
  
                

  

 
 
 

 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

 RR169203601LB 4912 شركة فبرسید للصناعة والتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR172000250LB 11699 شركة الفنار التجار�ة ش.م.م

 RR171985062LB 12811 ستار غروب ش.م.م

 RR169204068LB 33051 محطة المح�ة

 RR172004764LB 33051 محطة المح�ة

 RR172004424LB 69349 مجموعة د�انه ص�قلي ش.م.ل شركة هولدنغ

 RR169203725LB 91416 دار اح�اء التراث العر�ي

 RR171982534LB 97125 شركة اكس�س ش.م.م.

 RR169203632LB 104064 نیلسون توماس خوري 

 RR171989965LB 158484 خطار الكترون�كس ش.م.مشركة 

 RR169205908LB 192314 شركة نیو فود تكنولوجي ش.م.ل

 RR172006782LB 197289 كار�نا ش.م.م

 RR169203875LB 229373 شركة امزل للتجارة والخدمات والمقوالت العامة ش.م.م

 RR169204173LB 246797 محمد انور االتات

 RR171994152LB 253363 دینغشركة كروم�ان تر�

 RR171995100LB 270565 المؤسسة اللبنان�ة السور�ة لب�ع ال�الت المستعملة(ز�اد حراق)

 L SAL 392877 RR172003225LBشركة أل ش.م.ل 

 RR169207957LB 663788 روالن جوزف فغالي

MICRO COMPONENTS & SYSTEMS INC 664665 ش.م.م RR169181945LB 

 RR169207930LB 687539 �سن الطعمهمحمود مح

 FARAH AUTO 813963 RR169183005LB 

 RR169183592LB 853294 تكنولوجي ترایدینغ اند سرف�سز ش.م.م

 RR169207299LB 903006 علي حسن الحسن

 RR172010929LB 951663 شركة �اوت�ك

 RR169204522LB 965240 شركة ز�نا للتجارة العامة ش.م.م

 RR169208189LB 965952 تجارة الخرضوات -�حي حسین محمد

 RR169204023LB 985620 شركة توكل التجار�ة

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169207475LB 1018374 ناصر جناع عید

 TIGI MAGICCO 1072221 RR169207577LBخلیف مران الثري 

 RR169202994LB 1074791 مصاعد نیو فرماتور (احمد عبد هللا شحوري)

 RR169207170LB 1087943 ة للتجارة العامهمؤسسة جمال سعید حماد

 RR169184774LB 1087964 مؤسسة یوسف صالح ایوب للتجارة العامة

 RR169207197LB 1100926 احمد هو�ان المحمود

 RR169184859LB 1100934 رفعت احمد كلماني

 RR169206903LB 1110666 حیدر محمد سلهب

Hometek open zone-1116732 احمد محمد القدیر RR169207149LB 

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو الع�سى RR169207118LB 

 RR169207104LB 1120054 سعید عبد القادر اخضر

 RR169185355LB 1138597 سوزان غالب كرم

Mad Bag Trading -1149686 محمد حسین الثاني RR169207078LB 

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR169207064LB 

BRIGHT STAR- 1150958 �شار ت�ان الحدید RR169185505LB 

BRIGHT STAR- 1150958 �شار ت�ان الحدید RR169206695LB 

Microprocessor Computer -1151872 صالح عبد الرحال RR169206877LB 

 RR169206846LB 1156699 ولید محمد البو�و -المؤسسة التقن�ة للهندسة و المقاوالت 

 RR169185845LB 1173791 دود�كو اوتو �ارتس (علي ف�صل علو�ة)

 RR169185854LB 1174014 شركة طی�ة ش.م.م

 RR169185871LB 1174967 سمیر عصام الز�ن-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR169186007LB 1188610 سیزنس ش.م.م

La Recreation .co -1191858 ابراه�م احمد الوكاع RR169186086LB 

La Recreation .co -1191858 ابراه�م احمد الوكاع RR169206951LB 

 RR169205315LB 1209058 رفیق م�شال حداد

 RR169205412LB 1210138 اوتوز ترایدینغ  ش.م.م

 RR169209079LB 1211865 بیروت نایت الیف ش.م.م

 RR169209082LB 1223038 غالب رفیق اسماعیل

 RR172010331LB 1225950 ز ش.م.مترندز اند براند

 RR169203204LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش.م.م.

 RR169187183LB 1265858 وورلد دیراكت ش.م.ل.

 RR169180415LB 1277776 ر�اض فؤاد الحاج لالعمال الفن�ة والكهر�ائ�ة

 RR169187413LB 1280735 خوري غروب ش.م.م.

 RR169187501LB 1284033 هوبابراه�م ابراه�م شل

 RR169180273LB 1285610 شركة صوما اندستر�ال انجینییر�نغ ش.م.م.

 RR169187563LB 1287895 لی�انون اوتوم�كان�كا

 RR169208921LB 1309057 احمد علي علي

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلف�ه) 1320311 RR169208935LB 

GERGES TEXTILES ( اود اسكندرجورج كامل د ) 1347801 RR169209025LB 

MARITEXT - 1359020 مار�ا ك�فورك منامشه �ان RR169188229LB 

 RR169188453LB 1378619 الشركة الجدیدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م

 RR169188507LB 1380748 بر�ستیج اوتو تراید ش.م.م

 RR169188524LB 1381330 عبد اللطیف نبهان نبهان

 RR169188538LB 1381349 اطمة احمد كر�مف

 RR169208586LB 1400188 حسین محمد درو�ش

 RR169188904LB 1417346 میدل ا�ست ر�لتي غروب ش.م.م

 RR169208674LB 1440336 جان قره بت انازون�ان

 RR169190032LB 1446295 شركة س�سبي للصناعة و التجارة ش.م.م
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 RR169203164LB 1449585 النورس للمحروقات ش.م.م.

 RR169197438LB 1484985 شركة ب.ام ام ش.م.م

AES-LIBAN SAL OFFSHORE 1495575 RR169189533LB 

 RR169189564LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR169189618LB 1503016 فرنس�س مارون المیر

 RR169189621LB 1503569 الخالد للتجارة

 RR169203062LB 1503569 الخالد للتجارة

 RR169196295LB 1507487 ران�ا للتجارة والمعادن

 RR172008806LB 1527342 اكسل تك ش.م.م

 RR169196335LB 1530540 جمال خالد السل�ط

 RR169196389LB 1564018 رضوان ابراه�م دیب (دیب موتورز)

 RR170272710LB 1591485 سیرك دو لی�ان ش.م.م.

 RR169196525LB 1627416 كومسي كومصاج ش.م.م

 RR169205050LB 1627416 كومسي كومصاج ش.م.م

 RR169196579LB 1636329 ماهر ابراه�م قاضي

 RR169202932LB 1636329 ماهر ابراه�م قاضي

 RR169209048LB 1666186 بوب اند �اب ش.م.م

 RR169208422LB 1711523 أوم�غا سوفتو�ر ش.م.م.

 RR169196809LB 1720899 زهر الل�مون ش.م.ل

 RR169190718LB 1725073 شركة دائرة االستهالك توص�ة �س�طة

ACTIS 1730839 RR169196888LB 

 RR169196945LB 1732916 علي كر�م الكر�م

 RR169190871LB 1733136 ز�رك محمد صالح شیخو

 RR169208419LB 1733136 ز�رك محمد صالح شیخو

 TASNIME 1733407 RR169196959LBشركة تسن�م 
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