
  
                

  

 
 
 

 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

Supplies Only -1050069 غالب ع�سى جلول RR132538536LB 

 RR157740205LB 886237 شركة اید�ا ش.م.ل

 RR157743198LB 62850 مؤسسة �اسین الح�ال

 RR157743272LB 212812 كروم التجار�ة محالت خالد بو

 RR157744922LB 315807 اكسسس سولوشنز اند سرفسز ش.م.ل

 RR157745392LB 703566 شركة میركوري للس�احة ش.م.م

RCH ACCESSORIES 1012364 ش.م.م RR157745446LB 

 RR157745582LB 969132 جنرال او�ت�كال لی�انون ش.م.ل

 RR157748575LB 65048 كو�زني اید�ال

 RR157749434LB 612198 فیو ش.م.م -فارما 

 RR157749540LB 24022 مؤسسة ال�اس ف�اض عمار

 RR157749978LB 267752 الشرق االوسط للتور�دات الصناع�ة ش.م.م

 RR157750494LB 645905 جودات حرقوص وشر�كته-شركة �التینیوم للتجارة 

 RR157750931LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR157751282LB 723379 غلو�ل انجییرنغ غروب ش.م.م

 RR157751733LB 96104 مؤسسة ص�حي مزراحي

 RR157751945LB 122979 شركة ع�اس الفق�ه وشركاه ش.م.م

 RR157752889LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR157753867LB 5568 مجموعة الشرق االوسط للم�اني ش.م.ل (ج.م.ب)

 RR157754451LB 31656 سامي ان�س الر�عة مخلص �ضائع مرخص

 RR157755001LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR157755046LB 1100934 رفعت احمد كلماني

 RR157755125LB 55641 صیدل�ة رلى

 RR157755222LB 124886 براس�اب بیروت

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR157755253LBالمیزون دي كادو ش.م.م 

 RR157755616LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR157755655LB 187674 رامي ناجي سرك�س

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR157756421LB 185878 شركة د�اس اخوان للتجارة والصناعة

 RR157756789LB 244631 داني جوزف ضو

 RR157757740LB 1097483 شركة النقیب لالقمشة ش.م.م

 RR157758467LB 851073 تاج (انطوان سعد هللا زو�ن)اكوز لالن

 RR157758524LB 97437 مجموعة القاضي الدول�ة موند�ال مود ش.م.م

 RR157760752LB 314391 ) لتأجیر الس�ارات ( ق�صر نع�م رزق المعلوف ) APEXمؤسسة ا�كس (

 RR157760823LB 73157 جان اسطفان

 RR157760960LB 89293 مؤسسة كوكتیل

 RR157760973LB 81074 شركة ابناء سم�ح عبد هللا الشامي

 RR157761673LB 71412 س�فاكس

 RR157761713LB 829284 (شر�ل خلیل جمعه) Power Car�اور كار 

 RR157762135LB 273335 توفیق شكیب القمند التجار�ة

 RR157762210LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR157762308LB 257993 ر�م نورم -سالم سنتر 

 RR157762387LB 393996 (لصاحبها ع�اس حمود ) Germanco Auto Salesجرمانكو اوتو سیلز 

 RR157762413LB 72929 محطة مارون للمحروقات

 RR157762458LB 11980 شركة رافي ش.م.م

 RR157762651LB 7623 شركة ستار وایف ش.م.م

 RR157762719LB 67045 مؤسسة نب�ه رعد التجار�ة

 RR157762807LB 191639 كروستي �ان

 RR157763011LB 680188 شركة ترانز�مو ش.م.م

 RR157763453LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR157763498LB 245769 ایلي ارتین طو�راقج�ان(طو�راقج�ان للتجارة)

 RR157763612LB 817031 مؤسسة فادي مهدي د�اب التجار�ة

 RR157763918LB 98979 الشركة اللبنان�ة لتلب�س االطارات

 RR157764330LB 225010 مؤسسة جورج ضو

 RR157764365LB 127474 محمد حسین الشامي

 RR157764635LB 999351 بولس جرجس القص�في

 RENOBELLE SARL 245472 RR157764887LBشركة رنو�ال ش.م.م 

 RR157764900LB 228322 شركة بروموالین ش.م.م

 Easy Rent a Car 255950 RR157764935LBكار  -شركة ایزي ر�نت أ

 RR157765026LB 242257 حسن الجعفري 

 RR157765043LB 552252 حكمت محمد شقیر

 RR157765162LB 158201 محل ف�صل القعسماني

 RR157765304LB 52257 محطة جان نایف ز�نا (سیتكو)

 RR157765658LB 158799 مؤسسة كمیل المهتار

 new trading establishments 295614 RR157766110LBنیو ترایدینغ استابلشمانت 

 R.N.J GROUP SARL 11657 RR159852774LBآر. ان. جي. غروب ش.م.م 

 RR159857706LB 104381 فورنتشیر 1925الحاج 

 RR161212491LB 313959 مؤسسة حسن صفاوي للتجارة العامة (حسن ابراه�م صفاوي )

 LA LAUNA 1096248 RR161212616LB  -ف�صل خلف وشركاه  -اللونا 

 RR161213038LB 10337 كولور�س ش.م.م

 RR161213112LB 235104 مؤسسة كاعین غروب ( ادهم خلیل كاعین )

 RR161213191LB 169490 عقل علي ورور

 RR161213735LB 7842 ز�مكس ش.م.م

 RR161213761LB 471797 طوني عبده صقر

 RR161217511LB 7924 الشركة المتحدة للمقاوالت واالستشارات ش.م.م

 RR161218344LB 70666 كونهارد للبناء والخرضوات
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