
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157748337LB 2491 شركة سو�رة تا�م ش.م.م

 RR157748527LB 4686 شركة سیرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنب�ة)

 RR157749505LB 5698 شركة برودكت بروس�سینغ انترناشیونال ش.م.م

 RR157755491LB 10124 الشركة الدول�ة للشحن ال�حري (سیتوم) ش.م.ل

 RR159863145LB 10316 مجموعة الشرق االوسط للمستحضرات الطب�ة ش.م.م م�غافارم

 RR157749394LB 11819 دار میوزك للصحافة والط�اعة والنشر والتوز�ع ش.م.م

 RR157751340LB 13044 شركة خلیل للتجارة والصناعة

 RR157751336LB 17703 مؤسسة محمد دهیني للتجارة العامة

 RR157752362LB 65035 )1مؤسسة منیر رضا التجار�ة(ف

 RR157749377LB 72698 مؤسسة نصر للط�اعة

 RR157752107LB 76165 مؤسسة حیدر اخوان للصناعة والتجارة

 RR157755179LB 83726 شركة حرب وجمعة التجار�ة (ت)

 RR157755620LB 83789 حسین حیدر

 RR157748592LB 83902 مؤسسة التار�خ العر�ي

 RR157750066LB 90519 شركة مزهر للبناء

 RR157751985LB 100893 شركة سوناتا ش.م.ل

 RR157751999LB 110926 (توص�ة �س�طة) MULTI GROUPمالتي غروب 

 RR157753181LB 131735 موسسة �كداش للشحن وتخل�ص ال�ضائع

 RR157751659LB 142053 وائل مص�اح حلواني

 RR157751645LB 147959 نوفوت�ه -سمیر جورج خ�اط 

 RR157753178LB 157738 ز�اد �قظان

 RR157750123LB 166350 شركة الر�اشي التجار�ة

 RR157751591LB 167323 رمزي ابراه�م ناصیف

 RR157757033LB 175029 �سي)مؤسسة قب�سي للتجارة العامة(حسین عدنان قب

 RR157756449LB 181532 شركة مظلوم التجار�ة

 RR157755810LB 182560 علي حسین الطو�ل

 RR157751530LB 189986 مید�ا برو ش.م.ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 LCT 191208 RR157756948LBمركز تقن�ات المعلومات�ة الرائدة  

 RR157751852LB 195240 محطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري ال�اس كفوري 

 RR157757237LB 197204 االوزاعي-روج�ه حداد 

 RR157755430LB 211355 محمد محمود طبیخة

 RR157751818LB 218552 ز�نون مصطفى الحكم

 RR157749876LB 222105 شركة نار�مكو ش.م.م

 RR157748408LB 223141 مواد بناء -وسام الحش�مي 

 RR157756086LB 224217 ش.م.م شركة الزهران للزراعة والتجارة 

 RR157748805LB 230112 عصام زخ�ا نج�م

 RR157754726LB 235225 زنتا للس�احة والسفر ش.م.ل

 RR157748442LB 242167 خالد محمد مصلح

 RR157750335LB 243361 عبد الحك�م عبد القادر الحلو

 RR157750256LB 243764 اسود هولدینغ ش.م.ل. (شركة قا�ضة )

 RR157748005LB 243946 فورم�ال م

 RR157748306LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درو�ش

 RR157757135LB 247619 ا�اد ت�سیر دعبول

 RR157750287LB 248008 دامرجي لتاجیر الس�ارات

 RR157756320LB 252480 شركة كعدي للتجارة والتسلیف ش.م.م

 RR157753751LB 254805 ولید جورج ناصیف

 RR157753748LB 254826 سهیل ص�حي الدنا

 RR157748249LB 255351 احمد محمد عداس

 RR157753005LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR157748235LB 255702 ع�اس محمد الدر

 RR157753218LB 255723 موسى نایف ض�ا

 RR157750295LB 258717 مصطفى محمد مسلم

 RR157749964LB 265011 محمد ند�م شع�ان

 RR157754292LB 266252 سمیر جورج خ�اط

 Commercial Vision 267257 RR157749598LBكومرس�ال فیز�ون 

 RR157749981LB 267974 زكر�ا حسون 

 RR157754289LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 VIPER 274668 RR157752760LB ش.م.م

 RR157749624LB 277258 علي غالب الحاج ناصر

 RR157749831LB 283313 شركة نقل�ات الزهراء للشحن والتجارة

 RR157748181LB 294310 اورو فور ش.م.م

 RR157753986LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR157751883LB 304073 مكتب المهنس محمد یوسف ب�ضون 

 RR157749774LB 305909 مؤسسة ركین التجار�ة ( محمد جمیل ركین )

 RR157752739LB 306407 احمد سل�م محمد عدنان السعید

 RR157749669LB 307555 انطوانیت حنا فرعون 

 RR157750168LB 310464 مؤسسة قاسم مقداد التجار�ة ( قاسم محسن مقداد )

 RR157748133LB 311806 احمد عبد الجلیل غانم

 RR157750145LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR157754213LB 397333 غالب امین غالب

 RR157750596LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

REGALO SARL 494944 ر�غالو ش.م.م RR157750551LB 

 NATURE WATCH S.A.R.L 508188 RR157754173LBناتشور واتش ش.م.م 

 RR157749465LB 581357 محمد احمد الز�ن

 RR157750517LB 583202 مصطفى ناجي عیتاني وشر�كه-لوسانت�ه 
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 RR157748076LB 603954 شوقي اسعد صوا�ا

 RR157755602LB 605735 سابینو لصناعة وتجارة االحذ�ة

 RR157749482LB 612133 (نبیل ز�ن العابدین المهتار) VIEWمؤسسة 

 RR157756126LB 617678 روج�ه م�شال یني

 RR157750485LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR157751296LB 678068 خالدمحمود عدنان 

 RR157754329LB 692452 شركة غیدا ش.م.م

 RR157749329LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR157748014LB 746020 مؤسسة حنا بو یونس (حنا منصور بو یونس)

 RR157749332LB 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لب�ع المحروقات والمازوت

 RR157754346LB 774536 ش.م.ل اوف شور شركة الدرو�ش والمنى للتجارة

 RR157747977LB 794062 الشرق االوسط ش.م.م -شركة ا�ما جینج 

 RR157754111LB 797310 حسن سامي حاج

 RR157750477LB 865940 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR157750450LB 895040 ع�اس محمود منصور

 RR157752549LB 903006 علي حسن الحسن

 RR157750446LB 941618 قدوس مصطفى برادعيعبد ال

 RR157746203LB 971337 �اسیل م�كان�كال كونتركتنغ ش.م.م

 RR157755015LB 1009370 رمزي یوسف ف�صل

 RR157754690LB 1018492 ابراه�م علي ترش�شي

 international wearco- vally 1072267 RR157752478LBمحمد حسن الجابر 

 RR157750389LB 1087943 حمادة للتجارة العامه مؤسسة جمال سعید

 RR157755032LB 1092829 مصطفى سعید ابو غزالة-رن�م للس�ارات 
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