
  
                

  

 
 
 

 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

 RR172010858LB 1209058 رفیق م�شال حداد

 BESTOON 1209575 RR169186435LB ش .م.م

 RR169186449LB 1210113 ال�اس جرجس جرجورة -جرجوره انك 

 RR169186585LB 1211865 .م.مبیروت نایت الیف ش

 RR172010376LB 1214717 الشركة اللبنان�ة العالم�ة للبترول ش.م.م

 RR169186673LB 1219373 اوهانس اسادور ملكوج�ان

 RR169186497LB 1220446 اكسبرس للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR169186523LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العر��ة للتنق�ط 

 RR169186537LB 1221936 انترناشیونال ش.م.ل اوف شور-نغ اي تي بلدی

 RR169186545LB 1221968 0م0م0شركة صاكو (صالح) ش

 RR169186571LB 1223038 غالب رفیق اسماعیل

 RR169186687LB 1223488 الفا للمحروقات ش.م.م

 RR169186695LB 1225018 انتركو ش.م.م-المؤسسة العالم�ة للتجارة والصناعة 

 RR169186470LB 1232127 �النت فود غروب ش.م.م

GENERAL TRADING EST .GTE (عبد هللا محمد السارجي ) 1241594 RR169186863LB 

 BARHOUCH CAR 1243620 RR172010226LBبرهوش كار ش.م.م  

 RR169186894LB 1245088 حسام الدین الدنا

 RR169186934LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeتوفي اند كوفي 

 RR169186948LB 1250990 مید�ا كوفر بیروت ش.م.م

 AMFA GROUPE 1253586 RR169186965LBشركة امفا غروب  

 RR169186982LB 1254982 استهالك�ة فخري ( ناصر رضا فخري )

 RR169187064LB 1258266 ابتسام حسین الخطیب

 RR169187152LB 1263944 حسین علي الز�ن

 RR169187254LB 1269489 ك اسكندر غر�بمار 

 RR169180392LB 1276476 شركة الفا وود سرف�سز  ش.م.م

 RR169180335LB 1281738 شركة اور�جینال اوردر ش.م.م

 RR169187444LB 1281738 شركة اور�جینال اوردر ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 یبة على القیمة المضافةمدیریة الضر
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 RR169187594LB 1290489 اخ�ار بیروت هولدنغ ش.م.ل

 RR169187603LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

 RR169187648LB 1297536 شركة سیتي تك ش.م.م

 RR169187665LB 1298552 شركة بیبیتو غروب  ش.م.م

 RR169187682LB 1300205 اوتو فرحات  ( ماهر قاسم فرحات )

 RR169187719LB 1300839 اكسسوار الرواس (لصاحبها غسان سعد الدین الرواس) 

 RR169190219LB 1309057 احمد علي علي

 RR172010827LB 1320202 شركة سیلیرو ش.م.م

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلف�ه) 1320311 RR169187872LB 

 RR169187890LB 1321470 شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

 RR169187926LB 1327623 شركة التمام للتجارة (ایبو والدر�ني ود�اب)

 RR172010963LB 1327623 والدر�ني ود�اب)شركة التمام للتجارة (ایبو 

 RR169187943LB 1333071 شركة فورتونا ش.م.م

 RR169187988LB 1336571 ولید مصطفى عیتاني للمقصات واالكسسوار

 RR169188025LB 1340955 المحاصیل الطب�ع�ة     جورج عبدو شلهوب

 RR169188039LB 1341258 ع�اس محمد خلیل

 RR169180534LB 1342357 ةسامر حكمت عبدالل

 RR169188042LB 1342357 سامر حكمت عبداللة

 RR169180548LB 1347384 خلیل قاسم ز�تون 

 RR169188135LB 1347384 خلیل قاسم ز�تون 

 RR169188161LB 1348940 یون�ما ش.م.م.

 RR169188189LB 1356881 نادر خلیل الدرسة عبود عالمة

 RR169188201LB 1358422 روي جوزف شكی�ان

 RR169188263LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناع�ة ش.م.م

 TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.L 1363009 RR169188285LBشركة تروتوولز اوف لی�انون ش.م.م 

 RR169188303LB 1364089 �حي محمود الرفاعي

 RR169188325LB 1368293 شركة فارماسي  ش.م.م.

 RR169188405LB 1372747 للمقاوالت محمد ز�تونة وعبد الحمید مقساسي الشركة الرائدة

 RR169188419LB 1373501 هالل عمر ز�ن الدین

 RR172010597LB 1373501 هالل عمر ز�ن الدین

 RR172010433LB 1377153 مید�كال تراست ش.م.م.

 RR172010455LB 1378619 الشركة الجدیدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م

 RR169188475LB 1379276 �سام سل�مان الحداد

 RR169188541LB 1382141 شركة إیزون�كا ش.م.ل

 RR169183306LB 1382428 شركة شاعر للمعادن

 RR169188555LB 1382579 مؤسسة �السكو للصناعة و التجارة (لصاحبها امجد علي غدار )

 RR169188612LB 1383902 الخالد التجار�ة

 RR169188665LB 1388205 طرس موسىمارون �

 RR169188705LB 1390411 ب�ار عید الح�شي

 RR169183385LB 1393543 شركة دار�ن للتجارة

 RR169188759LB 1394281 شركة توص�ة �س�طة -شركة األمین لجم�ع انواع المعادن

 RR169188918LB 1419564 شركة مش�ك وشركاه ش.م.م

 RR169189975LB 1426762 مید�ا سكو�ر ش.م.م

 RR169189025LB 1434484 محل البركات للتجارة العامة (ولید البركات)

 RR169190001LB 1443575 شركة  فراندز  ش.م.م

 RR169189136LB 1449585 النورس للمحروقات ش.م.م.

 RR169189184LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR169189241LB 1465512 فرست كالس مو�یل ( هیثم راضي الحركة)
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 RR169189269LB 1466361 حسن ص�حي معتوق 

 RR169189326LB 1474728 أ�اكاب لتأجیر الس�ارات ش.م.م

 RR169189445LB 1489028 ل�فنغ انتیر�ور ش.م.م.

 RR169189547LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR169189578LB 1499981 شركة ابناء سمیر م�ارك التجار�ة ش.م.م.

CATERING SERVICE & CONSULTATION 1500803 RR169189581LB 

 RR172008766LB 1524343 ل�انون ب�كیري اینف�ستمنت ش.م.م

 RR172008810LB 1528639 شركة ز�نة للتجارة و األنماء

 RR172008837LB 1530540 جمال خالد السل�ط

 RR169182345LB 1548759 دوستار ش.م.ل

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR172008899LBوود فایر ش.م.م  

 RR172008925LB 1561200 لوفلي توي ش.م.م

 RR172008939LB 1563308 هوسبیتالیتي منجمنت غروب ش.م.م.

 RR172009015LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 RR172009130LB 1612816 توكلین ش.م.م

 RR172009449LB 1642004 ضفاف بیروت

 RR172009497LB 1648124 ابراه�م �الل خالد

 RR172009761LB 1663462 شركة ا�ست اندرز ش.م.م

 RR172009789LB 1669658 بیور ش.م.م

 RR172009917LB 1699451 شركة لو ر�فال كاف�ه ش.م.م

 RR172009965LB 1710101 مجموعة المستحب العالم�ة للعقارات ش.م.م

 RR169189710LB 1718037 ي محمد خرو�ي)مؤسسة االمیر للصناعة و التجارة (عل

 RR169190678LB 1721107 شركة تكنو ش.م.ل

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR169190749LBاغرولوكس ش.م.ل (

LA DIODE 1727551 RR169190752LB 
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