101042 شركة ابناء الحاج محمد حسن بركه

 RR159840379LB 101154 شركة اوالد فر�د عبد النور

 RR155596126LB 102207 شركة البیر القارح وشركاه ش.م.م

 RR159852522LB 102407 سیدر المینات ش.م.ل

 RR159853032LB 106562 مؤسسة محمود خر�س

 RR159853046LB 106840 شركة �ا�ا ت�میو بولي اخوان

 RR155594672LB 108934 يواسكان اغوب قلیج

 RR155599666LB 109087 كوزمو �الست ش.م.ل

 RR159850668LB 110506 ادوار وشركاه

MEDIA D.D 110735 RR155592098LB 

 RR155590477LB 115765 رو�ار وع�اس وشر�ل مطر

 RR155597974LB 116246 خلیل محمد ظاهر

 RR159850138LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR155597988LB 123502 للبناني المراض الثدي ش.م.لالمركز ا

 RR159852160LB 123852 ال . اي . غروب ش.م.م

 RR155599710LB 126194 شركة خالد ع�اس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR159848426LB 131354 میدا�ست فوود اكسبورت

 RR155590494LB 131922 شركة ستیل اكو�ب ش.م.م

 RR155598192LB 142454 مؤسسة سیركل كي

 RR159857808LB 147031 شركة المدینة للتمو�ن ش.م.م

 RR155599737LB 147959 نوفوت�ه -سمیر جورج خ�اط 

 RR159852173LB 149750 هاكوب جامج�ان وشركاه

 RR159852187LB 154299 شركة ز�اتو اكي ش.م.م

 RR155590517LB 155745 حسن علي صادق

 RR155596069LB 158025 لمالحةوكالة بدري فر�حة ل

 RR155589160LB 161546 مؤسسة فخر حاتم الكالسي للتجارة والتعهدات

 RR159850036LB 162679 مؤسسة فادي جورج الحسیني

 RR159852111LB 164686 مؤسسة یوسف جحى للمو�یل�ا والد�كور

 RR155599768LB 165107 شركة غران�الب ش.م.ل

 RR155598674LB 169158 صان�ا مارون یونس

 RR159852142LB 172440 صیدل�ة الحال

 RR159852156LB 174782 ش.م.م  4شركة ب . ا . 

3 



 RR155598484LB 176262 )1مؤسسة محمد حسین حسین (ف

 RR159855855LB 183220 مط�عة ومعمل علب كرتون یوسف ب�ضون 

 RR159850433LB 185100 مید ا�ست شبینغ كوم�اني ش.م.م

 RR159849744LB 185298 د حبیب الخوري م�ال

 RR159850455LB 185472 ال�اس مخایل بولس بولس

 RR155599799LB 186542 زونا اكسبورت

 RR159850464LB 187390 شركة حسان بدر الدین خلیل وشركاه

 RR155598436LB 189460 شركة جنادري للمجوهرات ش.م.م

 RR159850481LB 190483 محطة محروقات ( امال غطاس )

 RR159848806LB 193877 عبد الرزاق احمد المنیر-هوم الند

 BUSCA SAL 195493 RR159852598LBشركة بوسكا ش.م.ل 

RAG TIME 196469 RR159850504LB 

 RR159852607LB 197492 ثر�ات بداح

 RR159850518LB 197671 وایت اند وایت ش.م.م

 RR159852615LB 199255 مش.م.-یونایتد جروب-المجموعة المتحدة 

 RR155592760LB 200247 شركة ب.ا شیبینغ كوم�اني ش.م.م

 RR159850243LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR159852641LB 203068 مؤسسة حجازي للتجارة العامة

BACH-SNACKS 206251 RR159850257LB 

 RR155585579LB 206339 ارام مكردیج ك�الج�ان

 RR155590914LB 206520 العسیلي للتجارة العامةشركة 

 RR155587155LB 210729 ابراه�م سعید صالح

 RR159850331LB 212543 محروقات -وسام الحش�مي 

 RR155593717LB 212758 شركة أمیلتون ش.م.ل.

 RR159843021LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائ�ة

 RR159851460LB 215433 برونتي آرت كالیري ش.م.م.
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