
  
                

  

 
 
 

 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

 RR172003993LB 575263 غسان عمر حمد

 RR172003959LB 591733 شركة القادري لخردة المعادن -شركة سمر الحروك وشركاه 

 RR171981043LB 605501 س�غما للتعهدات ش.م.م

 (International Chemicals) i Chem 724351 RR172004336LB 

 RR172004217LB 732137 مؤسسة اخضر التجار�ة للمعدات واالل�ات الزراع�ة والصناع�ة

 RR172003525LB 767900 علي محمود عودة

 RR172010305LB 814098 مؤسسة السالم للخدمات والتجارة العامة

 RR172005549LB 865251 خالد حسین حماد

 RR172005552LB 865940 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR172010257LB 1018422 غر�ن اد (ایلي اسعد طراف)

Supplies Only -1050069 غالب ع�سى جلول RR172010552LB 

 RR172010518LB 1083196 مؤسسة موالن التجار�ة (خلیل ص�حي صالحه)

ابراه�م جدوع المحمد-  Home Textile 1116758 RR172010610LB 

 RR172010084LB 1166796 محمد محمود عمار

 RR172010022LB 1176619 0شركة الترك و حسین للتجارة ت

UNITTRON 1184301 RR172010075LB 

 RR172010708LB 1187149 سودیر-شركة التوز�ع  والتمثیل التجاري ش.م.م 

 RR172010124LB 1194151 فود ل�متد ش.م.ل

 RR172010380LB 1215699 نیوم فاشون غروب ش.م.لم�ال

 H.M.N S.A.R.L S.A.R.L 1223948 RR172010314LBشركة 

 RR172010328LB 1225018 انتركو ش.م.م-المؤسسة العالم�ة للتجارة والصناعة 

 RR172010742LB 1237999 انور احمد االبراه�م

 RR172010362LB 1246175 شركة االزدهار للمقاوالت ش.م.م

 RR172010566LB 1358422 روي جوزف شكی�ان

 barakeh 1455734 RR165476220LBبركه 

 RR172008695LB 1507487 ران�ا للتجارة والمعادن

 RR172008770LB 1525514 كایوتي اغلي نایت كلوب م ش.م.ل

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 امةمدیریة المالیة الع

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR172008823LB 1528870 محمد فاروق الكردي

 RR172008868LB 1539661 ون )مؤسسة سحر التجار�ة  ( علي حسین ز�ت

 RR172008911LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نایف نصار)

 RR172008942LB 1566702 ج.ر.بترولیوم ش.م.م

 RR172008987LB 1574627 توص�ة �س�طة -زد اس ار 

 RR172008995LB 1577252 شركة یوتیلیتي سولوشنز اي تي ش.م.ل.

 RR172009024LB 1590629 راكتینغ ش.م.مشركة ام ال كونت

 global auto cheheil 1593475 RR172009041LB (ابراه�م محمد شهیل) 

 RR172009188LB 1616543 جمال احمد شیخ خلیل

 RR172009205LB 1620001 یوسف حسن العیوش

 RR172009245LB 1624992 دیب جرجي الخوري 

 RR172009259LB 1625091 علي حسین �اسین

 RR172009320LB 1630213 امیل سامي حوا (تجارة عامة )

 RR172009364LB 1634193 شركة فارما ماب ش.م.م

 RR172009395LB 1636329 ماهر ابراه�م قاضي

 RR172009404LB 1637303 نبیل محمد العثمان

 RR172009452LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة الس�ارات(حسین توفیق فرحات)

 RR172009466LB 1644009 تراید ش.م.مشركة ام 

BLOCK FOR CONSTRUCTION B.F.C sarl 1645023 RR172009470LB 

 RR172009775LB 1666186 بوب اند �اب ش.م.م

 RR172009792LB 1669789 شركة �است�س ش.م.م

 RR172009846LB 1686271 بي.سي.سي  غروب ش.م.م

 C.S.painting of decoration 1693243 RR172009877LBسي اس للدهان والد�كور 

 RR172009925LB 1700004 م ج وشار�ن لبنان ش.م.م 3

 RR172009979LB 1711723 عوض للدهانات(محمد علي عوض)

 RR172009996LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR172004061LB 1752308 زوي لتاجیر الس�ارات ش.م.م.

