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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف المكلف اسم

 RR140926872LB 2014082 زدكو بتروليوم ش م م
 RR140921115LB 2028581 شركة جاجية انترناشيونال ترايدنغ ش م م

 RR135783218LB 2035203 شركة اكس ريم تورز ش م م
 RR139270284LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR139271024LB 2067408 بروكليما ش م م
 RR135783028LB 2147830 محمد علي المصري

 RR139280026LB 2148545 اي دي جي كومباني ش.م.م
 RR139271214LB 2216282 دريم الند بروبرتيز ش.م.م.

 RR139271642LB 2234017 نو للتنجارة والتعهدات العامة(سيمون جرجس البعينو)سيمون ج بعي 
 RR140928635LB 2240516 اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR135788776LB 2251228 رشيد بلوط
 RR139271381LB 2341095 ابراهيم سليم كريمه
 RR139271656LB 2384550 لوريل فارم ش.م.م
حدادحبيب جوزيف ال  2389914 RR135786466LB 

 RR139270647LB 2433145 بوان فرغيل (جاد ريمون قازان)
 RR140927192LB 2437669 شركة ليبانيز موتورز كومباني ش م ل

 RR140923598LB 2438075 البسام لتجارة المعدات الثقيلة
 RR140922615LB 2441206 فاين ميتالز كومباني ش.م.م

 RR139270063LB 2441636 الحاج و يوسف الياس الحاج) اسياد (عبود الياس
 RR144567132LB 2528310 شركة ايغل ستيل انجينيرينغ ش.م.م.

 RR140922748LB 2542924 مجموعة مطر التجارية لصاحبها أسامة محمد حسين
 RR135788762LB 2595669 احمد محي

 RR135783204LB 2607609 رياض فكتور االسطا
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 RR140922796LB 2626780 ر سي غروب للصناعة والتجارة ش.م.م.شركة أتش ا
 Reinepharm 2633142 RR140926926LBرين فارم ش.م.م. 

 RR139273643LB 2652012 الغيث للتجارة والنقل ش.م.م
 RR139270576LB 2658221 ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

 RR140926930LB 2665945 هايدروبالنت ش.م.ل
ر يعقوب و شركاهفرج اسكند  2695674 RR140929675LB 

 RR140922629LB 2736831 سيفل انجينيرن رفلكشنز ش م م
 RR140904599LB 2761721 ليدرز

 RR140926311LB 2764892 عمر محمد المغشوش
 RR140900827LB 2765161 ك.ن.ف ش.م.م

 RR140906997LB 2769152 شركة ال بلو بيل للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م
 RR140904611LB 2770111 محمود ابراهيم التجارية

 RR140911056LB 2776990 اويل كو ميدل ايست ش م م
 RR140919766LB 2785448 شركة انسكايب ش.م.ل

 RR140926360LB 2788692 مولى مودرن هوم ش.م.م
 RR140919355LB 2792272 عزالدين محمد علي غندور
serious sami s.a.r.l 2796668 RR140915013LB 

J.K.METAL PRO COMPANY 2806025 RR140920897LB 
 RR140902068LB 2809304 مركز الصيانة العامة ش.م.م

 RR140909565LB 2810222 محل جيوفاني
ALKAHWA SUR MER 2828211 RR140926308LB 

 RR140922589LB 2832312 تريليكا ش.م.م
 RR140925832LB 2836265 جودي لبنان ش م م

 RR140923607LB 2837879 جويل حنا نّداف
 RR135783195LB 2840948 موبايلز تك ش م م

 RR135793011LB 2848611 شركة تطبيقات ابداعية اوف شور ش م ل
 RR140927555LB 2853027 أم جي آي ش.م.م

 RR139278756LB 2880067 ادمون نرسيس افاكيان
 RR140920662LB 2937899 ابراهيم الريشاني
 RR138267482LB 2938462 سعاد سعيد نجيم

نقل بري - شربل ميالد متى   2939640 RR139279884LB 
نفل بري -الياس الفونس شربل   2939643 RR139280065LB 

 RR140906970LB 2942609 محمد مصطفى المحمد البكار
 RR138267981LB 2945756 محمود دالل

 RR139278455LB 2946439 طبلية مسعد ش.م.ل
 RR138268103LB 2947359 بيار جوزيف ضومط
 RR138272187LB 2948731 رينه اميل معوض

 RR138271986LB 2949018 سونيا انطوانيت انطوان جوزف
 RR138271368LB 2949063 فؤاد حالق

 RR140907927LB 2965285 يوسف غيث
 RR140908128LB 2965400 سمعان يوسف سمور
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هسوزان حماد  2965946 RR140908247LB 
 RR140908216LB 2966404 امل حماده
 RR140911419LB 2968004 كميل نعمه

 RR140923981LB 2986077 خلود محمد امين
 RR140923995LB 2986093 كاترين سعيد بركات

 RR135781203LB 3002226 انا يوانيس كيسونرجس
 RR135788759LB 3002898 كارول ماري جبرائيل بولس

 RR139273820LB 3006598 جاكلين انطوان مسعود منصور
 RR139278521LB 3006603 جانين وديع بشير الزغبي
 RR139278685LB 3006957 اواديس ارتين قزانجيان

 RR139273609LB 3007199 احمد سالم احمد بامحرز
 RR139278566LB 3007201 عبد الحسين ابراهيم حب اهللا

 RR139273612LB 3007203 نبيل ديب غانم
 RR139278739LB 3007208 ميريام حسين فواز

 RR139278606LB 3007209 محمد مصطفى زعرور
 RR139277954LB 3007211 لينه رفيق الالذقي

 RR139278518LB 3007788 عدنان توفيق مرتضى
 RR139278813LB 3008579 عزت محمد بهيج قدورة

 RR139278800LB 3008635 اسبيرو حداد
 RR139277985LB 3009041 عباس احمد فحص
 RR139278671LB 3010352 ورثة وليم أسعد قازان
 RR139279439LB 3010413 مخايل يوسف نصار

 RR139278362LB 3010415 يوسف الياس ابي جودة
 RR139279408LB 3011381 هدى جورج سالمه
 RR139278478LB 3011382 ناصيف مخايل كرم

جميلصادق جورج ال  3011582 RR139278915LB 
  
  


