
  
                

  

 
 
 

 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

 RR163040349LB 1133181 دوم تور�ست ش.م.م

 RR163040366LB 1143549 شركة المقاولون ش.م.ل

 RR163040410LB 1189733 امیرة یوسف نسب

 RR156462179LB 1198195 غر�ن كار ش م م

 RR156462196LB 1200050 مؤسسة محمد كر�م التجار�ة لصاحبها محمد علي كر�م

 RR156462236LB 1215186 شركة انطوان دیب موتورز ش.م.م

 RR156462240LB 1219726 خالد مصطفى البدوي 

 RR156462267LB 1223348 عبید للتجارة والصناعة (ند�م ال�اس عبید)

 RR156462275LB 1239955 زاید كامل الخیر

 RR163050814LB 1264391 مالك اسعد السعدي

 RR156461479LB 1271923 طه عبدالرحمن در�اس

 RR156461496LB 1280735 خوري غروب ش.م.م.

 RR156461519LB 1287895 لی�انون اوتوم�كان�كا

 RR156461575LB 1307823 غر�ن راي مانجمنت ش.م.م

 RR156461584LB 1309241 شركة بت ستوب ش.م.م.

 RR156461292LB 1327455 مایز سولیوشن ش.م.م

 RR156460765LB 1343856 شركة �ست س�كیور�تي ش.م.م

 RR156461686LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناع�ة ش.م.م

 RR163051531LB 1376020 واي تي كي ش.م.م.

 RR156461730LB 1378738 شركة مجموعة هیدرا للصحة  ش.م.م 

 RR156461743LB 1384860 استهالك�ة جبل عامل للتسو�ق (علي و شركاه)

 RR156461757LB 1390121 شركة آر اند بي ش.م.ل

 RR156461774LB 1391768 یوسف علي قطا�ا

 RR163040715LB 1404730 فارس عبد الكر�م شحرور

 RR163049135LB 1437882 مارالكو ش.م.م

مللتجارة العامة ش.م.  TECHNO- VOX 1454419 RR163049161LB 

 RR163049175LB 1454984 الم�ساء

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR163049201LB 1467528 كبوشي ترایدنغ للتجارة

 RR163049263LB 1503404 كالس�ك كار ( ز�ن وشركاه ) توص�ة �س�طة

 RR156461125LB 1514853 شركة كونسر�ا انطونیو للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR163049303LB 1528870 ديمحمد فاروق الكر 

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR163049334LBوود فایر ش.م.م  

 RR163049351LB 1566702 ج.ر.بترولیوم ش.م.م

 KHOURY DEALERSHIP K.D.S   1586142 RR163049365LB( وج�ه الخوري  جان )

 global auto cheheil 1593475 RR163049379LB (ابراه�م محمد شهیل) 

 RR163049422LB 1631287 امیرة مصطفى غن�م

 RR163049436LB 1634182 جهاد نظیر الم�س

 RR163049440LB 1642004 ضفاف بیروت

 RR163049453LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة الس�ارات(حسین توفیق فرحات)

 THE STRANGER'S AUCTION 1661912 RR163049475LBسام�ا النجار وشركاؤها 

 RR163049484LB 1668051 ام�ایر انتر�رایزز ش.م.م

 RR163050350LB 1682541 شركة میدل ا�ست ر�ل استایت غروب

 RR163049538LB 1719722 تر�بل دجاي ش.م.م.

 RR163049541LB 1720700 ع�اس علي الحركة (صاحب مؤسسة الحركة للمحروقات)

 RR163049555LB 1721849 الشركة العامة النتاجات بیروت الدول�ة ش م ل

 RR156456244LB 1724112 اوتو شدید للتجارة و التعهدات

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR163049586LBاغرولوكس ش.م.ل (

 RR163049590LB 1728906 مؤسسة حسان عكوش التجار�ة (حسان علي عكوش)

 TASNIME 1733407 RR163049657LBشركة تسن�م 

 RR163050139LB 1742314 مشركة بر�د اند �اتر ش.م.

 RR163050142LB 1744193 شركة الشرق االوسط لالنتاج ش.م.م.

 RR163049895LB 1751544 شركة اند ستر�ال میتال �اكد جینغ ش.م.م

 RR163049918LB 1764031 غرو غر�ن ش.م.م

 RR163049935LB 1768972 میدل ا�ست بترولیوم

 RR163051063LB 1793538 م�الد ند�م ساسین-تراست كار

 DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL 1797035 RR163051077LB.ش.م.م

 RR163050955LB 1810234 بیروت ش.م.م -شركة الدول�ة الحدیثة للموارد 

 RR163050964LB 1810245 شركة ساتر براذرز للتجارة العامة ش.م.م

 RR163051151LB 1842128 مؤسسة موسى ابراه�م حدرج التجار�ة

 RR163051165LB 1844494 دیزاین وایز

 RR163040539LB 1850852 ساراز �اغ ش.م.م

 Silver  &Black 1853219 RR163051179LBسلفر اند �الك 

 RR163051182LB 1853804 االنماء المتوسطي المتجدد ش م ل

 RR163051205LB 1863626 شركة شوارتز اوتو �ارتز ش.م.م

 RR163051219LB 1864613 ش.م.م. شركة س�ستامي

 RR163051222LB 1869886 شركة كن�ار للتجارة

 RR163051236LB 1877851 الشركة العامة للنقل�ات والتعهدات ش.م.م.

 banking and financial Institute S A R L 1880004 RR163051240LBشركة 

 RR163049793LB 1882506 بترو كام�كلز اند فلو�دز مانجمنت كوم�اني ش م م

 RR163049802LB 1888167 شركة أوتوماكس اوف لی�انون ش.م.م

 RR163049820LB 1895695 شركة أیوب للتجارة والخدمات ش.م.م.

 RR163049833LB 1910175 رو�یر فؤاد شمعون 

 RR163049855LB 1919558 شركة میدان الهندسة ش.م.ل

 RR163049864LB 1937434 شركة ج.ق موتورز ش.م.م.

 RR163049878LB 1938349 شركة درایف اوت ش م ل
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 RR163049881LB 1942969 شركة د�سكاونت اوتلیت ش م م

 RR163050099LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 RR163050111LB 1954850 شركة اي دیجیتس ش.م.م

 RR163050425LB 1977747 رو�ال وود

 RR163049688LB 1980794 ني وشر�كهشركة النور مید�كال مهدي حسیني  م�ال
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