
  
                

  

 
 
 

 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

 RR157753884LB 2450 ش.م.م 755شركة اتلییر

 RR157751353LB 10139 شركة لور�كو ش.م.ل

 RR157756925LB 11699 شركة الفنار التجار�ة ش.م.م

 RR157755528LB 12128 رتیز�نغشركة ذي مدس�س ادف

 RR157749350LB 17026 مؤسسة مناع

THE LEBANESE BRITISH 4*4 CLUB TRAVEL OF TOURISM SARL 48191 RR157758590LB 

 RR157754071LB 50933 دیراني تر�دنغ

 RR157751755LB 64460 شركة ماتكو

 RR157749730LB 71671 اوهانس بوغوص�ان

 RR157751747LB 85163 ارةمؤسسة الحا�ك للتج

 RR157744750LB 111936 توب مان

 RR157751628LB 156731 صیدل�ة مار ال�اس الحي

 RR157751866LB 184438 شركة ابناء است�فو كور�ه

 RR157755633LB 190238 مؤسسة م�شال جورج جبور

 RR157753116LB 192775 حجازي اتو�ارتس ( احمد محمد حجازي )

 RR157748368LB 194581 جیر الس�ارات ش.م.مقبرصلي لتا

 RR157753535LB 203912 شركة الحاج للتجارة العامة (كالس�ك للمفروشات) ش.م.م

 RR157748385LB 215433 برونتي آرت كالیري ش.م.م.

 RR157751804LB 223931 اندر�ه انطوان المیر

 RR157755457LB 242169 زكر�ا محمد سم�ح شما

 RR157753045LB 242180 م�ساني التجار�ةمؤسسة علي ش

 RR157757988LB 242355 طو�ل للتجارة والزراعة   طارق حسین طو�ل

 RR157755355LB 243376 ناظم عبد الحمید قرقناوي 

 RR157755338LB 244711 مؤسسة الغدیر لتجارة الس�ارات لصاحبها ابراه�م حدرج

 RR157756982LB 249929 مخلص �ضائع مرخص-نادر جان �اسیل 

 RR157749933LB 250793 محمد احمد كر�م

 RR157749607LB 272523 مود�كار لصاحبها محمد خیر حسین د�اب

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة
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 RR157748819LB 289216 بیر فاكس (طوني ابراه�م حنا)

 RR157749788LB 305399 شركة دار المهندسین للتصم�م واالستشارات ش.م.م

 RR157750636LB 305504 محمد احمد �حي كر�م

 RR157750622LB 307096 هشام حسن الرشیدي

 RR157750619LB 312086 شركة اكسبرس للتجزئة والمطاعم ش.م.م

 Nexus 315198 RR157754261LBشركة نكسس ش.م.م 

 RR157752671LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR157750548LB 545199 مؤسسة علي حیدر  خلیل التجار�ة

 RR157751937LB 569289 �الل یوسف عنتر

 RR157756466LB 570216 (�اتر�س�ا جوزف خلیل)CUT WOOD-كات وود 

 RR157756143LB 616349 أحمد خالد المصول

 RR157753805LB 656298 سلطان ابراه�م الحسن

 RR157748028LB 663788 روالن جوزف فغالي

 RR157754160LB 687539 محمود مح�سن الطعمه

 RR157754142LB 689036 حسن احمد هبو

 RR157756347LB 728110 ع�اد عبد الشاهر

 RR157757387LB 767900 علي محمود عودة

 RR157751279LB 777060 مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )

 RR157757373LB 800549 سام�ة طانوس النجار

 RR157755324LB 899035 محمد مالك محمد العلي

 RR157754385LB 901734 علي متوفي احمد العط�ة

 RR157753941LB 992839 غلو��كو یونایتد

 RR157750415LB 1018374 ناصر جناع عید

 RR159858882LB 1049829 شركة بیوند برودكشن ش.م.ل

 SCANING COMPUTER SYSTEM 1072200 RR157755029LB /ناصر محمد فرج

احمد عبو الع�سى-  EXPO PRO-BUSINES 1117083 RR157754624LB 

 RR157750375LB 1120054 سعید عبد القادر اخضر

ناصر منسى الثاني-  NEW System Technology 1150018 RR157751225LB 

حمد رمتان الجلیل-  SWEET HOME FURNITURE 1150078 RR157752481LB 

صدام هالل البداح-  Funny Party Toys 1152003 RR157751203LB 

 RR157752455LB 1162945 محل علي ز�نو للتجارة العامة

 RR159859097LB 1169116 شركة استثمار ضب�ة ش.م.م.

 RR157758073LB 1169619 موندیو ماركیتنغ غروب ش.م.م

 Comfort Home  1190376 RR157747835LB - ناصر جاعد العلي

 RR157755908LB 1203533 مؤسسة حسین  الحاج التجار�ة لصاحبها حسین حسن الحاج

 RR157756965LB 1204390 عبد هللا علي حل�حل

 RR157756395LB 1223038 غالب رفیق اسماعیل

 RR157758008LB 1248439 شركة هاكو��ان اخوان ش.م.م.

 RR157758847LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeتوفي اند كوفي 

 RR157756381LB 1262980 مود شهاب )مؤسسة حسین شهاب التجار�ة (لصاحبها حسین مح

 RR157754828LB 1309057 احمد علي علي

 RR157756979LB 1315875 ) ش.م.م T 3شركة تراست تر�دنغ اند تكنولوجي ( 

 RR157753408LB 1370346 كرم ال�اس نصر هللا (ابو صعب)

 RR157751146LB 1381330 عبد اللطیف نبهان نبهان

 RR159857079LB 1402048 اودیوت�ك غروب ش.م.م

 RR159857096LB 1485995 اوف�س الكترو اوتوم�شن ش.م.م.

 RR157754757LB 1572150 ال. ال. تي. سرف�سیز ش.م.م

 RR157756554LB 1616543 جمال احمد شیخ خلیل
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 RR157754774LB 1623891 مؤسسة علي الصغیر التجار�ة(علي عبد الصغیر)

 RR157758881LB 1732780 نهرا اینفستمنت ش.م.ل.

 RR157756537LB 1753004 كاف�كا

 RR157756523LB 1767655 مؤسسة احمد خطار السقا

 RR157758436LB 1787017 شركة �مین تر�د ش م م

 RR157755995LB 1791728 معمر ع�اس العبد علي

 RR157754920LB 1792046 حسین العبد العمر

 RR157756015LB 1792105 محمد نور ذ�اب الف�اض

 RR157754916LB 1792112 اجني نصر صفیر

 RR157754893LB 1820787 فضل محمد شكر

 RR157751509LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR157754902LB 1870927 جولي فیل ش.م.م.

 RR157756497LB 1953394 جیهان د�اب سكر

 RR157751438LB 2022401 نیو ادج �اور برو لصاح�ه م�شال جوزف سمعان

 RR157759048LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR157758135LB 2065888 بروالین ش.م.م.

 RR157750812LB 2119610 جورج غسان حل�حل

 RR157746225LB 2379791 شركة اتالنت�ك مار�ن سارف�سز ش.م.م.

WEST TROPICANA S.A.R.L 2385249 RR159857431LB 

 RR159857462LB 2402318 للتعهدات ش.م.م.الشركة البنان�ة المتحدة 

 RR157758419LB 2412311 الراعي للتجارة العامة

 RR157757020LB 2819960 ع�اس خضر فاضل

 RR157755576LB 3078327 لودي م�الد البو�ري 
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