
  
                

  

 
 
 

 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

 RR144579949LB 1009370 رمزي یوسف ف�صل
 SCANING COMPUTER SYSTEM 1072200 RR144588132LB/ ناصر محمد فرج
 SCANING COMPUTER SYSTEM 1072200 RR146950075LB/ ناصر محمد فرج

 TIGI MAGICCO 1072221 RR144588234LBخلیف مران الثري 
 TIGI MAGICCO 1072221 RR146950089LBخلیف مران الثري 

 RR144581219LB 1084822 جوزف انطوان اده- TWINSتو�نز 
 RR144588296LB 1103292 كعدي وشركاه ش.م.م
 RR146950101LB 1103292 كعدي وشركاه ش.م.م

 RR144587675LB 1110666 یدر محمد سلهبح
 RR144576505LB 1111856 عبد هللا حسین الض�قة

 Laluna Toys  1116146 RR144588115LB محمد عبو الع�سى
 Laluna Toys  1116146 RR146950115LB محمد عبو الع�سى

 Neo Techno Sky  1117217 RR144588336LB- �اسر د�اب الع�سى
سى�اسر د�اب الع�  -Neo Techno Sky  1117217 RR146950129LB 
 RR146947782LB 1118631 شركة السالم (للعقار واالستثمار)ش.م.م

 RR146952371LB 1128751 زایزوم برو�رتیز ش.م.ل
 RR146950574LB 1135300 موسى االسمر

 NEW System Technology  1150018 RR146950971LB- ناصر منسى الثاني
 RR144588985LB 1155460 شن اند تراید (م�شال انطوان حداد)د�ستر�بیو 

X me 1155877 م م ش RR144587653LB 
 RR144587667LB 1159387 حسین عبد علي حمود

 RR144574102LB 1172807 صوان للتجارة لصاحبها ا�من صالح الدین صوان
 RR144588999LB 1174014 شركة طی�ة ش.م.م

 RR144579484LB 1174967 سمیر عصام الز�ن-تكنولوجي اوارد دوت كوم 
 GLOBAL SERVICES 1179054 RR146948791LBالعالم�ة للخدمات 

 RR144590140LB 1187149 سودیر-شركة التوز�ع  والتمثیل التجاري ش.م.م 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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)�غ�ك �ارسیخ كاوج�ان )HERCULES - ERIX  1191153 RR146946915LB 
حمد الوكاعابراه�م ا  -La Recreation .co  1191858 RR144588472LB 

 La Recreation .co  1191858 RR146950132LB ابراه�م احمد الوكاع
 RR144587636LB 1192765 مؤسسة خلیل مرهج

 RR144583254LB 1208426 ال�اس شلهوب للتجارة
 RR144585365LB 1226323 فود ش.م.م-ج

 RR144583268LB 1234539 عادل توما الخوري 
 RR144580638LB 1235268 جورج اسكندر طر��ه

 RR144589795LB 1236995 شركة سي ان سي انجینیرز ش.م.م
 RR146947694LB 1250621 خلیل احمد الموسوي 
 AMFA GROUPE 1253586 RR144589787LBشركة امفا غروب  
 RR144578268LB 1261815 �اسل ابراه�م سمعان

 RR146949505LB 1274095 ر�زم ش.م.مفایف ستار تو 
 RR144589760LB 1276476 شركة الفا وود سرف�سز  ش.م.م

 RR144590652LB 1285610 شركة صوما اندستر�ال انجینییر�نغ ش.م.م.

 RR146949514LB 1285610 شركة صوما اندستر�ال انجینییر�نغ ش.م.م.
 RR144587551LB 1301178 محمد حسین الرحال

 RR140913715LB 1324709 طفى زقزوق فایز مص
 RR135790528LB 1329599 شركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م
 RR139260931LB 1329599 شركة سي اند سي للتجارة و الصناعة ش.م.م

 RR140914812LB 1329752 �ارد فور كومبیوترز اند كومون�ك�شنز
 RR144590431LB 1333158 كاه)شركة البتول التجار�ة (علي ناصر برجاوي وشر 

 RR135794003LB 1335649 تو�فور لی�انون ش.م.م
Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR139260959LB 
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