
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157740320LB 2749 بیروت كورس ش.م.ل

 RR157742135LB 2937 الشركة الشرق�ة للس�احة والسفر ش.م.م

 RR157745786LB 4704 جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR159862017LB 8983 سون ش.م.مشركة رو�ن

 RR159862025LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR157745525LB 93863 مؤسسة عبد هللا محمود نصر هللا التجار�ة

 RR157743900LB 99853 محالت غر��ة

 RR157743958LB 106562 مؤسسة محمود خر�س

 RR157745619LB 109241 مودرن غراف�ك د�ستر�بیوشن

 RR157746150LB 116246 محمد ظاهر خلیل

 RR159863131LB 123791 شركة لی�انیز فیدنغ س�ستم ش.م.ل

 RR157745931LB 126058 الشعلة غروب ش.م.م

 RR157743555LB 126127 معامل جمال حسني حوماني لصناعة المراجل البخار�ة

 RR157743326LB 197671 وایت اند وایت ش.م.م

 RR159857745LB 200698 �ان از�ات�ك ترافل

 RR157744091LB 214873 شركة العالم�ة للط�اعة الحدیثة ش م م

 RR159863233LB 222202 شركة ستار فاشن ش.م.م

 RR157745993LB 233473 شركة نابلیون ش.م.م

 RR157744851LB 242328 شركة اور�نت ماركت للتجارة العامة

 RENOBELLE SARL 245472 RR157740996LBشركة رنو�ال ش.م.م 

 RR157744919LB 246151 د.ي.ر ش.م.م

 INVOGUE 250546 RR157745640LBان فوغ 

 RR157742250LB 252054 شركة بترفلي ش.م.ل

 RR157741872LB 253246 روني رزق شندي

 RR157742127LB 261940 شركة راك ماین �اور ش.م.ل.

 bark up services 269188 RR157744074LBسل�م حنا الشدراوي 

 RR159861997LB 281483 مؤسسة جیزال ابراه�م التجار�ة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR157746129LB 400868 شركة دیرفیلیبوس�ان وشركائه ش.ت.ب

 RR157743754LB 421836 محمد سعید محمد سحلول

 I.M.P.D   470299 RR157746248LB ش.م.م

 RR157744675LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م

 RR157743935LB 582514 لمحمود التجار�ةمؤسسة ا

 RR159858635LB 596718 كوالتي سرف�سز نتورك ش.م.م

 RR157743961LB 598637 محمود محمد لطفي فق�ه

 RR157745361LB 605501 س�غما للتعهدات ش.م.م

 RR159863220LB 655070 شركة دن�ا للتجارة والبناء ش.م.ل

 RR159856246LB 679431 فیلیب الغاوي) (حنا MOTOR DIVISIONحنا الغاوي 

 RR157745145LB 704550 خلیل احمد ترش�ش

 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR157744644LBشركة اس ار ب ش.م.ل 

 ARCHI-ZONE 792027 RR157745401LBاركي زون 

 N-J 813494 RR157744627LB (نبیل نایف الجوهري ) 

 RR157746089LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

 RR159851884LB 853294 تكنولوجي ترایدینغ اند سرف�سز ش.م.م

 RR159858953LB 1156616 شركة كیو موتورز ش.م.ل

 RR157743096LB 1221936 انترناشیونال ش.م.ل اوف شور-بلدینغ اي تي 

ر)للتجارة العامة (لصاحبتها موهانة كعو   MAK 1366263 RR157743710LB 

 RR159851235LB 1392576 الدول�ة لالمداد والخدمات ش.م.م

 GALAXY AUTO 1783944 RR159859327LBغاالكسي أوتو 

 RR157743595LB 1824228 مؤسسة یوسف للتجارة العامة

 RR159859534LB 2013721 ش.م.ل 1ر�فا�فل 

 RR159855458LB 2027623 ترامیز�ني ش.م.ل

 RR159859579LB 2062566 دیر ش م مشركة الی�كا لالستیراد والتص

 RR159859596LB 2118973 عبد المجید احمد شیخ حسن

 RR159859605LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR159859622LB 2121942 فاشون اند ستراي غروب (اف اي جي ) ش م ل

 RR159857025LB 2125777 تكترونك كومبیوتر س�ستمز (طوني ر�مون الشد�اق)

 RR159857856LB 2126546 یر نعمهأحمد سم

 RR157743635LB 2140161 شركة ال ر�ن ش.م.م

 RR159859675LB 2145654 فال�ة سیرف�سز ش.م.م

 RR157743649LB 2151185 مؤسسة غاما للتجارة العامة

 RR159859698LB 2155881 لی�انهو ش.م.ل

 NEWS CROUP 2163565 RR159859741LB ش.م.م

 RR159859769LB 2166403 مكار�نا فود ش.م.

 RR159859790LB 2172243 شركة سي. كیر ش.م.م.

 RR159859809LB 2172555 شركة ر�تش �ا�ك ش.م.م.

 RR157743652LB 2207597 اوف ست د�فیجن ش م م

 RR157745327LB 2210972 -تجارة س�ارات  -ع�اس خضر حیدر أحمد 

 RR159859945LB 2213000 قرقفي ترایدینغ

 RR159859959LB 2214147 بو�نت یختینغ لی�انون ل�متد ش.م.م. بلو

 RR159859980LB 2216453 وس�م علي الج�م

 RR157745344LB 2237503 مؤسسة فؤاد ابراه�م الحجار

 RR157743683LB 2237511 -تجارة األل�سة  -مؤسسة ت�ا عبدو عواد 

 RR159860078LB 2243063 شركة كونسولید فاست موفینغ ش.م.ل (سي.اف.ام)

 RR157744732LB 2263357 اسامة معروف فاضل

TT 2264978 RR157743697LB 
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 RR159860135LB 2267003 شركة جاكي فود اند كایتر�نغ ش م ل

 RR159860170LB 2329165 بي اي ر�ل ستایت ش م ل

 RR159860308LB 2397603 شركة كالودز ش م م

 RR159860360LB 2409421 �اكون�ا ش م م

 RR159860444LB 2450508 براندز بوكس ش.م.م.

 RR159860492LB 2464918 صف�ه رضا خلیل

 RR159851589LB 2483760 حیدر للبناء واالعمار ش م م

 RR159860532LB 2491788 أح�ا غروب ش.م.ل

 RR159860617LB 2524775 ستراتینجي موتورز (برنار كبر�ال عید)

 RR159860625LB 2528347 ش.م.م. شركة اركان للخشاب والقشر

 RR159859976LB 2595736 لوكال فوود ش.م.ل

 RR159860807LB 2615054 عوني الكعكي

PARKING OPERATION SYSTEMS s.a.r.l 2620809 RR159860838LB 

 RR159860869LB 2629872 لوجستكس ش.م.ل

 RR159860926LB 2657722 شركة انوفا�شن انترتینمنت غروب ش.م.ل.

 RR159860943LB 2663119 رو�یر م�الد حنا

 RR159860991LB 2686940 اي تر�د ش.م.ل

 RR159861025LB 2695235 راني وفیق ابو الحسن

 RR157740007LB 2696300 بروفاشینال مید ش.م.م.

 RR159861039LB 2704864 ش م م  linksشركة 

 WMT TRADING 2836325 RR159861161LB (شر�ل طانیوس ابراه�م) 

 RR159861175LB 2837879 جو�ل حنا نّداف

 RR159861192LB 2864089 مور�س اسعد زرد

 SEL S.A.L 2985041 RR157740024LBسیل ش.م.ل. 
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