
  
                

  

 
 
 

 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

 RR152920996LB 1134 شركة الخر�ف ش.م.م

 RR152928310LB 3003 كونستروت�ك ش.م.م

 RR152922285LB 8352 شركة جت ش.م.م

 RR152921603LB 8869 شركة توفیق طانیوس المر واوالده ش.م.م

 RR152922042LB 9682 ف�ك كارل تكستایلز كوم�اني ش.م.م

SARL CORPORATION FINANCE AND DEVELOPMENT PROJECT  11213 RR152922524LB 

 RR152936934LB 13208 شركة اور�نت فود اندستر�ال كوم�اني ش.م.م اوف�كو

 RR152926645LB 13305 شركة االنشاء والتعمیر ش.م.م

 RR152938878LB 28038 مؤسسة طو�ل العقار�ة

 RR152925199LB 90075 مؤسسة ت�فان�س

 RR152928561LB 90099 بلو مینغ لصاحبها محمد هشام احسان الحاووط

 RR152925401LB 100921 اورو�ا والشرق االوسط للط�اعة والتجارة

 RR152925534LB 111172 مؤسسة عصام للتجارة العامة

 RR152928615LB 141181 الزارع�ة الحدیثة لالدو�ة والتجارة المؤسسة

 RR152933218LB 160737 مؤسسة حسین ضاهر (حسین رضا ضاهر)

 RR152930565LB 169490 عقل علي ورور

 RR152933527LB 210729 ابراه�م سعید صالح

 RR152933561LB 216793 مؤسسة فرحات للصناعة والتجارة

 FOODS ART limited 221141 RR152933632LBفودذ أرت ش.م.م  

 RR152933646LB 221489 وداد محمد نع�م الذهبي

 RR152927708LB 224561 مجموعة سل�م للبترول والتجارة

 RR152927835LB 224743 �حي شومان واوالده ش.م.م

 RR152933836LB 236958 شركة الغرا ف�كا كوم�اني ش.م.م

 RR152939768LB 241118 خالد عبد السالم �اسین

 RR152933924LB 245052 فلیت منجمنت كوم�اني ش.م.ل

 RR152933938LB 245388 صیدل�ة الهادي لصاحبها هادي سل�مان اسماعیل

 RR152928796LB 246921 شركة جوالكو التجار�ة

 RR152933941LB 246943 عمر ایلي ضاهر مخلص �ضائع مرخص

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR146975505LB 248104 فاست للتجارة والمقاوالت

 RR152928822LB 250111 محمد جمیل كاعین

 RR152939065LB 253305 شركة توفیق دني وشركاه

 RR152928031LB 255249 اسماعیل محمد فاعور

 RR152934023LB 258010 مؤسسة كر��س التجار�ة

 RR152934045LB 258531 شركة التجارة والبناء العالم�ة

 RR152934099LB 267643 مؤسسة علي حمد التجار�ة

 RR152934142LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 RR152934160LB 279008 شركة شهد لتأجیر الس�ارات ش. م. م.

 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR152934173LBام. ام. ج ش. م. م. 

 ARôME S.A.R.L 292251 RR152928915LBآروم ش.م.م 

 RR152928955LB 313042 الشركة المتحدة للمواد الك�مائ�ة ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR152934350LB�انو �الس ش.م.م 

 RR146958431LB 418127 شركة بوتنسییل ش.م.م

 RR152934505LB 474479 صیدون انفیرو منتال

 RR152928147LB 477137 محمد �سام محمد الحموي 

 RR152929023LB 547892 نحسن احمد حمدا

 RR152929037LB 570730 عمر احمد العجمي

 RR152938855LB 573670 انور هاني مهتار

 RR152929045LB 575263 غسان عمر حمد

 RR152929054LB 575283 خالد محمد المحمد

 RR152934743LB 581808 شارلوت نس�م حبیب صراف-االشرف�ة  5228عقار رقم 

 RR152934638LB 652757 صر وشركاهحسن نا-سولی�ا 

 RR152929139LB 748418 شركة فارس عبود وشركاه

 FARAH AUTO 813963 RR152923357LB 

 RR152932305LB 920061 علي محمد حمادي

 RR152929195LB 1011338 تكن�كات غروب

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR152932393LBمارمو غران ش.م.م 

 RR152929227LB 1069392 شركة قا�ضة-ان ش.م.ل ر�فاد هولدینغ لبن

 RR152929244LB 1106762 انطوان جورج جبور

 RR152929261LB 1122379 علي ابراه�م حمود

 RR152929275LB 1139332 (ز�نة علي ابي صعب) SAAB GLASSصعب كالس 

 Bravo Ceramic & Porcelain Ware  1151938 RR152929289LB - عبود خضر المستت

 RR152932552LB 1172491 روجه ضو وشركاه ش م م

 JRM SARL 1180129 RR152929301LBجي.ار.ام ش.م.م 

 PERFECTION 1202700 RR152932610LB (ولید ال�اس بجاني)

 RR152932623LB 1220706 ا�مرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو میدل ا�ست (اي ام في ام اي)

 RR152932637LB 1225950 ترندز اند براندز ش.م.م

I.R.W  S.A.R.L 1229032 RR152932654LB 

 RR152932668LB 1229546 شركة ا.ب.ن. ش.م.م

 RR152929346LB 1242014 نب�ه سنو استشاري ش.م.م

 RR152927827LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش.م.م.

 BARHOUCH CAR 1243620 RR152932708LBبرهوش كار ش.م.م  

 RR152929350LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeوفي اند كوفي ت

 RR152929363LB 1258531 خلدة للتجارة (شفیق ان�س مراد)

 RR146977342LB 1267122 آی�كس إیر تشارتر ش.م.م

 RR152932773LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR152928178LB 1290999 خضر علي الحاج حسین

Over Sea Trading 1299824 RR152929377LB 
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 RR152932827LB 1312208 شك سولوشنز ش.م.ل

 LUXURY TEXTILE CO 1320311 RR152920554LB (صدام هادي دلف�ه) 

 TOOLS STUFF 1320318 RR146979476LB (میثم عبد الواحد غافل) 

 RR152928181LB 1325858 تكنو الم ش م م

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR152932915LB 

 ZEKI TOOLS 1347793 RR152929394LB (ابراه�م زكي جرجس) 

 GERGES TEXTILES 1347801 RR152929403LB (جورج كامل داود اسكندر) 

 JAKO TEXTILES 1347896 RR152929417LB (جاكلین انطوان تفنكجي) 

 RR152930786LB 1349472 ر��ع ر��ع جحا

 RR152932946LB 1358422 شكی�انروي جوزف 

 RR152920829LB 1360904 تقن�ات ش.م.م
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