
  
                

  

 
 
 

 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

 RR169206191LB 628 الشركة الفن�ة للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR169204139LB 2450 ش.م.م 755شركة اتلییر

 RR169199310LB 2686 شركة فیلیب كامل ش.م.م

 RR169204567LB 4686 ي ش.م.ل (فرع لشركة اجنب�ة)شركة سیرت

 RR169203592LB 5568 مجموعة الشرق االوسط للم�اني ش.م.ل (ج.م.ب)

 RR170272595LB 42005 كارلوس �شارة للتجارة العامة والتعهدات

 RR169203819LB 61434 محمود عبد القادر ق�طان

 RR169203694LB 83859 فرع ثالث -بن حسان الداعوق 

 RR172005393LB 84267 شركة وود اند وود

 RR172003741LB 88674 مط�عة حبیب

 RR169204350LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR169204332LB 101008 شركة الناشرون لتوز�ع الصحف والمطبوعات ش.م.م

 RR169205868LB 102777 �ارتنرز للط�اعة والتجارة ش.م.م

 RR169205823LB 103393 ك�ان ش.م.لدانس

 RR169204054LB 108406 شركة االرز لتأجیر الس�ارات

 RR170270634LB 109190 مؤسسة د�اب العقار�ة

 RR169203513LB 124271 شركة ابناء فر�حة

 RR170272785LB 139932 مؤسسة االمان التجار�ة/احمد امهز

 RR169206069LB 160966 ابراه�م مصطفى �اسین

 RR169203442LB 161245 مؤسسة ال�سر

 RR170272017LB 181532 شركة مظلوم التجار�ة

 RR172006513LB 185570 مصنع الفا

 RR171991292LB 191639 كروستي �ان

 RR169204289LB 235225 زنتا للس�احة والسفر ش.م.ل

TOP ELECTRONICS & GAMES 241948 لصاحبها عبد الرحمن كعكاني RR169204814LB 

 RR169204200LB 244711 مؤسسة الغدیر لتجارة الس�ارات لصاحبها ابراه�م حدرج

 RR169204187LB 245872 مؤسسة حسین طالب �عل�كي

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR169207016LB 250699 احمد مصطفى كن�فاتي

 RR172002162LB 255249 اسماعیل محمد فاعور

 RR169206466LB 260918 عبد هللا محمد عبد هللا حیدر

 RR170272555LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR169206537LB 297764 فاشین ف ش.م.م

 RR169205647LB 298745 فایف ستارز (حمدان علي حمدان )

 RR172002953LB 314475 احمد رشید ملص

 RR171998772LB 315260 جورج خلیل راجي

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR169204757LB�انو �الس ش.م.م 

 RR169206608LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR169206599LB 512607 جان قره بت انازو�ان

 RR171999795LB 544910 ز�اد حنا الحداد

 RR169206571LB 555475 ولید محمد بو�و

 RR169180962LB 569739 ورثة عبد الحمید العلمي الس�ع

 RR169204377LB 573748 شركة ترك �اك ش.م.م

 RR169204394LB 596718 سرف�سز نتورك ش.م.مكوالتي 

 RR169207784LB 600062 حسن محمد صالح

 RR169181322LB 603954 شوقي اسعد صوا�ا

 RR169181565LB 620365 المتحدة لل�الست�ك (كمیل ابراه�م اجر�س)

 RR169204482LB 635511 شادي جمال حسن

 RR169181897LB 656298 سلطان ابراه�م الحسن

 RR169208612LB 656298 سلطان ابراه�م الحسن

 RR170270625LB 660316 حسن �اسر احمد

 RR169207912LB 689284 ابراه�م حمود احمد

 RR170272547LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراع�ة التجار�ة

 RR169182420LB 716436 شركة حانیوز التجار�ة ش.م.م

 RR169182535LB 729689 وسط وشمالي افر�ق�ا ش.م.لكزا�متا / مورج ب.ب.ت. مینا للشرق اال

 RR172004384LB 736290 ج اند ج للس�احة ش.م.م

 RR170272578LB 807602 مخایل ضاهر للتجارة

 RR169183062LB 821950 ال�اس طوني رزق 

 RR169195352LB 1851990 شركة الفروج الطیب ش.م.م

 RR169193189LB 1866612 مالتي بزنسز اند سورفسز ش.م.م.

 A J R S A R L 1872339 RR169195410LBا ج ر ش م م  

cuisine sante internationale liban sarl 1876951 RR169193325LB 

 RR169195471LB 1896998 شركة كابیتال مید�ا ش م ل

 RR169195556LB 1907718 �اي كام�كالز ش م م

 RR169195573LB 1927252 نیت أند و�ر ش.م.م.

 RR169193643LB 1954779 سیتي �ار ش.م.ل

 RR169193665LB 1957601 شركة مصاعد كي.جي. توص�ة �س�طة

 RR169195794LB 1977069 دولوكس ش م م

R-M 1997353 (للتجارة العامة(لوأي ر�اض المشرف�ة RR169195879LB 

 RR169195940LB 2017251 تي ش.م.م. -ام

 RR169196052LB 2027623 ترامیز�ني ش.م.ل

 RR169197279LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR169197217LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR169198036LB 2118973 عبد المجید احمد شیخ حسن

 RR169198040LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR169198084LB 2129670 شادي صالح ركاب
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 RR172008182LB 2137532 طوني ال�اس العاقوري 

 RR169198773LB 2196171 سبر�نغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR172008593LB 2198265 شركة فیزوفیو ش م ل

 RR169192271LB 2210972 -تجارة س�ارات  -ع�اس خضر حیدر أحمد 

 RR169197565LB 2216453 وس�م علي الج�م

 wissam corp 2222016 RR169192135LB -شركة وسام 

 RR169192152LB 2223345 م.م.شركة س.أ.س  ش.

 RR169197645LB 2242177 مؤسسة خیر الدین للتجارة العامة

 RR169197937LB 2391874 شركة جورج صا�غ الكتر�ك جي.اس.اي. ش.م.م.

 RR169189935LB 2398737 ستورم ادفرت�سنغ اند ماركیتنغ ش م م

 RR169198328LB 2423527 ال كانتینا ش.م.ل

 RR169198345LB 2431699 ى (نایف سعید ابو شكر)الخدمات االول

 RR169190531LB 2475420 ر�فیوم انترناشیونال

 RR169202053LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR169198985LB 2541472 بروفنیر ش.م.ل

 RR169199062LB 2562626 بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

 RR169199725LB 2573248 جي اش بترولیوم

 RR169199734LB 2575604 جوزف نوفل بترولیوم(جوزف جمیل نوفل)

Aluminium & Glass s a r l (A&G 2643473 RR169199195LB 

 RR169200199LB 2696300 بروفاشینال مید ش.م.م.

 RR169200287LB 2743325 الكمال التجار�ة

 RR169200830LB 2929106 توص�ة �س�طة -میني ماركت الرضوان للتجارة العامة

 RR169200976LB 2959426 شركة علي عبدهللا و شركاه
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