
  
                

  

 
 
 

 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

 RR159861949LB 12685 شركة حاوي اخوان للمقاوالت والتجارة

 ALUDEN 74788 RR155586971LBمؤسسة ولي الدین التجار�ة 

 RR159846164LB 221273 موون الیت میوز�ك ش.م.م

 RR159853219LB 221839 ام.بي.فاشون ( لی�انون) ش.م.م

 RR155598215LB 222310 شركة �اث سولوشنز ش.م.ل

 RR159845359LB 222807 امبور�و مودا

 RR155590052LB 226462 مطعم نابولیتان�ا لصاح�اها طوروس وجانو سیرانوس�ان

 RR159850362LB 227092 مشركة المنى للتجارة والمقاوالت والتور�دات ش.م.

 RR159845124LB 227491 مؤسسة الر��ع للتجارة العامة

 RR155595474LB 228322 شركة بروموالین ش.م.م

 RR159850376LB 228530 شركة �ارا للد�كور والهندسة الداخل�ة

 RR159851116LB 229474 احمد محمد حسن مخلص �ضائع مرخص

 RR155593028LB 229517 .م.ترانسبورت مانجمنت كوم�اني ش.م

 RR155594730LB 231263 شركة س�ماتك ش.م.م

 RR159845314LB 231768 شركة امیركان فوتو�ر اند ترایدنغ كوم�اني

 RR159845305LB 231772 ال میزون دو بواسون ش.م.م

 RR159848338LB 231772 ال میزون دو بواسون ش.م.م

 RR155594329LB 233205 هشركة زعتري فؤاد كمال الزعتري وشركا

 RR155588694LB 234904 دي بوكس ش.م.م

 ALPHA PLUS SYSTEM 235754 RR155597529LB (طارق عبد الحسن شقیر ) 

 KANADIL 236858 RR159853576LBقنادیل 

 RR155586150LB 237341 الشركة اللبنان�ة العر��ة االورو��ة ش.م.م

 RR155597387LB 240527 شركة اتش اندكو ش.م.م

 RR159849850LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR159849863LB 241110 فایز عبد الهادي عبد الرؤوف

 RR155588164LB 241881 مؤسسة شومان التجار�ة

 RR159858088LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوز�ع

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR155591251LB 242233 عبد الحمید حسن �غدادي

 RR155598691LB 242248 (لیز�ان جورج غیزولفي حداد ) اترنوس

 RR155597339LB 242328 شركة اور�نت ماركت للتجارة العامة

 RR159842644LB 242379 مؤسسة علي محمود فق�ه

 RR155592274LB 242647 فارم فود ل�متد ش.م.م

 RR155588178LB 242934 شركة ماغنا ش.م.م

 RR155597325LB 243065 غسان ابراه�م قاطرجي

 RR155587711LB 243191 مؤسسة هیثم الحجاوي للتجارة

 RR159846147LB 243227 شركة الر�ف لمواد البناء ش.م.م.

 RR155588181LB 243757 یوسف جان برهوش

 RR155591265LB 244711 مؤسسة الغدیر لتجارة الس�ارات لصاحبها ابراه�م حدرج

 RR155588972LB 245878 حسین قرانوح للتجارة العامة

 RR155597271LB 246151 د.ي.ر ش.م.م

 RR159845985LB 246370 د�سبر ( عید شكري حبیب)

 RR159849877LB 246883 احمد ق�الن سل�م ب�ه

 RR155594346LB 247072 فاعور غروب ( محمد علي فاعور )

 RR159849885LB 247779 بولس -ب  -م  -ج 

 RR159853593LB 248150 عواد )( ر��ع توفیق  TELEPتلب 

 RR155588195LB 251590 شركو امو�ال التجار�ة

 RR155588005LB 253363 شركة كروم�ان تر�دینغ

 RR159843052LB 254030 مارون كونستراكشن

 RR155587725LB 255891 اسماعیل نور الدین ابو حمدان

 RR155587209LB 256118 شركة مشاتل محفوظ اخوان ش.م.م

 RR155594831LB 256210 عامل كلیرم

 RR159850155LB 256518 شركة حبیب سنو وشركاه

 A.S.P.C 257053 RR155593575LBعق�قي سبیر �ارتس سنتر 

 RR155588204LB 257264 شركة بر�ص غروب للتجارة والصناعة واالستیراد والتصدیر

 RR159850172LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR155595616LB 263231 ال�ا�ا سو�ر سناك

 RR159853633LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

SAGACE 266524 RR155587230LB 

SAGACE 266524 RR155594893LB 

 RR159848718LB 266780 الشركة العالم�ة للشحن والتصدیر جواد وسیرمیني ش.م.م

 R N C Group Limited 266878 RR159848721LBمجموعة رنسي المحدودة 

 RR155594916LB 269192 را�ا لتأجیر الس�ارات ش.م.م

 RR159858180LB 271382 بنك انك ش.م.م.

 RR159848749LB 277989 شركة طوس اوفرسیز برستیج ش. م. م.

 RR155599241LB 283313 شركة نقل�ات الزهراء للشحن والتجارة

 RR159858216LB 291042 مؤسسة علي حرب التجار�ة

 RR159858220LB 292459 هز�مه للتجارة/عبد الكر�م حسین هز�مه

 RR155588028LB 292971 ضر�ر لصاحبها مصطفى ابراه�م ضر�ر

 RR159848491LB 293696 حامد عبد الكر�م شع�ان

 RR159853488LB 294374 شركة از�ر ش.م.م

 new trading establishments 295614 RR159861665LBنیو ترایدینغ استابلشمانت 

 RR159848783LB 295992 طو�ل كوم�اكت كارز ش.م.م

 RR159844733LB 296171 �اركود ش.م.م.

