
                
  
  

 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 المكلف اسم المكلف

 Petronet 2495265 RR169493342LBاساما احمد سیف 

 RR169493356LB 2340125 محمود عمر العمر

 RR169493400LB 445695 خالد محمد ع�اش

 RR169493529LB 634361 الدین �ك وشر�كه عبد الرزاق �ك الحسن شركة محمد ف�صل خیر

 RR169493395LB 965952 تجارة الخرضوات -حسین محمد �حي

 RR161439748LB 844568 ف.اند.ب ماسترز ش.م.م

 RR169493245LB 247240 مؤسسة وكاالت مولییر لكافة التجارات و الصناعات (حبیب محمود جابر)

 RR169493736LB 75747 �م اخوانشركة جي سي ار حك

 RR169493722LB 1465168 حكّ�م هوم ش.م.م

Saab Architects Group s.a.r.l 1851985 RR161439535LB 

 RR169492801LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR169491718LB 98352 مؤسسة رسالن ابناء عم التجار�ة

 RR169492846LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغیب)

 RR161438742LB 1043568 الشركة التجار�ة المتحدة

F & C s.a.r.l 2392303 RR161438725LB 

 RR169493577LB 62418 شركة لؤي للصناعة والتجارة

 RR161439575LB 2476802 اشرف اردیف المدور 

 ZENATEXT 1975852 RR169492735LB (ز�نب محمد الحاج حسین) 

 ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR169491868LB 

 RR169491783LB 2067321 سیلتكست

 RR169492761LB 1936552 السناء لالل�سة واالحذ�ة والب�اضات( سناء الحاج حسین)

 MAJED ELECTRIC 1858682 RR169492744LB 

 RR169492775LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذ�ة و األل�سة

 LA DIODE 1727551 RR169491806LB 

 RR161438637LB 2003084 سن�ه للتجارة العامة

 MAMJ 2003083 RR169492015LB للتجارة العامة

 RR161438610LB 2003110 هناء للتجارة العامة 

 NOV TRADING 2004337 RR161438645LB (نوف علي الراضي) 

 AMR SHIPPING 2004360 RR161438671LB (علي محمد الراضي) 

 RR161438623LB 1936537 یرام�كا (حسین حسن زعیتر)الفا س

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 M J accessorie's 1971071 RR161438668LB 

 RR161439270LB 2902082 ابراه�م حسین بدیر

 RR161439368LB 1620001 یوسف حسن العیوش

 RR161439337LB 255723 موسى نایف ض�ا

 RR009520458LB 324927 د�الف�غا

 RR009520459LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 RR169491770LB 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م 

 RR147217042LB 839146 شركة ا�من عبدهللا واخوانه

 RR147217060LB 1731364 ثري میتال

 RR147217100LB 456577 درو�ش خلیل فر�ج

 RR147217144LB 721596 مؤسسة ماجد دیب االشهب

 RR147217192LB 814098 جارة العامةمؤسسة السالم للخدمات والت

 RR147217229LB 1098196 مؤسسة احمد عبد هللا االشهب

 RR147217303LB 456642 خالد حسین علي
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