
  
                

  

 
 
 

 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

 RR169205956LB 96864 رو�وا ش.م.ل

 RR169204329LB 229474 احمد محمد حسن مخلص �ضائع مرخص

 RR169207206LB 266163 �حیى وفیق القنطار الحسیني

 RR169181375LB 605501 ش.م.مس�غما للتعهدات 

 RR169181588LB 621235 نبیل كر�م الدر�بي

 RR169184010LB 964561 ص�انات ش.م.م

 RR169185412LB 1145685 خان الخلیل ش.م.م

RESTAURANT LEX SAL 1272537 RR169187299LB 

 RR169187342LB 1275545 نیو �الزا للس�احة والسفر ش.م.م

 RR169188250LB 1360904 تقن�ات ش.م.م

 RR169203014LB 1406887 مؤسسة میزر التجار�ة

ACTIS 1730839 RR169190823LB 

 RR169205576LB 1739321 ابراه�م رفیق صبرا

 RR169196208LB 1764524 مدیو �الست ش.م.م

 RR169195105LB 1771615 جي أر هوست�س ش.م.م.

 RR169191470LB 1779842 احمد محمود بدرة

 RR169195180LB 1802384 رز اینك ش.م.مكا

U.S.  WHOLE SALE (محمد ابراه�م خلیل) 1808598 RR169195220LB 

 RR169205580LB 1810490 مؤسسة �الل العفي التجار�ة

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR169208453LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR169192824LB 1821856 م و م  ش.م.م

 RR169192838LB 1821992 ش.م.مشركة بروكسیوم 

 RR169195318LB 1838401 حنان برغلي

 RR169192912LB 1839278 ابراه�م موسى عرب

 RR169205602LB 1863411 بول طانوس خزاقه

 RR169195383LB 1866348 فان هاوس ش م ل

 RR169193246LB 1871193 شركة سبین انترناشونال غروب ش م م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169193263LB 1871773 صوا�ا اوتو-حافظ اسعد صوا�ا

 RR169193379LB 1880545 (علي د�اب علي) SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

 RR169208970LB 1922343 ال سیر�ن بیوتي اند س�ا ش م م

 RR169193793LB 1930571 ا�م�كس ش.م.م.

O DE ROSE EVENTS 1972317 RR169195763LB 

BOFOU - MOTORS 1976047 RR169191302LB 

 RR172006853LB 1981216 ش م ل Krikor Jabotianشركة 

 RR169195882LB 1999081 شركة غر�ب شیبنغ اند ترایدنغ ش م م

 RR169195936LB 2013728 عالء نایف صالح

BLUE FOR TRANSPORT AND TOURISM  BTT SAL 2018490 RR169195975LB 

 RR172007425LB 2025749 لی�الینك ش.م.م

 RR169196035LB 2025920 داوود نجار حسو

 RR169203045LB 2025920 داوود نجار حسو

 RR172007451LB 2027582 مشوار ش.م.م

 RR169202711LB 2033341 علي الرشعیني وشر�كه توص�ة �س�طة -البتول غروب

 RR169202725LB 2040280 دیب جرجي الخوري 

 RR172007669LB 2049789 ان.ار.جي. كو ش.م.م.

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR169208802LB 

 RR169197251LB 2081003 عمر احمد اقرع

 RR169203076LB 2081003 عمر احمد اقرع

 RR169197225LB 2090675 شركة الر�س للتجارة العامة ش.م.م

 RR169202929LB 2126546 أحمد سمیر نعمه

AUTO AL JAZEERA (احمد حسین الحاج علي) 2128361 RR169198075LB 

 RR169198098LB 2130356 محمد عبدو العلي

NUTRIco FOODS S.A.R.L 2132367 RR169198115LB 

 RR169198141LB 2136398 فور بیز ت.ب.

 RR169198739LB 2182732 الوكیل

 RR169203031LB 2203096 ماجد رمضان محمد

 RR169201486LB 2203131 محمد احمد الموسى

 RR169203133LB 2203131 محمد احمد الموسى

 RR169192245LB 2207597 اوف ست د�فیجن ش م م

 RR169192325LB 2216531 جوزف شاهین

 RR169203080LB 2242177 مؤسسة خیر الدین للتجارة العامة

 RR169197720LB 2265580 كل�ك ان تایب ش م م

 RR169197818LB 2329165 بي اي ر�ل ستایت ش م ل

 RR169191608LB 2378176 هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

 RR169189754LB 2381067 شارل هنري دولو�كوفیتش

 RR169197897LB 2386606 اي تي ستونز ش م م

 RR169189825LB 2386879 س�فتي برودكت كورو�ور�شن ش.م.م

 RR169207444LB 2388272 شركة ثري وایز دانكیز ش م ل ث و د

 RR169189860LB 2388291 فراكتال اركیتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR169197906LB 2388291 فراكتال اركیتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR169198671LB 2405770 دي تي ماركت دیل�شس تا�ست ش م م

 RR169198314LB 2419596 شركة �ایز�كس ترندس ش.م.ل.

CST-Construction Solution Technology 2420058 RR169190182LB 

 RR169208793LB 2441357 محمد ابو قاسم

PAUSE 2458363 ش م ل RR172004000LB 

 RR169190430LB 2460249 حسین علي الحاج حسین
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 RR169190602LB 2483760 حیدر للبناء واالعمار ش م م

 RR170270696LB 2490284 �اور�كا ش م م

SMT 2501897 RR169198570LB 

 RR169199500LB 2526862 ركة سورسینغ برو ش م مش

 RR169198929LB 2528347 شركة اركان للخشاب والقشر ش.م.م.

RAS 2534250 للمحروقات والتجارة العامة RR169199535LB 

 RR169199076LB 2576337 شركة �الم للهندسة والتعهدات ش.م.م.

 RR169199133LB 2602391 تابل روند ش.م.م

 RR169199924LB 2633025 لصناعات الكهر�ائ�ة لبنان ش.م.مساس  ل

 royal trading 2637248 RR169199955LBرو�ل ترایدنغ 

VIE restaurant -club 2646616 ش.م.ل RR169199218LB 

 RR169200052LB 2657162 سمارت دیل ش.م.ل هولدنغ

 RR169200066LB 2663170 انترناشونال لیجور برو�رتیز ش.م.م

 RR169199270LB 2695228 بول ر�نو سل�مان

 RR169200392LB 2780651 العاصي رو�ال فود التجار�ة ش م ل

 RR169200494LB 2826490 محمد غسان حجازي 

 RR169200517LB 2833004 مؤسسة منصور نمر التجار�ة

 RR169200724LB 2893124 جناح وفیق سعید

N.Y. Trading Company 2943653 ش.م.م RR169200905LB 

 RR169201027LB 2969528 و�ل بي ش.م.م

 RR169201129LB 2989493 فرحات أمیركان أوتو �ارتس ش.م.م

 RR169201185LB 3000564 شركة ابجار الشرق االوسط ش.م.م

 RR169201296LB 3038266 شركة بلو  ر�تیل غروب ش.م.م

 RR169201340LB 3071405 علي محمد حمود
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