
  
                

  

 
 
 

 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

 RR171981848LB 9351 شركة تكنو وود ش.م.م

 RR172005155LB 10968 شركة مجموعة االعمال الدول�ة ماجست�ك ش.م.ل

 RR171999866LB 11559 الشركة اللبنان�ة النتاج غرف التبر�د ش.م.م

 RR172004804LB 41152 هوم تراست ش.م.ل

 RR172004591LB 62414 شركة نجم والحاج علي (ت)

 RR172004631LB 63863 نب�ه صوما

 RR171986981LB 65205 قره بت زاوزاوج�ان وولده

 RR172004490LB 72800 ارتین عقل�ان وولده

 RR171987925LB 85163 مؤسسة الحا�ك للتجارة

 RR172003772LB 89736 جوز�ف عید وشركاه

 RR171990080LB 163117 سرحالكو للتجارة العامة والصناعة العامة

 RR171990601LB 180567 كوفراول غروب ش.م.م

 RR172006535LB 187724 محمد علي عجان

 RR171991108LB 189460 شركة جنادري للمجوهرات ش.م.م

 UNIVERSITY GROUP SARL 207450 RR171992307LBیون�فرسیتي غروب ش.م.م 

 RR171992899LB 221043 مؤسسة حنا ابراه�م للتجارة العامة

 RR171988126LB 231786 شركة سو�را غروب ش.م.م

 RR171988789LB 242248 اترنوس (لیز�ان جورج غیزولفي حداد )

 RR172002128LB 253548 ضو كارز كوم�اني

 RR171994886LB 265687 .لفاست اند �ست سولوشنز ش.م

 bark up services 269188 RR171995042LBسل�م حنا الشدراوي 

 RR172002556LB 290688 شركة البن�ان للتعهدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)

 RR169182291LB 295038 مؤسسة ساتر انترناسیونال (ابراه�م عبدو عبد الساتر)

 RR169186735LB 299592 سو�ق والط�اعة والنشر والتوز�عالشركة االولى لالعالن والت

 RR172002763LB 305811 كروسري نقاج�ان ( طانیوس جاكوب نقاج�ان )

 RR171996555LB 311345 ر�نه مور�س بو موسى

D. Vintchi( كر�ستین ب�ار الجمل ) 368875  دي فنشي RR171999115LB 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169180741LB 549532 شركة عمون ترایدینغ كوم�اني ش.م.م

 RR169180790LB 557063 جرمن كونسولتینغ كوم�اني ش.م.م -غروب غاس

 RR169180812LB 562210 الشیخ آمیل  عبدو

 RR169181058LB 573670 انور هاني مهتار

 RR169181132LB 581456 كاي تك ش.م.م

 RR169181163LB 583202 مصطفى ناجي عیتاني وشر�كه-لوسانت�ه 

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR169181203LBتي كار ش.م.م كیز ران

 RR169181225LB 591661 اكواتیرما انجینیرنغ ش.م.ل.

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR169181234LBشركة كو�ن ش.م.م 

 RR169181336LB 603972 ال�اس توفیق خلیل

 RR169181340LB 605202 شركة المنتجات الطب�ع�ة ش.م.م

 RR169181614LB 625413 وفیق مومنةمحمد ت

 RR169181659LB 631816 شارلوت ترایدنغ ش.م.م

 RR169181747LB 648996 �اتي ارت ش.م.م

 RR169181835LB 655394 ف�صل ابراه�م الحسن

 RR169181937LB 663788 روالن جوزف فغالي

 RR169182084LB 678068 محمود عدنان خالد

 RR169182124LB 682782 رات ش.م.مشركة لكشوري لتأجیر الس�ا

 RR169182226LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراع�ة التجار�ة

 RR169182230LB 693899 حماده للتجارة (خالد نواف حماده)

Navigator Travels SARL 696725 RR169182257LB 

 RR169182481LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR169182549LB 730534 انطوان خلیل غم�ض

 RR169182566LB 733892 محمد عبد اللطیف السكران

 RR169182932LB 797310 حسن سامي حاج

 RR169182985LB 808934 كمیل انطوان نصر

 RR172010288LB 808934 كمیل انطوان نصر

LE LOUNGE PRESSURE - فؤاد سل�م دیب-ادارة حرة   823245 RR169183093LB 

 RR169180199LB 865940 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR169183155LB 870121 شركة االتصاالت والتجارة العالم�ة ش.م.م

 RR169183204LB 886237 شركة اید�ا ش.م.ل

 RR169183685LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR169183694LB 903006 علي حسن الحسن

 RR169183748LB 918410 ر��ع احمد ز�ن

 RR169180049LB 920061 علي محمد حمادي

 RR169183779LB 922556 صیدل�ة الشرق (حسین جمیل مروه)

Winchester -923631 محمد عدنان ق�اني RR169183796LB 

 RR169182288LB 926374 سناء اسماعیل الحموي -البیت االنیق 

 RR169183822LB 928199 مود فور فود ش.م.م

 RR169180083LB 928432 تلكو للصناعة والتجارة العامة (ذیب جمیل عسیلي)

 RR169180110LB 939455 مؤسسة سین�ه (اسبیر�دون ایلي البیروتي)

 RR169183969LB 959515 كاراج عساف نع�م عطاهلل

 RR169184054LB 971337 �اسیل م�كان�كال كونتركتنغ ش.م.م

 RR169184403LB 1027018 شركة محمد ابراه�م جواد و شركاه

Supplies Only - �سى جلولغالب ع  1050069 RR169184496LB 

 RR169184522LB 1055550 ت�مالین ش.م.م.

 RR169184730LB 1084822 جوزف انطوان اده- TWINSتو�نز 

Home Textile -1116758 ابراه�م جدوع المحمد RR169185001LB 
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Neo Techno Sky -1117217 �اسر د�اب الع�سى RR169185032LB 

 RR169185103LB 1124202 احمد الحسن

 RR169185125LB 1126645 شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

 RR169185267LB 1129073 ابراه�م للتجارة العامة ش.م.م كیتكو-خر��اني

 RR169185324LB 1133257 احمد عدنان المحمود

CREDIT FOR CARS 1145134 RR172010985LB 

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR169185443LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجلیل RR169185491LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR169185528LB 

 RR169185655LB 1162945 محل علي ز�نو للتجارة العامة

 RR169185942LB 1182098 (ك�فورك �غداصار هورتش�ان)G.H CREATIONكر��شن -ایتش-جي

 RR172010005LB 1184418 مظلوم لالكسسوار والس�ارات

 RR169186015LB 1189273 سوق االدوات المنزل�ة (الرا جوزف �عقلیني)

Wooden Century co -1189494 حو�جه شاهر العلي RR169186024LB 

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR169186038LB 

 RR169186041LB 1189733 ة یوسف نسبامیر 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR169186055LB 

Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR169186069LB 

FIVE STAR GAMES -1192443 عناد حمدان المهنا RR169186109LB 

 RR169186130LB 1193702 اس.ت اند ار كوم�اني ل�متد ش.م.م

 RR169186293LB 1203533 مؤسسة حسین  الحاج التجار�ة لصاحبها حسین حسن الحاج

 RR169186316LB 1204390 عبد هللا علي حل�حل

 RR172010844LB 1206009 عالمه لصاحبها هاشم عبد الكر�م عالمه SWISS CARمؤسسة 

 RR172009599LB 2388272 شركة ثري وایز دانكیز ش م ل ث و د

 RR171984932LB 3007013 اسود مي جورج
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