
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161255792LB 16285 مؤسسة المهندس احمد الغر�ي للتجارة والمقاوالت

 RR161253978LB 26252 نع�م قصیري 

 RR161255055LB 42005 كارلوس �شارة للتجارة العامة والتعهدات

 RR161251645LB 45683 مكرم ر�اض ابي فاضل

 RR161254369LB 82890 جمل والبرازي 

 RR161255126LB 246838 محمد مصطفى العبد هللا

 RR161254298LB 260167 نب�ه مخایل عازار

 RR161254681LB 471391 الز�ن للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR161255112LB 660316 حسن �اسر احمد

 RR161255523LB 922296 شركة كوزما شاین ش.م.م

 RR161255585LB 1094109 المجموعة اللبنان�ة الدول�ة لالخشاب  ش.م.م

CREDIT FOR CARS 1145134 RR161255333LB 

 RR161255418LB 1166077 مؤسسة عجاج للتعهدات و المقاوالت و التجارة العامة

 RR161255554LB 1201380 جوزف خلیل حش�مه

 BARHOUCH CAR 1243620 RR161254148LBبرهوش كار ش.م.م  

 AMFA GROUPE 1253586 RR161255231LBشركة امفا غروب  

 Beirut Realty group sarl 1282224 RR161252399LBبیروت ر�التي غروب ش.م.م. 

 RR161253933LB 1353301 عبدو واكد للتجارة  ( عبدو فؤاد واكد )

C.S ELECTRIC 1394828 RR161255316LB 

 DIBKO TOOLS 1395006 RR161254837LB (دیب جرجي الخوري ) 

K.M Motors S.A.R.L 1495066 RR161254236LB 

 RR161254633LB 1624992 دیب جرجي الخوري 

 RR161248774LB 1651441 رامر غروب ش.م.م

 J.F. Cars 1664656 RR161249956LB.ش.م.م

 RR161253964LB 1714410 ستور وود  WOOD STOR CO شركة

 RR161255364LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR161253893LB 1718907 ام جي ام العالم�ة

 
 للبنانیةالجمھوریة ا

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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LA DIODE 1727551 RR161254845LB 

SAWATEXT 1727565 RR161255320LB 

FNRW EXPORT IMPORT COMPANY SARL 1728761 RR159854846LB 

 RR161254165LB 1735607 للتجارة العامةر�اض احمد 

 RR161254854LB 1761769 محمد ایوب للتجارة والمعادن

 RR161252195LB 1768601 كر�اتینغ س�ا�س ش.م.م.

 RR161248669LB 1771549 رایز اند رونز ش.م.م

 RR161246481LB 1795439 تر�بل ت ش.م.م.

 RR161254664LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذ�ة و األل�سة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR161255174LB 

 RR161254134LB 1867277 شركة ذي ا�غل تكستیل ش م م

 RR161251566LB 1889399 شركة الكونتوار الزراعي للشرق(فؤاد سعاده وشركاه )ش.م.ل

 RR161255347LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل
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