
  
                

  

 
 
 

 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

 RR152950508LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوج�مور ش.م.م

 RR152942532LB 6241 شركة الخدمات العقار�ة ش.م.ل

 RR152950423LB 8667 نووي مختبر للطب ال -شركة نوم�الب ش.م.م 

 RR152949822LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR152948756LB 12136 شركة تاندم ش.م.م

 RR152950825LB 16608 مؤسسة النشاط (لصاحبها احمد حسن ع�سى )

 S.B.R 17356 RR152948813LB للهندسة والمقاوالت والتجارة العامة

 RR152944652LB 27861 ) صیدل�ة سرحان ( مصطفى سرحان

 RR152948345LB 55419 محطة المعلم

 RR152941792LB 70978 جورج حرب وشر�ك�ه

 RR152948138LB 74685 شركة تكنو ماشین

 ALUDEN 74788 RR152949093LBمؤسسة ولي الدین التجار�ة 

 RR152949155LB 86433 تي اف بولز ش.م.م  -طوماس فرنك بولز 

 RR152947680LB 88702 امیل دیب واوالده -للرخام  الشركة الوطن�ة

 RR152949819LB 93863 مؤسسة عبد هللا محمود نصر هللا التجار�ة

 RR152949221LB 99750 الشركة اللبنان�ة للرخام والجرانیت والحجر الطب�عي

 RR152949323LB 110421 ستار الین ترایدینغ كوم�اني

 RR152943590LB 134658 مصطفى علي شمص

 NETWORK ENGINEERING 155954 RR152942170LB ( نبیل مخایل ابراه�م ) 

 RR152949473LB 157171 سلمان وشركاه-شركة الخدمات للتنظیف السر�ع

 INFORMA 198439 RR152950573LBانفورما 

 RR152949663LB 214699 حسین علي احمد

 RR152947821LB 217153 شركة هما�الست ش.م.م.

 RR152947835LB 219275 سة بداغو للمصنوعات الفض�ةمؤس

 RR152942055LB 220724 شركة ادم�ك ش.م.ل

 RR152941801LB 230933 /ب�ار شفیق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تیل�كوم 

 RR152942206LB 237913 شركة سیر�ن ر�ال استات ش.م.ل

 RR152950410LB 294612 شركة ماركت �ال�س ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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لدینغ ش.م.لهو   ESG 312581 RR152942166LB 

 MR CLEAN- 350577 RR152943816LB-حسن رهیف غانم

 RR152949898LB 396317 ستار واي ش م ل

 B.H.F. TRADING S.A.R.L 435787 RR152942047LBبي.اش.اف ترایدینغ ش.م.م 

 RR152942149LB 693899 حماده للتجارة (خالد نواف حماده)

 RR152946401LB 1027018 راه�م جواد و شركاهشركة محمد اب

 RR152945321LB 1043277 تركي محمد الغنو

 RR152941660LB 1189733 امیرة یوسف نسب

 RR152945383LB 1196589 محي الدین محمد خالد- Techno Breadتكنو بر�د 

 RR152950715LB 1220446 اكسبرس للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR152950794LB 1275545 حة والسفر ش.م.منیو �الزا للس�ا

 RR152941846LB 1321470 شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

 RR152949796LB 1616490 شركة ن�ع م�ة ش.م.م

 RR152931279LB 1632946 برنت هاوس ش.م.م

 RR152941700LB 1693394 داود لتوز�ع الكومبیوتر

 RR152944309LB 1722068 شركة ج�مكو ش م م

SAWATEXT 1727565 RR152941585LB 

 NEW FANCY FENCE L.T.D 1753648 RR152949867LBشركة نیو فانسي فنس ش.م.م 

 RR152944312LB 1766153 �الن اي ش.م.ل

 RR152941554LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذ�ة و األل�سة

 RR152941863LB 1950660 اي اس تر�دینغ

 RR146979564LB 2001009 اسكندر ف�اض

 RR152929902LB 2009814 ام�غو للس�احة والنقل .ش.م.ل

 RR152927932LB 2011038 محمد ر�اض كنعان

 RR152929920LB 2014082 زدكو بترولیوم ش م م

 RR152932040LB 2015637 جي سي اس ترایدینغ اند سرف�سز ش م م

 RR152929947LB 2028581 شركة جاج�ة انترناشیونال ترایدنغ ش م م

 RR152939737LB 2028667 شركة شمس العالم�ة للتجارة العامة والمقاوالت والبناء ش.م.م.

 RR152929955LB 2035203 شركة اكس ر�م تورز ش م م

FULE HOUSE 2038205 RR152941568LB 

 RR146967212LB 2055607 الشركة اللبنان�ة لصناعة البول�میرات ش.م.م.

 RR152929743LB 2055607 اعة البول�میرات ش.م.م.الشركة اللبنان�ة لصن

 RR152936188LB 2055607 الشركة اللبنان�ة لصناعة البول�میرات ش.م.م.

 RR152927977LB 2058318 طالل محمد بهیج قدورة

 RR152941599LB 2067339 �التینیوم ال�كتر�ك

BLOOM & SHOES -PRO 2072993 RR152927742LB 

 RR152929765LB 2076971 .لترافل س�ستمز ش.م

 RR152942210LB 2090683 شركة البناء للتجارة العامة ماجد الرز و شركاه

 RR146967243LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR146975165LB 2095228 شركة رومار�سا ش.م.م.

 RR146967265LB 2114379 آر سكو�ر سي فور جنرال ترایدنغ ش.م.م.

 RR152936231LB 2114379 فور جنرال ترایدنغ ش.م.م.آر سكو�ر سي 

NEW GROUP 4 LLC 2118489 RR152922277LB 

 RR152949840LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR152941656LB 2127271 سیلینا للتجارة والمقاوالت (ر��ع نور الدین)

 RR152936925LB 2127471 عاهد لتجارة الحدید والخرضوات والمعادن

 RR152941761LB 2129659 ت حمود ركابرؤف

 RR146968575LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR146967291LB 2133347 تا�ست ش م ل
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 RR152936302LB 2142828 نیو ایدج مانیجمنت ش.م.م

 RR152929788LB 2147830 محمد علي المصري 

 RR146967328LB 2152432 نبیل مطوط

 RR152936316LB 2152432 نبیل مطوط

 Food services 2156101 RR140903806LBفود سرف�سز 

 RR146967963LB 2156255 -تأجیر عقارات مبن�ة  -ع�اس سلمان شومان 

 RR146979167LB 2160215 ال�اس سل�م عرموني

 RR146967393LB 2171341 شركة او�ر�تورز كلیننغ ش م ل

 RR152936355LB 2171341 شركة او�ر�تورز كلیننغ ش م ل

 ACHKAR & SALAMEH INTERNATIONAL A.S.I 2173178 RR146967416LB .ش.م.ل

 RR146967447LB 2180754 بروموس فور یو ش.م.م

 RR146967455LB 2182732 الوكیل

 RR152941611LB 2182732 الوكیل

 

3 


