
  
                

  

 
 
 

 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 البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 A&M AUTO CENTER-LEBANON 259524 RR172002278LB (مصطفى موسى محمد علي) 

 RR171994603LB 259623 كسارة اوتو سنتر (صاحبھا داود ادمون قیامي)

 RR171994719LB 260753 مشركة كورما ش.م.

 RR171994855LB 265011 محمد ندیم شعبان

 RR172002366LB 265687 فاست اند بست سولوشنز ش.م.ل

 RR172002383LB 267643 مؤسسة علي حمد التجاریة

 RR172002397LB 267752 الشرق االوسط للتوریدات الصناعیة ش.م.م

 RR171995008LB 267974 زكریا حسون

 RR171998154LB 271372 حمن طالل المسعودعبد الر

 RR172002445LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR171998168LB 271405 رامي ترایدنغ ش.م.م

 RR171998185LB 272523 مودیكار لصاحبھا محمد خیر حسین دیاب

 RR172002471LB 273335 توفیق شكیب القمند التجاریة

 VIPER 274668 RR171995135LB ش.م.م

 RR171995192LB 277258 علي غالب الحاج ناصر

C J AUTO  285305 لصاحبھا جیمي الیاس الصباغ RR171995365LB 

 RR171995405LB 287499 محطة محمد معطي صالح 

 RR171995467LB 290688 شركة البنیان للتعھدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)

 RR171995475LB 290880 فرع شركة اجنبیة-سعودیة-حدودة سواعد االتحاد للمقاوالت الم

 RR172002560LB 290880 فرع شركة اجنبیة-سعودیة-سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

 RR171995484LB 291009 جھاد سلیم صفیر

 RR172002573LB 291042 مؤسسة علي حرب التجاریة

 RR171995507LB 291398 شركة الجزیرة ب لصیاغة الذھب ش.م.م

 RR171995515LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

 RR171995538LB 292081 احمد محمد عراج

 RR171995541LB 292158 شركة الصقر للنقل والتجارة

 DANA FASHION 292841 RR171995586LBدانھ فاشن 

 
 یةالجمھوریة اللبنان
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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LA PAILLOTE SUR MER S.A.R.L 293691 RR171995612LB 

 RR171995691LB 294612 م.مشركة ماركت بالیس ش.

 RR171995759LB 295464 شركة افینیو انترناشونال ش.م.ل.

 new trading establishments 295614 RR171995762LBنیو ترایدینغ استابلشمانت 

 HUSH S.A.R.L 295767 RR172002627LBھاش ش.م.م 

 RR172002658LB 297032 شركة غرافیكو ش. م .م

 RR171995881LB 297186 لشرق ش.م.مشركة كومبیوتر ا

 RR172002692LB 299592 الشركة االولى لالعالن والتسویق والطباعة والنشر والتوزیع

 RR171995983LB 300101 ازور للسفر والسیاحة لصاحبھا باسم انیس سراي الدین

 RR171996051LB 302706 أحمد مصطفى موسى

 RR171996096LB 303662 شركة بوتیھ جنة ش.م.م.

 RR171996167LB 304331 مالك محمد العیسى

 RR171996269LB 305817 شركة بروفاسیونال میدیا ش.م.م

 RR172002785LB 305930 حدادجیان سكراب اند میتال ( ارتین اغوب حدادجیان )

 Tech Universe SARL 306070 RR171996290LBتك یونیفرس ش.م.م.

