
  
                

  

 
 
 

 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

 RR165477551LB 3517 ب وشركاهم ش.م.م 3شركة 

 RR172000113LB 4099 شركة هلیو�ول�س  ش.م.ل

 RR172003826LB 90399 كالیري بوازال لصاحبها هراتش د�كران زارزاوتج�ان

 RR171983203LB 107473 محطة ال�اس القارح

 RR171983530LB 121426 مصطفى هاشم احمد دیري 

 RR172006076LB 142053 وائل مص�اح حلواني

 RR172006178LB 160737 مؤسسة حسین ضاهر (حسین رضا ضاهر)

 RR172006310LB 175918 شركة ماجستي ش.م.م

 RR172006558LB 188348 مؤسسة محمد قاسم غدار التجار�ة

 RR171992386LB 208887 المؤسسة الدول�ة للتجارة العامة

 RR172001215LB 220224 حلواني غروب

 RR171993355LB 226668 شركة رول مار رفول ش.م.م

 RR171993418LB 227428 س�م ش.م.ل هولدنغ

 RR169185134LB 243925 سعید مطانیوس عون 

 RR172001811LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درو�ش

 Omni Group SAL 299575 RR171995952LBشركة اومني جروب ش.م.ل.

 RR169180738LB 549471 محمد ابراه�م ال�غدادي

 RR169180755LB 552252 حكمت محمد شقیر

PROPET 555875 RR169180786LB 

 RR169180865LB 563617 جیبیتو ش.م.ل.

 RR169180928LB 567810 د�اب المتحدة ش.م.م

 RR169180945LB 569289 �الل یوسف عنتر

 RR169180959LB 569298 علي محي الدین بوجي

 RR169180976LB 569771 علي محمد خرو�ي

 ulec 571764 RR169181000LBالمجموعة اللبنان�ة االمارات�ة المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR169181129LB 581357 محمد احمد الز�ن

 RR169181251LB 598637 ي فق�همحمود محمد لطف

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169181279LB 600319 شركة قدورة ش.م.م

 RR169181398LB 605735 سابینو لصناعة وتجارة االحذ�ة

 RR169181455LB 612133 (نبیل ز�ن العابدین المهتار) VIEWمؤسسة 

 RR169181512LB 616349 أحمد خالد المصول

 RR169181530LB 617678 روج�ه م�شال یني

 E-V-E-N-T-S SARL 643317 RR169181680LBا�فنتس ش.م.م 

 RR169181883LB 656277 عبد القادر محمد المس�ح العلي

 RR169182067LB 675059 مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقیف )

 RR169182155LB 687539 محمود مح�سن الطعمه

 RR169182172LB 689036 حسن احمد هبو

 RR172004322LB 721596 سسة ماجد دیب االشهبمؤ 

 RR169182495LB 728110 ع�اد عبد الشاهر

 RR169182610LB 746020 مؤسسة حنا بو یونس (حنا منصور بو یونس)

 RR169182668LB 755569 مؤسسة �عینو للتجارة (هادي جمیل �عینو)

 RR169182685LB 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لب�ع المحروقات والمازوت

 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR169182756LBشركة اس ار ب ش.م.ل 

 RR169182773LB 777060 مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )

 RR169182787LB 777535 مؤسسة وان فور اول (مصطفى ابراه�م استیت�ه)

 RR169182892LB 794062 الشرق االوسط ش.م.م -شركة ا�ما جینج 

 RR169182963LB 800549 سام�ة طانوس النجار

 RR169183031LB 817031 مؤسسة فادي مهدي د�اب التجار�ة

 RR169183045LB 818447 شركة ز�للیوني ش.م.م

 RR169183442LB 833993 عماد علي جابر

 Themeliosi s.a 835541 RR169183456LB -فرع لبنان-ثمیلیوسي ش.م 

 RR169183500LB 840161 سل�م حسن العنان

 RR169183650LB 899035 محمد مالك محمد العلي

 RR169183677LB 901734 علي متوفي احمد العط�ة

 RR169180066LB 922556 صیدل�ة الشرق (حسین جمیل مروه)

 RR169183875LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR169184045LB 970841 عماد الدین عادل ارناؤط

 RR169184085LB 977654 الشركة العامة لقطع الغ�ار المحدودة (جینكو المحدودة )

 RR169184111LB 981886 جوزف حبیب طر��ه

 RR172010861LB 983343 جبور الكترون�كس ش.م.م

 RR172010875LB 985620 شركة توكل التجار�ة

M. R 986286 التجار�ة ش.م.م RR169184142LB 

 RR169184160LB 991033 فیلیب طانیوس الشبیرجان 

 RR169184258LB 1003122 مؤسسة ع�اس التجار�ة

 RR172010892LB 1009572 مؤسسة غسان كن�ار للتجارة العامة لصاحبها غسان ابراه�م كن�ار

 RR169184346LB 1018374 ناصر جناع عید

 RR169184448LB 1043020 ش.م.م SMATصا�غ للصناعة والتجارة 

 RR169184482LB 1049829 شركة بیوند برودكشن ش.م.ل

 RR169184505LB 1051844 شركة السراي

 TIGI MAGICCO 1072221 RR169184615LBخلیف مران الثري 

 international wearco- vally 1072267 RR169184624LBمحمد حسن الجابر 

 RR169184638LB 1072909 مؤسسة فؤاد غدار التجار�ة لصاح�ه فؤاد غدار

 RR169184669LB 1074791 مصاعد نیو فرماتور (احمد عبد هللا شحوري)

 SEEDS S.A.R.L 1076163 RR169184686LBسیدز ش.م.م  

 RR169184690LB 1082225 راشد اسماعیل العجمي

2 



 RR169184712LB 1083196 مؤسسة موالن التجار�ة (خلیل ص�حي صالحه)

 RR169184791LB 1092829 د ابو غزالةمصطفى سعی-رن�م للس�ارات 

 RR169180154LB 1098196 مؤسسة احمد عبد هللا االشهب

 RR169184862LB 1101613 موسى ادوار سالمة

 RR169184880LB 1103292 كعدي وشركاه ش.م.م

 RR169184916LB 1106762 انطوان جورج جبور

 RR169184955LB 1111856 عبد هللا حسین الض�قة

Hometek open zone-1116732 احمد محمد القدیر RR169184995LB 

Saratex Middle East-1117016 حسین احمد الرمضان RR169185015LB 

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو الع�سى RR169185029LB 

Roxana Trading Import Export -1117503 عالء الدین ر��ع الخلف RR169185046LB 

 RR169185063LB 1120054 قادر اخضرسعید عبد ال

 RR169185372LB 1139201 شركة االعمال المتحدة ش م م

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR169185457LB 

SWEET HOME FURNITURE - 1150078 حمد رمتان الجلیل RR169185465LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح ت�ان الحدید RR169185474LB 

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR169185531LB 

 RR172011014LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 RR172010773LB 1155460 د�ستر�بیوشن اند تراید (م�شال انطوان حداد)

 RR169185633LB 1159387 حسین عبد علي حمود

 RR169185695LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR169185721LB 1168843 شركة عواضة و خل�فة للتجارة

 RR169185752LB 1169805 بترولیوم كونسالتنغ فلتر�نغ اند ماینتنس كوم�اني ش.م.م

 RR169185766LB 1169815 (فؤاد البر خوري) Overseas Expressاوفرسیز اكسبرس 

 MIT HALA SARL 1179973 RR169185925LBشركة م�ة هال ش.م.م 

 

3 


