
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161236674LB 2138 شركة كلینرجي ش.م.م

 RR161233810LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اون�كو) ش.م.ل

 RR161233911LB 3973 مؤسسة حبیب ماضي ش.م.م

 RR161234007LB 5265 كة الجدیدة للمستوردات الصیدالن�ة والتوز�ع ش.م.مالشر 

 RR161222732LB 6649 الشركة العصر�ة لالعالم ش.م.ل

 RR161234086LB 6649 الشركة العصر�ة لالعالم ش.م.ل

 RR161234395LB 9902 ج�ماكو ش.م.ل -جنرال ماشینر�ز كوم�اني 

 RR161220538LB 10809 رتواز�ة ش.م.مالشركة اللبنان�ة لحفر اال�ار اال

 RR161234846LB 62907 مؤسسة حرب التجار�ة

 RR161234877LB 63866 ف. مخلوف وشركاه

 CRYSTALIX- LEBANON 77803 RR161235020LB (مور�س سل�م معوض) 

 RR161232139LB 90399 كالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج�ان

 RR161233355LB 122371 دات والتجارة العامة ش.م.مشركة الخنسا للتعه

 RR157767716LB 124521 عنان اوتو اكسبورت محمد علي عنان

 RR157762740LB 126194 شركة خالد ع�اس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR161233474LB 141406 شركة زاك ش.م.م

 RR161221462LB 143790 المحطة التجار�ة (عبد هللا محمد حسین االطرش)

 RR161221286LB 152873 علي احمد فحص

 RR161224185LB 160966 ابراه�م مصطفى �اسین

 RR161233562LB 160966 ابراه�م مصطفى �اسین

 RR157763878LB 161072 مؤسسة ابو طوني التجار�ة  ( شوقي انطون )

 RR161233593LB 162898 عرب فورنیتشر

 RR157763334LB 162984 سمیر فوتي صلی�ا

 RR161211712LB 166075 الشركة اللبنان�ة لالتصاالت ش.م.ل

 RR161224248LB 180845 مؤسسة قدوحة لتوز�ع االوكسجین

 RR161233678LB 180845 مؤسسة قدوحة لتوز�ع االوكسجین

 RR157744009LB 181437 شركة االتحاد (كمال ق�موز وشركاه )

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR157762775LB 181437 شركة االتحاد (كمال ق�موز وشركاه )

 RR157765817LB 182858 شركة فین�كس ب�كتشورز انترناسیونال ش.م.م

 RR161224265LB 182858 شركة فین�كس ب�كتشورز انترناسیونال ش.م.م

 RR161235197LB 185342 مؤسسة عاصي اخوان

 RR157762360LB 189460 شركة جنادري للمجوهرات ش.م.م

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR161230420LBاوس�ان ش.م.م

 RR161224296LB 192120 شركة لی�ان غورم�ه ش.م.م

 RR161224472LB 205473 سهیل فكتور حسن

 RR161230583LB 205473 سهیل فكتور حسن

 RR161224486LB 207003 مؤسسة جان یوسف الخوري 

 RR157765627LB 212543 محروقات -وسام الحش�مي 

 RR161230610LB 212543 محروقات -وسام الحش�مي 

 RR161219659LB 212966 مركز دان�ال بجاني للتجمیل

 RR161224512LB 215776 شركة مطر للتعهدات و اعمال الش�كات الهاتف�ة ش م م

 RR161219849LB 219278 شركة لؤي ورشاد المشرف�ة

 RR161217539LB 219668 شركة بناء لبنان ش.م.م

 RR161221873LB 220236 فین�سور سمیر داغرلو 

 FOODS ART limited 221141 RR161230760LBفودذ أرت ش.م.م  

 RR161224574LB 221839 ام.بي.فاشون ( لی�انون) ش.م.م

 RR161230787LB 221839 ام.بي.فاشون ( لی�انون) ش.م.م

 RR157741532LB 221922 القل�عات -محطة منار 

 RR161220918LB 222425 الاسماعیل محمد رم

 RR161224605LB 222582 كامایو

 RR161230813LB 222582 كامایو

 RR161224614LB 222670 سیتي دستركت البرج ش.م.ل

 RR161230827LB 222670 سیتي دستركت البرج ش.م.ل

 RR157766653LB 222851 عقارات -محمد عصام الحلب�ة 

 RR161213015LB 224743 �حي شومان واوالده ش.م.م

 RR157766137LB 224873 سج�ع سمیر عید

 RR161230950LB 230079 شركة الیف ساینس اكو��منت ش.م.م

 RR161217437LB 231401 مسعود كحاله

 RR161230994LB 231530 ق�الن ضومط /ب�ع س�كار

 RR161224781LB 231674 شركة �اردستیل ش.م.م

 RR161231028LB 234860 راسكو انترناشیونال ش.م.م

 RR161224795LB 234904 دي بوكس ش.م.م

 RR161224804LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR161231031LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR157763440LB 237317 شركة مصطفى االحمد وشركاه

 RR157765074LB 238514 الشركة االردن�ة اللبنان�ة للتجارة العامة ش.م.م

 RR157764272LB 241218 �حیى رشید الحواط

 RR157762325LB 241628 سی�ال كار (دوري م�شال حر�قة)

 RR157763467LB 241658 غسان ص�حي مشلح

 RR157763475LB 242248 اترنوس (لیز�ان جورج غیزولفي حداد )

 RR161232814LB 244014 احمد خالد حمود

 MARKO CAR 244662 RR161231164LBماركو كار 

 CIMA STARS 247487 RR157766021LBمؤسسة قمة النجوم  

 RR157766018LB 248388 أحمد مصطفى الحر�ري 

 INVOGUE 250546 RR161220895LBان فوغ 
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 RR161224923LB 250845 عصام احمد سبیتي

 RR161231235LB 250845 عصام احمد سبیتي

 RR157764241LB 252054 شركة بترفلي ش.م.ل

FIRST CO 253673 RR161236609LB 

 RR157764215LB 256073 جهاد شماعة-اعناب للمواد الغذائ�ة والتجارة العامة

 Prime Food S.A.R.L 257278 RR161221652LBبرا�م فوود ش.م.م 

 RR161224945LB 258010 مؤسسة كر��س التجار�ة

 RR161231297LB 258010 مؤسسة كر��س التجار�ة

 RR157768022LB 258450 شركة التخز�ن والتسو�ق

SAGACE 266524 RR161224968LB 

 RR161224971LB 267480 شركة االید انفستمنت غروب ش.م.م

 RR161235308LB 267480 شركة االید انفستمنت غروب ش.م.م

 ALPHA LEBANON S.A.L 267689 RR157763515LBالفا لبنان ش.م.ل 
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