
  
                

  

 
 
 

 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

 RR172005067LB 10524 شركة االنماء للمقاوالت والتجارة

 RR172004676LB 13354 ل�فیل ناین ش.م.م

 RR172004778LB 38951 مؤسسة سوسن شوز التجار�ة

 RR172004614LB 63243 الرضا مستودع ادو�ة

 RR172004469LB 70411 مؤسسة د�كو فیركو

 RR172005209LB 75615 شركة محمود یونس وشركاه

 RR172005226LB 75747 شركة جي سي ار حك�م اخوان

 RR172003675LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR172003865LB 91416 دار اح�اء التراث العر�ي

 RR172006990LB 97507 شركة معلولي للتعهدات ش.م . م

 RR171983150LB 106799 شركة كسورد�ال لالستیراد والتصدیر

 RR172005892LB 123561 غولدن اواز�س انترناشیونال

 RR171989798LB 142286 محمد سل�مان ز�ن الدین

 RR172006164LB 160581 شركة مون�كو للصناعة والتجارة

 RR172006371LB 180364 روب ش.م.مسیتكس غ

 RR172006601LB 189820 (ماستر كلین سا�قا)   clean plus salشركة كلین �الس ش.م.ل  

 RR172006646LB 190096 �ارتر كارد لب�انون  ش.م.ل

 RR172001153LB 217670 مو�یل اف�ش لبنان ش.م.ل.

 RR172001238LB 220408 شركة الغد ش.م.م

 RR172001272LB 221273 وز�ك ش.م.مموون الیت می

 RR171992995LB 222202 شركة ستار فاشن ش.م.م

 RR171993007LB 222310 شركة �اث سولوشنز ش.م.ل

 RR171993041LB 222851 عقارات -محمد عصام الحلب�ة 

 RR171993130LB 224217 شركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.م

 RR172001330LB 224217 رة  ش.م.مشركة الزهران للزراعة والتجا

 RR172001343LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR171993165LB 224538 شركة ترو�كا للتجارة ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR171993259LB 225010 مؤسسة جورج ضو

 RR172001374LB 225825 مؤسسة سكرا�ك ( حسین طهماز )

 RR172001428LB 229115 شركة اونتي لی�انون ش.م.م

 RR171993545LB 229474 احمد محمد حسن مخلص �ضائع مرخص

 RR172009523LB 230379 فلفت شوكوالت صالون لصاحبها مالك مصطفى تمراوي 

 RR171993642LB 230490 الشركة العالم�ة لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR172001462LB 230490 الشركة العالم�ة لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR171993735LB 231335 مؤسسة احمد كركي التجار�ة

 RR171988191LB 233473 شركة نابلیون ش.م.م

 RR171988228LB 234315 غسان جدعان ز�ن الدین عمیل جمركي مرخص

 RR172001533LB 234860 راسكو انترناشیونال ش.م.م

 RR172001547LB 235225 زنتا للس�احة والسفر ش.م.ل

 KANADIL 236858 RR171988347LBقنادیل 

 RR171988449LB 237317 شركة مصطفى االحمد وشركاه

 RR171988506LB 238514 الشركة االردن�ة اللبنان�ة للتجارة العامة ش.م.م

TAMER RENT A CAR S.A.R.L 239132 RR172001604LB 

 RR172001635LB 241005 مؤسسة یوسف العطار

 RR171988571LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR171988585LB 241172 احمد نایف علیوه

 RR171988625LB 241414 محمد ف�اض ال�اسین

 RR171988660LB 241658 غسان ص�حي مشلح

 RR171988687LB 241742 شركة المص�اح للتجارة ش.م.م

 RR171988713LB 241881 مؤسسة شومان التجار�ة

 RR171988727LB 242056 س اسبر الحدادجرج

 RR171988761LB 242169 زكر�ا محمد سم�ح شما

 RR172001710LB 242169 زكر�ا محمد سم�ح شما

 RR172001706LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوز�ع

 RR172001723LB 242180 مؤسسة علي شم�ساني التجار�ة

 RR171989563LB 242379 مؤسسة علي محمود فق�ه

 RR171989577LB 242536 جهاد محمد سعید عیتاني

 RR171989594LB 242590 شركة ایلي م�شال فتوش واخوانه للنقل�ات

 RR171989603LB 242647 فارم فود ل�متد ش.م.م

 FOOTMARKS S.AR.L 242851 RR171989617LBفوتماركس ش.م.م. 

 RR171989648LB 243227 شركة الر�ف لمواد البناء ش.م.م.

 RR171989679LB 243361 عبد الحك�م عبد القادر الحلو

 RR172001768LB 243361 عبد الحك�م عبد القادر الحلو

 RR171988815LB 243757 یوسف جان برهوش

 RR171988951LB 244530 صائب مص�اح سالم للط�اعة

 RR171988965LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درو�ش

 RR172001825LB 244652 لتجارة العامةمؤسسة حسین برجي ل

 RR171989149LB 245769 ایلي ارتین طو�راقج�ان(طو�راقج�ان للتجارة)

 RR172001895LB 245769 ایلي ارتین طو�راقج�ان(طو�راقج�ان للتجارة)

 RR172001900LB 245978 ات�ك ش.م.م ( تقن�ة التجدید )

 RR171989183LB 246035 ذیب امین وهبي

 RR171989245LB 246797 انور االتاتمحمد 

 RR171989254LB 246943 عمر ایلي ضاهر مخلص �ضائع مرخص

 RR172001927LB 246943 عمر ایلي ضاهر مخلص �ضائع مرخص

 RR171989285LB 247218 مقهى الجمیزة (ا�فون جورج كرم)
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 CIMA STARS 247487 RR171989325LBمؤسسة قمة النجوم  

 RR171989342LB 247619 لا�اد ت�سیر دعبو 

 RR172001975LB 248336 جمع�ة اوكسیل�ا التعاون�ة االستهالك�ة م.م

 RR171989400LB 248388 أحمد مصطفى الحر�ري 

 RR171989413LB 248567 محمد علي �اغي

 RR171993850LB 250369 جورج سامي الخوري 

 RR171993863LB 250699 احمد مصطفى كن�فاتي

 RR172002074LB 250699 ن�فاتياحمد مصطفى ك

 RR172002091LB 251590 شركو امو�ال التجار�ة

 RR171993951LB 252480 شركة كعدي للتجارة والتسلیف ش.م.م

 RR171993965LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR171993982LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR171994033LB 253246 روني رزق شندي

 RR172002131LB 254956 الت الدول�ة ش.م.م.شركة اتصا

 RR171994237LB 255351 احمد محمد عداس

 RR171994245LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR171994299LB 255702 ع�اس محمد الدر

 RR171994308LB 255723 موسى نایف ض�ا

 RR171994311LB 255836 ابراه�م دیب عبد الخالق

 RR172002202LB 256523 د انور المز�ك�اسم محم

 RR171994461LB 257993 مر�م نور -سالم سنتر 

 RR172002233LB 258062 مؤسسة المناره

 RR171994529LB 258717 مصطفى محمد مسلم

 RR172002255LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR172002264LB 259392 دان �الست ( ولید خالد مسالخي )
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