
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157740316LB 4490 دحداح اوتومو�یل ش.م.ل -شركة �ستاني 

 RR157741254LB 59499 مؤسسة رو�یر الكوسا التجار�ة

 RR157742802LB 30201 ناعةمؤسسة م�شال عواد التجار�ة للمقاوالت والص

 RR157748513LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بیروت لبنان

 RR157754099LB 59510 مؤسسة الك�ماو�ات الصناع�ة (متى س�مون سماحة)

 RR157754448LB 33051 محطة المح�ة

 RR157760749LB 79659 مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجلید

 RR157761700LB 2491 شركة سو�رة تا�م ش.م.م

 RR157761846LB 66698 كولینغ ت�م

 RR157762427LB 32338 محطة حسین بلوط

 RR157762475LB 9627 شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م

 RR157762501LB 6777 شركة عبد هللا للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR157762679LB 16285 مؤسسة المهندس احمد الغر�ي للتجارة والمقاوالت

 RR157762696LB 46535 شركة الح�اة للس�احة والسفر

 RR157763997LB 10316 مجموعة الشرق االوسط للمستحضرات الطب�ة ش.م.م م�غافارم

 RR157765370LB 101976 كمال فر�د حمصي

 RR157765397LB 79069 االعتماد والتجارة

 RR157765635LB 8465 العامة لالرز للتجارة والصناعة ش.م.ل

 RR157765851LB 13305 شركة االنشاء والتعمیر ش.م.م

 RR161211828LB 62023 مؤسسة وفیق فواز التجار�ة

 RR161211845LB 55073 انطوان ر�اشي

 RR161211859LB 52305 المجموعة المتحدة للبناء ش.م.م

 RR161211893LB 15759 محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )

 RR161211902LB 14586 ین الغزاوي محالت ام

 RR161211955LB 2322 مكتب الدراسات التقن�ة والتنفیذ والتنسیق "بیتك"

 RR161212704LB 80547 شركة ا�من شومان واخوانه ش.م.م

 RR161214325LB 109087 كوزمو �الست ش.م.ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161218185LB 74410 شركة فرحات وابو رزق التجار�ة

 RR161218392LB 3829 ان ش.م.مشركة كر�اكوس اخو 

 RR161219565LB 85228 شركة جرجي وال�اس نصر

 RR161219910LB 2138 شركة كلینرجي ش.م.م

 RR161220569LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 RR161220626LB 29267 بورجوا

 RR161220728LB 6423 شركة احمد رمضان عیتاني واوالده ش.م.م

 RR161221034LB 49676 ساید حنا �مین

 RR161221365LB 98352 مؤسسة رسالن ابناء عم التجار�ة

 RR161221785LB 3998 الشركة الهندس�ة المتحدة ش.م.ل

 RR161222193LB 88671 سولی�ه جیرار -ارا وموس�س برسوم�ان 

 RR161222278LB 99588 شركة كومو�ر ش.م.م.

 RR161222485LB 1792 قرطاس�ة لبنان الجدید ش.م.م

 RR161222661LB 5265 الشركة الجدیدة للمستوردات الصیدالن�ة والتوز�ع ش.م.م

 RR161222896LB 9086 معماري ومعلوف فر�ت سرف�سز ش.م.م

 RR161222936LB 9902 ج�ماكو ش.م.ل -جنرال ماشینر�ز كوم�اني 

 RR161223052LB 12541 شركة البن�ان انترناسیونال ش.م.م

 RR161223295LB 73157 جان اسطفان

 RR161223313LB 75159 مومج�ان اخوان

 RR161223327LB 76301 شركة عون و�اغي

 RR161223389LB 79659 مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجلید

 RR161223401LB 80892 بوت�ك �ا�ا نبیل

 RR161223450LB 83902 مؤسسة التار�خ العر�ي

 RR161223477LB 84105 ادكو -شركة د�س للتجارة والصناعة 

 RR161223494LB 84381 ورثة رافي خشادور�ان

 RR161223517LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR161223525LB 88463 شیراك

 RR161223565LB 90399 كالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج�ان

 RR161223579LB 90923 الشركة اللبنان�ة للتنم�ة واالستثمار

 RR161223622LB 94637 مؤسسة ایلي مرعي التجار�ة

 RR161223636LB 95556 حلو�ات سعد الدین

 RR161223826LB 68614 الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الشوكوال والسكاكر ش.م.م

 RR161224058LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR161229687LB 11016 لس�احي ش.م.مشركة تور�ستر لالستثمار ا

 RR161230022LB 87089 شركة سیف للتجارة والصناعة سفتكو

 RR161230291LB 66964 مؤسسة عیتاني ( جمال العیتاني )

 register 80826 RR161231938LBر�ج�ستر 

 RR161231941LB 80892 بوت�ك �ا�ا نبیل

 RR161232045LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR161232068LB 88463 شیراك

 RR161232160LB 90923 الشركة اللبنان�ة للتنم�ة واالستثمار

 RR161232213LB 92769 رافي ترایدنغ كوم�اني

 RR161232920LB 94637 مؤسسة ایلي مرعي التجار�ة

 RR161233125LB 95556 حلو�ات سعد الدین

 RR161233182LB 99792 اصادور وارتكس سراب�ان

 RR161233718LB 374 شركة غلوب للهندسة والمقاوالت ش.م.م

 RR161233797LB 1792 قرطاس�ة لبنان الجدید ش.م.م

 RR161233960LB 4705 شركة ابناء الحاج علي الغول للصناعة والتجارة العامة
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 S.A.R.L Solicet 11134 RR161234483LBالشركة اللبنان�ة للتجارة والس�احة ش.م.م 

 RR161234554LB 12541 شركة البن�ان انترناسیونال ش.م.م

 SNOW CAT SARL 61524 RR161234832LBشركة سنو كات ش.م.م 
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