
  
                

  

 
 
 

 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

 E.T.C sarl 236268 RR010152480LBا.ت.س ش.م.م 

 RR009717988LB 309217 ایل�مانت كر�اتیف كومیون�كا�شن ش.م.م

 RR009717796LB 389785 بوستن س�انت�ف�ك لی�انون ش.م.ل

 RR132537694LB 1174967 سمیر عصام الز�ن-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR125215779LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR009717446LB 2160729 كل�مز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

 trust contracting company sarl 2174375 RR009717447LBشركة تراست كونتراكتنغ كوم�اني ش م م 

 RR152920568LB 3006598 جاكلین انطوان مسعود منصور

 RR146968748LB 3006603 جانین ود�ع �شیر الزغبي

 RR146979745LB 3006604 سم�ه اسكندر مسعود

 RR146979754LB 3006914 طارق بن سعد بن عبد اللطیف الع�سى

 RR146979768LB 3006923 فهد عبد اللطیف الدایخ

 RR146979771LB 3006940 بن محفوظ خالد سالم بن احمد

 RR152920523LB 3006950 عاطف سعید ضاهر

 RR146979785LB 3006957 اواد�س ارتین قزانج�ان

 RR146979799LB 3006964 ابراه�م نقوال ج�ارة

 RR146979825LB 3006978 م�شیل سل�مان خر�اوي 

 RR146979808LB 3006984 لیوتینن سعید خ�اط

 RR146979839LB 3006987 ایل سالمةامیل كامل جبر 

 RR152920792LB 3006990 علي حسین بن مسلم

 RR146979811LB 3006993 لو�س یوسف الزغبي

 RR152920789LB 3006995 محمد عبود علي العمودي

 RR152920758LB 3007201 عبد الحسین ابراه�م حب هللا

 RR146979856LB 3007206 احمد عارف النقیب

 RR146979860LB 3007208 میر�ام حسین فواز

 RR146979873LB 3007211 لینه رفیق الالذقي

 RR146979887LB 3007213 جاد هللا محمود ابو د�اب
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 RR152927186LB 3007788 عدنان توفیق مرتضى

 RR152930485LB 3007790 قاسم بن علي الوز�ر

 RR146979895LB 3008579 عزت محمد بهیج قدورة

 RR152920735LB 3008618 ن سعید قاسم حمودحس

 RR146979900LB 3008635 اسبیرو حداد

 RR146979913LB 3009041 ع�اس احمد فحص

 RR152920815LB 3010343 منى محمود العشي

 RR146979927LB 3010346 حبیب حیدر حامد

 RR152920545LB 3010347 ت�مور عبد هللا عبد الغفار علي رضا

 RR152920466LB 3010352 أسعد قازانورثة ول�م 

 RR146979935LB 3010354 محمد سامي محمد جمیل دندن

 RR146979944LB 3010360 علي عبد هللا الع�سائي

 RR152920608LB 3010413 مخایل یوسف نصار

 RR146979958LB 3010415 یوسف ال�اس ابي جودة

 RR152920421LB 3010580 جوزفین نخلة زخ�ا

 RR152920449LB 3011033 هللا عدرهعمر عبد

 RR146979961LB 3011369 بدر عبد العز�ز علي عبد الكر�م ابل

 RR146979975LB 3011371 عبد المعطي سل�م منصور

 RR146979989LB 3011372 نع�م حسین مراد رضوان

 RR152927685LB 3011372 نع�م حسین مراد رضوان

 RR146979992LB 3011381 هدى جورج سالمه

 RR146968028LB 3011382 ناصیف مخایل كرم

 RR152920395LB 3011582 صادق جورج الجمیل

 RR152920470LB 3011941 نجیب سلمان الجردي

 RR152920585LB 3011946 امین سلمان الجردي

 RR152945763LB 3016591 جیرار جان طوروس�ان

yorgo transport sarl 3023037 RR152932209LB 

Laqlouk 21st Century sal 3023536 RR152942682LB 

 RR155568964LB 3038266 شركة بلو  ر�تیل غروب ش.م.م

 RR152937311LB 3060856 محمد احمد حنیني
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