
  
                

  

 
 
 

 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

 RR170271705LB 2667 شركة ایوب اللبنان�ة للصناعة ش.م.ل (ال�كو)

 RR170277345LB 8100 الشركة التجار�ة الدول�ة المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR170272096LB 12018 ب. س. ل. ش.م.ل

 RR170276994LB 77907 ز�اد ابو الحسن

 RR170276345LB 83789 حسین حیدر

 RR170274273LB 92769 رافي ترایدنغ كوم�اني

 Allam Asca Hold group 108414 RR170276623LBمجموعة عالم للسقاالت

 RR170274698LB 109222 شركة سیدرا �الست ش.م.م

 RR170275150LB 123694 ني ش.م.مر�زوس/ رعد هیلت كوم�ا

RACHELLE 163502 RR170276362LB 

 RR170274287LB 169110 انطوان مخایل بوشدید

 RR169204788LB 192120 شركة لی�ان غورم�ه ش.م.م

RAG TIME 196469 RR170274826LB 

 PAKPLAST S.A.R.L 205636 RR171992219LB�اك �الست ش.م.م 

 RR171993231LB 224873 سج�ع سمیر عید

 RR169198901LB 228594 متكون یونایتد ش.م.م

 RR169202098LB 228594 متكون یونایتد ش.م.م

 RR169207047LB 253246 روني رزق شندي

 RR170272635LB 253368 روالن امیل خ�اط

 RR169206452LB 265011 محمد ند�م شع�ان

 RR169206470LB 270565 ملة(ز�اد حراق)المؤسسة اللبنان�ة السور�ة لب�ع ال�الت المستع

Brake Headquarter SARL 292233 RR169206568LB 

 RR170272873LB 298061 تكن�مد (حكّ�م وشركاه)

 RR170274525LB 312372 میدل ا�ست سكیورتي

 RR169206611LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 NEW LOOK PRODUCTION S.A.R.L 573159 RR170272799LBنیولوك بروداكشن ش.م.م 

 RR170271847LB 660886 جان یوسف دیب
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 RR169182053LB 673322 روني رامز ابو ع�اش

 RR169182521LB 729611 غر�ت یونیون بزنس سرف�سز ش.م.م

 RR170274401LB 824915 حسن محمد قصی�اني

 RR169207308LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR169183836LB 929943 شركة المدى للكومبیوتر ش.م.م

GOLDEN FISH (كابي یوسف نادر) 1071206 RR169184598LB 

 RR169180168LB 1102505 ش.م.ل 3مار�ا 

 RR169184876LB 1102505 ش.م.ل 3مار�ا 

Protek Furniture -1116144 حسن احمد الرمضان RR169184978LB 

 RR169207081LB 1133257 احمد عدنان المحمود

 RR170271714LB 1166492 ر�دینغ لصاحبها انس سعد الدین حنینةآر سي ت

MODERN HOME ELECTRIC 1184391 RR170272516LB 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR169206948LB 

 RR169186700LB 1225254 شركة شیدادا ش.م.م

 RR170275870LB 1263944 حسین علي الز�ن

 RR170275061LB 1268487 الشیخ سل�م ش.م.م

 RR169187696LB 1300277 شركة رو�ال ستار انترناسیونال ش.م.ل

 cuisine du monde 1337399 RR170275146LBكو�ز�ن دي موند ش م م 

 RR169188087LB 1343290 عائدة دیب رزق 

 RR169208705LB 1373952 سامي مصطفى حوسو

 RR169183337LB 1388119 مصنع المأكوالت ش.م.م.

 RR169188688LB 1390121 شركة آر اند بي ش.م.ل

 RR169188728LB 1391015 حمد مصطفى قر�ش

 RR169188745LB 1393408 الشمال للتوز�ع

DIBKO TOOLS( دیب جرجي الخوري) 1395006 RR169188780LB 

 RR170272944LB 1464684 فادي یوسف حدرج

 RR169189343LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

 RR169208215LB 1479463 رست د�انا ترافلف

 RR170273318LB 1505460 شركة سورس ش.م.م.

 RR169190899LB 1733147 حسین عبد الرزاق الداشر

New Shipping Vision S.A.L 1793672 RR169195128LB 

 EMMA Co Steel S.A.R.L 1798439 RR169195159LBإ�ّما كو ستیل ش.م.م.   .

 RR169193215LB 1870927 م.جولي فیل ش.م.

 IMPEX GROUP 1876063 RR169193303LB -ام�كس غروب

 RR169195499LB 1920934 شركة صوفیز شو�س ش م ل

 RR169195644LB 1952001 منصور للتجارة

R.D. TIRES 1959003 RR170273030LB 

OUSSAMA Rent a car 1986388 RR170271762LB 

 BIG JACK 1989343 RR169203990LBشركة ب�غ جاك 

 RR170271816LB 2075497 شاكر لاللكترون�ات واالجهزة المنزل�ة لبنان سیلكو ش.م.ل

 RR169198699LB 2172555 شركة ر�تش �ا�ك ش.م.م.

 RR169198756LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR169192299LB 2214147 بلو بو�نت یختینغ لی�انون ل�متد ش.م.م.

 RR169197557LB 2216282 ند برو�رتیز ش.م.م.در�م ال

 RR169191982LB 2262611 شركة الهو ش.م.م.

 RR169197747LB 2267003 شركة جاكي فود اند كایتر�نغ ش م ل

 RR169197778LB 2284583 �عقلیني للنقل والتجارة (یوسف جورج �عقلیني)

 RR170276380LB 2402741 شركة م�غا سكراب ش م م

2 



 RR170274256LB 2425781 تو مول ملكي ش.م.م.شركة او 

 RR170275089LB 2441156 جوزف جورج العیراني

B . K LUCE OFF SHORE SAL 2461056 RR170274857LB 

HVAC TECH 2476915 RR170273366LB 

 RR170274004LB 2491318 غاال كایتر�نغ ش.م.م

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR170275013LBشركة 

 RR169197384LB 2520534 علي للتجارة العامةع�اس 

 RR170272405LB 2535271 جاك یوسف الحك�م

 RR169198977LB 2539714 اید�از فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

 RR170274684LB 2541413 شركة شهیل للتجارة العامة ش م م

 RR169196980LB 2578259 انطوان عمانوئیل

 RR170276402LB 2584295 شركة كار مارت ش.م.م

ALANIS 2685951 RR169200185LB 

 RR169200211LB 2697431 المروى للتجارة العامة المحدودة

 RR169200485LB 2819960 ع�اس خضر فاضل

 RR170271997LB 2828799 0 99للتجر�ة  123شركة 

ADVANCE CONSTRUCTION INDUSTRY ACI SARL 2843436 RR170271586LB 

 RR169200843LB 2930892 والسفر ش م م فیزا للس�احة

 RR170273471LB 2966696 د ش.م.م3ستیرو 

ZI TRADING 2984827 توص�ة �س�طة RR170271609LB 

 SEL S.A.L 2985041 RR169201115LBسیل ش.م.ل. 

 RR170271895LB 3047580 ذي الیزر كلین�ك ش م ل

 RR170274874LB 3111276 شركة الغالس ش.م.ل

 RR170271878LB 3154134 هایتك  ش . م. م. أن تي
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