
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157745684LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR157752892LB 8947 سوكنال ش.م.م -الشركة الوطن�ة لاللمنیوم 

 RR157747685LB 11339 الستثمار والتجارة ش.م.مالشركة اللبنان�ة ل

 RR157755514LB 11996 بنتكس ش.م.م

 RR157756673LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR157752402LB 45373 شركة شكر للتجارة العامة

 RR159857927LB 75620 ارت كلوب

 RR157757360LB 77854 رنا سو�س كار

 RR157749575LB 79069 االعتماد والتجارة

 RR157755182LB 84381 ورثة رافي خشادور�ان

 RR157757395LB 96954 سعید امین بو غنام

 RR157746512LB 98312 ام اف ان فورمنغ اندستر�ز ل�انون ش.م.م

 RR157752075LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR157755854LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR157753734LB 106799 شركة كسورد�ال لالستیراد والتصدیر

 RR157755837LB 117264 خالد علي السعدي

 RR157752813LB 124596 مارون یوسف مهنا

 RR157751614LB 157440 شركة مهران عر��ان واوالده ش.م.م

 RR157757095LB 164893 مؤسسة الهدف للهندسة والمقاوالت (سمیر بو غنام )

 RR157751588LB 169679 روكو ستایل

 RR157755664LB 185358 شركة اي بیل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR157753133LB 187164 محمد حسیب حلمي شع�ان

 RR157756727LB 194797 فرع ثاني -ال�اس عبدهللا ابراه�م 

 RR157755236LB 195647 شركة عیتاني اخوان التجار�ة

 RR157755678LB 216582 عالم�ة ش.م.ممجموعة موزار ال

 RR157756775LB 221043 مؤسسة حنا ابراه�م للتجارة العامة

 RR157753059LB 241758 مصطفى محمد الجزار

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR157755443LB 242056 جرجس اسبر الحداد

 FASHION SPORT 246656 RR157748270LBفاشن سبور  

 RR157757679LB 250699 احمد مصطفى كن�فاتي

 RR157753235LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR157756316LB 253246 روني رزق شندي

 RR159844282LB 258450 شركة التخز�ن والتسو�ق

 A&M AUTO CENTER-LEBANON 259524 RR157756276LB (مصطفى موسى محمد علي) 

 RR157757104LB 265111 ( فاروق محمد قاضب�ة) ULTRA -الترا 

 RR157749995LB 270565 للبنان�ة السور�ة لب�ع ال�الت المستعملة(ز�اد حراق)المؤسسة ا

 RR157756259LB 275238 همبرسوم اكوب جن�اش�ان

 RR157740355LB 291398 شركة الجز�رة ب لص�اغة الذهب ش.م.م

 RR157752756LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

 RR157753685LB 295992 طو�ل كوم�اكت كارز ش.م.م

 RR157753650LB 297453 فرحان رفیق اسماعیل

 RR157754023LB 302706 أحمد مصطفى موسى

 RR157750018LB 304331 مالك محمد الع�سى

 RR157753561LB 314328 سلطان للتجارة

 RR157743944LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان ال�اس ملحم سمعان )

 RR157749519LB 469121 مغر�ل للهیدرول�ك ش.م.مشركة 

 RR157751923LB 582969 طالل محمد الط�ش

 RR157748059LB 620365 المتحدة لل�الست�ك (كمیل ابراه�م اجر�س)

 RR157752637LB 631816 شارلوت ترایدنغ ش.م.م

 AIIZ 654557 RR157752623LB (ند�م ادمون سل�مان) 

 RR157748031LB 655394 ف�صل ابراه�م الحسن

 RR157752610LB 656277 عبد القادر محمد المس�ح العلي

 RR157753915LB 673322 روني رامز ابو ع�اش

 RR157754068LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراع�ة التجار�ة

 RR157747985LB 789508 غالد�س جرجس ابي غصن - Bellagio�الجیو 

 RR157751265LB 821950 ال�اس طوني رزق 

 ZARAAN SARL 832819 RR157752597LBشركة زرعا ش.م.م 

 RR157757356LB 833993 عماد علي جابر

 RR157755315LB 898495 بروكس ش.م.م

 RR157753938LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR157758087LB 955043 ماغنا غلو�ال ش.م.م

 RR157747932LB 959515 كاراج عساف نع�م عطاهلل

 RR157753601LB 962812 س نظرت سانتور�انسرك�

 RR157757342LB 970841 عماد الدین عادل ارناؤط

 RR157753632LB 1028991 عزام عبد الرزاق قاسم

 RR157750401LB 1051844 شركة السراي

 TIGI MAGICCO 1072221 RR157752535LBخلیف مران الثري 

 RR157747929LB 1086604 كمال عبد السالم مرعب

 RR157753283LB 1096183 ند�م كر�م الحا�ك

احمد محمد القدیر-  Hometek open zone 1116732 RR157756850LB 

ابراه�م جدوع المحمد-  Home Textile 1116758 RR157755871LB 

 SUPER Baby Toys  1149725 RR157747892LB - عبد خضر المستت

 Emperors General Trading  1150084 RR157747889LB - مصلح ت�ان الحدید

 FUNNY BEE  1150783 RR157754641LB - محمد منسى الثاني

 RR157747875LB 1159387 حسین عبد علي حمود
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احمد عبود عبد هللا الخلف-  MEGA Textile Industries 1189528 RR157747858LB 

 SILVER TOYS TRADERS  1189896 RR157747844LB - محمد خلف الحسن

ناصر جاعد العلي-  Comfort Home 1190376 RR159856626LB 

عناد حمدان المهنا-  FIVE STAR GAMES 1192443 RR157747813LB 

 RR157747795LB 1225018 انتركو ش.م.م-المؤسسة العالم�ة للتجارة والصناعة 

 RR157755939LB 1263944 حسین علي الز�ن

 RR157751163LB 1343290 عائدة دیب رزق 

 RR157756355LB 1347384 خلیل قاسم ز�تون 

 MARITEXT  1359020 RR157747773LB - مار�ا ك�فورك منامشه �ان

 RR157754054LB 1379276 �سام سل�مان الحداد

 RR157756165LB 1500831 شركة جونیبر ش.م.م

 RR157747742LB 1510871 دمرج�ان غلو�ال (اوف شور)ش.م.ل

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR157748646LBاغرولوكس ش.م.ل (

 RR157748650LB 1733144 بدر الدین صالح سداح

 RR159859295LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

 RR157748663LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR157758569LB 1942980 المتحدة للس�ارات (محمود ع�اس كعكوش)

 RR157748677LB 1954551 شای�س ش.م.م.

 RR159859667LB 2142235 شركة كوتر�د كومبني ش.م.م

 RR157745335LB 2217165 مؤسسة ابراه�م احمد عبدهللا

 RR157743666LB 2227569 جورج ولید یونس بو یونس

 RR157743670LB 2237424 مؤسسة سعید لبیب مسرة

 RR157748748LB 2441207 حبیب حداد

 RR159860719LB 2562626 بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

 

3 




