
  
                

  

 
 
 

 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

 RR168933856LB 907 شركة احمد جواد واوالده ش.م.ل.س.ت

 RR168932317LB 1214 سیتكو (لصناعة وتجارة مستحضرات التجمیل) ش.م.ل

 RR168933771LB 2515 كو) ش.م.لاالتحاد الصناعي والتجاري (اون�

 RR168933768LB 2667 شركة ایوب اللبنان�ة للصناعة ش.م.ل (ال�كو)

 RR168932348LB 3914 مكت�ة النجمة لالنتاج ش.م.م

 RR168933493LB 3924 شركة غانم الكترون�ك د�فا�سز ش.م.م

 RR168932351LB 4001 الشركة الصناع�ة المتحدة ش.م.ل

 RR168933652LB 5031 تجارة والصناعة ش.م.مشركة لبنان لل

 RR168933238LB 6423 شركة احمد رمضان عیتاني واوالده ش.م.م

 RR168933581LB 7418 تجارة واستثمار وتوظیف ش.م.ل

 RR168933595LB 8165 شركة الماكو ش.م.م

 RR168934180LB 9065 �الم سنتر ش.م.م

 RR168934193LB 9086 معماري ومعلوف فر�ت سرف�سز ش.م.م

 RR168934159LB 9532 مرهج للصناعة والتجارة -میر�كو 

 RR168934128LB 9902 ج�ماكو ش.م.ل -جنرال ماشینر�ز كوم�اني 

 RR168934009LB 11486 اغر�نت ش.م.م

 RR168933414LB 11559 الشركة اللبنان�ة النتاج غرف التبر�د ش.م.م

 RR168933428LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 RR168939068LB 21666 مؤسسة ب�ار �اغي للتعهدات والتجارة

 RR168934825LB 26292 جورج الهاشم

 RR168934919LB 28913 مؤسسة زغیب للتصن�ع اآللي (انطوان حبیب زغیب)

 RR168934922LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراع�ة والتجار�ة

 RR168938062LB 30102 اس. و. س . ت

 RR168934936LB 31572 م�شال انطوان ملكان

 RR168934967LB 36124 جرجس الكركي

 RR168935035LB 59259 شركة لوني طحیني وشركاه

 RR168935485LB 63866 ف. مخلوف وشركاه

 
 نیةالجمھوریة اللبنا
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR168935741LB 69356 بیت التاج للتجارة

 RR168935097LB 70411 مؤسسة د�كو فیركو

 RR168935154LB 73157 جان اسطفان

 RR168935168LB 73805 مؤسسة حسن حمود التجار�ة ( حسن علي حمود)

 RR168939111LB 75175 شركة ولید وجهاد هالل / هیلكو

 RR168935208LB 75513 محالت جان سل�م شوكتلي

 RR168935242LB 76702 مؤسسة التوفیق التجار�ة

 register 80826 RR168935335LBر�ج�ستر 

 RR168935344LB 80892 ا نبیلبوت�ك �ا�

 RR168939139LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR168939227LB 90399 كالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج�ان

