
  
                

  

 
 
 

 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

 RR171980710LB 2066 شركة تكنو�اب ش.م.م

 RR172005053LB 10465 شركة كومات ش.م.م

 RR171985646LB 33051 محطة المح�ة

 RR172004565LB 59510 ماحة)مؤسسة الك�ماو�ات الصناع�ة (متى س�مون س

 RR171986448LB 64178 كركبي التجار�ة التكنولوج�ة

 RR171987103LB 69606 مؤسسة فیلیب صقر واخوانه

 RR171987148LB 70592 مؤسسة بروفیل فارنتشر (جوزف جورج عر�ید)

 RR171987219LB 72497 ب�ار ر�شار

 RR172005566LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR172005725LB 106799 شركة كسورد�ال لالستیراد والتصدیر

 RR172006080LB 148857 مؤسسة علي كن�ار للتجارة و الصناعة (علي ابراه�م كن�ار )

 JOMARO 161651 RR171990028LBمؤسسة جومارو التجار�ة 

 RR171991451LB 194797 فرع ثاني -ال�اس عبدهللا ابراه�م 

 RR171993510LB 229289 د مانجمنت ش.م.مفوو 

 RR171988395LB 237084 مؤسسة تري دونیون (انطوان جورج الحلو)

 RR171988599LB 241184 جیلبیر م�شال عبید

 RR171998239LB 273770 الشركة البیولوج�ة لمواد التنظیف ش.م.م

 RR172002936LB 314028 السعود�ة للتسو�ق المحدودة (مركز المزرعة للتسو�ق )

 RR169180931LB 568991 ش.م.م 21سنشري 

 RR171994912LB 587383 جان روكس حر�قة للتجارة

 RR169181971LB 666593 رامي در�د عبدهللا

 RR169183133LB 862239 ابراه�م محمد النصرة-الرضا 

 RR169183819LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR169184037LB 969132 جنرال او�ت�كال لی�انون ش.م.ل

 RR172010230LB 1013070 ام.كا.اس ش.م.م

 RR169184417LB 1028991 عزام عبد الرزاق قاسم

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR169184607LB 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169184845LB 1100926 احمد هو�ان المحمود

 RR169184933LB 1110446 روشة �االس ش.م.م

Laluna Toys مد عبو الع�سىمح  1116146 RR169184981LB 

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR169185488LB 

 RR169185956LB 1183789 شركة مونتي كر�ستو ش.م.م

 RR169185973LB 1187149 سودیر-شركة التوز�ع  والتمثیل التجاري ش.م.م 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR169186090LB 

 K.H.View SAL 1193180 RR169186126LBشركة كاي اتش فیو ش.م.ل 

W.M.D 1202954 لصاح�ه وس�م موفق دمشق�ة RR169186280LB 

 RR169180429LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR169187798LB 1307823 غر�ن راي مانجمنت ش.م.م

 RR169180525LB 1339719 المجموعة السعود�ة لالنماء ش.م.م

 SHAHD CO 1362204 RR169188277LBكة شهد التجار�ة شر 

 RR169188643LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق 

 RR169208728LB 1391015 حمد مصطفى قر�ش

 RR169188820LB 1400753 فیوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR169189224LB 1464878 اللبنان�ة للبث االعالمي رادیوس�فان ش.م.ل

 RR169186775LB 1473168 كمبیوترز اند س�كور�تي س�ستمس  ش.م.ماوتلوك 

 RR169189649LB 1504674 العر��ة االلمان�ة لتكنولوج�ا المخلفات البیئ�ة محمد محمود سید احمد مبروك و شركاه آجیت

 RR172009174LB 1616490 شركة ن�ع م�ة ش.م.م

 RR172009231LB 1623891 مؤسسة علي الصغیر التجار�ة(علي عبد الصغیر)

 RR172009280LB 1627553 شركة غلو�ل منجمنت اند ترایدنغ ش.م.ل

 RR172009347LB 1631757 شركة نیوز بوكس ش.م.م.

 RR169189697LB 1702833 تو�نز غروب حسین محمد الدیراني وشركاؤه ش.ت.ب

SAWATEXT 1727565 RR169190766LB 

 THREE METAL 1731364 RR169190837LBثري میتال 

 RR169190854LB 1732783 شركة میداس ام�كس ش.م.ل اوف شور

 RR169190885LB 1733144 بدر الدین صالح سداح

 RR169190908LB 1733313 هال�كوم كور�ور�شن ش.م.م

 RR169190925LB 1733968 شركة نات كراكر ش.م.م

 RR169190939LB 1734169 شركة عودي و عبد الوهاب التجار�ة (اخالص الدلوحي و شركاؤها)

 RR169191069LB 1747772 شركة تعاون�ة العبدة الحدیثة ش.م.م

 RR169191090LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR169191109LB 1750218 ش.م.م  IMPEX. INKشركة 

 RR169191112LB 1753004 كاف�كا

 RR169191126LB 1753612 دي اند كو ش.م.م

 RR169191157LB 1757051 والتجارة ش.م.م الشركة التقن�ة للصناعة

 RR169191364LB 1768972 میدل ا�ست بترولیوم

 RR169194082LB 1771549 رایز اند رونز ش.م.م

 RR169191452LB 1774886 أیتش أم دي ش.م.م

 RR169191497LB 1781727 شركة االتحاد للتجارة

 i-bar sarl 1783356 RR169191506LBاي �ار ش.م.م 

 GALAXY AUTO 1783944 RR169191510LBاالكسي أوتو غ

 RR169192373LB 1784208 (احمد محمد علي معتوق)Maatouk Traidingمعتوق تر�دنغ للتجارة 

 RR169192413LB 1791728 معمر ع�اس العبد علي

 RR169192427LB 1791752 س�مون اوهان�س اوهان�ان

 RR169192435LB 1791892 ابراه�م الحسین الحمد

 RR169192444LB 1792038 عمر حاجم االسماعیل
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 RR169192458LB 1792046 حسین العبد العمر

 RR169192461LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR169192475LB 1792093 علي محمود حسین

 RR169192489LB 1792105 محمد نور ذ�اب الف�اض

 RR169192492LB 1792112 اجني نصر صفیر

 RR169192501LB 1792660 العلیوي محمود خ�اص 

 RR169192515LB 1792667 حمد خلیف العبدهللا

New Shipping Vision S.A.L 1793672 RR169192529LB 

 RR169192617LB 1804377 لو�س توفیق الطبیب-الطبیب لالدارة

 RR169192648LB 1806421 كوالیتك ش.م.م

 RR169192807LB 1820787 فضل محمد شكر

 RR169192890LB 1838401 برغليحنان 

 RR169192926LB 1839703 سعید نعمة هللا سعید

 RR169192988LB 1849076 النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)

 Silver  &Black 1853219 RR169193056LBسلفر اند �الك 

 RR169193060LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذ�ة و األل�سة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR169193073LB 

 RR169193087LB 1858980 وسام علي �حلق

FURETTI S A R L 1861940 RR169193135LB 

 RR169193351LB 1877851 الشركة العامة للنقل�ات والتعهدات ش.م.م.

 RR169193515LB 1905749 زخ�ا حنا الزغندي

 RR169193524LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

 RR169193714LB 1917437 ارة العامة ش.م.م.شركة جادكو للتج

 RR169193731LB 1922343 ال سیر�ن بیوتي اند س�ا ش م م

 RR169193759LB 1925071 وان او وان ش م  م
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