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غ   إعالم تبل
  املوضوع: تبليغ

  
  

ة     ة العامة  -تدعو وزارة المال مة المضافة   -مدیرة المال ة على الق دائرة خدمات  –ات لمصلحة العم –مدیرة الضر
لفین الواردة أسما ة عفي  التدقی المیدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعین, الم مة مدیرة الضر لى الق

ة,  قرب قصر العدل المضافة,  ش النهر -مبنى وزارة المال ورن ل منهم  - شارع  ور تجاه اسم  بیروت، لتبلغ البرد المذ
عد انتهاء مهلة المراجعة  حة  صورة صح غ حاصًال  عتبر التبل خالل مهلة ثالثین یومًا من تارخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال 

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

لف لف  اسم الم د المضمون  رقم الم  رقم البر
 RR 169493824 LB 780 وداك (الشرق االدنى) انك بیروت لبنان

رمه  RR 172949526 LB 297686 محمد مصطفى 
ساني التجارة  RR 172949557 LB 242180 مؤسسة علي شم

 RR 172949565 LB 2747769 احمد محمود النابلسي
 RR 172949512 LB 2168654 حمز  فرحات

ة ش.م م  ة للمعدات الفن  ETECHS TECHNICAL ENGINEE 296475 RR 172949588 LBایتكس الهندس
 RR147218343LB 932033 محمد رشاد عجاج
 RR147218238LB 767900 علي محمود عودة

 RR147218269LB 423560 جان معلوفسامر 
اني ش.م.م وم  IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR147218391LBامبیرال ترایدنغ 

ة امواج لبنان للتجاره  RR147218595LB 654304 شر
 RR147218309LB 761051 خالد علي عبد الفتاح

 RR147218428LB 263531 محمد نبیل زرو
 RR147218312LB 271372 لمسعودعبد الرحمن طالل ا
 RR147218480LB 343035 محمد احمد خلوف
 RR147218564LB 351876 علي احمد الحسن

ة طانوس النجار  RR147218374LB 800549 سام
 RR147218224LB 934904 جمعة حسین المحمد

 RR147218326LB 949902 محمد مصطفى الزحالني
 RR147218153LB 955426 هشام محمد عبد الخال

ان (ابو جانو)  RR147218476LB 1295395 جورج اوهانس قصاب
 RR147218578LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR147218175LB 2387016 نزه انطوان نصار
ة التجارة  ر -مؤسسة الصداقة الزراع فة زن ش  RR147218136LB 693798 لط

 LA SIRENE 233196 RR147218184LBالسیرن  
C J AUTO  اغ اس الص مي ال  RR147218198LB 285305 لصاحبها ج

اه ش.م.م  RR147218365LB 1103292 عد وشر
سیر دعبول اد ت  RR147218555LB 247619 ا

 RR147218459LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد
 RR147218604LB 1819384 فرسان العرب للتجارة والخدمات العامة

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
 مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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اح للتجارة ش.م.م ة المص  RR147218122LB 241742 شر
ارات  RR147218710LB 1184418 مظلوم لالكسسوار والس

 RR147218723LB 1191252 طارق محمد مصلح
 RR147218737LB 1351754 منال صالح

ة اسماعیل التجارة  RR147218697LB 1387035 شر
اؤه ش.ت. نز غروب حسین محمد الدیراني وشر  RR147218754LB 1702833 بتو
ة ش.م.م ة منتوجات الخیر للصناعات الغذائ  RR147218768LB 1994751 شر

 RR147218785LB 2035705 نایف حسین عز الدین
 RR147218799LB 2253289 سلو محمد الدیراني

ر (ورثة) الد البو  RR147218811LB 3078327 لود م
اب منذر معلوف  RR147218825LB 1062729 نجیب د

ساء  RR 172949764 LB 1454984 الم
مال طالل النابلسي)  RR 172949778 LB 1849076 النابلسي للتجارة(

 RR 009520573 LB 311806 احمد عبد الجلیل غانم
 RR 009520575 LB 302706 أحمد مصطفى موسى

 RR 147218502 LB 255891 اسماعیل نور الدین ابو حمدان
م ضون  ثائر ابراه  RR 147218842 LB 310713 ب

 RR 147218839 LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي
اس خضر فاضل  RR 169488798 LB 2819960 ع

 RR 172949818 LB 1796166 مصطفى عبده للتجارة العامة
ة ماتكو  RR 172949923 LB 64460 شر

 RR 172949954 LB 76165 مؤسسة حیدر اخوان للصناعة والتجارة
 RR 169488855 LB 2430485 احمد حمید محمد

م محمد عدنان السعید  RR 169488869 LB 306407 احمد سل
ة ابناء محي الدین عالء الدین ش.م.ل  RR 172949910 LB 9342 شر

 RR 172949937 LB 118810 عصمت عدنان حمید
RACHELLE 163502 RR 172949945 LB 

م عطو التجا ة محمد & سل  RR 172949971 LB 69728 رةشر

 RR147218618LB 245876 عصام راضي محمد 

 RR147218621LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطیف صالح

شع  RR147218635LB 261833 یوسف مخایل ل

 RR147218649LB 297453 فرحان رفی اسماعیل

 RR147218652LB 581414 ولید محمد االحمد

قة  RR147218666LB 1111856 عبد هللا حسین الض

 


