
  
                

  

 
 
 

 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

 RR172000039LB 4686 شركة سیرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنب�ة)

 RR172000229LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR169199337LB 6099 للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م شركة الكتروم�كان�كل انتر�رایز

 RR170271396LB 8558 شركة ب�ماد ش.م.م

 RR172000572LB 8588 شركة تكنو �اطون ش.م.م

 RR170271405LB 9104 ایلي هیدموس وشركاه ش.م.م

 RR169203575LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR171981905LB 9704 رة والمقاوالت ش.م.مالشركة المتحدة للتجا

 RR171986350LB 62850 مؤسسة �اسین الح�ال

 RR171987602LB 77854 رنا سو�س كار

 RR171987899LB 83789 حسین حیدر

 RR171988007LB 88118 مؤسسة محمد عبد الرحمن كن�عو

 RR171989753LB 142053 وائل مص�اح حلواني

 RR171990266LB 167323 رمزي ابراه�م ناصیف

 RR171990442LB 175029 مؤسسة قب�سي للتجارة العامة(حسین عدنان قب�سي)

 RR172006306LB 175904 مؤسسة حسین خل�فة للتجارة العامة

 RR169203385LB 189986 مید�ا برو ش.م.ل

 RR171991584LB 197204 االوزاعي-روج�ه حداد 

 RR171991615LB 197456 شركة جناي ش.م.م

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR169203306LBالمیزون دي كادو ش.م.م 

 RR171991726LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدین توفیق حاسبیني

 RR172000878LB 205357 سانت ایلي غروب

 RR171992576LB 214569 شركة فر�تون كوم�اني

 RR171993435LB 227491 مؤسسة الر��ع للتجارة العامة

 RR172001476LB 230658 شركة بلدینغ كونستراكشن وكونتراكتنغ ش.م.م

 RR171988130LB 231822 �الومینو ش.م.م

 RR169205324LB 234904 دي بوكس ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR171988262LB 235453 عبد الملك للنقل ( انطوان فؤاد عبد الملك )

 RR171989532LB 242328 شركة اور�نت ماركت للتجارة العامة

 RR171989546LB 242333 مؤسسة مصطفى محمد ابراه�م

 RR171994149LB 253305 شركة توفیق دني وشركاه

 RR171995626LB 293696 حامد عبد الكر�م شع�ان

 RR171995970LB 299592 الشركة االولى لالعالن والتسو�ق والط�اعة والنشر والتوز�ع

 RR171996414LB 307839 مان احمد ابراه�مالنادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سل�

 RR171996516LB 310372 ابن�ة للتجارة و المقاوالت (صالح الغرمتي و شركاه )

 RR171998809LB 315465 محل �حي التجاري/یوسف ثابت �حي

 RR171998891LB 326787 دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR171999027LB 354295 شركة ز�دكو ش.م.م

 RR171999061LB 360102 ل العلیوي سامي جال

 RR171999781LB 544505 یوسف ال�اس طعمه

 RR169180698LB 545199 مؤسسة علي حیدر  خلیل التجار�ة

 RR169181146LB 582514 مؤسسة المحمود التجار�ة

 RR169181469LB 612198 فیو ش.م.م -فارما 

 RR169181591LB 622175 مؤسسة انور حمود مكارم

 ROUTINGS S.A.R.L 648977 RR169181733LBغز ش.م.م روتین

 RR169181764LB 652075 جدعون وشركاه-بروفسیونال سرف�سز 

 RR169181804LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR169207909LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 RR169182376LB 703328 شركة المح�ط للتجارة و الصناعة ش. م .م

N-J ( نبیل نایف الجوهري) 813494 RR169182994LB 

 RR169180605LB 839146 شركة ا�من عبد هللا واخوانه

 RR169183632LB 898285 مؤسسة ولید ود�ع ناصیف

 RR169207603LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR169183765LB 920132 شركة نورد وود ش.م.م

 RR169184261LB 1005985 شركة ماداس ش م م

 RR169184275LB 1007837 ؤسسة المختار للتجارة العامة لصاحبها محمد مصطفى د�ابم

 RR169184350LB 1018492 ابراه�م علي ترش�شي

 RR169207501LB 1034296 مفلح احمد العلي

Saratex Middle East-1117016 حسین احمد الرمضان RR169207121LB 

Roxana Trading Import Export - ن ر��ع الخلفعالء الدی  1117503 RR169207095LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح ت�ان الحدید RR169206727LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR169185514LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR169206885LB 

 RR169205386LB 1180170 تاتش برودكشن ش.م.م

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR169206761LB 

Casina Doro Rozo -1189592 عا�ش محمد العز�ز RR169206996LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR169206982LB 

FIVE STAR GAMES -1192443 عناد حمدان المهنا RR169206934LB 

 RR169187135LB 1262980 حسین شهاب التجار�ة (لصاحبها حسین محمود شهاب )مؤسسة 

 RR169180361LB 1279429 جورج سرك�س مزهر

 RR169187395LB 1279429 جورج سرك�س مزهر

 RR169180239LB 1296825 مؤسسة ص�اح للتجارة العامة

 RR169188100LB 1344186 شر�ل فارس حنون 

 RR169188365LB 1370346 و صعب)كرم ال�اس نصر هللا (اب

 RR169188855LB 1406887 مؤسسة میزر التجار�ة
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 RR169188895LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR169188949LB 1423583 مؤسسة رامي التجار�ة

 RR169189122LB 1447092 مؤسسة نبیل دخیل الشامي التجار�ة (نبیل دخیل الشامي)

 RR169195026LB 1453590 ر ش.م.م.شركة ن�مان لإلستثما

 RR169189153LB 1454984 الم�ساء

 RR169189198LB 1461268 شركة فاب ش.م.ل

 RR169196327LB 1525844 شركة سي كاي الس�اح�ة ش.م.ل

 RR172009829LB 1683558 العهد ش.م.م

 RR169196715LB 1688056 شركة هاواي للتجارة العامة

 RR169190681LB 1721849 ت بیروت الدول�ة ش م لالشركة العامة النتاجا

 picodente sarl 1733738 RR169190911LBب�كودنتي ش.م.م  

 RR169196962LB 1733866 ام. اس. ام كلنینغ سرفسیز ش.م.م

 RR169208541LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR169208515LB 1792112 اجني نصر صفیر

 RR169208538LB 1792667 حمد خلیف العبدهللا

4you 1854417 شركة ز�اد وا�اد رحیل وشركاؤهما التجار�ة RR169205593LB 

 RR169208484LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR169195542LB 1905763 محمود محمد الصوص(المالك)

GLOBAL RESOURCE EXPERT 2050210 .ش.م.م RR172007686LB 

 RR169192055LB 2237490 مؤسسة ز�دان وهیب الشامة

 RR169192118LB 2242177 مؤسسة خیر الدین للتجارة العامة

 RR169191673LB 2296991 حسن حسین المقداد

 RR169191744LB 2370300 شركة فراس عاهد الرجبي وشركاه

 RR169208895LB 2441216 نو�ل الحك�م

 RR169199116LB 2600237 شركة مو�یل�ا دیزاین ش.م.م.
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