
  
                

  

 
 
 

 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 البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR170278173LB 4644 شركة سیفي ارك ش.م.م

 RR170278350LB 8585 شركة االستشارات الھندسیة الصناعیة ش.م.م

 RR172000630LB 8585 شركة االستشارات الھندسیة الصناعیة ش.م.م

 RR170278947LB 70892 مؤسسة دلتا للطباعة والنشر/اسعد یونس

 RR170278672LB 75615 شركة محمود یونس وشركاه

 RR170279063LB 77854 رنا سویس كار

 RR170278332LB 82094 ھاي واي ترایدنغ كومباني

 RR170278292LB 96954 سعید امین بو غنام

 RR170275985LB 118810 عصمت عدنان حمید

 RR170278655LB 132825 باتشي ش.م.ل

 RR170275999LB 139778 مؤسسة حسین محمد سلیمان

 RR170278730LB 158201 محل فیصل القعسماني

 RR170277487LB 180667 مؤسسة اسماعیل البیطار للتجارة العامة

 RR170279390LB 188348 مؤسسة محمد قاسم غدار التجاریة

 RR170278624LB 190238 جورج جبورمؤسسة میشال 

 RR170276243LB 211011 شركة انیس محمد الحریري

 RR170277694LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خلیل

 RR170277425LB 222736 معرض مونتانا لالزھار

 RR170278156LB 231478 الخدمات التكنولوجیة العامة ش.م.ل

 RR170277411LB 235717 )مؤسسة الخنسا نورھان (حسن احمد الخنسا

 RR170279165LB 255443 مؤسسة رضا ضاھر للتجارة العامة

 RR170275795LB 260843 حسن خلیل ملحم -ملحم للتجارة العامة 

 RR170277751LB 275238 ھمبرسوم اكوب جنباشیان

 RR170276328LB 289439 غسان یوسف العموري

 RR170278757LB 305909 مؤسسة ركین التجاریة ( محمد جمیل ركین )

 RR170278482LB 576902 مؤسسة اندریھ ابو عدیلي

 RR170275906LB 603954 شوقي اسعد صوایا

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 العامة مدیریة المالیة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR170277283LB 612198 فیو ش.م.م -فارما 

 RR170276946LB 620365 المتحدة للبالستیك (كمیل ابراھیم اجریس)

 RR170278275LB 631816 شارلوت ترایدنغ ش.م.م

 RR170279077LB 725685 نطوان نخولجورج ا

 RR170276019LB 744809 مؤسسة جبق للتجارة (حسین محمد جبق)

META.PLAST.RECYCLING (اوكنادیس ساموئیل سبتجیان) 1131532 RR170275115LB 

 RR170278916LB 1343290 عائدة دیب رزق

 RR170277337LB 1352718 ختشیك ابتیان (ختشیك كالوسھ ابتیان)

 RR170278615LB 1384332 ركة سلیمان اخوانش

 RR170276915LB 1459100 امین محمد شھیل

 RR170279633LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR170275866LB 1739273 محمد ابراھیم ابراھیم

 RR170277703LB 1747461 عماد الرواس لبیع السیارات وتأجیرھا

 RR170279253LB 1761274 باسم محمد حبیب خلف

 RR170276950LB 1820787 فضل محمد شكر

Expo Fakhry 2174702 شربل الفخري RR170277527LB 

 RR170276005LB 2228950 بالل ونضال الجردي

 RR170276138LB 2276143 الیكات ش م ل

 RR170273729LB 2467019 توصیة بسیطة) -ریجنسي ماركت (حلیمة النابلسي وشریكھا 

 RR170277460LB 2467066 سمارت كیت ش م م

Trend On Brand 2561108 RR170276291LB 

 RR170277601LB 2625793 فیزیو كونترول لبنان سایلز اوف شور ش.م.ل

 RR170277408LB 2705661 محمود حسین شبلي
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