
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161236921LB 4689 شركة فتوش وشركاه

 RR161220705LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوج�مور ش.م.م

 RR132519585LB 7125 ب�ةا�كار كوستر�وزوني جنرالي اس.ب.ا فرع لشركة اجن

 RR135794652LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR161221079LB 24314 مؤسسة تامر تامر

 RR161233196LB 100921 اورو�ا والشرق االوسط للط�اعة والتجارة

 CMOS S.A.R.L 139514 RR161233465LBشركة كمبیوتر مانجمانت اوفرسیز س�ستمز ش.م.م 

 RR159842627LB 230379 ت صالون لصاحبها مالك مصطفى تمراوي فلفت شوكوال

 RR161246447LB 237913 شركة سیر�ن ر�ال استات ش.م.ل

 RR161240740LB 238501 غارو جورج شاهین�ان

 RR161240722LB 242128 طالل حسین خضر المصري 

 RR161224999LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 RR161235342LB 277409 هوشي للتبر�د ش.م.م

 RR157766211LB 291398 شركة الجز�رة ب لص�اغة الذهب ش.م.م

 RR161225040LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR161235395LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 CHAMSINC 295955 RR161218021LB (اهاب شمس الدین) 

 RR157764520LB 295992 طو�ل كوم�اكت كارز ش.م.م

 RR161221405LB 297032 ركة غراف�كو ش. م .مش

 RR161214435LB 297186 شركة كومبیوتر الشرق ش.م.م

 RR161222366LB 297813 شركة تكستایل جینز و�یر

 RR157764754LB 303662 شركة بوت�ه جنة ش.م.م.

 RR157762285LB 304728 الشركة اللبنان�ة لتجارة الس�ارات ش.م.م

 RR157763569LB 307096 هشام حسن الرشیدي

 RR157761470LB 307518 مؤسسة حبیب للصناعة والتجارة ( یوسف ان�س حبیب )

KOCAHE SIJAD S.A.R.L 310122 RR161220422LB 

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR161225169LB�انو �الس ش.م.م 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 القیمة المضافةمدیریة الضریبة على 
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 RR161220008LB 319625 بتروشی�ان ش.م.م

 RR161225172LB 332349 ش.م.مشركة فر�ش فود د�ستر�بیوترز 

 RR161235532LB 332349 شركة فر�ش فود د�ستر�بیوترز ش.م.م

 RR157762170LB 356596 مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسیني )

 RR161225243LB 367622 علي دیب االشهب

 RR157767971LB 372497 مؤسسة ز�اد البوارشي التجار�ة

 RR157762268LB 378621 مؤسسة خاتون التجار�ة ( فاطمه محمد خاتون )

 RR157767733LB 389785 بوستن س�انت�ف�ك لی�انون ش.م.ل

SPIGA FASHION GROUP S.A.L 391891 RR157762943LB 

 RR161235634LB 414937 مؤسسة �اركو ( نو�ار اوهانس قیومج�ان )

 RR161225305LB 418127 شركة بوتنسییل ش.م.م

 RR161232964LB 433619 الشركة العالم�ة لالغذ�ة ش.م.م

 RR157767968LB 435374 محطة خضرة للمحروقات لصاحبها كمال امین خضرة

 RR157762957LB 442965 مؤسسة نور للتجارة ( نهى امین عبد الكر�م )

 RR161211791LB 463425 جاد انطون عطاهلل

 RR157762965LB 511701 دوس ش.م.م

 paper plus s.a.r.l 530979 RR157763175LB -بیبر بلس 

 RR157765012LB 541781 عمار ع�اس معاو�ه

 RR157765732LB 545199 مؤسسة علي حیدر  خلیل التجار�ة

 RR161225331LB 545887 فرج سني فرج هللا

 RR161235815LB 545887 فرج سني فرج هللا

 RR157763144LB 569739 ورثة عبد الحمید العلمي الس�ع

 RR157762988LB 570660 شركة فیندي ش م م

 RR161225359LB 573670 انور هاني مهتار

 RR161235838LB 573670 انور هاني مهتار

 RR135792926LB 578220 احمد محمد الحسیني

 RR161225362LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 RR161235841LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR161225393LBشركة كو�ن ش.م.م 

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR161235890LBشركة كو�ن ش.م.م 

 RR161235909LB 600165 رامز مهدي للتجارة العامه

 STARKI( 608652 RR161235957LB -شركة حنا وود�ع سرك�س (ستاركي

 RR161235988LB 628929 مصطفى زهار الجمل

 RR157764581LB 652075 جدعون وشركاه-بروفسیونال سرف�سز 

 RR161225420LB 652757 حسن ناصر وشركاه-سولی�ا 

 RR161236011LB 652757 حسن ناصر وشركاه-سولی�ا 

 RR157763008LB 663788 روالن جوزف فغالي

Navigator Travels SARL 696725 RR157763127LB 

 RR157767923LB 726333 مش.م. M-Aشركة 

 FOODING SAL 727143 RR161221414LBفودینغ ش.م.ل 

 RR161225464LB 731496 خل�فة وشركاه ش.م.م -كروموت�ك 

 RR161236087LB 731496 خل�فة وشركاه ش.م.م -كروموت�ك 

 RR157764136LB 755569 مؤسسة �عینو للتجارة (هادي جمیل �عینو)

 RR161236161LB 792520 جان رو�رتو زوف�ك�ان

 RR157762152LB 808934 كمیل انطوان نصر

 RR161225518LB 885364 قاسم عبد القادر دغ�م

 RR161236201LB 885364 قاسم عبد القادر دغ�م

 RR161222088LB 894678 م�شال راضي الغصین
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 RR161225521LB 898580 علي ع�سى مكي

 RR159845610LB 929943 شركة المدى للكومبیوتر ش.م.م

 RR125214637LB 1641845 حبلي لیذر تنري(�الل عمر حبلي)

 RR125216346LB 1774845 عبد الفتاح احمد شات�ال

 RR135780361LB 2836148 محمد حسین الشر�حه
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