
  
                

  

 
 
 

 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

 RR152951980LB 6290 شركة سي سكاي سرف�سز ش.م.م

 RR152953155LB 7167 شركة ابناء اسامة عیتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR152955394LB 8686 بزنس اكو�منت كوم�اني ش.م.ل

 RR152954460LB 21559 مؤسسة انطوان نقوال

 RR152952194LB 23306 غسان امیل ابو حیدر

 RR152953844LB 48812 شركة عرب اخوان للتجارة العامة

 SNOW CAT SARL 61524 RR152952565LBشركة سنو كات ش.م.م 

 RR152952248LB 61771 هاسكو للتجارة العامة والمقاوالت

 RR152952367LB 70666 هارد للبناء والخرضواتكون

 RR152955111LB 75747 شركة جي سي ار حك�م اخوان

 RR152953994LB 77107 م�شال امیل كفوري 

 CRYSTALIX- LEBANON 77803 RR152954456LB (مور�س سل�م معوض) 

 RR152947645LB 82437 بدور الكتر�ك

 RR152952146LB 103345 مؤسسة مور�س صوما التجار�ة

 RR152953040LB 111062 االكسسوار الذهبي / انطوان جبر

 RR152955730LB 125492 لوج�ك س�ستمز

 RR152953243LB 132272 الشركة اللبنان�ة للحدید الخاص

 RR152954629LB 154675 صالح دیب حداد

 RR152953257LB 160737 مؤسسة حسین ضاهر (حسین رضا ضاهر)

 CLADEX 180679 RR152953265LBمؤسسة كالدكس 

 RR152952225LB 180885 ال�ان واج�ان مسا�كي

 RR152955672LB 180885 ال�ان واج�ان مسا�كي

 RR152952234LB 183739 غسان عبدهللا دیب

 RR152954102LB 192930 شركة ام.اند.بي للتجارة والتسو�ق ش.م.م

 RR152954867LB 214299 مؤسسة نجیب نور الدین التجار�ة

 RR152945114LB 215338 حسین علي عبدهللا

 RR152954734LB 228330 دنتو �الست ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR152953570LB 229506 - 1 -شركة بیزان 

 RR152955845LB 241005 مؤسسة یوسف العطار

 RR152954717LB 243499 اندر�ه نصر هللا

 RR152955902LB 245769 ایلي ارتین طو�راقج�ان(طو�راقج�ان للتجارة)

 RR152955916LB 251708 لی�انون ا�كون تور لصاحبها رفیق محمد دیب النصولي

 RR152954765LB 260383 شركة اناتا ش.ت.ب

 RR152952013LB 263060 وج�ه محمد استیت�ه

 RR152953230LB 305811 كروسري نقاج�ان ( طانیوس جاكوب نقاج�ان )

 RR152953226LB 305930 ب حدادج�ان )حدادج�ان سكراب اند میتال ( ارتین اغو 

 KANAANCO S.A.R.L 361578 RR152954915LBكنعانكو ش.م.م 

 RR152952906LB 456642 خالد حسین علي

 RR152952469LB 507005 شركة الفرح للحداده والص�انه والتجارة ش.م.م

 RR152952897LB 563316 علي محمد حدرج

 RR152952852LB 591733 شركة القادري لخردة المعادن -شركة سمر الحروك وشركاه 

 RR152952543LB 592507 رامو كوم�اني

 RR152956063LB 598809 شركة یونس عید و شركاه

 RR152954898LB 605501 س�غما للتعهدات ش.م.م

 RR152950803LB 606599 ش.م.م  PEROLE CARSشركة 

 RR152954875LB 621235 �بينبیل كر�م الدر 

 LA BOITE SARL 978591 RR152956134LBال بوات ش.م.م 

 RR152954601LB 1009370 رمزي یوسف ف�صل

 RR152955156LB 1111856 عبد هللا حسین الض�قة

 NEW System Technology 1150018 RR152953671LB -ناصر منسى الثاني

 SCORPICA BAGS  1150912 RR152955417LB - سعود رمتان الجلیل

 RR152955638LB 1181987 غسان فیلیب سلوم

 HERCULES - ERIX 1191153 RR152954181LB (�غ�ك �ارسیخ كاوج�ان) 

 RR152951667LB 1237999 انور احمد االبراه�م

 RR152954748LB 1261815 �اسل ابراه�م سمعان

 RR152951640LB 1275762 محمد عط�ه المصطفى

 RR152955482LB 1290999 ي الحاج حسینخضر عل

 RR152953739LB 1341892 هلمتس اون 

INSULATIONS AND REFRACTORIES SOLUTIONS IRS 1348215 RR152951891LB 

EXPO J.F.AUTO 1354646 RR152954306LB 

 RR152953115LB 1406887 مؤسسة میزر التجار�ة

 RR152951565LB 1445444 احمد جمعه للتجارة

 TECHNO- VOX  1454419 RR152956412LB للتجارة العامة ش.م.م

 RR152951548LB 1464684 فادي یوسف حدرج

 RR152954425LB 1471024 كار ش.م.م.-غزالي

 RR152955261LB 1482208 نز�ه احمد صافي

 RR152953190LB 1504674 تالعر��ة االلمان�ة لتكنولوج�ا المخلفات البیئ�ة محمد محمود سید احمد مبروك و شركاه آجی

 RR152951494LB 1507487 ران�ا للتجارة والمعادن

 RR152951485LB 1556374 شركة اتش اتش حمود وحا�ك

 RR152954575LB 1571102 المبرالند ش.م.م.

 RR152956488LB 1598554 شركة كار�زما ش.م.م.

SEKIMIA SARL 1631551 RR152956465LB 

 RR152951389LB 1636329 ماهر ابراه�م قاضي

 RR152951463LB 1727765 �عقوب التجار�ة

 RR152953084LB 1729953 اسماعیل سمیر نعمه
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 THREE METAL 1731364 RR152951450LBثري میتال 

 RR152951477LB 1732916 علي كر�م الكر�م

 RR152953138LB 1754442 مودرن ترایدنغ اند سرف�سز

 RR152955743LB 1764158 ش.م.ل اوف شور الخدمات الهندس�ة الفن�ة

gourmet royale fancy catering s a r l 1772731 RR152956562LB 

 RR152955332LB 1869689 في . اس . دبلیو ترایدینغ ش م م

 RR152956315LB 1880545 (علي د�اب علي) SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

 RR152952185LB 1905749 زخ�ا حنا الزغندي

 RR152952150LB 2011038 محمد ر�اض كنعان

 RR152951313LB 2025920 داوود نجار حسو

 RR152954694LB 2035705 نایف حسین عز الدین

SO DIFFERENT SARL 2036246 RR152954371LB 

 RR152955085LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

CAZA - ORO 2046839 RR152941571LB 

 RR152943285LB 2069228 ل نقوال صوانشار 

 

3 


