
  
                

  

 
 
 

 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

 RR146952575LB 2183 شركة بوري للتجارة ش.م.ل
M&K Advertising Group 5676 RR146953010LB 

 RR144588512LB 11665 شركة ایت�كو ش.م.م
 RR146953213LB 52305 ناء ش.م.مالمجموعة المتحدة للب
 RR146955355LB 68942 فندق هیلدون فوكتس

 RR146954939LB 75747 شركة جي سي ار حك�م اخوان
 RR146953235LB 88466 شركة الذوق للمحامص

 RR144589478LB 92453 مؤسسة عصام یت�م للتجارة والصناع�ة
 RR144591074LB 97507 شركة معلولي للتعهدات ش.م . م

 RR144584382LB 115168 نجم الدین غروب للهندسة والمقاوالت (نجكو) ش.م.م
 RR146952031LB 152871 مؤسسة هاشم ادیب عبد الواحد

 RR144589005LB 181532 شركة مظلوم التجار�ة
 RR146951084LB 181959 عصام سل�م ب�طار

 RR144575023LB 187501 الصرفند
 RR144585944LB 187501 الصرفند

 RR146953160LB 223911 ستار انترناشیونال ش.م.ل هولدنغ
 RR146953173LB 229517 ترانسبورت مانجمنت كوم�اني ش.م.م.

 RR146953108LB 230490 الشركة العالم�ة لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل
 RR144582608LB 240527 شركة اتش اندكو ش.م.م
 RR144584847LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR144581148LB 241181 شركة ا.م.ث. ش.م.م. دي كاست�الن
 RR144588415LB 241184 جیلبیر م�شال عبید
 RR146950185LB 241184 جیلبیر م�شال عبید
 RR144584833LB 241218 �حیى رشید الحواط

 RR144584820LB 241628 سی�ال كار (دوري م�شال حر�قة)
 RR144582625LB 241913 نبیل احمد االحمر

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 TOP ELECTRONICS & GAMES  241948 RR146950424LB لصاحبها عبد الرحمن كعكاني
 TOP ELECTRONICS & GAMES  241948 RR146953363LB لصاحبها عبد الرحمن كعكاني

 RR144588129LB 242056 جرجس اسبر الحداد
 RR146950194LB 242056 جرجس اسبر الحداد

 RR144584816LB 242169 م�ح شمازكر�ا محمد س
 RR144589098LB 242180 مؤسسة علي شم�ساني التجار�ة

 RR144584802LB 242537 عماد امیل المدور
 RR146953394LB 243499 اندر�ه نصر هللا

 RR144589084LB 243946 فورم�ال م
 RR144584997LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درو�ش

 RR144584970LB 244744 معرض الز�ن حسن (جمال عبد هللا احمد حسن)
 RENOBELLE SARL 245472 RR144582642LBشركة رنو�ال ش.م.م 

 RR144584949LB 245769 ایلي ارتین طو�راقج�ان(طو�راقج�ان للتجارة)
 RR144589932LB 245816 دیوان الشیر ش.م.م -شركة ادیبوف اند كو

 RR144582673LB 246833 رایدنغ ش.م.مغندور & غندور ت
 RR144587790LB 247072 فاعور غروب ( محمد علي فاعور )

 RR144589257LB 248286 كامل علي هز�مة
 RR144581602LB 248676 مركز معالجة الم�اه لصاحبها حسان حسن بدر الدین
 RR144588614LB 248676 مركز معالجة الم�اه لصاحبها حسان حسن بدر الدین

 INVOGUE 250546 RR144584904LBان فوغ 
 RR144582744LB 250958 شركة كوثراني وجوني للمواد الغذائ�ة والتمو�ن�ة

 RR144587070LB 251590 شركو امو�ال التجار�ة
 RR144582758LB 252054 شركة بترفلي ش.م.ل

 RR144588398LB 252480 شركة كعدي للتجارة والتسلیف ش.م.م
 RR146949885LB 252480 للتجارة والتسلیف ش.م.م شركة كعدي

 RR144588384LB 252914 خالد محمد المهتدي
 RR146950282LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR144587052LB 253032 شركة ص�اغ لالستیراد والتصدیر والتجارة العامة ش.م.م
 RR144587035LB 253246 روني رزق شندي

 RR146953068LB 253734 لحسنسامي احمد السید ابو ا
 RR144579688LB 255017 مطعم الرمل

 RR144587021LB 255249 اسماعیل محمد فاعور
 RR144589226LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR144580448LB 256231 فاسیلتیز منجمنت ش.م.م
 RR144582789LB 256413 م�الد حبیب الخوري 
 RR144587018LB 256523 �ك�اسم محمد انور المز 

 RR144582801LB 260378 شركة بروستد دیلي ش.م.م
 RR146947898LB 260383 شركة اناتا ش.ت.ب

 RR144582815LB 261940 شركة راك ماین �اور ش.م.ل.
 RR144588203LB 264439 شركة جناح العالم�ة
 RR146949911LB 264439 شركة جناح العالم�ة

 RR144588375LB 265011 محمد ند�م شع�ان
 RR146949925LB 265011 محمد ند�م شع�ان

 RR120489728LB 745729 اقمشة للتجارة (جوز�ف لبیب ابي عساف)
 RR120499067LB 1471024 كار ش.م.م.-غزالي

 RR120490139LB 2111564 طارق خضر حداره
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