
  
                

  

 
 
 

 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

 RR171998313LB 470 الشركة اللبنان�ة للتجارة وللتوز�ع ش.م.م

 RR165477830LB 5698 شركة برودكت بروس�سینغ انترناشیونال ش.م.م

 RR171984416LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR171984518LB 11339 الشركة اللبنان�ة لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR171984566LB 11561 شركة حمدان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR171984711LB 12050 شركة مرمر اور�جینال للتجارة والمقاوالت العامة

 RR171985093LB 12943 شركة صیدون لصناعة وتجارة ال�الط واعمال الد�كور

 RR171985116LB 13044 شركة خلیل للتجارة والصناعة

 RR171985178LB 13354 ل�فیل ناین ش.م.م

 RR171985252LB 15692 مؤسسة وسام مصطفى قدورة للمواد الغذائ�ة

 RR171985266LB 15759 محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )

 RR171985354LB 17026 مؤسسة مناع

 RR171985399LB 17715 لي محمد محمودع

 RR171985473LB 24022 مؤسسة ال�اس ف�اض عمار

 RR171985561LB 30201 مؤسسة م�شال عواد التجار�ة للمقاوالت والصناعة

 RR171985601LB 31656 سامي ان�س الر�عة مخلص �ضائع مرخص

 RR171986068LB 52305 المجموعة المتحدة للبناء ش.م.م

 RR171986213LB 59020 برنسكاف دي 

 RR171986385LB 63243 مستودع ادو�ة الرضا

 RR171986403LB 63272 مؤسسة سل�مان قاسم الحركة

 RR171986964LB 65035 )1مؤسسة منیر رضا التجار�ة(ف

 RR171994047LB 68250 هاني حالل وشركاه

 RR171987151LB 70978 جورج حرب وشر�ك�ه

 RR171987284LB 72958 ة والتجارةمؤسسة ادون�س للصناع

 RR171987338LB 73157 جان اسطفان

 RR171987412LB 74410 شركة فرحات وابو رزق التجار�ة

 RR171987491LB 75823 مؤسسة جوني وادلبي للط�اعة والتجلید

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 ریة المالیة العامةمدی

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR171987514LB 76165 مؤسسة حیدر اخوان للصناعة والتجارة

 RR171987559LB 77111 كامل یونس

 RR171987633LB 78314 مؤسسة سل�م نسب

 RR171987752LB 80878 السكار�ا

 RR171987783LB 81074 شركة ابناء سم�ح عبد هللا الشامي

 RR171987956LB 87312 عفیف حسین سالمة

 RR171988015LB 88134 مؤسسة مهدي

 RR171988090LB 89293 مؤسسة كوكتیل

 RR171982619LB 98312 م.مام اف ان فورمنغ اندستر�ز ل�انون ش.

 RR171982675LB 98979 الشركة اللبنان�ة لتلب�س االطارات

 RR171982755LB 99983 شركة ابو رحال للتجارة العامة

 RR171982826LB 101042 شركة ابناء الحاج محمد حسن بركه

 RR171982931LB 102299 شركة االنشاءات اللبنان�ة ش.م.م

 RR171983251LB 108017 .مشركة كومبیو كراون ش.م

 RR171983486LB 113264 الفورادا ترافل ش.م.م

 RR171983407LB 115198 شركة محطة انطالق بیروت للس�ارات  ش.م.ل

 RR171983455LB 117083 سید�كو ش.م.م -الشركة الدول�ة للتجارة 

 RR171983526LB 120548 مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوز�ع المحروقات

 RR171983588LB 122979 ركة ع�اس الفق�ه وشركاه ش.م.مش

 RR171983680LB 126194 شركة خالد ع�اس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR171989719LB 139778 مؤسسة حسین محمد سل�مان

