
  
                

  

 
 
 

 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

 RR161256824LB 75747 شركة جي سي ار حك�م اخوان

 RR161256807LB 131735 موسسة �كداش للشحن وتخل�ص ال�ضائع

 RR161257060LB 235104 مؤسسة كاعین غروب ( ادهم خلیل كاعین )

 RR161255934LB 254520 خالد ع�اس ع�اس

 RR161257317LB 258640 شركة الص�اد للزراعة والتجارة لطیف علي شفیق وشركاؤها

 RR161257056LB 313452 منصور جورج المعلوف

 RR161257189LB 808934 كمیل انطوان نصر

 RR161255979LB 1071212 مؤسسةاالمل للتجارة و المقاوالت لصاح�ه فاطمة قاسم غدار

 RR161255885LB 1155460 د�ستر�بیوشن اند تراید (م�شال انطوان حداد)

 RR161257039LB 1803645 شركة اش غر�غوار ش.م.م

 RR161256121LB 1845286 محمد معتز منیر �ایز�د

 RR161255090LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

 RR161256798LB 1985984 )معرض علي صالح التجاري (علي رضا صالح 

 RR161254806LB 2040280 دیب جرجي الخوري 

CAZA - ORO 2046839 RR161255302LB 

 RR161255280LB 2067339 �التینیوم ال�كتر�ك

 RR161255293LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR161255262LB 2127271 سیلینا للتجارة والمقاوالت (ر��ع نور الدین)

 RR161257365LB 2129670 شادي صالح ركاب

JOMICO S.A.R.L 2133773 RR161254925LB 

 RR161255545LB 2136155 انطوان جوزف سرور

 RR161255130LB 2139089 عادل رشید عرب

 RR161254704LB 2174494 لورانس محمد المحمد

 RR161255404LB 2340125 محمود عمر العمر

 Lina's food & more 2381735 RR161256152LB (لینا احمد غملوش) 

 TURBO FOR Trading and Distribution s a r l 2404968 RR161255506LBشركة 

 RR161256753LB 2475712 شركة غت مید�كال البوراتوري ش م م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR161257201LB 2490284 �اور�كا ش م م

)ز�نا رحال وحسن الز�ن (تضامن  Z- PHARMACY 2526461 RR161256767LB 

 RR161255024LB 2749495 شركة �السترو ش.م.م

 RR161257285LB 2834895 شركة منتش اوتوموت�فز ش.م.م.

 RR161255015LB 2874929 شر�ل طانیوس مسعد

 RR161254973LB 3016017 نقل�ات حنا للم�اه

 RR161255801LB 3032126 لماس ترایدینغ

 RR161256736LB 3056800 ش م م) MTMشركة (

 SAM ALUMINIUM 3057926 RR161257904LB .ش.م.م

 RR161254995LB 3057970 شركة لمكو (توص�ة �س�طة)

 RR161259091LB 3064804 الشركة المتحدة الدول�ة لألغذ�ة ش.م.م

GMS INTERNATIONAL S.A.L 3156804 RR161259281LB 

 RR161259012LB 3206237 ولید اسامة هبري 
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