OUSSAMA Rent a car 1986388 RR171998018LB 

 RR172007156LB 1987271 شركة الخل�فة و��طار التجار�ة ش.م.م.

 RR172007195LB 1991624 شركة س.س اي ش.م.م.

 RR172007200LB 1993336 انتي �ار ش م م

 RR172007227LB 1995584 شركة �ارالكس ش م ل

 RR172007099LB 2007029 شركة الشمس للتجارة والمقاوالت

 RR172007301LB 2011038 محمد ر�اض كنعان

 RR172007346LB 2014255 جاي آر مار�ل أند غرانیت ش.م.م.

 RR172007363LB 2017251 تي ش.م.م. -ام

BLUE FOR TRANSPORT AND TOURISM  BTT SAL 2018490 RR172007377LB 

 RR172007385LB 2020883 ش.م.م-لبنان -شركة ستار للبترول

 RR172007394LB 2021914 ام لتجارة الس�ارات توص�ة �س�طة ام اند

 RR172007519LB 2029412 الشركة المتحدة للص�انة والتطو�ر ش م م

 RR172007522LB 2029454 حسن طحان(حسن سل�مان الطحان)

 RR172007575LB 2035526 شركة دا�موند سیرام�ك ش م م

 RR172007584LB 2035677 مجوهرات  الدورادو

CAZA - ORO 2046839 RR172007638LB 

 RR172007655LB 2047946 سامر ال�اس صفیر

 RR172007730LB 2063566 شركة مستر سوكس ش م م

 RR172007757LB 2067339 �التینیوم ال�كتر�ك

 RR172007814LB 2071669 شركة تایر اند كو ش.م.م.
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 RR172007876LB 2087294 للتجارة والتعهدات ش.م.م A.M.Hشركة 

 RR172007880LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR172007916LB 2093781 شركة نو�ز ش م م

 RR172007955LB 2109477 فرا�م نا�شون فیلمز ش م ل

 RR172007964LB 2110008 فادي جرجي لطوف

 RR172007981LB 2117535 شركة النبیل ش.م.م

 RR172007995LB 2118973 حسن عبد المجید احمد شیخ

 RR172009611LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR172008015LB 2119734 ن�ازي جوهر وشر�كته توص�ة �س�طة -شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR172008085LB 2129659 رؤفت حمود ركاب

 MR COMFORT 2134597 RR172008165LB ش.م.م

 RR172008240LB 2144711 ال مانش ش.م.م

 RR172008284LB 2148881 بودي للتجارة (حسن عبد الرحمن ازمرلي)

 RR172008298LB 2149309 ل�سا للتجارة (حسن جمیل الراعي وشر�كه) توص�ه �س�طه

 RR172008409LB 2167940 المتحدة للحدید ش م م

 RR172008491LB 2174652 فادي شع�ان

 RR172008580LB 2196692 رضا حسین سعد ( رادكو)

 RR172008633LB 2200362 الشركة الفن�ة لتكنولوج�ا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR172008655LB 2202529 جعفر افرو میدل ا�ست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR172008678LB 2203096 ماجد رمضان محمد

 RR172009656LB 2203519 شركة غو ب�غ ش.م.م

 RR172009608LB 2204724 ش.م.م شمعون ودكاش لالساسات

 RR172009673LB 2204978 ام ش.م.م.-تي-شركة جي

Professional Development Group s.a.r.l 2205025 RR172009687LB 

 RR171981057LB 2233347 ایر�ورت مول ش م ل
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