 RR171989784LB 142454 مؤسسة سیركل كي

 RR171989909LB 155975 مؤسسة شمس الدین للسمانة

 RR171989943LB 157738 ز�اد �قظان

GUTENBERG Industrial Printing Machines 165010 RR171990116LB 

 RR171990204LB 165706 كمال محمود سعد

 RR171990221LB 166075 الشركة اللبنان�ة لالتصاالت ش.م.ل

 RR171990283LB 169679 روكو ستایل

 RR171990473LB 176262 )1مؤسسة محمد حسین حسین (ف

 RR171990685LB 181437 االتحاد (كمال ق�موز وشركاه )شركة 

 RR171990819LB 184988 شركة غرانادا للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR171990867LB 185445 مؤسسة خل�فة للتجارة العامة ( مصطفى خل�فة )

 RR171990915LB 186542 زونا اكسبورت

 RR171990924LB 186788 شركة منصور لتصن�ع المفروشات

 ALIMENTATION AL RIHAB 189865 RR171991125LB ش.م.م

 RR171991261LB 191299 شركة بردى التجار�ة

 RR171991417LB 193877 عبد الرزاق احمد المنیر-هوم الند

 RR171991482LB 195276 لوردیني غروب ش.م.م

 RR171991536LB 195647 شركة عیتاني اخوان التجار�ة

 RR171991669LB 197999 خلیل ابراه�م هارون 

 RR171991805LB 200247 شركة ب.ا شیبینغ كوم�اني ش.م.م

 RR171991902LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR171992179LB 204649 الشركة الهندس�ة للم�كان�ك والطاقة والتجارة ش.م.م

 RR171992275LB 206520 شركة العسیلي للتجارة العامة

 RR171992443LB 210484 یزاین (ش.م.م)شركة اكوا د

 RR171992505LB 211963 مؤسسة محمد فاضل علو�ة

 RR171992580LB 214585 مؤسسة رفیق غدار التجار�ة

 RR171992664LB 216369 غولدن بوك
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 RR171992704LB 217080 كون�كشن ش م م

 RR171993109LB 223612 جودي راما ش.م.م

 RR171993599LB 229991 احبها حسن محمد عواضةعواضة للتجارة العامة لص

 RR171993625LB 230379 فلفت شوكوالت صالون لصاحبها مالك مصطفى تمراوي 

 RR171993761LB 231768 شركة امیركان فوتو�ر اند ترایدنغ كوم�اني

 RR171988259LB 235225 زنتا للس�احة والسفر ش.م.ل

 RR171988775LB 242180 مؤسسة علي شم�ساني التجار�ة

 RR171989515LB 242257 حسن الجعفري 

 RR171988877LB 244004 عثمان احمد عثمان وشركاؤه-المقاولون العرب 

 RR171989002LB 244711 مؤسسة الغدیر لتجارة الس�ارات لصاحبها ابراه�م حدرج

 RENOBELLE SARL 245472 RR171989121LBشركة رنو�ال ش.م.م 

 RR171989152LB 245872 ل�كيمؤسسة حسین طالب �ع

 RR171989170LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حم�ة

 RR171989395LB 248336 جمع�ة اوكسیل�ا التعاون�ة االستهالك�ة م.م

 RR171989427LB 248676 مركز معالجة الم�اه لصاحبها حسان حسن بدر الدین

 RR171993894LB 250958 �ن�ةشركة كوثراني وجوني للمواد الغذائ�ة والتمو 

 RR171993917LB 251590 شركو امو�ال التجار�ة

 RR171993925LB 252054 شركة بترفلي ش.م.ل

 RR171994206LB 254956 شركة اتصاالت الدول�ة ش.م.م.

 RR171994271LB 255589 حسن علي بركات

 RR171994387LB 256523 �اسم محمد انور المز�ك

 RR171994577LB 259086 عة والتجارةمؤسسة فادي للصنا

 RR171994634LB 259912 محل محمد احمد الموسوي التجاري  

 RR171994767LB 261940 شركة راك ماین �اور ش.م.ل.

 RR171994869LB 265111 ( فاروق محمد قاضب�ة) ULTRA -الترا 
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