
  
                

  

 
 
 

 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

 RR169207529LB 1044795 نبیل محمد فاروق زو�ا -مؤسسة نبیل زو�ا للتجارة العامة 

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR169207585LB 

 RR169184947LB 1110666 سلهبحیدر محمد 

Home Textile -1116758 ابراه�م جدوع المحمد RR169207135LB 

 RR169185236LB 1127963 حسام ر�اض مك�ة-مك�ة للتجارة 

 RR169208294LB 1138597 سوزان غالب كرم

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR169206713LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR169206863LB 

 RR169185593LB 1155460 د�ستر�بیوشن اند تراید (م�شال انطوان حداد)

 RR169185783LB 1170801 كالي فود ش م م

UNITTRON 1184301 RR169206789LB 

 RR169186418LB 1208426 ال�اس شلهوب للتجارة

 RR169186611LB 1216196 شركة العین للخدمات (الخالد وشركاه)

 RR169186829LB 1235758 شركة سرك�س فرشخ وشر�كه

 RR169186850LB 1239955 زاید كامل الخیر

I LINK inc 1306215 ش.م.ل RR169187767LB 

 RR169199473LB 1358422 روي جوزف شكی�ان

 RR169188467LB 1378738 شركة مجموعة هیدرا للصحة  ش.م.م 

 RR169197415LB 1475889 العامة (ب�ار یوسف سالم)سالب�كو للتجارة 

 RR169189388LB 1484888 م�شال طنوس فاضل

 RR169196605LB 1637405 فاشن تیوسدي ش.م.م

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR172009948LB 

 RR169190695LB 1723899 شركة الغزال للوازم الطب�ة ش م م

 RR169208405LB 1733144 بدر الدین صالح سداح

 RR169192400LB 1788436 برا�فت براندز ش.م.م.

 RR169208396LB 1791728 معمر ع�اس العبد علي

 RR169208334LB 1791892 ابراه�م الحسین الحمد

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ة المضافةمدیریة الضریبة على القیم
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 RR169208325LB 1792038 عمر حاجم االسماعیل

 RR169208555LB 1792046 حسین العبد العمر

 RR169208498LB 1792093 علي محمود حسین

 RR169208507LB 1792105 محمد نور ذ�اب الف�اض

 RR169208524LB 1792660 محمود خ�اص العلیوي 

 RR169208467LB 1842128 مؤسسة موسى ابراه�م حدرج التجار�ة

Austi World 1874684 اوستي وورلد RR169193294LB 

 RR169202084LB 1950029 الهیئة المنظمة لالتصاالت

 RR169195998LB 2020932 متسونار ش م 

 RR172007448LB 2025905 هالل منصور وشركاه -اندومدكس 

FULE HOUSE 2038205 RR172007607LB 

 RR169202756LB 2047575 شركة ار اف ساوند ش.م.ل.

 RR172007788LB 2069781 ج س ن غروب ش م م

IMPORT MOTOR 20092091308 ش م م RR169197971LB 

 RR172007978LB 2114851 نتر�را�سز ش م لشركة كاوري ا

 RR169198155LB 2137881 ف�اض (عائدة حبیب الشیخاني)

 RR169198552LB 2180754 بروموس فور یو ش.م.م

 RR169198795LB 2198265 شركة فیزوفیو ش م ل

 RR169198800LB 2200217 ش.م.م. G&Mشركة 

 RR169197530LB 2213002 شركة فود رایت ش م م

 RR169192285LB 2213040 شركة �اتیري ش م م

 RR169192311LB 2215799 شركة �ارفان دو ن�ش ش.م.م.

 RR169198892LB 2233347 ایر�ورت مول ش م ل

 RR169191903LB 2250426 برودیوس ش.م.م .

 RR169191863LB 2283675 شلب�ة ش م ل

 RR169197821LB 2334626 ستار ناشیونال ش.م.م.

 RR169197849LB 2341095 سل�م كر�مه ابراه�م

Platinum Computer Services (ایلي خلیل جبور) 2344329 RR169197852LB 

 Sha Pitas sal 2347975 RR169191713LBشا بیتاس ش م ل 

 RR169191758LB 2371101 لو سیركل كالس�ك ش م ل

 RR169191545LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR169197883LB 2375164 �ة اللبنان�ة للمقاوالت ش م مالشركة الخلج

 RR169189768LB 2381175 زاهر �غدادي

 RR169197910LB 2390146 جوسي یوسف عاصي

 RR169202107LB 2390720 خالد ابراه�م الشمعه

 RR169190338LB 2443128 سمیر مسره

 RR169197013LB 2493387 فور �اي فور موتورز ش.م.م.

 RR169198566LB 2494362 یتاني للشحن و��ع الس�ارات ش م مشركة ع

 RR169197305LB 2503621 شركة ماك غروب للتنظ�فات والط�اعة ش م م

 RR169197319LB 2505320 فر��مز ش م ل

 RR169198645LB 2511012 شركة نیهاكو مانجمنت ش م م

 RR169197375LB 2518498 لیلى جدعون 

 RR169198668LB 2518611 البوتاي ش م م

 Ranjis Group S.A.L 2530606 RR169198932LBشركة رنج�س غروب ش.م.ل 

 RR169198946LB 2534541 ارشیتكتور اند كونتراكتینغ ش.م.م. -آرك

 RR169199544LB 2534790 شركة مجذوب كونتراكتور ش.م.م

 RR169199601LB 2545527 سفن ستارز فور شوز اند ا�فنتس ش.م.م.

 RR169206214LB 2554098 نسیب الحلبي نبیل
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 RR169199765LB 2578627 شركة جاي أي سي ش.م.ل

 RR169199805LB 2590234 كلود جورج ناصیف

 RR169199840LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

 RR169205681LB 2606041 ساتیتز ش.م.م

PARKING OPERATION SYSTEMS s.a.r.l 2620809 RR169199178LB 

 RR169200083LB 2667154 بو سمره للتجارةمحل 

 RR169200145LB 2681579 غرند انترناشونال اندستر�ز & كو ش.م.م

 RR169200313LB 2759460 شركة محطة الحاج للمحروقات ش.م.م

 RR169208759LB 2779497 محمد مصطفى ابو ز�نب

 RR169200432LB 2805381 مالح كاندیز انترناشیونال ش.م.م

 RR169200503LB 2830224 سو�را لوج�ست�كس ش م لشركة 

IPS Distribution s.a.l 2854369 RR169200579LB 

 RR169200698LB 2885455 محمد تركي الترك

 RR169200790LB 2897201 فیرست سرفسیز اند كنسلتینغ ش م ل

lebanese led technology llt sal 2931133 RR169200857LB 

 RR169200980LB 2961941 مان.سل�مان محمود سل�

 RR169202036LB 2968725 مر�م فخري 

 RR169201061LB 2977164 ورلد دستینا�شن ترافل ش.م.م.

 RR169201092LB 2980290 �عقوب جروج

 RR169201101LB 2984841 شركة ع�اس حسین الجمال وشركاه

 RR169201194LB 3003465 سالكو ش م م

 RR169201353LB 3078327 )لودي م�الد البو�ري(ورثة

 RR170271921LB 3119343 عون. نت ش.م.م.

 RR170271935LB 3119368 شركة س.ت.ل�مو توص�ة �س�طة

 RR169208056LB 3156602 جورج ان�س نور
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