
  
                

  

 
 
 

 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

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR157762546LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR157760514LB 1819384 فرسان العرب للتجارة والخدمات العامة

 RR161212474LB 1867277 شركة ذي ا�غل تكستیل ش م م

 RR157767870LB 1867854 شركة مصطفى وسامر عبدالعز�ز مجذوب للتجارة العامة

 RR161214152LB 1887403 دبوس كارز للتجارة العامة

 RR161214055LB 1900029 شركة بروف�سیونال بر�نتینج سرف�س ش.م.م

 RR157766335LB 1931025 شركة عبد الغني التجار�ة احمد عبد الغني و شر�كه ش.ت.ب

 RR157766273LB 1934089 الرشید للتجارة العامة

 RR157765905LB 1952001 منصور للتجارة

 RR157764842LB 1954551 شای�س ش.م.م.

 RR157763215LB 1958446 جي اند بي ستیل وورك ش.م.م.

 RR157767866LB 1959760 شركة ف�مات�ك ش م م

 RR161217560LB 1996611 ال�طار�ات ش م مشركة ناشونال لالطارات و 

City Cars Group Issa &Co 2002008 RR157762095LB 

 RR161214064LB 2011038 محمد ر�اض كنعان

 RR157767849LB 2027582 مشوار ش.م.م

 RR157761126LB 2035526 شركة دا�موند سیرام�ك ش م م

ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A 2080559 RR157750826LB 

ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A 2080559 RR157763780LB 

 RR157764079LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR161220250LB 2090683 شركة البناء للتجارة العامة ماجد الرز و شركاه

ABI RAMIA IMPORT EXPORT 2096938 RR161221309LB 

 RR161212369LB 2102781 جلیل حبیب سعد -جلیل للتجارة 

 RR161213982LB 2112627 شركة دایزن ان بیروت ش م م

 RR157748734LB 2114851 شركة كاوري انتر�را�سز ش م ل

 RR159859582LB 2118885 اكستر�م المنیوم ارشیتكت ش.م.م

 RR161214395LB 2127271 سیلینا للتجارة والمقاوالت (ر��ع نور الدین)

 
 وریة اللبنانیةالجمھ

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR157764618LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR157764065LB 2148881 بودي للتجارة (حسن عبد الرحمن ازمرلي)

 Food services 2156101 RR161221224LBفود سرف�سز 

 RR161213850LB 2160215 ال�اس سل�م عرموني

 RR157757838LB 2160722 شركة اكسبو ز�اد فارس ش م م

 RR161213404LB 2180222 رما منصور ضاهرنو 

 RR157760465LB 2184932 شركة غرة ترایدینغ للتجارة العامة و التوز�ع ش .م.م (ج.ت.س.د)

 RR157763793LB 2196692 رضا حسین سعد ( رادكو)

 RR157761948LB 2199855 ماس د�ستر�بیوشن ش.م.م.

 RR157765255LB 2202529 جعفر افرو میدل ا�ست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR157761205LB 2203519 شركة غو ب�غ ش.م.م

 RR157761143LB 2213040 شركة �اتیري ش م م

 RR157758365LB 2216531 جوزف شاهین

 RR157761188LB 2228235 الحاج

 RR157761157LB 2254493 ا ن ترو�یز ترایدینغ ش م م

 RR159860118LB 2261731 الیناج للتجارة ش م م

 RR161220192LB 2376753 كر�ستالز ش.م.ل

 RR157765318LB 2388291 فراكتال اركیتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR157763095LB 2389735 استثمار هولدنغ ش م ل

 RR161214223LB 2391946 شركة حداد موتور تر�د ش.م.م.

 RR161221238LB 2403706 علي احمد قصی�اني

 RR161212576LB 2418292 یر ش م ملالستیراد والتصد Zال�سام 

 CHC & A  2421558 RR161219150LBعمارة وحما�ة االرث الثقافي ش.م.م. 

 RR157752186LB 2441229 ابراه�م مردم �ك

 RR161212752LB 2557499 هاوس اوف �ا�كرز ش.م.م

 RR157758144LB 2563358 سمیر لمع لمع

 RR161217542LB 2576559 ت ش.م.ممجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوال

 RR161214149LB 2645401 سان�سلز ش.م. ل

 RR161211765LB 2648053 أبو قاسم التجار�ة

 MISTILE LEBANON 2687612 RR161220158LB ش.م.ل

 RR161213347LB 2697431 المروى للتجارة العامة المحدودة

 RR161217635LB 2707002 مهنا للتعهدات

 RR161213934LB 2759813 سرف�سز ش.م.ل دي ان واي

 RR161218145LB 2770059 بوت�ك هیلث كلوب ش م ل

 RR161220113LB 2771793 اللبنان�ة لتنم�ة االعمال الدول�ة ش.م.م

 RR161212995LB 2804151 ادفانسد انتغرا�شن ش.م.ل.

 RR161214104LB 2817172 غولدن فورك ش.م.م

 RR157760085LB 2865465 هدات و المقاوالت ش.م.مشركة ام�ك للهندسة و التع

 RR161212602LB 2874990 حسن احمد حا�ك

 RR161213165LB 2881620 م�غاب�كسل

 RR161212514LB 2885449 ماجد احمد محمد نعمان اسماعیل

 RR161213885LB 2895142 ش م ل 2فلیر 

 RR161213894LB 2906355 میندفیلد دیجیتل ش.م.ل.

 Protect-Vision 2942911 RR157761917LBفیز�ون ش.م.م. -تبروت�ك

 RR161212103LB 2945151 حسن سل�م حیدر احمد

 RR161220100LB 2946603 سمیر یوسف طو��ا االشقر

 RR159861334LB 2946606 سیزار جوزف ال�ان

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR157748779LBذي ثري موسكوتیرز ش.م.ل. 
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 Level Plus 2961488 RR161217627LBشركة الفل �الس ش.م.م 

 RR161213072LB 3011372 نع�م حسین مراد رضوان

yorgo transport sarl 3023037 RR161214135LB 

 RR161213205LB 3029782 غاده جنید عبد العظ�م

 RR157761934LB 3101765 حاوي التجار�ة
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