 RR168939332LB 93008 شركة محیدلي ترایدنغ كوم�اني

 RR168939385LB 94637 مؤسسة ایلي مرعي التجار�ة

 RR168939417LB 95556 د الدینحلو�ات سع

 RR165465139LB 96161 الشركة اللبنان�ة لل�اطون / ش.م.ل

 RR168939434LB 96864 رو�وا ش.م.ل

 RR168939465LB 99750 الشركة اللبنان�ة للرخام والجرانیت والحجر الطب�عي

 RR168939479LB 99792 اصادور وارتكس سراب�ان

 RR165465227LB 100921 والشرق االوسط للط�اعة والتجارة اورو�ا

 RR168931311LB 100921 اورو�ا والشرق االوسط للط�اعة والتجارة

 RR165466749LB 102464 كونستراكشن تر�دینغ كوم�اني

 RR168931356LB 103393 دانسك�ان ش.م.ل

 RR165466562LB 104689 ق�الن ام�كس كوم�اني ش.م.م

 RR168935809LB 117193 ش.م.مكنجوتیل 

 RR165465377LB 126829 فر�در�ك برغوث

 RR165465385LB 129151 فادي عدنان بللي الصوفي

 RR165465448LB 159117 شركة غتسیر�ل�ا دیزاین ش.م.م

 RR165465451LB 159371 مؤسسة عطا هللا التجار�ة

 RR165465522LB 184710 شركة �اوزاتو ش.م.ل

 RR165465540LB 184988 دا للتجارة والصناعة ش.م.مشركة غرانا

 RR165465669LB 195585 ش.م.ل 2�امكو 

 RR165465672LB 197999 خلیل ابراه�م هارون 

 RR168931458LB 197999 خلیل ابراه�م هارون 

 RR165465726LB 199113 لیدتك (خیر هللا وشركاه)

 RR168936185LB 202947 شركة س�مبیوز ش.م.م

 RR165465805LB 205357 ت ایلي غروبسان

 RR165465791LB 205473 سهیل فكتور حسن

 RR168936146LB 206665 عصام الخطیب للتجارة والصناعة

 RR165465845LB 211271 الخدمات الصناع�ة العامة ج�س ش.م.م

 RR165465876LB 214773 الكترا أ.ف ش.م.م.

 FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 RR165465920LB ش م م

 RR165465995LB 220236 لوفین�سور سمیر داغر

 RR165466103LB 222670 سیتي دستركت البرج ش.م.ل

GLOBAL COSMETICS 229688 RR165466240LB 

 RR165466284LB 230778 مركز بیروت الدولي للمعارض والترف�ه ش.م.ل

 RR165466298LB 231530 ق�الن ضومط /ب�ع س�كار

 RR165466324LB 234860 كو انترناشیونال ش.م.مراس

 RR165466355LB 236207 غلو�ل تراید استبل�شمنت لصاحبها احمد عمر هشام طر�اه
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 RR168919443LB 268777 صیدل�ة برنس�س ( رولى توفیق الدمشقي )

 RR165467007LB 544205 �شیر محمود عیتاني

 RR168932484LB 555475 ولید محمد بو�و

 RR165467041LB 586255 ن فؤاد الخوري حنا

 THREE LIONS S.A.R.L 614803 RR165467143LBثري لیونز ش.م.م 

 RR165467174LB 625577 بیرامیدا حنوش وشركاه

 RR165467191LB 641634 مؤسسة  ا.ر.ش للتجارة والصناعة

 RR165467245LB 652757 حسن ناصر وشركاه-سولی�ا 

 RR168923315LB 682423 انطوان جمیل كیوان

 RR165467449LB 814664 امیوني للط�اعة ش.م.م

 RR165478733LB 898580 علي ع�سى مكي

 RR168937795LB 920061 علي محمد حمادي

 Bread sarl 959769 RR165478818LBبر�د ش.م.م 

 RR165478835LB 977405 شركة انشاءات ش.م.م

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR165478897LBمارمو غران ش.م.م 

 RR168932498LB 1156699 ولید محمد البو�و -المؤسسة التقن�ة للهندسة و المقاوالت 

 RR168936282LB 1170801 كالي فود ش م م

Hamdar Institute For Technology - HIT 1226269 RR168936574LB 

 RR168937155LB 1274095 فایف ستار تور�زم ش.م.م

 RR168922650LB 1343387 میتد   ش.م.مشركة �اورتك ل�

 RR168937243LB 1387328 مؤسسة محمد مهدي التجار�ة(محمد یوسف مهدي)

 RR168926930LB 1432101 ج . س.ب. لبنان

 RR168937265LB 1432101 ج . س.ب. لبنان

 RR168937274LB 1437882 مارالكو ش.م.م
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