
  
                

  

 
 
 

 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

 RR152945825LB 91 الشركة العقار�ة للبناء ش.م.ل

 RR152943317LB 607 سوكس ل�متد ش.م.م.

 RR152948481LB 1106 شركة كل�منصو فونس�ار ش.م.ل

 RR152947910LB 2189 والتوظیف (سیب) ش.م.لشركة العقارات 

 RR152944547LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اون�كو) ش.م.ل

 RR152947999LB 4099 شركة هلیو�ول�س  ش.م.ل

 RR152950525LB 6100 الشركة اللبنان�ة للمواصالت ش.م.ل.

 RR152942603LB 7418 تجارة واستثمار وتوظیف ش.م.ل

 RR152944581LB 7418 مار وتوظیف ش.م.لتجارة واستث

 RR152943762LB 8336 الند ش.م.ل

 RR152944595LB 9070 شركة رو�ان ش.م.م

 RR152950437LB 10303 شركة اوتراك ترایدینغ ل�متد ش.م.م

 RR152941996LB 11016 شركة تور�ستر لالستثمار الس�احي ش.م.م

 RR152944618LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 SLIR 12447 RR152944621LBالشركة اللبنان�ة للصناعات المجمعة ش.م.م  

 RR152944635LB 13049 شركة الشعاع العقار�ة ش.م.ل

 k.m 14594 RR152948402LBسو�ر ماركت  -مؤسسة خلیل ابراه�م الم�س 

 RR152947265LB 18402 مؤسسة محمد سل�م التجار�ة للتبر�د والتدفئة

 RR152947177LB 26842 هللا ر��ع غسان نصر

 RR152944670LB 35933 المؤسسة الوطن�ة عبر المتوسط للتجارة والصناعة العامة

 RR152950556LB 36124 جرجس الكركي

 RR152943970LB 36885 مؤسسة صالح الدین مسالخي

 RR152947203LB 42535 راندى رامز موفق

 RR152944697LB 43177 محمود محمد شد�اق

 RR152947132LB 48812 ة عرب اخوان للتجارة العامةشرك

 RR152948420LB 56928 البناء الحدیت

 RR152944873LB 63577 �از�كي

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ةمدیریة الضریبة على القیمة المضاف
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 RR152944887LB 66698 كولینغ ت�م

 RR152948155LB 74893 حداد وود دیزاین

 RR152944927LB 75202 الشد�اق

 RR152944935LB 75863 شركة حبیب اخوان للدهانات

 RR152944958LB 88234 ؤسسة شد�اق التجار�ةم

 RR152943555LB 97379 الشركة الدول�ة لالخشاب والقشرة ش.م.م

 RR152944737LB 106246 مؤسسة ز�ن العالم�ة

MEDIA D.D 110735 RR152944754LB 

 DESIGN WATCH SARL 133511 RR152944799LBشركة دیزاین واتش ش.م.م 

 RR152949408LB 134658 مصطفى علي شمص

 RR152949411LB 134819 خالد حسن الحسن

 RR152949442LB 137324 مؤسسة المدى الدول�ة 

 RR152944808LB 141265 عماد احمد حمدان

 RR152944811LB 157450 فؤاد شمعون 

 RR152944825LB 159341 بولس ماركت

 RR152946485LB 166350 شركة الر�اشي التجار�ة

 RR152944961LB 175918 شركة ماجستي ش.م.م

 RR152944975LB 181448 الكسي م�شال مكرزل-مؤسسة لوردز

 RR152944992LB 182807 احمد عبد الرحمن الحالق

 RR152946052LB 183220 مط�عة ومعمل علب كرتون یوسف ب�ضون 

 RR152947509LB 185298 م�الد حبیب الخوري 

 RR152945012LB 189556 س�ا�س للرحالت ش.م.م

 RR152945065LB 196727 مؤسسة مالك حسین هاشم

 RR152949875LB 211987 ستار سات ش .م.ل

 RR152949725LB 221855 س�كور�تي اند سافتي سول�شنز ش.م.م

 RR152945180LB 242019 احمد جمیل الخطیب

 RR152945202LB 255891 اسماعیل نور الدین ابو حمدان

 RR152941775LB 259196 رسال كلوتینكج . ك . یون�ف

 RR152945255LB 299505 وسام حسین شرف

 RR152941877LB 377307 ش.م.ل GHIABARغ�ا�ار ش.م.ل 

 RR152941497LB 496004 ابراه�م حمود وز�نا العتر-نیو تولز 

 RR152946199LB 544910 ز�اد حنا الحداد

 RR152946503LB 570961 منیر فواز ابو عمر ونادین احمد العاكوم

 RR152944198LB 596718 كوالتي سرف�سز نتورك ش.م.م

 RR152943745LB 600450 لیلى خلیل ضافر

 RR152943833LB 656201 الشرق االوسط للنقل ش.م.ل(متكو)

 RR152944215LB 678451 محمد علي د�اجة

 RR152944238LB 833884 شركة عبید دیزاین  ش.م.م

 RR152945318LB 1034296 مفلح احمد العلي

 RR152945335LB 1048659 عبد مرعي الحسین

 RR152945349LB 1064862 جابرحسن الجابر

 Microprocessor Computer  1151872 RR152945352LB- صالح عبد الرحال

 RR152945366LB 1155460 د�ستر�بیوشن اند تراید (م�شال انطوان حداد)

زعا�ش محمد العز� - Casina Doro Rozo  1189592 RR152945370LB 

 RR152945406LB 1274613 مؤسسة حنین التجار�ة ( لصاحبتها انتصار جمیل حاموش )

 RR152942064LB 1556374 شركة اتش اتش حمود وحا�ك

 RR152945468LB 1620001 یوسف حسن العیوش

 RR152945471LB 1628328 �سكال اسطفان عق�قي
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 RR152945485LB 1633851 شركة م.أ.س ش.م.م

 RR152945499LB 1642779 م. شر�اتي ش.م.م

 RR152946049LB 1644009 شركة ام تراید ش.م.م

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR152945865LB 

 RR152945511LB 1767655 مؤسسة احمد خطار السقا

 RR152945539LB 1784474 مؤسسة رودلف لتجارة الس�ارات

 RR152945542LB 1786861 رایزاب ش م ل

 RR152943294LB 1797559 مؤسسة اسامة محمد ع�سى لتجارة الس�ارات

 RR152945556LB 1838055 لؤلؤة بیروت ش.م.ل

MAJED ELECTRIC 1858682 RR152941545LB 

 RR152946208LB 1874120 شركة میزانین انتیر�ور كونتراكتینغ ش م ل

 RR152944343LB 1908185 �ارافیدا غروب

 RR152945595LB 1910226 كر�م ل�متد ش.م.م

 RR152945600LB 1919558 شركة میدان الهندسة ش.م.ل

 RR152945627LB 1980541 شركة أم اي للطاقة ش.م.م.
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