
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161249868LB 1917459 شادوز ترایدینغ ش م م

 MZ ELECTRIC 1936495 RR161255205LB (حسین علي الحاج حسین) 

 RR161254029LB 1936537 الفا سیرام�كا (حسین حسن زعیتر)

 RR161255228LB 1936552 السناء لالل�سة واالحذ�ة والب�اضات( سناء الحاج حسین)

 RR161243940LB 1954850 شركة اي دیجیتس ش.م.م

M J accessorie's 1971071 RR161254046LB 

 RR161254063LB 1971087 العالء لالل�سة واالحذ�ة

Mondo electrico 1971098 RR161255188LB 

 ZENATEXT 1975852 RR161255214LB (محمد الحاج حسین ز�نب) 

 SOJODCO 1975908 RR161254050LB (حسن سجد علي) 

 NET HOST SARL 1985130 RR161244066LBشركة نت هوست ش م م 

 MAMJ 2003083 RR161254032LB للتجارة العامة

 RR161254085LB 2003084 سن�ه للتجارة العامة

 RR161254077LB 2003105 لعامةحنان للتجارة ا

 RR161254094LB 2003110 هناء للتجارة العامة

 NOV TRADING 2004337 RR161254103LB (نوف علي الراضي) 

 AMR SHIPPING 2004360 RR161254179LB (علي محمد الراضي) 

مارون طانیوس مدلج-  MED LIGHT 2021192 RR161251637LB 

 RR161247120LB 2021914 ت توص�ة �س�طةام اند ام لتجارة الس�ارا

FULE HOUSE 2038205 RR161254655LB 

 RR161248947LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR161254810LB 

 RR161254823LB 2067321 سیلتكست

 RR161254647LB 2069246 دیب جرجي الخوري 

 RR161244358LB 2109477 فرا�م نا�شون فیلمز ش م ل

NEW GROUP 4 LLC 2118489 RR161251172LB 

 RR161244450LB 2148545 اي دي جي كوم�اني ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 Food services 2156101 RR161247561LBفود سرف�سز 

 RR161254695LB 2173429 سمر حنوف

 RR161254783LB 2174652 فادي شع�ان

 RR161244565LB 2181907 فود �االس ش.م.ل

 RR161248709LB 2195071 شركة برومولینك ش.م.م.

 G M METAL 2198162 RR161250565LBجي ام للمعادن  

 RR161244640LB 2203565 شكري عبدو للجلد�ات والتجلید ش م م

 RR161255165LB 2203969 سابین للتجارة (محمد ص�حي الشماعة)

 RR161244653LB 2204559 كر�اتر�نغ ش م ل

 RR161251257LB 2209783 منصور عر��ه محمد

 RR161248672LB 2213002 شركة فود رایت ش م م

 RR161254117LB 2235005 حلب�ة لتجارة الخردة والمعادن

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR161254307LB 

 RR161255157LB 2273580 محمد حسن

 RR161250574LB 2290139 ادیب فضل فطایرجي للتجارة العامة ش.م.م

 SUDAR SARL 2370689 RR161245194LBسودار ش م م 

 RR161245251LB 2391369 شركة سوفت لیجر ش م م

 RR161254735LB 2403706 علي احمد قصی�اني

 RR161245469LB 2446453 راز�د ش.م.ل.

 RR161245486LB 2453273 انترتاینمنت برودكشن ش م م

 RR161242459LB 2468758 ش م م ICEشركة ابراه�م للتعهدات والهندسة 

 RR161248828LB 2487483 منتهى خلف كنیهر

 RR161246518LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR161246963LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR161242547LB 2503755 ر�اض علي برو

 RR161251699LB 2512854 جهاد محمود الصغیر

 RR161242604LB 2531124 تضامن-شركة ك�ماكو 

AU DELICE SAL 2555149 RR161242710LB 

 RR161242785LB 2560615 المفكرة الفن�ة الدول�ة للط�اعة والنشر والتجارة ش.م.م.

 RR161243105LB 2634769 شركة واسابي للتجارة العامة ش م م

 RR161249015LB 2746091 وافي مصطفى خالد

 RR161243701LB 2772524 س.ل.ي.م. براذرز ش.م.م

 RR161246314LB 2784443 هوت سبوت ش م م

 RR161244772LB 2786697 غر�ن كول ش.م.م

 RR161251711LB 2872513 المالك لتجارة الس�ارات

 RR161253876LB 2877336 جمع�ة نادي النسر الر�اضي

Star aviation services sal 2958356 RR161251725LB 

 RR161252270LB 3016408 ل�ا للتجارة العامة

 RR161254324LB 3026120 ترافل بیرو ش.م.م

 RR161251067LB 3026485 شركة اندراوس للتجارة والتعهدات ش.م.م.

 HAJJAR GROUP S.A.L 3029929 RR161252178LBحجار غروب ش.م.ل. 

 RR161256356LB 3082284 شركة ام�غوس ترایدنغ ش.م.م

 RR161252439LB 3138233 شركة منیف ش.م.م
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