
  
                

  

 
 
 

 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

 RR168920910LB 448 التاج/الحاج حسن فل�فل وولد�ه-سنو�یز 

 RR168916138LB 1214 سیتكو (لصناعة وتجارة مستحضرات التجمیل) ش.م.ل

 RR168920999LB 1792 .مقرطاس�ة لبنان الجدید ش.م

 RR168921019LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اون�كو) ش.م.ل

 RR168915557LB 3998 الشركة الهندس�ة المتحدة ش.م.ل

 RR168921186LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR168915591LB 5662 شركة براذرس الكترون�كس ش.م.م

 RR168915923LB 6894 ء العقاري والتجارة ش.م.لشركة (درسترا) لالنما

 RR168921314LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR168916929LB 7613 اوسكار ماركیتینغ ل�متد ش.م.م

 RR168921420LB 9086 معماري ومعلوف فر�ت سرف�سز ش.م.م

 RR168921447LB 9172 شركة التوز�عات الكهر�ائ�ة  ش.م.م.

 RR168915631LB 9321 دلتا ترانس ش.م.ل

 RR168921455LB 9346 شركة فونتین ش.م.م

 RR168921478LB 9532 مرهج للصناعة والتجارة -میر�كو 

 RR168921504LB 9902 ج�ماكو ش.م.ل -جنرال ماشینر�ز كوم�اني 

 RR168920367LB 10833 شركة �ات للبناء والتجارة ش.م.م

 RR168915680LB 10900 ن واوالده ش.م.مجبرا موسا

 RR168915693LB 11532 اكس�س للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR168920469LB 11559 الشركة اللبنان�ة النتاج غرف التبر�د ش.م.م

 RR168916946LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 RR168913613LB 11788 جیني تلكم ش.م.ل.

 RR168916552LB 11788 جیني تلكم ش.م.ل.

 RR168920509LB 12333 شركة سامتكس ش.م.م

 RR168916115LB 12994 شركة صیدون لالنماء الس�احي ش.م.ل

 RR168922725LB 18402 مؤسسة محمد سل�م التجار�ة للتبر�د والتدفئة

 RR168916186LB 21666 مؤسسة ب�ار �اغي للتعهدات والتجارة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR168921566LB 26292 جورج الهاشم

 RR168921570LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراع�ة والتجار�ة

 RR168916226LB 53397 جاك ایل�ا ابو خالد

 cesar group sarl 53773 RR168916230LBشركة سیزار غروب 

 RR168921645LB 58209 شركة العماد التجار�ة ش.م.م.

 RR168921668LB 59519 سكوب ش.م.م

 RR168921725LB 63866 ف. مخلوف وشركاه

 RR168921773LB 69356 بیت التاج للتجارة

 RR168921795LB 69707 بزن�س اوتوما�سن س�ستمز -افترا 

 RR168916362LB 70411 مؤسسة د�كو فیركو

 RR168921827LB 71323 حنا دعی�س

 RR168921875LB 73805 مؤسسة حسن حمود التجار�ة ( حسن علي حمود)

CRYSTALIX- LEBANON (مور�س سل�م معوض) 77803 RR168921929LB 

 RR168916433LB 79913 ك�فام دانسك�ان وشركاه -دانسك�ان 

 register 80826 RR168916464LBر�ج�ستر 

 RR168922323LB 84267 شركة وود اند وود

 RR168922337LB 84593 الشركة الوطن�ة للتعهدات والتجارة

 RR168922345LB 85281 ة ( وم�ال)رو�س التجار�

 RR168922399LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR168913627LB 87680 المؤسسة العامة للكهر�اء

 RR168922411LB 88463 شیراك

 RR168917181LB 90099 بلو مینغ لصاحبها محمد هشام احسان الحاووط

 RR168922561LB 93008 شركة محیدلي ترایدنغ كوم�اني

 RR168922663LB 94637 مؤسسة ایلي مرعي التجار�ة

 RR168922694LB 95556 حلو�ات سعد الدین

 RR168913560LB 99879 كر�اسیون ش.م.ل

 RR168915185LB 103813 شركة سوتام ش.م.م

 RR168917915LB 113207 جوز�ف مطانس مهنا

 RR168917938LB 116810 ا�كو�منت �ارتس اند سرف�س ل�متد ش.م.م

 RR168915702LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR168920574LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR168917102LB 123839 ز�نون تش�كن ش.م.م

 RR168917014LB 124271 شركة ابناء فر�حة

 RR168917252LB 126829 فر�در�ك برغوث

 RR168917266LB 146059 لتجار�ةمؤسسة انطوان جرجس عساف ا

 RR168918071LB 153525 شركة جان �عقوب وشركاه المعروفة �اسم جان ب�ار

 RR168918085LB 154161 مؤسسة جان تنوري 

 RR168920591LB 155745 حسن علي صادق

 RR168920588LB 160966 ابراه�م مصطفى �اسین

 RR168918195LB 164108 �ارون خضر�ان

 RR168918235LB 177908 ع والتشر اللبنان�ة ش.م.مشركة الط�

 RR168913975LB 188343 سا�كل وورك التجار�ة

 RR168916915LB 189455 سوج�فا لبنان للهندسة ش.م.ل

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR168920628LBاوس�ان ش.م.م

 RR168915424LB 200635 ترو��كانا س�كل(علي حسین حیدر)

 RR163054541LB 245568 محمد حسین عواضة

 RR163054609LB 2009381 شركة دلتا كول ش.م.م.

 RR163055723LB 2674159 ذي وندرفل بیورو ش.م.ل
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