
  
                

  

 
 
 

 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

 RR171998295LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بیروت لبنان

 RR171998273LB 942 شركة ادل�اكو ش.م.م

 RR171998327LB 1134 شركة الخر�ف ش.م.م

 RR165477199LB 1678 تجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)شركة انسر�ان لل

 RR165477211LB 1922 رولینغ غروب ش.م.م

 RR171998106LB 1922 رولینغ غروب ش.م.م

 RR171981281LB 6591 شركة ماسو هولدنغ ش.م.ل

 RR171981406LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR171981499LB 7623 ش.م.مشركة ستار وایف 

 RR171981689LB 8585 شركة االستشارات الهندس�ة الصناع�ة ش.م.م

 RR171981692LB 8652 شركة بروموشین للتجارة العامة ش.م.م

 RR171981785LB 8947 سوكنال ش.م.م -الشركة الوطن�ة لاللمنیوم 

 RR171981803LB 9063 برهان الدین �عل�كي وشركاه

 RR171981865LB 9532 مرهج للصناعة والتجارة -میر�كو 

 RR171981896LB 9627 شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م

 RR171982145LB 10257 شركة عشي اخوان ش.م.م

 RR172005075LB 10555 شركة "م�غا" موتور كوم�اني ش.م.م

 RR171982211LB 10840 شركة شعیب اخوان ش.م.م

 RR171984597LB 11676 شركة عون للتجارة ش.م.م

 RR171984606LB 11699 شركة الفنار التجار�ة ش.م.م

 RR171984787LB 12290 شركة فلیر ش.م.م

 RR171999985LB 13106 شركة جاما التجار�ة

 RR171985204LB 14433 مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد هللا فرح

 RR172004693LB 14586 محالت امین الغزاوي 

 RR171985915LB 46535 لس�احة والسفرشركة الح�اة ل

 RR171981922LB 56400 طانیوس عق�قي

 RR172005481LB 58210 صیدل�ة شعیتو

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 ریة المالیة العامةمدی

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR171981975LB 59305 شركة نعنوع الصحاف�ة للتوز�ع TOPSPEEDشركة 

 RR171986332LB 62077 مؤسسة عدنان مومنه التجار�ة

 RR172004645LB 64460 شركة ماتكو

 RR172004472LB 70923 لبنان�ة للتجارةالمؤسسة ال

 RR171982295LB 90519 شركة مزهر للبناء

 RR171982335LB 91416 دار اح�اء التراث العر�ي

 RR171982503LB 96954 سعید امین بو غنام

 RR171982525LB 97016 الشركة العالم�ه المتحدة للورق ش.م.م

 RR171982579LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR171982605LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR171982004LB 98223 شركة انتغرال ش.م.م

 RR171982738LB 99853 محالت غر��ة

 RR171982790LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR171983061LB 104064 نیلسون توماس خوري 

 RR171983129LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR171983163LB 106840 شركة �ا�ا ت�میو بولي اخوان

 RR171983234LB 107837 شركة م�النو تكس

 RR171983265LB 108368 مؤسسة حجازي التجار�ة

 RR171983336LB 113200 نا�ا ( كمال ال�اس الخوند )

 RR171983424LB 116246 خلیل محمد ظاهر

 RR171983438LB 116497 المساندة والخدمات للطائرات ش.م.لشركة 

 RR171983512LB 118810 عصمت عدنان حمید

 RR171983574LB 122813 ادیب یوسف حسن

 RR171983631LB 123791 شركة لی�انیز فیدنغ س�ستم ش.م.ل

 RR171983645LB 123852 ال . اي . غروب ش.م.م

 RR171983662LB 124886 براس�اب بیروت

 RR171983720LB 126587 مؤسسة الرجاء

 RR171983755LB 127474 محمد حسین الشامي

 White Land 132750 RR171983804LBمؤسسة وایت الند التجار�ة 

 RR171991672LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR171981009LB 205357 سانت ایلي غروب

 RR171981065LB 228594 متكون یونایتد ش.م.م

 RR171981180LB 229517 ترانسبورت مانجمنت كوم�اني ش.م.م.

 RR171980153LB 243757 یوسف جان برهوش

 R N C Group Limited 266878 RR171994930LBمجموعة رنسي المحدودة 

 RR171994991LB 267752 الشرق االوسط للتور�دات الصناع�ة ش.م.م

 RR171995025LB 268266 محطة الغولف ( حمید �اخوس عبد النور )

 RR171998211LB 273335 توفیق شكیب القمند التجار�ة

 RR171995201LB 277331 نمور للتجارة

 RR171995590LB 292971 ضر�ر لصاحبها مصطفى ابراه�م ضر�ر

 RR165479994LB 294390 عبد اللطیف محمد حسن الشمعه

 RR171995793LB 296171 �اركود ش.م.م.

 RR171995864LB 297032 م .م شركة غراف�كو ش.

 RR171995895LB 297237 شركة االعمال للسفر والس�احة

 PARADISE COMPANY 303843 RR171996122LBحم�ة وشركاه  -شركة برادایز 

 RR171996136LB 303923 لی�انیز افر�كان �ارتنر شیب(الب) ش.م.م.

 RR171996272LB 305909 مؤسسة ركین التجار�ة ( محمد جمیل ركین )

 RR171996326LB 306407 احمد سل�م محمد عدنان السعید
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 RR171996431LB 308509 شركة شوسه االنشائ�ة ش.م.م

 RR171980533LB 310020 یو. اس. اوتوالین

 RR171996533LB 310464 مؤسسة قاسم مقداد التجار�ة ( قاسم محسن مقداد )

 RR171980480LB 313945 شركة مایر�غ ش.م.ل

 RR171996649LB 397333 الب امین غالبغ

 GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L 409653 RR171996706LBغر�ن هاوس فودز ش.م.م 

 RR171996799LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR171980215LB 1169619 موندیو ماركیتنغ غروب ش.م.م

 RR171981202LB 1276406 جاس�اركو ش.م.م

 RR165478217LB 1460954 تكسو�ر�نت ش.م.م

 RR165476202LB 1832139 شركة ایز ش.م.م

 RR171980666LB 1949698 ز�اد سالم جاموس

 RR171981030LB 1956290 شركة امبر�ل اوتو سنتر لالستیراد التصدیر ش.م.م

 RR171980635LB 2013842 شركة هافانا سنتر ش.م.م.

 RR171984107LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR171980621LB 2052691 لالنماء الس�احي ش.م.م. عمشیت

 RR171980961LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR165478565LB 2860175 شركة غسان وعماد شاغوري _ نابولي الند

 pipes 2990498 RR165476732LB -�ای�س 

 RR171984889LB 2997746 كلین�مد فارما ش.م.م.

 RR171984977LB 3068564 ل�فنت ترایدنغ ش.م.م

Seven Management Entertainment S.A.L 3113569 RR171984901LB 

D T LOUNGE 3154798 ش م ل RR171984915LB 

 RR171984946LB 3253478 مي جورج اسود

 RR171984800LB 3253486 جهاد ان�س قساطلي
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