
  
                

  

 
 
 

 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

 RR163051854LB 67173 شركة دار الكتب العلم�ة

 RR163050200LB 76551 حنا خوري حنا وشركاه

 RR156458378LB 83606 د�كران اوهانس تامیر�ان

 RR156457284LB 178668 محطة االنوار

 ITECO BEIRUT SARL 208711 RR156458143LBایت�كو بیروت ش.م.م 

 RR156459325LB 241708 دانا كامل عسیران (غولدي)

 RR156460646LB 263531 محمد نبیل زر�و

 RR156460663LB 265111 ( فاروق محمد قاضب�ة) ULTRA -الترا 

 RR156459965LB 266163 �حیى وفیق القنطار الحسیني

 RR163040030LB 266270 صیدل�ة الرأفة

 RR156459974LB 268760 ب. و. ج الدارة النظم االلكترون�ة النقد�ة ش.م.م

 RR156460005LB 274161 مقهى ومطعم بتي �اتو لصاح�ه یونس صالح بو حسون 

 RR163040508LB 282102 شركة الخدمات اآلل�ة لالعمال غروب ش. م. م.

 RR156459838LB 293511 احمد رایدمحمد شحاده 

 RR156459841LB 294310 اورو فور ش.م.م

 RR156459705LB 295140 مؤسسة المغترب للتجارة العامة لصاحبتها لبنى طالل فواز

 RR156459719LB 295200 حسن ع�اس خل�في -محطة الشادي 

 RR156459736LB 296046 جان جرجس حنا ال�اس

 RR156461831LB 302058 منذر فایز الزهیبي

 MEXICO 304763 RR156460306LB ( جان ایل�ا ابو جوده ) 

 MEXICO 304763 RR163054440LB ( جان ایل�ا ابو جوده ) 

 RR156459855LB 306166 توص�ة �س�طة-افد�كو-شركة فخري وداغر للتجارة والصناعة 

 RR156459886LB 307513 شركة فارمالینكس ش.م.م

 RR156460235LB 307577 ت�كالجنوب �الس

 RR156460266LB 309258 جمال فهد المولى

 MARASSA S.A.R.L 314143 RR156460218LBمرسا ش.م.م  

 RR156454186LB 314569 شركة ا�كولوغ مودیوالر هومز ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR156460014LB 325993 معرض الشرق االوسط للس�ارات ( حسین علي شمس الدین )

 RR156460028LB 351876 علي احمد الحسن

 RR156460031LB 359070 سایروس انترناسیونال انتر�رایز سي.آي.إي لصاحبها محمود علیق

 RR156460045LB 359210 كلیر فیو ش.م.م

 RR156460059LB 375531 هال �الست ( هال علي منصور )

 RR156460080LB 402819 محمد نعمة طالب

 RR163040216LB 410384 خلیل محمد سعید عیتاني

 RR156460120LB 433619 الشركة العالم�ة لالغذ�ة ش.م.م

 RR156460178LB 454703 مؤسسة قعفراني التجار�ة (لصاحبها حسین محمد قعفراني )

 RR156460181LB 455345 �حي محمد �حي

 RR163040145LB 496082 ش.م.م DA-MAما  -شركة دا

 paper plus s.a.r.l 530979 RR156462063LB -بیبر بلس 

 RR163053767LB 544205 �شیر محمود عیتاني

 RR156461995LB 549471 محمد ابراه�م ال�غدادي

 RR156462015LB 565924 علي داوود الصوص

 RR156461350LB 600062 حسن محمد صالح

 RR156461363LB 606444 مؤسسة ام�اكت بروموشیونال سیرف�سز اي.بي.اس

 RR156461862LB 619035 ت غروب ش.م.مشركة لوتس ماناجمن

 RR156461425LB 661555 مصطفى محمد درو�ش

 RR156459890LB 665930 احمد ابراه�م غن�م

 RR156459930LB 697728 انتران�ك نو�ار د�مرج�ان

 RR156460283LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 MAYA CARS 715776 RR156457355LB (علي عبد الحسن عواضه) 

 RR156457369LB 715798 سسة ناصر ابراه�م حیدر لصناعة الكمیونات (لصاحبها ناصر حیدر)مؤ 

DESIGNER OUTLET S.A.R.L 721614 RR156457616LB 

 RR156457602LB 725685 جورج انطوان نخول

 RR156457528LB 744809 مؤسسة جبق للتجارة (حسین محمد جبق)

 RR156457576LB 761051 خالد علي عبد الفتاح

 RR156457514LB 771651 شركة یونس عید و شركاه وعلي شاكر و حسین احمد اسماعیل

 RR156458727LB 781018 ل�ماكس للتمو�ل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR156457474LB 794036 ز�اد اسعد عواد

 RR156457488LB 797358 ابراه�م علي الموسوي 

 RR156458642LB 807602 مخایل ضاهر للتجارة

 RR156458656LB 808823 خاج�ك ساموئیل قرة كوز�ان (ورثة)

ELECTRA   S.A.R.L 811036 RR156458660LB 

 RR156458608LB 851576 شركة ادلبي غروب ش.م.م

 RR156458611LB 857433 ولید كامل حسین

 RR156458625LB 889554 (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

 RR156461876LB 932033 محمد رشاد عجاج

 RR163040105LB 934904 جمعة حسین المحمد

 RR156461893LB 935568 شركة الندى لتجارة مواد البناء ش.م.ل

 RR156461920LB 960988 سرور للدهان الفرني (قاسم محمد سرور)

 RR156462125LB 981886 جوزف حبیب طر��ه

 RR156461791LB 998468 بدومؤسسة عبدو للتجارة و النقل لصاحبها محمود احمد ع 

 RR156461805LB 1005685 محمد عصام محمود محمد

 XENON S.A.R.L 1015381 RR156461814LBكزنون ش.م.م. 

 RR163040600LB 1049130 شركة یلال للتجارة واالنتاج ش.م.م

 RR163040644LB 1062729 نجیب د�اب منذر معلوف
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 RR156457165LB 1074791 ري)مصاعد نیو فرماتور (احمد عبد هللا شحو 

 HADDAD GROUP S.A.R.L 1104445 RR163040281LBشركة حداد غروب ش.م.م 

 RR163040295LB 1106671 غولدن بزنس غروب (ولید جوزف الخوري)

 RR163053798LB 1118631 شركة السالم (للعقار واالستثمار)ش.م.م

 RR163040321LB 1130377 بوند �الست ش.م.م
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