
                
  
  

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
 

دائرة خدمات  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  
لى الق�مة مدیر�ة الضر��ة عفي  التدقیق المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, المكلفین الواردة أسما

بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل منهم  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل المضافة, 
خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة المراجعة 

 أنه سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة:  علماً  ,المشار إلیها أعاله
 

 رقم البر�د رقم المكلف اسم المكلف

 RR161439544LB 148857 مؤسسة علي كن�ار للتجارة و الصناعة (علي ابراه�م كن�ار )

 RR161439601LB 671228 غاز كورب ش.م.ل

 RR161439323LB 224217 مشركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.

 RR161439297LB 17026 مؤسسة مناع

 RR147216594LB 351876 علي احمد الحسن

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR147216634LBامبیر�ال ترایدنغ كوم�اني ش.م.م

 RR147216665LB 252480 شركة كعدي للتجارة والتسلیف ش.م.م

 RR147216705LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR147216722LB 1200845 ولید فهد غن�م

 RR147216767LB 665930 احمد ابراه�م غن�م

 RR147216798LB 932033 محمد رشاد عجاج

 RR147216824LB 1103292 كعدي وشركاه ش.م.م

 RR147216838LB 1082225 راشد اسماعیل العجمي

 RR147216841LB 951553 محمود محمد المجذوب

 RR147216869LB 243946 فورم�ال م

 RR147216872LB 1258266 ابتسام حسین الخطیب

 RR147216988LB 797358 ابراه�م علي الموسوي 

 RR147216577LB 1819384 فرسان العرب للتجارة والخدمات العامة

 LA SIRENE 233196 RR147216603LBالسیر�ن  

 RR147216682LB 181532 شركة مظلوم التجار�ة

 RR147216696LB 423560 سامر جان معلوف

 RR147216736LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR147216740LB 807602 مخایل ضاهر للتجارة

 RR147216753LB 126194 شركة خالد ع�اس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR147216775LB 761051 خالد علي عبد الفتاح

 RR147216815LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR147216886LB 3078327 لودي م�الد البو�ري 

 RR147216890LB 2033571 �حي احمد مك�ة

 RR147216926LB 245876 عصام راضي محمد 

 RR147216943LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطیف صالح

 الجمھوریة اللبنانیة
 وزارة المالیة

 مدیریة المالیة العامة
 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR147216957LB 297453 فرحان رفیق اسماعیل

 RR147216974LB 1062729 نجیب د�اب منذر معلوف

 RR147216965LB 1111856 عبد هللا حسین الض�قة

 RR147216648LB 1616543 جمال احمد شیخ خلیل

 RR147216413LB 263531 محمد نبیل زر�و

 RR147216461LB 1295395 جورج اوهانس قصاب�ان (ابو جانو)

 RR147216475LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR147216532LB 255836 ابراه�م دیب عبد الخالق

 RR147216458LB 455345 �حي محمد �حي

 RR147216651LB 800549 سام�ة طانوس النجار

 RR147216444LB 258717 مصطفى محمد مسلم

 RR147216435LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR147216550LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR147216546LB 767900 علي محمود عودة

 RR147216529LB 934904 جمعة حسین المحمد
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