
  
                

  

 
 
 

 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

 RR152926680LB 350 شركة مطاعم بر�ر ش.م.م

 RR152920979LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR152921974LB 2020 الشركة اللبنان�ة للمطاعم الكبرى ش.م.ل

 RR152922419LB 2020 نان�ة للمطاعم الكبرى ش.م.لالشركة اللب

 RR146975307LB 2261 شركة كمال العقار�ة ش.م.ل

 RR152921055LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اون�كو) ش.م.ل

 RR146975925LB 2937 الشركة الشرق�ة للس�احة والسفر ش.م.م

 RR146979198LB 3657 الشركة اللبنان�ة النماء الس�احة والتلفر�ك ش.م.ل

 RR146976523LB 3778 مؤسسة م�شال نج�م ش.م.ل

 RR152922436LB 3778 مؤسسة م�شال نج�م ش.م.ل

 RR152921152LB 3973 مؤسسة حبیب ماضي ش.م.م

 RR152921237LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوج�مور ش.م.م

 RR152921254LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR146974099LB 5145 شركة التنم�ة والهندسة للكهر�اء والم�كان�ك ش.م.م

 RR152921563LB 8686 بزنس اكو�منت كوم�اني ش.م.ل

 RR152921625LB 9086 معماري ومعلوف فر�ت سرف�سز ش.م.م

 RR152920894LB 10956 ناسكو ستیل شركة محدودة المسؤول�ة ش.م.م

 RR152922555LB 13092 ار�ة المحدودة في لبنان ش.م.مالشركة الصناع�ة التج

 RR146966945LB 26252 نع�م قصیري 

 RR152921855LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراع�ة والتجار�ة

 RR146977237LB 31867 حسن ابراه�م الجارودي

 RR152921872LB 36124 جرجس الكركي

 RR146969788LB 48812 شركة عرب اخوان للتجارة العامة

 RR152924692LB 60129 مستودع لوازم طب االسنان

 RR152924834LB 73066 تر�كوتا لصاحبها علي حسن حجازي 

 RR152922705LB 75357 انطوانیت عبد االحد ع�سى

 RR146962303LB 77520 مؤسسة تیدكس

 RR152925021LB 84105 ادكو -شركة د�س للتجارة والصناعة 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR152925049LB 84381 ر�انرافي خشادو 

 RR146968990LB 86851 شركة زد كوم�اني ش.م.ل

 RR152925211LB 90399 كالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج�ان

 RR152925392LB 99792 اصادور وارتكس سراب�ان

 RR152925605LB 123691 او�یر�تورز (برو�رتي ماناجمانت اند كونترول ) ش.م.ل

 RR152925667LB 153525 جان �عقوب وشركاه المعروفة �اسم جان ب�ار شركة

 RR152920571LB 166741 حسن محمود مغن�ه

 RR152922855LB 177043 مازن محمد س�اط

 RR146976347LB 180667 مؤسسة اسماعیل الب�طار للتجارة العامة

 RR146966469LB 185570 مصنع الفا

 RR146974156LB 195276 لوردیني غروب ش.م.م

 RR146975987LB 203241 ر�م غروب ش م م

 RR146968487LB 216095 جورج فیلیب اندراوس

 RR146972892LB 219699 علي حسین عوض

 RR146979272LB 220575 شركة م م ستودیو ش.م.م

 RR146979286LB 222087 عقارات -عبد هللا مقري 

 RR009975315LB 224448 م�كرو س�كیور�تي لیبلز ش.م.ل /اوف شور

 RR146968836LB 228330 دنتو �الست ش.م.م

 RR146974111LB 230198 بوو اند ارو للتوز�ع ش.م.م

 RR146974068LB 230933 /ب�ار شفیق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تیل�كوم 

 RR146977475LB 233630 مؤسسة خل�فة للتجارة العامة

 RR152923017LB 241748 حبها عبد هللا احمد نعمةمؤسسة نعمة للتجارة العامة لصا

 RR152922303LB 242398 محمد عصام عبد الغني ال�ساط

 RR152920639LB 243065 غسان ابراه�م قاطرجي

 RR146979309LB 246489 محمد ض�اء الدین فتال للتجارة

 RR146968972LB 247160 مؤسسة ایل�سا لالطارات(ال�اس معوض شعیب)

 RR146979312LB 247160 یل�سا لالطارات(ال�اس معوض شعیب)مؤسسة ا

 RR146975372LB 247789 مؤسسة درو�ش عبد العال

 RR152923048LB 248676 مركز معالجة الم�اه لصاحبها حسان حسن بدر الدین

 RR152923082LB 255017 مطعم الرمل

 RR152920435LB 257179 ار�ني ماندال�ان

 RR146976174LB 257264 ارة والصناعة واالستیراد والتصدیرشركة بر�ص غروب للتج

 RR152923167LB 293696 حامد عبد الكر�م شع�ان

 RR146976965LB 304072 مكتب المهندس ر��ع داود سنو

 RR152923215LB 332586 محمد مصطقى قدور

 RR152920695LB 410823 ابراه�م ذوقان ابو ع�اش

 RR146976259LB 478676 تعهدات ج ن ج(ش.م.م)شركة زغبي غروب للرخام وال

 RR146979357LB 549532 شركة عمون ترایدینغ كوم�اني ش.م.م

 RR152920727LB 571741 خلیل سل�م شدراوي 

 RR146979365LB 655070 شركة دن�ا للتجارة والبناء ش.م.ل

 RR146976395LB 689284 ابراه�م حمود احمد

 RR152923330LB 700316 اوالت (م�الد ق�صر نمر فارس)مؤسسة الخدمات العامة والمق

 RR146979374LB 730562 الجمع�ة الخیر�ة االسالم�ة

 RR152920850LB 731938 محمود حسین مفتاح

 ARCHI-ZONE 792027 RR146976090LBاركي زون 

 Themeliosi s.a 835541 RR146979388LB -فرع لبنان-ثمیلیوسي ش.م 

 RR146976863LB 1013070 ام.كا.اس ش.م.م

 RR152920404LB 1087394 جمع�ة مرعش االرمن�ة الخیر�ة

 RR152923388LB 1117995 مارشال ش.م.ل
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 RR146976041LB 1126645 شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

 FUNNY BEE  1150783 RR146979428LB - محمد منسى الثاني

 SCORPICA BAGS 1150912 RR146969394LB - سعود رمتان الجلیل

 RR146975885LB 1169805 بترولیوم كونسالتنغ فلتر�نغ اند ماینتنس كوم�اني ش.م.م

 RR146976727LB 1173940 جورج طانیوس سعادة-ج سعادة میتال 

 RR146979459LB 1189733 امیرة یوسف نسب

 RR146979462LB 1225254 شركة شیدادا ش.م.م

 RR152923445LB 1226323 فود ش.م.م-ج

 RR146975545LB 1252789 ( جان ستراك سرك�س�ان ) BEIRUT MOTORSبیروت موتورز 

 RR146973120LB 1275104 المكتب الدولي للتجارة ش م م

 RR146974774LB 1281738 شركة اور�جینال اوردر ش.م.م

 OUBARI INDUSTRY &TRADING 1283237 RR152923476LBشركة او�ري للصناعة والتجارة ش.م.م 

 RR146966852LB 1341892 هلمتس اون 

EXPO J.F.AUTO 1354646 RR146960792LB 
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