
  
                

  

 
 
 

 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

 RR156456448LB 874 شركة ماكن ش.م.م

 RR161257348LB 2138 شركة كلینرجي ش.م.م

 RR156456519LB 2967 شركة را�ة انترناشیونال مید�ا ش.م.م

 RR156456540LB 4450 ط ش.م.لعقارات الشرق االوس

 RR156456814LB 12541 شركة البن�ان انترناسیونال ش.م.م

 RR156456920LB 21077 مؤسسة حسن ع�اس دیب

 RR156457029LB 38477 غسان ال�اس قساطلي

 RR156457032LB 38634 یوسف ع�اس مرعي

 RR156457046LB 38663 انشطة عقار�ة -محمد ع�اس مرعي 

 RR161258989LB 83220 اخوان للتجارة العامة شركة حاجة

 RR156456235LB 88217 مؤسسة سامي القطب للتجارة

 RR010569533LB 142286 محمد سل�مان ز�ن الدین

 RR156454067LB 184988 شركة غرانادا للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR156455439LB 217153 شركة هما�الست ش.م.م.

M. Z. CO. SARL 229093 RR161258343LB 

 Hanitek  &Co S.A.R.L 255980 RR156454124LBهانیتك وشركاءهم 

 RR010569539LB 257264 شركة بر�ص غروب للتجارة والصناعة واالستیراد والتصدیر

 RR156454169LB 293395 ملحمة ومشاوي اللؤلؤة (هشام حسین ز�ن الدین)

 RR156454243LB 1373952 سامي مصطفى حوسو

 RR161259202LB 1382194 محالت الص�اغ للتجارة العامة

 RR156454535LB 1487392 الفا م�ك للتجارة العامة ش.م.م

 RR156454708LB 1491611 لوكر�س�ا بورج�ا ش.م.م.

 RR156454257LB 1890693 ج�مي ر�تیل ش م ل

 RR161257731LB 1985798 آر . اف . كي العقار�ة ش م ل

 RR156454725LB 2203096 ماجد رمضان محمد

 RR156454583LB 2251610 محمد غازي احمد دو�دري 

 RR161259278LB 2306749 أ.ر.ز. لالعالن (ر��ع عاطف زهنان)

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 الیةوزارة الم
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161258215LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR156454892LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR156454861LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR156454835LB 2503008 �ز �ار بیروت ش.م.مشركة هار 

SWS GROUP 2551481 RR156454495LB 

 RR161258326LB 2561643 برو�راندز.ام.اي. ش.م.م

 RR156456006LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR161259131LB 2809387 مد�كا ش.م.م

CHOCO CHEWS 2814188 RR161259255LB 

OMEGA PHARMA 2818690 RR156454402LB 

 RR156455354LB 2939709 غزوان احمد شرف

 RR161259145LB 2948731 ر�نه امیل معوض

 LEAD EXPERTISE S.A.R.L 2988884 RR161258992LBلید اكسبرتیز ش.م.م. 

 RR156454521LB 2992891 ورثة یوسف سل�م الحش�مي
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