
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161225570LB 1018422 غر�ن اد (ایلي اسعد طراف)

 RR157764312LB 1027018 شركة محمد ابراه�م جواد و شركاه

 RR157754686LB 1047414 موسى اسعد الصالح

 RR161217750LB 1075236 م ال�اس ابي خلیلوسا

 RR157765600LB 1082225 راشد اسماعیل العجمي

 RR161219194LB 1113129 ت.أ.ج میتال طوني ال�اس وشركاه

 RR161212148LB 1117134 ناصر نواف هاني

 Neo Techno Sky 1117217 RR157762206LB -�اسر د�اب الع�سى

 RR157763665LB 1133181 دوم تور�ست ش.م.م

 BRIGHT STAR 1150958 RR157753310LB -�شار ت�ان الحدید

 RR157767897LB 1169815 (فؤاد البر خوري) Overseas Expressاوفرسیز اكسبرس 

 RR157767883LB 1182098 (ك�فورك �غداصار هورتش�ان)G.H CREATIONكر��شن -ایتش-جي

 AL HOUDA INDUSTRIES 1190888 RR157750769LB- م�سر عبد الحمید المحمد

 La Recreation .co  1191858 RR157751194LB - ابراه�م احمد الوكاع

 RR157766097LB 1192765 مؤسسة خلیل مرهج

 RR157765689LB 1196589 محي الدین محمد خالد- Techno Breadتكنو بر�د 

 BESTOON 1209575 RR157763691LB ش .م.م

 RR161225760LB 1210138 اوتوز ترایدینغ  ش.م.م

 RR157764737LB 1225254 شركة شیدادا ش.م.م

 RR157765556LB 1239955 زاید كامل الخیر

 RR157765919LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش.م.م.

 RR157765542LB 1246650 علي محمد دبوس

 RR157762594LB 1250990 مید�ا كوفر بیروت ش.م.م

 RR157755925LB 1260848 ستار ش.م.م.

 RR157765352LB 1262980 مؤسسة حسین شهاب التجار�ة (لصاحبها حسین محمود شهاب )

IMER Middle East SAL 1266366 RR161223888LB 

 RR161214095LB 1267122 آی�كس إیر تشارتر ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161225861LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR157753385LB 1273863 مؤسسة الكوثر التجار�ة

 RR157754615LB 1274408 عبد العز�ز سل�مان الجاسر الضو�حي-العر��ة للعود 

 RR157762515LB 1286821 همدركو للتخل�ص والشحن 

 RR157762149LB 1300839 اكسسوار الرواس (لصاحبها غسان سعد الدین الرواس) 

 RR157762529LB 1302906 شركة الج�الي للتجارة العامة ش.م.م

 GAMMA CONTRACTING 1303204 RR161220802LBجبرا ال�اس للتجارة والمقاوالت 

 RR161222383LB 1310225 مطعم دیوان ال�اشاوات

 RR157761395LB 1333071 شركة فورتونا ش.م.م

 RR157765940LB 1338152 حبیب حنا جعجع

 RR161212094LB 1351754 منال صالح

 RR157764459LB 1360734 �اطون مضخة -مؤسسة جورج دب�اني

 RR157765896LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

 RR161214458LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

 RR161217882LB 1378540 الجمع�ة التعاون�ة لتوضیب وتصدیر الخضار والفاكهة في زحلة

 RR157761038LB 1380748 بر�ستیج اوتو تراید ش.م.م

 RR161218052LB 1400493 ت�ا لوتشا ش.م.م.

 RR157764445LB 1400753 فیوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR161219733LB 1445464 شركة خوري لالطارات ش.م.م

 RR157763759LB 1466361 حسن ص�حي معتوق 

 RR157765936LB 1475889 سالب�كو للتجارة العامة (ب�ار یوسف سالم)

 RR161218327LB 1498238 كلودین عاطف عون 

 RR157766260LB 1499003 س ش.م.متاك ماك

 RR161214444LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR161213421LB 1503016 فرنس�س مارون المیر

 RR161219557LB 1513820 شركة الجندي للس�ارات

 RR157765998LB 1527342 اكسل تك ش.م.م

 RR161214427LB 1527342 اكسل تك ش.م.م

 RR161226368LB 1565618 آ�س كلین سرف�س ش.م.م.

 RR161218083LB 1594831 آ�ة ش.م.م.

 RR157764895LB 1625091 علي حسین �اسین

 RR161220325LB 1662675 شركة غولدن تاتش ش.م.م

 RR157754156LB 1666186 بوب اند �اب ش.م.م

 Zeus House 1690569 RR157765922LB (سارج فرح) 

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR157765984LB 

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR161214413LB 

 RR161213815LB 1720842 مؤسسة امین حجازي للصناعة و التجارة(امین ند�م حجازي)

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR157763776LBاغرولوكس ش.م.ل (

 RR157755987LB 1733136 ز�رك محمد صالح شیخو

 RR157750667LB 1733147 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR157760117LB 1753612 دي اند كو ش.م.م

 RR161213320LB 1757051 الشركة التقن�ة للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR157760868LB 1757189 یو اس اوكشونز ش.م.م.

gourmet royale fancy catering s a r l 1772731 RR157761090LB 

 GALAXY AUTO 1783944 RR157761452LBغاالكسي أوتو 

 RR157765803LB 1792982 شركة بلو سكاي لالستیراد والتصدیر ش.م.م.

 RR161220294LB 1795342 شركة الطی�ة ش.م.م

 AUTO TARHINI 1803357 RR161214373LB ( ابراه�م احمد ترحیني ) 
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 RR161213126LB 1917459 شادوز ترایدینغ ش م م

 RR161227023LB 1926101 شركة فود ستی�س ش م ل

OUSSAMA Rent a car 1986388 RR161219588LB 

 RR161227394LB 2055607 الشركة اللبنان�ة لصناعة البول�میرات ش.م.م.
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