
  
                

  

 
 
 

 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

 RR156456496LB 2251 شركة سامكو ش.م.م
 RR156461139LB 2686 شركة فیلیب كامل ش.م.م

 RR156461099LB 5045 الشركة العر��ة االورو��ة للتر�ة المسلحة ش.م.م
 RR156456575LB 5760 الص�في ش.م.ل 527كة شر 

 RR156456615LB 7209 كنیدر
 RR156456669LB 9079 شركة ا�اتكس للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR156456672LB 9346 شركة فونتین ش.م.م
 RR156456686LB 9627 شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م

 RR156456289LB 11241 مستودع ادو�ة استراب
 RR156456831LB 12943 صیدون لصناعة وتجارة ال�الط واعمال الد�كورشركة 

 RR163040542LB 13059 الشركة اللبنان�ة للتخط�ط واالنماء ش.م.م
 RR156456845LB 13092 الشركة الصناع�ة التجار�ة المحدودة في لبنان ش.م.م

 RR156456880LB 16285 مؤسسة المهندس احمد الغر�ي للتجارة والمقاوالت
 RR156456947LB 25627 مؤسسة كمال زكي سعود

 RR156456964LB 27861 صیدل�ة سرحان ( مصطفى سرحان )
 RR156457015LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجار�ة

 RR156457050LB 40675 كالیري زعتر
 RR156457077LB 45142 شركة سكاف ونصر هللا

 RR156457085LB 45674 عبود وسا�ا هندسة كهر�ائ�ة ومقاوالت
 RR156458395LB 48561 نتكوم ش.م.م نتورك اند كمیون�كشن

 RR156456292LB 54283 هراتش كر�كور كوسه �ان
 RR156457430LB 60397 رفاع�ة للتجارة العامة

 RR156459020LB 69606 مؤسسة فیلیب صقر واخوانه
 RR156458364LB 82094 هاي واي ترایدنغ كوم�اني

 RR156458381LB 83859 فرع ثالث -الداعوق بن حسان 
 RR156457973LB 85851 شركة جاد للهندسة والبناء

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 القیمة المضافةمدیریة الضریبة على 
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 RR156457939LB 87229 لوتش�انا كالفاني (سلمى و ایلي حداد)
 RR156458466LB 88373 (نب�ه اسعد حیدر) C.E.Cشو�فات الكتروسنتر 

 RR156457390LB 88895 سو�ر �الست
 RR163051253LB 93008 كوم�اني شركة محیدلي ترایدنغ

 S.F.C 94308 RR156458979LB-الشركة العقار�ة للبناء ش.م.ل 
 RR156458903LB 96996 شركة كواترو موتورز ش.م.م
 RR156458917LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.
 RR156458815LB 106840 شركة �ا�ا ت�میو بولي اخوان

 RR156458829LB 107473 محطة ال�اس القارح
 RR156458245LB 118087 شركة هیدرومات�كا ش.م.م

 RR156458280LB 123581 سوماركو ش.م.م
 RR156458316LB 126587 مؤسسة الرجاء
 RR156460535LB 139371 ف�صل اسعد صعب -محطة صعب 

 RR156458333LB 145157 ان�س نجیب ناصر الدین
 RR156458355LB 155605 حسین علي عالمي الدین

 RR156458228LB 160214 شركة عیتاني للصناعة والتجارة ش.م.م
 RR156457721LB 160966 ابراه�م مصطفى �اسین

 RR156457735LB 161245 مؤسسة ال�سر
RACHELLE 163502 RR156457749LB 

 RR156457752LB 165183 مؤسسة حسین شكر
 RR156457275LB 176898 محطة الجعیتاوي لصاحبها جوزف �شارة عازار

 RR156456403LB 180999 ب�ار فؤاد الخوري 
 RR156457324LB 183533 ایلي شد�اق

 RR156460513LB 183965 الكترو كولینغ
 RR156457854LB 187981 شركة بوت�ك ادفانتج
 RR156457681LB 190597 مؤسسة محمد شیت

 RR156457695LB 191639 كروستي �ان
 RR156457885LB 198050 حمود ستورز

 PAKPLAST S.A.R.L 205636 RR156457236LB�اك �الست ش.م.م 
 RR156457240LB 206064 شركة زغیب للتجارة والمقاوالت

 RR156457253LB 206157 شركة أم.أم.اي التجار�ة ش.م.م
 RR156457633LB 206339 ارام مكردیج ك�الج�ان

 RR156458174LB 216463 شركة ب�ك اند سایف ش.م.م
 RR156457655LB 216797 كة وه�ة للتجارة والمواد  الغذائ�ةشر 

 RR156457664LB 217160 جاه ش.م.م.
 RR156457678LB 219668 شركة بناء لبنان ش.م.م

 RR156459033LB 224168 محمد حسن عواضه -مؤسسة محمد عواضة للتجارة
 RR156459118LB 228732 شركة صیلیز كارز وشركاه ش.م.م

 LA SIRENE 233196 RR156459081LBالسیر�ن  
 RR156459152LB 234062 ك مودا لصاحبها حسین حیدر خلیل -اتش 

 RR156459170LB 234823 بیبلوس ر�كورد ش.م.م
 RR156459245LB 235717 مؤسسة الخنسا نورهان (حسن احمد الخنسا)

 RR156459268LB 238035 مكتب عبد اللطیف حسین صالح
 RR156459308LB 241196 مؤسسة زكي جفال

 RR156459311LB 241461 عبد هللا محمد شمس الدین
 RR156460460LB 242257 حسن الجعفري 
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 RR156460473LB 242365 ج. ج. انتر�رایز
 RR156460487LB 242528 هاي واي موتورز لصاحبها فؤاد ابراه�م قهوجي

 RR156459585LB 242934 شركة ماغنا ش.م.م
 RR156460368LB 244879 وسىشركة نیو شیخ م

 RR156459532LB 245876 عصام راضي محمد 
 RR156459546LB 246797 محمد انور االتات

 RR156459550LB 246934 شركة فق�ه للتجارة العامة
 RR156460677LB 249794 شركة مو�یلي اونو ش.م.ل

 RR156459563LB 249814 احمد محمد دنش
 RR156459339LB 251039 زف ال�اس م�ارك )( جو  G.M.C.L -اوتو �ارتس 

 RR156459342LB 251469 مؤسسة طالل وهاب لصناعة المو�یل�ا والمفروشات
M.B.G Trading Co 255920 RR156459395LB 

 RR156459413LB 256890 مؤسسة انطون شكور التجار�ة
 RR156459475LB 260056 جورج ن�قوالكي عنتر

 RR156459492LB 260918 حیدرعبد هللا محمد عبد هللا 
 RR156459237LB 261379 یوسف توفیق قصقص

 RR156460601LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطیف صالح
 RR156460615LB 262030 ش.م.م. KOUROSشركة 
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