
  
                

  

 
 
 

 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

 RR171981661LB 8465 العامة لالرز للتجارة والصناعة ش.م.ل

 RR170271382LB 8523 شركة لولوك ش.م.م

 RR169203558LB 17703 مؤسسة محمد دهیني للتجارة العامة

 RR169203867LB 41052 مد عصام شمسي �اشامح

 RR169203836LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR172006819LB 88466 شركة الذوق للمحامص

 RR169203500LB 124886 براس�اب بیروت

 RR169203473LB 149376 غسان نمر سعد

 RR169204876LB 176569 شركة التكنولوج�ا لصناعات االلمنیوم ش.م.ل

 RR169203399LB 185358 شركة اي بیل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR171990938LB 187052 شركة الشرقاوي التجار�ة

 RR169204315LB 233527 مكتب حیدر لتخل�ص المعامالت الجمرك�ة(حیدر نصوحي حیدر)

 RR169204292LB 235055 ورثة مؤسسة یوسف حسین بزون التجار�ة

 RR169207325LB 243925 سعید مطانیوس عون 

 RR171994943LB 267024 مؤسسة سهى صفیر التجار�ة

VIPER 274668 ش.م.م RR169207254LB 

 RR169206656LB 314213 عزت ابو ه�كل للشحن والترانز�ت

 RR169204385LB 594661 حسین سامي ز�دان

 RR169207974LB 655394 ف�صل ابراه�م الحسن

 RR169207926LB 689036 حسن احمد هبو

 RR169207890LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR169207886LB 728110 ع�اد عبد الشاهر

 RR169207696LB 806759 شركة عزت اسد ابو ه�كل وشركاه للتجاره العامه

 RR169207665LB 865940 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR169183853LB 935568 شركة الندى لتجارة مواد البناء ش.م.ل

 RR169183938LB 957370 ال غورماندین -ان انتر�رایزس سل�م

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR169205372LBمارمو غران ش.م.م 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR169207515LB 1043277 تركي محمد الغنو

 RR169184465LB 1047414 موسى اسعد الصالح

 RR169207532LB 1047414 موسى اسعد الصالح

 RR169207546LB 1048659 عبد مرعي الحسین

 RR169207183LB 1092829 مصطفى سعید ابو غزالة-رن�م للس�ارات 

 RR169206894LB 1100934 رفعت احمد كلماني

Protek Furniture -1116144 حسن احمد الرمضان RR169206917LB 

Laluna Toys 1116146 محمد عبو الع�سى RR169207152LB 

 RR169185085LB 1122490 غاردم د�ستر�بوترز ش.م.م

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR169206744LB 

SWEET HOME FURNITURE - 1150078 حمد رمتان الجلیل RR169206735LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجلیل RR169206700LB 

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR169206850LB 

 RR169185545LB 1152520 ي.جي ش.م.لشركة سي.د

Wooden Century co -1189494 حو�جه شاهر العلي RR169206775LB 

Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR169206979LB 

AL HOUDA INDUSTRIES -1190888 م�سر عبد الحمید المحمد RR169186072LB 

AL HOUDA INDUSTRIES -1190888 م�سر عبد الحمید المحمد RR169206965LB 

 RR169208918LB 1370346 كرم ال�اس نصر هللا (ابو صعب)

 RR169208688LB 1373501 هالل عمر ز�ن الدین

 RR169208714LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق 

 RR169189604LB 1500831 شركة جونیبر ش.م.م

 RR169208250LB 1646362 توفیق سالم سالم خلیل

 RR169208351LB 1733147 د الرزاق الداشرحسین عب

 RR169191007LB 1741450 حسین علي قطا�ا

 RR169208365LB 1753004 كاف�كا

 RR169208348LB 1791752 س�مون اوهان�س اوهان�ان

 RR169192563LB 1802771 شركة فاینال كات اكو�بد ش.م.ل

signs catering 1804944 ش.م.م RR169195202LB 

 RR169195406LB 1870959 �ن آرمز لی�انون ش.م.لشركة غر 

GTA  IMP EXP 1880835 RR169193382LB 

 RR169195729LB 1965656 ابناء عز�ز فارس ش.م.م

 RR169195777LB 1972545 ر�ستورانت كلوب اكس�سورس ش.م.م

 RR172007235LB 1995598 انترناشیونال سورس بروز ش م م

 RR172007540LB 2029932 برو�اغاندا اونو ش.م.م

 RR172009639LB 2088430 كومفي نایت ش م م

 RR169198124LB 2133347 تا�ست ش م ل

 RR169198138LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تر�دینغ ش م م ( ا ي كات )

 RR172008559LB 2187075 شركة مدر�د ش م م

 RR172008562LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR169197676LB 2249154 مام & ش�فز ش م لشركة 

 RR169191727LB 2360720 المتوسط لألستشفاء واإلنماء

 RR169197870LB 2369983 شركة كو�ي رایت بزنس سنتر ش.م.ل

 RR169189745LB 2380938 مید�ا انتراكتیف غروب ش م م

 RR169198402LB 2443926 م�ارك ترانسبورت ش.م.م

 RR169197282LB 2501666 يحسن احمد السحمران

 RR169197296LB 2503008 شركة هار�ز �ار بیروت ش.م.م

 RR169198583LB 2503008 شركة هار�ز �ار بیروت ش.م.م
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 RR169197398LB 2522753 احمد سل�مان السعدي

 RR169199495LB 2522807 شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

 RR169198915LB 2524775 د)ستراتینجي موتورز (برنار كبر�ال عی

 RR169198950LB 2535271 جاك یوسف الحك�م

 RR169199558LB 2535271 جاك یوسف الحك�م

 RR169199045LB 2559929 شركة بي.آر.في. ش.م.م.

 RR169199717LB 2569436 آ تروا ش.م.ل

 RR169199093LB 2586322 ب بوكس ش.م.م

 RR169200004LB 2645857 س�اركل غروب ش.م.م

 RR169208776LB 2655556 حسین ابراه�م شحرور

 RR169199221LB 2658221 ار.كي كایتر�نغ غروب ش.م.ل

 RR169208762LB 2774451 عدنان محمد ابو ه�كل

 RR169200401LB 2781205 عماد جابر

 RR169208060LB 2885291 م ج م كابیتال ش م ل

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR169200931LBذي ثري موسكوتیرز ش.م.ل. 

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR169208731LBذي ثري موسكوتیرز ش.م.ل. 

 RR169200959LB 2956901 جوانا ال�اس سعاده

 RR169201132LB 2992606 لو كانوي ش.م.م.

 RR169201248LB 3017231 ایلیل ایجینسي ش م م

 RR169200619LB 3026153 نبیل محمد سل�م خلیل

 RR169208263LB 3112661 استودیو ش.م.م.

 RR169201398LB 3119351 ش.م.م. FOUR F&Bشركة 

 RR169201407LB 3127067 مصطفى عزت حموي 
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