
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157754394LB 1100926 احمد هو�ان المحمود

 RR157747915LB 1103292 كعدي وشركاه ش.م.م

 RR157752521LB 1110666 حیدر محمد سلهب

 Protek Furniture  1116144 RR157755050LB - حسن احمد الرمضان

 Laluna Toys 1116146 RR157752518LB محمد عبو الع�سى

 Saratex Middle East  1117016 RR157754655LB - حسین احمد الرمضان

�اسر د�اب الع�سى-  Neo Techno Sky 1117217 RR157751217LB 

عالء الدین ر��ع الخلف-  Roxana Trading Import Export 1117503 RR157752504LB 

 RR157752495LB 1133257 احمد عدنان المحمود

محمد حسین الثاني-  Mad Bag Trading 1149686 RR157753297LB 

سعود رمتان الجلیل-  SCORPICA BAGS 1150912 RR157755885LB 

 Global Business  1151724 RR157753323LB - صالح علي الشوكان

 RR157753337LB 1168843 فة للتجارةشركة عواضة و خل�

 RR157757197LB 1176619 0شركة الترك و حسین للتجارة ت

حو�جه شاهر العلي-  Wooden Century co 1189494 RR157755899LB 

 Children Land  1192409 RR157747827LB - رمضان حسن الخلف

 RAFIF’S CAR  1195756 RR157753345LB - محمد مفضي حمود

 AMFA GROUPE 1253586 RR157758100LBكة امفا غروب  شر 

 RR157752464LB 1258266 ابتسام حسین الخطیب

 RR157752420LB 1301178 محمد حسین الرحال

 LUXURY TEXTILE CO 1320311 RR157753371LB (صدام هادي دلف�ه) 

 RR157757943LB 1327623 شركة التمام للتجارة (ایبو والدر�ني ود�اب)

 RR157757206LB 1372106 جوز�ف مارون نجم

 RR157752040LB 1373501 هالل عمر ز�ن الدین

 RR157747756LB 1381349 فاطمة احمد كر�م

 RR157755752LB 1428202 حسان علي العبد هللا

 RR157756571LB 1447092 مؤسسة نبیل دخیل الشامي التجار�ة (نبیل دخیل الشامي)

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR157757930LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR157756585LB 1466144 محمود علي سبلیني

 RR157750698LB 1471636 المخازن الجدیدة للتسو�ق ش.م.م

AES-LIBAN SAL OFFSHORE 1495575 RR157750684LB 

 RR157748632LB 1528870 محمد فاروق الكردي

 RR157756191LB 1620001 یوسف حسن العیوش

 RR157754788LB 1626940 انطوان القزي 

 RR157750914LB 1634193 شركة فارما ماب ش.م.م

 picodente sarl 1733738 RR157750653LBب�كودنتي ش.م.م  

 RR157750874LB 1779842 احمد محمود بدرة

 RR157756007LB 1791752 س�مون اوهان�س اوهان�ان

 RR157750857LB 1791892 ابراه�م الحسین الحمد

 RR157751319LB 1792038 عمر حاجم االسماعیل

 RR157752331LB 1792093 علي محمود حسین

 RR157752345LB 1792660 محمود خ�اص العلیوي 

 RR157756024LB 1792667 حمد خلیف العبدهللا

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR157751954LBشركة دودو كونفاكشن 

FURETTI S A R L 1861940 RR157751490LB 

 RR157751384LB 1922343 ال سیر�ن بیوتي اند س�ا ش م م

 RR157751469LB 1926091 غولدن و�نغز ش م م

 RR157752022LB 1930571 ا�م�كس ش.م.م.

 RR157751441LB 2014255 جاي آر مار�ل أند غرانیت ش.م.م.

 RR157751367LB 2110008 فادي جرجي لطوف

 RR157755369LB 2160729 س لبنان (سي.اي)ش.م.ل.كل�مز اكسبر 

 RR157750993LB 2227707 شوكوال �التینوم ش م م

 RR157752226LB 2228950 �الل ونضال الجردي

 RR157751000LB 2388272 شركة ثري وایز دانكیز ش م ل ث و د

 RR157752946LB 2441156 جوزف جورج العیراني

 RR157752190LB 2441216 نو�ل الحك�م

 RR157752932LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR157756069LB 2779497 محمد مصطفى ابو ز�نب

 RR157748822LB 2781205 عماد جابر

 RR157751101LB 2858235 �كفورد ش.م.ل

 RR157750790LB 2893124 جناح وفیق سعید

 RR157752138LB 2896130 وهیب فارس سعید

 RR157751115LB 2939030 الردعي للتجارة

 RR157757965LB 3071405 علي محمد حمود
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