
  
                

  

 
 
 

 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

 RR156454447LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البیرقدار)

 RR156454813LB 2432813 �سام طعمه (�سام ال�ان طعمه)

 PREMIUM BANQUET SERVICES 2239402 RR156456329LB (جهاد عبدو غر�ب) 

 Golden Steel - GS 2491829 RR156457942LB (ادهم حافظ بو درغم) 

 RR156457960LB 2507884 ع�اس حسین جوهر

 RR156458449LB 2781205 عماد جابر

 RR156458483LB 2644308 شركة فود بوكس ش م م

 RR156458506LB 2705661 محمود حسین شبلي

 RR156458537LB 2549992 معركشعلي حسین 

Pharmatek 2558204 RR156458554LB 

 RR156458585LB 2578627 شركة جاي أي سي ش.م.ل

 RR156458599LB 2583448 فادي الهاني

 RR156458639LB 2520928 فود امبورت ش م ل

 RR156459815LB 299846 كور�ا مرشندایز انترناشیونال ش.م.ل

 RR156460685LB 2856023 م مماردو اللبنان�ة ش  

 RR156460779LB 2902082 ابراه�م حسین بدیر

 RR156460782LB 2548989 محمد علي البرجي

 RR156462315LB 235055 ورثة مؤسسة یوسف حسین بزون التجار�ة

 RR161256135LB 2137956 صیدل�ة اینسا

 RR163049674LB 1980541 شركة أم اي للطاقة ش.م.م.

 RR163049691LB 1989185 وتور د�فیجین ش.م.م.ر.ا.س. م

 RR163049705LB 2003422 شركة ناه�ة وادم ش م م

 RR163049728LB 2106686 جیلبیرا ش.م.م

)احمد محمد انور نعوس وشر�كه احمد محمد نور الدین (توص�ة �س�طة  M&D . GROUP 2072785 RR163049731LB 

 RR163049745LB 2077746 ساغو�ه  ال مودا ش م م

 RR163049759LB 2092323 ادمكو ش م ل

 RR163049780LB 2064763 فوتو كادو ش م م
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 RR163049966LB 2013205 نف�سة غروب ش م م

 RR163049970LB 2114714 شركة بر�میوم كار ش.م.م.

 SAFO s.a.r.l 2113483 RR163049983LBشركة 

 RR163050023LB 2111564 طارق خضر حداره

 RR163050054LB 2223335 لعصر الجدید ش م مشركة ا

 RR163050071LB 2132215 مكست میتلز

 RR163050085LB 2132597 شركة مافا للمفروشات ش.م.م

 RR163050213LB 2453956 النرجس للتجارة العامة (عاصم احمد منصور)

 RR163050227LB 2464653 الند مارك دیتكشن ش م م

Professional Development Group s.a.r.l 2205025 RR163050289LB 

 I CAM SARL 2218675 RR163050301LBاي كام ش م م 

 RR163050315LB 2220050 شادي طارق العاصي

 RR163050329LB 2223707 شركة كیو�ز ش م م

 RR163050332LB 2228353 المتحد للتجارة والترانز�ت

 RR163050363LB 2232827 سمارت اید�از ش.م.م

 RR163050385LB 2239042 كاي سكو�ر غروب ش م م

 RR163050394LB 2246649 عبد اللطیف عبد الغني حلواني

 RR163050496LB 2387016 نز�ه انطوان نصار

 RR163050505LB 2389310 ر�نوفاتس ش.م.م. 

 RR163050522LB 2408339 دادو للتجارة (مالك توفیق منصور المصري)

 RR163050536LB 2411506 راحمد فرج عبد القاد

Mado 2426633 ( احمد محمود عیتاني ) مادو RR163050553LB 

 RR163050575LB 2433808 لیرنولد اند كو (وشركائه) ش.م.م.

 RR163050607LB 2027582 مشوار ش.م.م

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR163050641LB 

 RR163050655LB 2337546 شركة أس غروب ش م م

 RR163050672LB 2275289 ان مارون ناصیفغس

 RR163050712LB 2260112 ل�مبیو (جوز�ت جرجس ابي صعب)

ALU MAN SARL 2266446 RR163050726LB 

 RR163050743LB 2174592 شركة مش�ك كو للصناعة والتجارة

 RR163050757LB 2185876 شركة درایف اوتو�ارتس ش.م.م.

 RR163050765LB 2195071 شركة برومولینك ش.م.م.

 RR163050774LB 2159377 سمیر عبدهللا المكاري 

 RR163050791LB 2163565 كارما ش.م.م.

 DBAYEH 78 SAL 2169319 RR163050805LBش م ل  78ضب�ه 

 RR163050862LB 2145654 فال�ة سیرف�سز ش.م.م

 RR163050893LB 2140165 شركة تاتي ش.م.م.

 RR163050902LB 2142235 شركة كوتر�د كومبني ش.م.م

 RR163050916LB 2119734 ن�ازي جوهر وشر�كته توص�ة �س�طة -شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR163051001LB 2021914 ام اند ام لتجارة الس�ارات توص�ة �س�طة

 RR163051307LB 2500165 ( تضامن) EID HARDWAREشركة عید هاردو�ر 

 RR163051324LB 2010903 هوم سرف�س ش.م.م البهاء غروب ماستر

 AUTO AL JAZEERA 2128361 RR163051341LB (احمد حسین الحاج علي) 

 RR163051562LB 3081017 شركة عزام كوم�اني للتجارة العامة ش.م.م

 RR163051871LB 2655706 نز�ه انطون محاسب

 RR163054285LB 1739321 ابراه�م رفیق صبرا

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR163054294LB 

 RR163054379LB 3062316 امین عبده توفیق شاهین
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