
  
                

  

 
 
 

 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

 C.R.G 1136370 RR169185341LB ش.م.م

 C.R.G 1136370 RR172011062LB ش.م.م

Mad Bag Trading -1149686 محمد حسین الثاني RR169185430LB 

RAFIF’S CAR - ي حمودمحمد مفض  1195756 RR169186188LB 

 RR169186191LB 1196589 محي الدین محمد خالد- Techno Breadتكنو بر�د 

 RR169187373LB 1276476 شركة الفا وود سرف�سز  ش.م.م

 RR169187492LB 1284010 الفورنو ش.م.ل

 RR169187909LB 1322726 ت�م كمبیوتر (محمد حسن النعماني)

 cuisine du monde 1337399 RR169188008LBم م  كو�ز�ن دي موند ش

 RR169189272LB 1470072 نا�از ش.م.م.

 RR169196675LB 1662171 فادي شفیق الهبر

 Mytco s.a.r.l 1717773 RR169196786LBمیتكو ش.م.م. 

 RR169190806LB 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.

 RR169196931LB 1732845 الشركة المتحدة للرخام ش.م.م

 RR169190995LB 1740828 أحمد كامل حسن فق�ه

 RR169191041LB 1744927 اوما انترناشینال ترایدینغ ش م م

 RR169196211LB 1766176 اون تا�م بلدرز ش.م.ل

gourmet royale fancy catering s a r l 1772731 RR169191435LB 

 RR169192594LB 1803645 شركة اش غر�غوار ش.م.م

 RR169195278LB 1826812 ة �ارتنر ش.م.مشرك

 RR169193042LB 1853163 مؤسسة ط�اجة للتجارة  ( محمود حسن ط�اجة )

 RR169193175LB 1865857 ش.م.م ِ I.T.C.Oشركة ع�سى للتجارة 

 RR169195560LB 1926528 اسور ش.م.ل

 RR169193833LB 1936189 (ند�م ر�اض �المنى)Oppidumكالیري 

 RR169193881LB 1942969 كاونت اوتلیت ش م مشركة د�س

 RR169193895LB 1942980 المتحدة للس�ارات (محمود ع�اس كعكوش)

 RR169193921LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 
 بنانیةالجمھوریة الل

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169193569LB 1948503 اوتو سایلز سیتي

 RR169193572LB 1949211 شركة مطعم السلطان �اشا ش م م

 RR169193630LB 1954551 شای�س ش.م.م.

 RR169193949LB 1959760 شركة ف�مات�ك ش م م

 RR169194017LB 1966776 شركة النس�م لالستیراد والتصدیر ش م م

 RR169194048LB 1971552 فرع لبنان -الشركة المصر�ة اللبنان�ة 

 RR169194065LB 1972545 ر�ستورانت كلوب اكس�سورس ش.م.م

 RR169191316LB 1977069 دولوكس ش م م

 RR172006840LB 1980794 شركة النور مید�كال مهدي حسیني  م�الني وشر�كه

VISPERA SARL 1981741 RR171998004LB 

 RR172007187LB 1991210 شركة كر�ات�ك انتل ش.م.م.

CROUN ABOU HAIDAR 1996643 RR172007244LB 

 RR172007403LB 2022401 نیو ادج �اور برو لصاح�ه م�شال جوزف سمعان

 RR172007553LB 2033571 �حي احمد مك�ة

 RR172007712LB 2058966 محمد حسن حلوم

 RR172007774LB 2069228 شارل نقوال صوان

M&D . GROUP 2072785 (احمد محمد انور نعوس وشر�كه احمد محمد نور الدین (توص�ة �س�طة RR172007805LB 