 RR171996343LB 307096 ھشام حسن الرشیدي

 RR171996365LB 307212 سینز غروب ش.م.م

 RR171996391LB 307555 انطوانیت حنا فرعون

 RR172002848LB 307854 میالد موسى خلیفة

 RR171996428LB 308474 انطوان الیاس القزي

 RR171996480LB 310102 فیا برازیل ش.م.ل

 RR172002882LB 310464 مؤسسة قاسم مقداد التجاریة ( قاسم محسن مقداد )

 RR171999605LB 312086 شركة اكسبرس للتجزئة والمطاعم ش.م.م

ESG 312581 ھولدینغ ش.م.ل RR171999662LB 

 RR171998653LB 313511 مؤسسة جورج كشیشیان التجاریة ( جورج ماردیروس كشیشیان )

MWF 0م0م0شرف الدین ش  313952 RR171998675LB 

 RR172002940LB 314213 الترانزیتعزت ابو ھیكل للشحن و

 RR171998707LB 314328 سلطان للتجارة

 Nexus 315198 RR171998755LBشركة نكسس ش.م.م 

 RR171998769LB 315231 شركة ج.ل.ك.  ش.م.م

 RR171998826LB 316116 امبیر للتجارة العامة ( الیاس طانیوس دمیان )

BOMBINO CAFE 2 320393 RR171998830LB 

 RR172003018LB 324927 دیالفیغا

 RR171998888LB 325435 ھیثم محمد الناظر

 RR171998914LB 331603 وائل غروب ش.م.م

EURO STOP SARL 334873 RR171998928LB 

 RR171998945LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR171998959LB 343657 شادي محمد دیب

 RR172003070LB 356596 مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسیني )

 RR172003083LB 359061 ( مھران ابرھیم قھوجیان ) BEVALCO -بیفالكو 

D. Vintchi 368875 ( دي فنشي ( كریستین بیار الجمل RR172003110LB 

 RR171999132LB 372497 مؤسسة زیاد البوارشي التجاریة

 RR172003171LB 372497 مؤسسة زیاد البوارشي التجاریة

 RR172003185LB 376362 لینك تیلیكوم انترناسیونال ش.م.مترانس 

 RR171999225LB 381625 الشركة المتحدة للحدید ومواد البناء ش.م.م

 RR172003208LB 388868 جي اس جورج شدیاق وشركاه

 RR172003211LB 389879 الحاج تریدنغ ( رزق یوسف الحاج )

SPIGA FASHION GROUP S.A.L 391891 RR171999265LB 
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 RR171996595LB 392625 الشركة العربیة المتحدة ش.م.م

 RR172003242LB 401455 شركة الشرق االوسط لخدمات الطیران

 RR171996723LB 414964 للتجارة و الصناعة ش م م soraصورا 

 RR172003327LB 431982 المؤسسة اللبنانیة للتجارة العامة (لصاحبھا حسین یحي صوفان )

 RR171998389LB 432690 حسن البعریني خالد

 RR171998392LB 435374 محطة خضرة للمحروقات لصاحبھا كمال امین خضرة

 RR171998432LB 436736 ش م م N Gان جي 

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR171998503LB 

 N.R.G ENTERPRISE S.A.R.L 449663 RR171998517LBن.ر.ج انتربرایز ش.م.م 

 RR171998525LB 452863 ركة اللبنانیة للصناعة والتجارة ش.م.لالش

Venus International 453087 RR172003344LB 

 RR172003358LB 456642 خالد حسین علي

 RR171998548LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الیاس ملحم سمعان )

 RR171998622LB 471797 طوني عبده صقر

P.D.J 479154 ب.د.ج RR172003392LB 

 FREE BIRD S.A.R.L 489248 RR172003415LBفري بیرد ش.م.م 

 RR172003429LB 494463 حسین فایز درویش

REGALO SARL 494944 ریغالو ش.م.م RR171999398LB 

 RR171999438LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR171999526LB 511701 دوس ش.م.م

 RR172003477LB 511701 دوس ش.م.م

 RR171999747LB 537192 بشار علي جمیل

 RR172003928LB 585757 كوكاریا كاتیرنغ باتیسري(روي فؤاد ابي غانم)

 RR172004044LB 594829 مؤسسة بنت جبیل للتجارة العامة

 RR172004265LB 664302 ھرایر اوھانس عكلیان
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