
  
                

  

 
 
 

 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

 RR165477004LB 289 شركة �ات�ك ش.م.م

 RR172000294LB 4342 هوسبیتالیتي مانجمنت سرفیز ش.م.ل

 RR172001122LB 4695 شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR172000056LB 4828 ق االوسط / كوج�مور ش.م.مالشركة العامة للشر 

 RR172000127LB 5732 شركة ترو�ج ش.م.م

 RR172000285LB 6423 شركة احمد رمضان عیتاني واوالده ش.م.م

 RR172000688LB 9086 معماري ومعلوف فر�ت سرف�سز ش.م.م

 RR172005124LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -او جي مجموعة تجهیز المكاتب 

 RR171985385LB 17703 مؤسسة محمد دهیني للتجارة العامة

 RR172004720LB 18402 مؤسسة محمد سل�م التجار�ة للتبر�د والتدفئة

 RR172004747LB 28038 مؤسسة طو�ل العقار�ة

 RR171985779LB 40675 كالیري زعتر

 RR171985924LB 46855 شركة سو�د العصر�ة

 RR172004910LB 48812 ارة العامةشركة عرب اخوان للتج

 RR172004923LB 49740 شركة ابناء جهاد مسعود عطوي ش.م.م

 RR171986054LB 52257 محطة جان نایف ز�نا (سیتكو)

 RR171986108LB 53154 مصطفى خالد البدوي 

 RR172004968LB 58991 مؤسسة االوائل للتجارة والتعهدات

 RR172004574LB 59799 محمد ر�اض �اسین الشامي

 RR171986329LB 62023 مؤسسة وفیق فواز التجار�ة

 RR171986479LB 64622 محطة عبد الملك اخوان (شركة تضامن)

 RR171986978LB 65048 كو�زني اید�ال

 RR171987094LB 69366 دار الفجر للط�اعة

 RR171987236LB 72698 مؤسسة نصر للط�اعة

 RR172004509LB 73066 ي تر�كوتا لصاحبها علي حسن حجاز 

 RR172004526LB 73157 جان اسطفان

 RR172004543LB 74410 شركة فرحات وابو رزق التجار�ة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR171987430LB 74933 محطة المنار ( ند�م بو�ز )

 RR171980785LB 75546 شركة ب.ف. ساك

 RR171987474LB 75615 شركة محمود یونس وشركاه

 RR172005243LB 76065 �ا�س�كل

 RR171987620LB 78141 مؤسسة جورج ملكون 

 RR172005331LB 79622 حاتم كوم�اني

 RR172004115LB 81074 شركة ابناء سم�ح عبد هللا الشامي

 RR172005380LB 84105 ادكو -شركة د�س للتجارة والصناعة 

 RR172003640LB 86433 تي اف بولز ش.م.م  -طوماس فرنك بولز 

 RR172004013LB 86433 تي اف بولز ش.م.م  -طوماس فرنك بولز 

 RR172003653LB 86822 لوتیرسي

 RR171987960LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR172003707LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR172003715LB 88287 سالي ( �طرس یوسف الخوري )

 RR172003830LB 90519 شركة مزهر للبناء

 RR172006969LB 95556 د الدینحلو�ات سع

 RR171982551LB 97437 مجموعة القاضي الدول�ة موند�ال مود ش.م.م

 RR171982888LB 101976 كمال فر�د حمصي

 RR172005637LB 102354 نعمة اخوان جواد نعمة واخوانه

 RR171982993LB 102536 جوزف بركات حو�س

 RR171983075LB 104236 شركة ست�كس للحفر�ات ش.م.م

 RR172005668LB 104356 ش.م.م -شاتو 

 RR171983146LB 106562 مؤسسة محمود خر�س

 RR172005742LB 108667 توناكو ش.م.م

 RR171984393LB 110779 شركة المشرق للتوز�ع ش.م.م

 RR172005813LB 115934 حسین هیثم الحدید

 RR172005827LB 116497 شركة المساندة والخدمات للطائرات ش.م.ل

 RR172005875LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR172005901LB 123579 حداد ش.م.م

 RR172005950LB 124886 براس�اب بیروت

 RR172005963LB 125386 ر�كسون للدهانات ( محمد علي قاسم )

 RR171989838LB 147031 شركة المدینة للتمو�ن ش.م.م

 RR171992077LB 149750 ج�ان وشركاههاكوب جام

 RR172006102LB 153525 شركة جان �عقوب وشركاه المعروفة �اسم جان ب�ار

 RR171990005LB 161072 مؤسسة ابو طوني التجار�ة  ( شوقي انطون )

 RR171990120LB 165107 شركة غران�الب ش.م.ل

 RR171990235LB 166350 شركة الر�اشي التجار�ة

 RR171990323LB 172132 لي احمد ذ�اب التجار�ةمؤسسة ع

 RR171990439LB 174782 ش.م.م  4شركة ب . ا . 

 RR171990535LB 179025 مؤسسة ن�فین للتجارة العامة

 RR171980842LB 181022 خیر هللا للصناعة والتجارة

 RR172006456LB 182858 شركة فین�كس ب�كتشورز انترناسیونال ش.م.م

 RR171990779LB 183739  دیبغسان عبدهللا

 RR172006473LB 184382 سكان تولز

 RR172006487LB 184454 شركة عدنان ب�ضون واخوانه

 RR172006495LB 184988 شركة غرانادا للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR171990840LB 185358 شركة اي بیل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR172006500LB 185358 شركة اي بیل وسون ش.م (فرع اجنبي )
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 RR172006629LB 189986 مید�ا برو ش.م.ل

 RR171991363LB 192775 حجازي اتو�ارتس ( احمد محمد حجازي )

 RR171991540LB 196022 شاكر للتنم�ة ش.م.م

 RR171991638LB 197504 دایلي شوب ش.م.م

 RR172000762LB 197504 دایلي شوب ش.م.م

 RR171991774LB 199669 �ق ش.م.مهدالین لالعالن والتسو 

 RR172000881LB 205473 سهیل فكتور حسن

 RR171992253LB 206157 شركة أم.أم.اي التجار�ة ش.م.م

 RR172000918LB 206921 شركة كومید�ا لالنتاج

 RR171992426LB 210127 شركة نقل�ات ال�اس م�شال فتوش ش م م

 RR171992457LB 210904 مؤسسة لوزان التجار�ة

 RR171992491LB 211355 محمد محمود طبیخة

 RR172000970LB 211355 محمد محمود طبیخة

 TRIO 211696 RR172000997LBتر�و لنمر الس�ارات 

 RR172001003LB 212222 محمد سعید صالح

 RR171992562LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائ�ة

 RR172001025LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائ�ة

 RR172001051LB 214773 الكترا أ.ف ش.م.م.

 RR172001065LB 216012 شركة رافكوب ش م م

 RR172001105LB 217114 شركة س�كال ش.م.م.

 RR172001119LB 217153 شركة هما�الست ش.م.م.

 RR171992735LB 218447 مطر بلدنغ متیر�ل  ر. ا مطر و شركاهم ش. م.م.

 RR171992752LB 218552 مز�نون مصطفى الحك

 RR172001241LB 220520 ثري أف لی�انون ش.م.ل

 FOODS ART limited 221141 RR172001269LBفودذ أرت ش.م.م  
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