 RR172007862LB 2084908 رافي ارتین قوجه كوز�ان

 RR172007893LB 2090683 شركة البناء للتجارة العامة ماجد الرز و شركاه

SITCO 2000 2096341 RR172007920LB 

 RR172007947LB 2109411 جعفر علي المقداد

 RR172008032LB 2122829 شركة دبل یو ش م م

 RR172008046LB 2124407 شركة خالد القصیر وخلیل اندرون التجار�ة

 RR172008063LB 2127471 عاهد لتجارة الحدید والخرضوات والمعادن

 RR172008103LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR172008125LB 2132215 مكست میتلز

 RR172008315LB 2151429 حالني المخازن الكبرى 

 RR172008372LB 2162349 نیوتورك

 RR172008465LB 2170019 لكجري دیزاین (ش.م.م)

 RR172008528LB 2182732 كیلالو 

M.R. TRADING SECS 2184186 RR172008531LB 

 RR172008545LB 2184932 شركة غرة ترایدینغ للتجارة العامة و التوز�ع ش .م.م (ج.ت.س.د)

 RR169192268LB 2210841 علي حسن مسلماني واوالده توص�ة �س�طة

 RR169192339LB 2217165 مؤسسة ابراه�م احمد عبدهللا

 RR169192342LB 2217167 شركة أتش أر سي . للصناعة ش.م.م

 RR169192356LB 2217426 شركة ق�الن غروب ش.م.م.

 RR169192166LB 2227569 جورج ولید یونس بو یونس

 RR169192170LB 2227613 ایهاب احمد ع�اس

 RR169192183LB 2227707 شوكوال �التینوم ش م م

 RR169192197LB 2228235 الحاج

 RR169192206LB 2228950 �الل ونضال الجردي

 RR169192016LB 2234272 �اسمة ع�اش

 RR169192047LB 2237424 مؤسسة سعید لبیب مسرة

 RR169192064LB 2237503 مؤسسة فؤاد ابراه�م الحجار

 RR169192078LB 2237511 -تجارة األل�سة  -مؤسسة ت�ا عبدو عواد 

 RR169191775LB 2264739 ش.م.م.ط.و.ن  -شركة تي فور 

 RR169191846LB 2277541 سیرج رزق 

 RR169191877LB 2290139 ادیب فضل فطایرجي للتجارة العامة ش.م.م
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 RR169191687LB 2318933 غسان مطر

 RR169191700LB 2336788 و�ش برودكشن �اي ر.ق.

 RR169191735LB 2365893 بر�دج یون�فرسال كونتركتس كوم�اني ش م ل

 RR169189723LB 2380227 یوسف عبدهللا غصوب

 RR169189771LB 2383942 شركة ل�كو�د فیوجن ش.م.م

 RR169189839LB 2386916 جورج م�شال بهنام

A.M.Z - 2392112 جمیلة محمود فواز RR169189887LB 

 RR169189900LB 2394371 وسام لحود للتعهدات والتجارة

 RR169190103LB 2405770 ش م م دي تي ماركت دیل�شس تا�ست

 RR169190275LB 2441156 جوزف جورج العیراني

 RR169190284LB 2441207 حبیب حداد

 RR169190298LB 2441216 نو�ل الحك�م

 RR169190307LB 2441229 ابراه�م مردم �ك

 RR169190315LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR169190386LB 2449352 شركة سو�ال�م ترایدینغ ش م م

 RR169190409LB 2453895 شع�ان محمد خضور

 RR169190457LB 2462682 �ابیون �الن ش م م

J.ART-BETON S.A.R.L 2463402 RR169190474LB 

 RR169190528LB 2473617 جمع�ة مالكي مساكن تالل كفرذب�ان

AMIGOS SARL 2476831 RR169190559LB 

 RR169190580LB 2478703 عبد العز�ز حماد المحمد

 RR169190620LB 2486084 شركة لو�ال مانجمنت غروب ش م ل

misha construction s.a.r.l 2486730 RR169190633LB 

 RR169194079LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR169199297LB 2751961 الحجار انتر�را�سز كوم�اني (هومز) ش م ل
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