
  
                

  

 
 
 

 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

 RR159847567LB 1200440 شركة متري ش.م.م

 RR159849015LB 851073 اكوز لالنتاج (انطوان سعد هللا زو�ن)

 RR159851266LB 1406887 مؤسسة میزر التجار�ة

 PLATINUM PITCH L.L.C 1250914 RR159851368LBنوم بتش ش.م.م.�التی

 RR159852292LB 1564368 سارل ش.م.ل

 RR159853324LB 1190500 شركة اوكلید غروب ش.م.ل

 RR159853718LB 83445 معمل الفنار للقازانات

 RR159854700LB 1466380 محترف عقاقیر الصحة ش.م.م.

 RR161223905LB 1187149 سودیر-جاري ش.م.م شركة التوز�ع  والتمثیل الت

 RR161225566LB 997630 جان م�شال الحداد

 RR161225977LB 1190500 شركة اوكلید غروب ش.م.ل

 RR161236215LB 898580 علي ع�سى مكي

 RR161236229LB 920061 علي محمد حمادي

 RR161236246LB 939455 مؤسسة سین�ه (اسبیر�دون ایلي البیروتي)

 RR161236626LB 1191252 طارق محمد مصلح

 RR161237224LB 1180100 و�سكو ش.م.ل

 RR161237238LB 1180170 تاتش برودكشن ش.م.م

 PERFECTION 1202700 RR161237428LB (ولید ال�اس بجاني) 

 RR161237431LB 1209058 رفیق م�شال حداد

SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom 1266051 RR161237635LB 

 RR161237913LB 1368230 لنكو ب�طار ش م م

 RR161238370LB 1482036 الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

 RR161238542LB 1634719 شركة كوالیتي تراست ش.م.ل.

 RR161246478LB 72929 محطة مارون للمحروقات

 FBM 1264334 RR161247133LB (�شیري   فادي حنا)

 RR161247235LB 1196 شركة كال�غراف للط�اعة والتجارة العامة ش.م.م

 RR161247266LB 55703 صیدل�ة المتحف

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ى القیمة المضافةمدیریة الضریبة عل
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 RR161247460LB 71102 مطا�ع بیبلوس الحدیثة (ز�اد سامي المتني)

 RR161247473LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR161248385LB 312487 جهاد محمود الصغیر

 RR161248765LB 675059 رة و المقاوالت (ناصر حسن الشقیف )مؤسسة البركة للتجا

 KING OF TOBACCO 957414 RR161248920LBكینغ اوف تو�اكو 

 MAARAD EL HARA SARACO IMPORT  &EXPORT 1421620 RR161249046LBمعرض الحارة ساراكو 

 RR161250058LB 186985 جوز�ان بولس

 RR161250163LB 319625 بتروشی�ان ش.م.م

 RR161250194LB 224873 سج�ع سمیر عید

 RR161250605LB 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م

 RR161251138LB 1630479 ت ب ستیل ش.م.م

 RR161251549LB 233527 مكتب حیدر لتخل�ص المعامالت الجمرك�ة(حیدر نصوحي حیدر)

 RR161251552LB 41052 محمد عصام شمسي �اشا

V.S.D.QUATRO 1524786 RR161251654LB 

 RR161252204LB 223953 مؤسسة انج�ال للتجارة لصاحبها جان ال�اس شعیب

 MYBEL S.A.R.L 10166 RR161252323LBمایبل ش.م.م 

 RR161252473LB 1242418 شركة انشاءات لل�اطون الجاهز ش.م.م.

Accessories , Beauty & Cosmetics S.A.R.L 872763 RR161253006LB 

 RR161253037LB 86822 تیرسيلو 

 RR161253709LB 1176619 0شركة الترك و حسین للتجارة ت

 RR161253743LB 1471024 كار ش.م.م.-غزالي

 RR161253788LB 44584 حسن رشید الحواط
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