 RR159840688LB 298690 مصطفى فایز السوق�ة

 RR155593235LB 964561 ص�انات ش.م.م
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 Protek Furniture  1116144 RR159856572LB- حسن احمد الرمضان

 Hometek open zone 1116732 RR159856586LB- احمد محمد القدیر

 AL HOUDA INDUSTRIES 1190888 RR159856630LB- م�سر عبد الحمید المحمد

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR159856042LB 

 RR159862051LB 1792093 علي محمود حسین

 RR155596925LB 1928470 اول ستار موتورز

 RR155590976LB 1928755 اي اند اس یون�فورمز

 RR159855311LB 1929660 فبركا ش م ل

 RR155585959LB 1949211 شركة مطعم السلطان �اشا ش م م

 RR155592257LB 1953518 -توص�ة �س�طة  -جتوما اندكو 

 RR155599096LB 1957601 شركة مصاعد كي.جي. توص�ة �س�طة

 RR159859450LB 1957842 ولید اللهیب للتجارة العامة (ولید طعان اللهیب )

NEXT GENERATION ENGINEERING S.A.R.L 1958863 RR159857122LB 

 RR155596948LB 1959184 محمد عیتاني

 RR155596951LB 1963760 ت.س.م وك تراید

 RR159847686LB 1963881 دي سي غروب ش.م.م

 RR155590106LB 1966776 شركة النس�م لالستیراد والتصدیر ش م م

 RR155590123LB 1972545 وب اكس�سورس ش.م.مر�ستورانت كل

 RR159855395LB 1972545 ر�ستورانت كلوب اكس�سورس ش.م.م

 RR155599082LB 1980794 شركة النور مید�كال مهدي حسیني  م�الني وشر�كه

 BIG JACK 1989343 RR155598952LBشركة ب�غ جاك 

 RR159840572LB 1991210 شركة كر�ات�ك انتل ش.م.م.

 RR155596982LB 1991624 ركة س.س اي ش.م.م.ش

 ADVANCED AUTO SERVICE 2382198 RR159860223LB (رامي خلیل شم�ط) 

 RR159860271LB 2390146 جوسي یوسف عاصي

 RR155592892LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR155597634LB 2493669 أر.إي.بي غروب ش.م.م.

 RR159847831LB 2496299 شركة ام.ار للتجارة العامة ش.م.م

 RR159841856LB 2504626 فور سیزن اوتلت انبورت أند اكسبورت ش م م

 RR159840997LB 2516957 صیدل�ة وجدي ال�ستاني (نادین كافي ال�ستاني)

 RR159851527LB 2517099 شركة  اف ان بي ترایدنغ ش م م

 RR155592946LB 2520534 ع�اس علي للتجارة العامة

 RR155597625LB 2522753 ل�مان السعدياحمد س

 RR159852995LB 2522807 شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

 RR159843415LB 2526862 شركة سورسینغ برو ش م م

 RR159843429LB 2528864 شركة سبید تراید ش م م

 RR155587362LB 2534790 شركة مجذوب كونتراكتور ش.م.م

 RR155597603LB 2535271 جاك یوسف الحك�م

TJ ENTERTAINMENT SARL 2538145 RR159846221LB 

 RR159841079LB 2545527 سفن ستارز فور شوز اند ا�فنتس ش.م.م.

 RR159842803LB 2545527 سفن ستارز فور شوز اند ا�فنتس ش.م.م.

 RR155588425LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR155592115LB 2547873 فراس حتحوت

 RR159841184LB 2583423 ل حك�مكارو 

VODKAPLUS SARL 2588765 RR155591702LB 

 RR159860767LB 2602391 تابل روند ش.م.م

 RR155597577LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

 RR159842848LB 2607547 �ا�ارازو ش.م.م
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 RR159860798LB 2615050 مي زكائي الصلح

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 2618205 RR159860824LB 

 M & A PRINTING SERV  2621679 RR159842865LB توص�ة �س�طة

engineering 360 S.A.L 2629344 RR159860855LB 

 royal trading 2637248 RR159842896LBرو�ل ترایدنغ 

 RR159860988LB 2683857 نیو ادرس ش م م

IMAGE OVERDOSE S.A.R.L 2738462 RR159861073LB 

 RR155591747LB 2747174 فور ترایدینغ ش.م.م. ن�غما

 RR155591778LB 2791248 مارك مرسیل كیروز

J Gate 2845141 شركة جابر للهندسة العالم�ة والتجارة ش.م.م RR155591804LB 

Cesar 2879698 RR159842511LB 

 RR159861215LB 2880067 ادمون نرس�س افاك�ان

 RR155591923LB 2938462 سعاد سعید نج�م

 RR159849554LB 2956901 جوانا ال�اس سعاده

 RR159842573LB 2959426 شركة علي عبدهللا و شركاه

 RR155588748LB 2980288 حسان سل�مان

 RR155588782LB 2980290 �عقوب جروج

 RR155592155LB 3009041 ع�اس احمد فحص

 RR159842539LB 3127067 مصطفى عزت حموي 
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