
                
  
  

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
 

دائرة خدمات  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  
لى الق�مة مدیر�ة الضر��ة عفي  التدقیق المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, المكلفین الواردة أسما

بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل منهم  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل المضافة, 
خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة المراجعة 

 أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة:  علماً  ,المشار إلیها أعاله
 

 رقم البر�د المضمون  رقم التكلیف  اسم المكلف

 RR009974741LB 2273580 محمد حسن 

jomico sarl 2133773 RR009974723LB 

 RR009974728LB 2476802 اشرف اردیف المدور 

 RR158708878LB 237913 شركة سیر�ن ر�ال استات ش م ل 

 luxury selections sarl 358455 RR158708952LBلوكشوري سیل�كشینز ش م م  

zaki trading co sarl 2258671 RR158709122LB 

 RR158708303LB 2174494 لورانس محمد المحمد 

 RR009974705LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تر�دینغ ش م م (ا ي كات) 

 RR009974343LB 2171465 وف تكنولوجي ش م م وورلد ا 

 RR009520421LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

 RR009520423LB 1530540 جمال خالد السل�ط

 RR158709992LB 1353301 عبدو واكد للتجارة (عبدو فؤاد واكد)

 RR158708285LB 1761769 محمد ایوب للتجارة والمعادن  

 RR158709555LB 311512 جموان الین �سام فهد بو ن 

 RR158709343LB 26252 نع�م قصیري 

 RR158708422LB 2174652 فادي شع�ان  

 RR158709547LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش م م

CREDIT FOR CARS 1145134 RR158709431LB 

 RR158709048LB 1867277 شركة ذي ا�غل تكستیل ش م م  

 RR158708705LB 2069228  شارل نقوال صوان 

 RR158708294LB 2173429 سمر حنوف

 NOV TRADING 2004337 RR158709309LB ( نوف علي الراضي)

 AMR SHIPPING 2004360 RR158709272LB ( علي محمد الراضي ) 

ARC CO SARL 2124852 RR158708590LB 

 RR158708688LB 1936552 السناء لالل�سة واالحذ�ة والب�اضات (سناء الحاج حسین) 

 RR158708555LB 2040280 دیب جرجي الخوري 

CAZA - ORO  2046839 RR158708759LB 

 RR158708780LB 2127271 سیلینا للتجارة والمقاوالت (ر��ع نور الدین)

 SOJODCO 1975908 RR158709255LB  (علي حسن سجد)

 zenatext 1975852 RR158708674LB (ز�نب محمد الحاج حسین)  

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 العامة مدیریة المالیة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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mj accessories  1971071 RR158709290LB 

 RR158709269LB 1971087 العالء لالل�سة واالحذ�ة 

 RR158708997LB 228330 دنتو �الست ش م م  

 RR158708586LB 2067321 سیلتكمست

fule house 2038205 RR158708731LB 

secand hand choice  2050200 RR158708569LB 

 dibko tools 1395006 RR158708524LB (دیب جرجي الخوري ) 

 RR009974328LB 174782 . ش. م. م.4شركة ب .ا. 

 RR158708745LB 2067339 �التینیوم ال�كتر�ك

 RR158707872LB 1665152 م�ارك للتجارة ش.م.م. 

 RR158709286LB 2003084 سن�ه للتجارة العامة 

 RR158708802LB 471391  الز�ن للصناعة والتجارة ش م م

majed electric  1858682 RR158708691LB 

 RR158708657LB 1858654 السارة لالقمشة واالحذ�ة واالل�سة 

 RR158707767LB 2139089 عادل رشید عرب

 RR158709578LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن  

 RR158707753LB 2026929 اوتو ترایدینغ ش م م  -ام  -سي  -ام 

 RR158708189LB 2235005 حلب�ة لتجارة الخردة والمعادن

 RR158708436LB 230933 / ب�ار شفیق الفغالي feghali telecomفغالي تیل�كوم  

LA DIODE 1727551 RR158708538LB 

SAWATEXT 1727565 RR158708714LB 

 RR158707740LB 42005 كارلوس �شارة للتجارة العامة والتعهدات

 RR158708060LB 1735607 ر�اض احمد للتجارة العامة 

 RR158708541LB 1624992 دیب جرجي الخوري 

 RR158709564LB 2203969 محمد ص�حي الشماعة 

 RR158707886LB 1094109 المجموعة اللبنان�ة الدول�ة لالخشاب ش.م.م.  

 RR158707719LB 2340125 محمود عمر العمر

 RR158707824LB 1166077 ج للتعهدات والمقاوالت والتجارة العامة مؤسسة عجا

 mz electric 1936495 RR158708643LB (حسین علي الحاج حسین) 

 RR009974724LB 9005 شركة انسكتا ك�ماو�ات للزراعة ش م م 

abi ramia import export 2096938 RR158709365LB 

pure concrete company sarl 2115610 RR158709635LB 

 wood stor co 1714410 RR009974727LBوود ستور 

 RR158708232LB 1243620 برهوش كار ش م م 

 RR161436675LB 1905842 لوغ هاوس ش م ل  

 RR158708453LB 961779 اتش اتش بي للتجارة /حبیب حسین بر��ش 

 MAMJ  2003083 RR158709241LB   للتجارة العامة

Mondo electrico 1971098 RR158708665LB 

 RR158709312LB 1936537 الفا سیرام�كا (حسین حسن زعیتر )

 RR009974329LB 91008 محطة �اسیل 

 RR158707838LB 660316 حسن �اسر احمد

 RR158709374LB 98288 شركة الشرق االوسط للصناعات واالل�ات ش.م.ل.

 RR158707682LB 246838 محمد مصطفى العبدهللا

 RR158708895LB 2403706 علي احمد قصی�اني

 RR158708572LB 2069246 دیب جرجي الخوري 

 RR158709326LB 2003105 حنان للتجارة العامة 

 RR158709330LB 2003110 هناء للتجارة العامة 
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