
  
                

  

 
 
 

 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

 RR165477052LB 91 الشركة العقار�ة للبناء ش.م.ل

 RR165477083LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بیروت لبنان

 RR165478659LB 1214 سیتكو (لصناعة وتجارة مستحضرات التجمیل) ش.م.ل

 RR165477273LB 2322 مكتب الدراسات التقن�ة والتنفیذ والتنسیق "بیتك"

 RR165477313LB 2524 شركة جمال ومكا�ال نجار للتجارة العامة ش.م.م

 RR165478662LB 2686 شركة فیلیب كامل ش.م.م

 RR165477565LB 3541 شركة ابناء ال�اس الخوري ش.م.ل

 RR165477914LB 4490 دحداح اوتومو�یل ش.م.ل -شركة �ستاني 

 RR165477755LB 4704 جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR165477790LB 5091 شركة فادي كروب ش.م.م

 RR165477812LB 5568 مجموعة الشرق االوسط للم�اني ش.م.ل (ج.م.ب)

 RR165467571LB 9346 شركة فونتین ش.م.م

 RR171984402LB 10912 ایتالوكاب

 RR171984420LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR171984433LB 11063 شركة التطو�ر العقاري ش.م.ل (ردكو)

 RR171984455LB 11093 برومارك ش.م.م

 RR171984549LB 11472 شركة مشغل الرسول االعظم (ص) ش.م.م

 RR171984645LB 11819 دار میوزك للصحافة والط�اعة والنشر والتوز�ع ش.م.م

 RR171984671LB 11980 شركة رافي ش.م.م

 RR171984739LB 12104 شركة تكنولوج�ا الم�اه ش.م.م (واتكو)

 RR171984760LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR171985045LB 12792 شركة اید�ا ش.م.م

 RR171985133LB 13280 جو�یتر للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

 RR171985527LB 28038 قار�ةمؤسسة طو�ل الع

 RR171985558LB 29672 مؤسسة صعب التجار�ة

 RR165477962LB 31846 مؤسسة صیداوي للتجارة

 RR171986006LB 49740 شركة ابناء جهاد مسعود عطوي ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR171986301LB 61771 هاسكو للتجارة العامة والمقاوالت

 RR171986451LB 64321 اسیرجیو

 RR171986465LB 64460 شركة ماتكو

 RR171987593LB 77456 شركة كر�د�ه دو لوفان ش.م.ل

 RR171987837LB 83052 سو�ر ماركت كسروان

 RR171988072LB 88895 سو�ر �الست

 RR165478000LB 100273 �سام اسعد للتجارة العامة والس�ارات

 RR171984380LB 117264 خالد علي السعدي

 RR171983764LB 126472 ليمؤسسة ناصر محمد الج�ا

 RR165476905LB 132549 حكمت ادیب ضاهر

 RR171989815LB 143790 المحطة التجار�ة (عبد هللا محمد حسین االطرش)

 RR171992046LB 147959 نوفوت�ه -سمیر جورج خ�اط 

 RR171989957LB 158201 محل ف�صل القعسماني

 RR171989974LB 158799 مؤسسة كمیل المهتار

 CLADEX 180679 RR171990615LBمؤسسة كالدكس 

 RR171991139LB 189986 مید�ا برو ش.م.ل

 RR171991156LB 190096 �ارتر كارد لب�انون  ش.م.ل

 RR171991213LB 190483 محطة محروقات ( امال غطاس )

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR171991712LBالمیزون دي كادو ش.م.م 

 RR171992593LB 214715 كومارو موتورز ش.م.م.

 RR171992616LB 214873 شركة العالم�ة للط�اعة الحدیثة ش م م

 RR171992837LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خلیل

 RR171992942LB 221545 شركة علي اكبر زادة ش.م.م

 RR165478101LB 222263 فادي مار�و �عقوب

 RR171993112LB 223931 اندر�ه انطوان المیر

 SUNBED SAL 227433 RR171993421LBسنبد ش.م.ل 

 RR171993554LB 229517 ترانسبورت مانجمنت كوم�اني ش.م.م.

 RR171993611LB 230198 بوو اند ارو للتوز�ع ش.م.م

 RR171993775LB 231772 ال میزون دو بواسون ش.م.م

 RR171988466LB 237341 الشركة اللبنان�ة العر��ة االورو��ة ش.م.م

 RR171989682LB 243376 ناظم عبد الحمید قرقناوي 

 FASHION SPORT 246656 RR171989223LBفاشن سبور  

 RR171989360LB 248008 دامرجي لتاجیر الس�ارات

 RR171994183LB 254805 ولید جورج ناصیف

 RR171994360LB 256173 محمد ند�م الحسن

 RR171994395LB 256890 �ةمؤسسة انطون شكور التجار 

 RR171994489LB 258450 شركة التخز�ن والتسو�ق

 RR171994815LB 263717 عمر محمد مطر

 RR171994872LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

 RR171994890LB 266252 سمیر جورج خ�اط

 RR171998171LB 272198 جرجس �عقوب ابو رستم

 RR171995158LB 275238 همبرسوم اكوب جن�اش�ان

 RR171995229LB 277989 شركة طوس اوفرسیز برستیج ش. م. م.

 RR171980913LB 280885 �اور اند اندستر�ال ماشینزي 

 RR171980860LB 309937 شركة بیبیر ش.م.م

 RR171980198LB 1043568 الشركة التجار�ة المتحدة

 Fidus System Lebanon SAL 1261656 RR171980224LBفایدوس س�ستمز لبنان ش.م.ل 

 RR165478282LB 2017256 شركة الود ان كلیر ش.م.م
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 RR165476794LB 2180611 شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

 RR165472231LB 2391430 نیرا فودس (كار��س مكردیج خضر�ان)

 RR165479155LB 2455935 مصطفى القصیر

 RR165478340LB 2468758 مش م  ICEشركة ابراه�م للتعهدات والهندسة 

 RR165472404LB 2487483 منتهى خلف كنیهر

 RR165479963LB 2553466 فاست للمقاوالت والتطو�ر ش.م.م

 RR165472744LB 2583423 كارول حك�م

 RR165472846LB 2616771 �الو واین ش.م.م

 RR165473002LB 2647370 شركة ز�ن ارامید ش.م.م

 RR165468651LB 2655556 حسین ابراه�م شحرور

 RR165473078LB 2657722 شركة انوفا�شن انترتینمنت غروب ش.م.ل.

 RR165475003LB 2744344 الشركة الدول�ة لتجارة المعادن ش.م.م.

 RR165470125LB 2747261 مید�ا هول�ك ش.م.م

 RR165469970LB 2756849 جونسون لوك ش م ل

 RR165469997LB 2759460 شركة محطة الحاج للمحروقات ش.م.م

 RR168939540LB 2759791 ل�البوست ش.م.م

 RR165468736LB 2762816 شر�ل اكرم السمور صوا�ا

 RR165470023LB 2765206 ر�ر للهندسة االستشار�ة والتعهدات ش.م..م

 RR165469820LB 2771723 �اشاكو ترایدینغ ش.م.م.

 RR165469847LB 2774549 فر�د محمد خیر البر�دي

 RR165469878LB 2778886 طوني عبدو الحاج

 RR168938249LB 2788794 شركة صوا�ا موتورز ش.م.م.

 RR168925925LB 2790705 شركة نتوورك سكیور�تي ش.م.م

 RR165478591LB 2942070 اول فور سبورتس ش م ل

 RR165478614LB 2965457 سكاي انترتینمنت ش.م.ل.
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