
  
                

  

 
 
 

 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

 RR163051797LB 1352682 اللبنان�ة للتجارة والخدمات

National Mixes and Improvers Company sarl 419597 RR165464527LB 

 RR168913508LB 223304 محمد ان�س یوسف درغوث المغر�ي

 RR168914049LB 1432824 ایلیت غروب ش.م.م.

 RR168914980LB 740662 شركة سن�الست

 RR168915044LB 247240 وكاالت مولییر لكافة التجارات والصناعات(حبیب محمود جابر)

 RR168915061LB 258467 مؤسسة سامیدان للتجارة ( رنا احمد یونس )

 RR168915115LB 547623 علي حسن ص�اح

 FK and CO 1126928 RR168915509LB ش.م.ل

 RR168915835LB 239944 س�مافور انترناشیونال ش.م.ل

 RR168916257LB 1646362 توفیق سالم سالم خلیل

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR168916950LB 

 RR168916985LB 851576 شركة ادلبي غروب ش.م.م

 RR168917062LB 738210 م�ة تر�و�ون ش.م.لالشركة العر��ة العال

 RR168917076LB 809879 شركة ابناء عدنان موسى التجار�ة

 RR168917093LB 628149 ایدج غروب ش.م.م

 RR168917155LB 205627 مؤسسة تو�ي التجار�ة

 RR168917399LB 1595844 حرقص لمعدات مكافحة الحر�ق والسالمة ش.م.م

 RR168917500LB 1169619 ب ش.م.مموندیو ماركیتنغ غرو 

 RR168917535LB 307212 سینز غروب ش.م.م

 RR168917592LB 414964 للتجارة و الصناعة ش م م soraصورا 

 RR168917650LB 570961 منیر فواز ابو عمر ونادین احمد العاكوم

 RR168917694LB 641634 مؤسسة  ا.ر.ش للتجارة والصناعة

 RR168917751LB 920132 شركة نورد وود ش.م.م

 RR168918275LB 218430 شركة طون�كوم للتعهدات والمقاوالت والتجارة ش م م

 RR168918301LB 231530 ق�الن ضومط /ب�ع س�كار

GLOBAL COSMETICS 229688 RR168918385LB 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 Double U 309549 RR168918434LBشركة دابل یو ش.م.ل.

DBMWITSYSTEMS SARL 308458 RR168918465LB 

 RR168918482LB 304979 صیدل�ة الهندي ( �سام عادل الهندي )

 RR168918540LB 297064 الیت بوكس ي.ن.ت.ل ش.م.ل

 KADCO SARL 292988 RR168918615LBشركة 

 RR168918743LB 277922 سحاق بواز�ن �سته ج�ان

 RR168918765LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 RR168918774LB 271382 بنك انك ش.م.م.

 RR168918788LB 271878 مصطفى اسماعیل النقیب

 RR168918831LB 267643 مؤسسة علي حمد التجار�ة

 RR168918862LB 267266 ( سامي یوسف ایل�ا ) RITA MODAر�تا مودا 

 RR168918933LB 260383 شركة اناتا ش.ت.ب

 RR168918947LB 262415 مؤسسة البدر التجار�ة ( حسیب احمد عابدین )

 RR168919426LB 296945 ان. ال. جي. اش للتجارة  ( �سام مارون الحاج )

 RR168919514LB 1245088 حسام الدین الدنا

 RR168919616LB 247150 محمد حسین فواز

 RR168919871LB 258010 مؤسسة كر��س التجار�ة

 RR168919899LB 297032 شركة غراف�كو ش. م .م

 RR168919911LB 255809 میرو للتجارة العامة

 RR168919995LB 249693 تیب توب �الست

 RR168920000LB 247580 الحسام للتجارة والتعهدات لصاحبها علي دمر المقداد

 RR168920061LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR168920194LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR168920279LB 224255 دمات لصاحبها حسن محسن سعدالمدى للتجارة والخ

 RR168920716LB 205357 سانت ایلي غروب

 RR168920720LB 205473 سهیل فكتور حسن

 RR168920733LB 205691 كل�كس

 FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 RR168920781LB ش م م

 RR168920906LB 222670 سیتي دستركت البرج ش.م.ل

 RR168922765LB 372789 للمجوهرات ش.م.ل حنا

 VENUETECH S.A.R.L 211033 RR168922779LBفینیوتك ش.م.م 

 RR168922805LB 1400493 ت�ا لوتشا ش.م.م.

 RR168922875LB 314190 میتكو ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR168922884LB�انو �الس ش.م.م 

 RR168922986LB 395363 وهیبي للتجارة ( سمیر د�اب وهیبي )

 RR168923054LB 463425 جاد انطون عطاهلل

 RR168923068LB 513725 شركة الجرس ش.م.ل

 RR168923173LB 585744 مد�ستات انترناشیونال ش.م.م

 RR168923200LB 603972 ال�اس توفیق خلیل

 SPEED START 607851 RR168923227LBسبید ستارت  

 RR168923289LB 652757 اهحسن ناصر وشرك-سولی�ا 

 KROLL INTERNATIONAL 796500 RR168923385LBكرول انترناسیونال ش.م.م  

 RR168923465LB 898580 علي ع�سى مكي

 RR168923479LB 920061 علي محمد حمادي

 RR168923496LB 930298 كاف�ه �الن ش.م.ل

 RR168923519LB 939455 مؤسسة سین�ه (اسبیر�دون ایلي البیروتي)

 RR168923522LB 945473 یون�فرملي بلوكس ش.م.م

 RR168924324LB 1043568 الشركة التجار�ة المتحدة
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 RR168925673LB 1240298 مید�ا الیبل ش.م.ل

 RR168925735LB 1209058 رفیق م�شال حداد

 RR168926078LB 1083196 مؤسسة موالن التجار�ة (خلیل ص�حي صالحه)

 RR168926254LB 1179218 كلینینغ (كلود سامي جوهرجي)س.ا.ك.سرف�س اند 

 PERFECTION 1202700 RR168926285LB (ولید ال�اس بجاني)

 RR168926356LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR168926360LB 1274095 فایف ستار تور�زم ش.م.م

 RR168926387LB 1280873 شركة دو�هي بور لو بوا ش.م.م.

 GAMMA CONTRACTING 1303204 RR168926444LBارة والمقاوالت جبرا ال�اس للتج

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR168926515LB 

 RR168926532LB 1358422 روي جوزف شكی�ان

 RR168926550LB 1394088 البیرال دي تیجوانا ش.م.م

 RR168926648LB 1494400 مار�ل وورد كوم�اني ش.م.م

 BARHOUCH CAR 1243620 RR168926753LBبرهوش كار ش.م.م  

 RR168926869LB 1289337 شركة ال�اسمین الصحابها غسان ملحم الحش�مي وشركاه

 RR168926872LB 1320856 تراس ال او�را ش.م.م.

 RR168926965LB 1445754 شركة سیتي الند  ش.م.م

 RR168927039LB 1633926 انطوان خلیل سعادة

 RR168927127LB 1552531 ت�ا غراف ش.م.م.

 RR168927144LB 1565618 آ�س كلین سرف�س ش.م.م.

 RR168927317LB 1682872 السورنتینو ش.م.م.

 RR168927515LB 1662675 شركة غولدن تاتش ش.م.م

FIRST CO 253673 RR168928122LB 

 RR168928136LB 1074791 مصاعد نیو فرماتور (احمد عبد هللا شحوري)

 RR168928140LB 307283 عبدالرحمن  احمد سل�مان
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