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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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR197641064LB 56384 مؤسسة الياس عبدو ابو نادر

 RR200246066LB 245876 عصام راضي محمد 

 RR200247115LB 262781 في . دي . كوم ش.م.م

 RR200247129LB 263531 محمد نبيل زربو

 RR200247146LB 264206 توفيق رجب دني

 RR200247225LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR200247265LB 274811 رفعت الريشاني للتجارة العامة (رفعت شكيب ريشاني)

 RR200247296LB 277409 هوشي للتبريد ش.م.م

 RR200247441LB 295922 اي .كي ترايدينغ (عماد جورج كساب)

 RR200247472LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR200247720LB 307355 ماركت الين ش.م.م

 RR200247778LB 309363 (فؤاد جرجي ابي رزق) R.P.Cار بي سي  

 RR200248124LB 343035 محمد احمد خلوف

MIT 344399 .ش.م.م RR200248141LB 

 RR200248226LB 366023 شركة الوالء ش.م.م

 RR200248243LB 367622 يب االشهبعلي د

 RR200248416LB 445695 خالد محمد عياش

 RR200248464LB 455345 يحي محمد يحي

 RR200248549LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR200248606LB 570961 منير فواز ابو عمر ونادين احمد العاكوم

 RR200248725LB 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR200248739LBين ش.م.م شركة كو

 RR200248858LB 620365 المتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)

 RR200248875LB 621931 عاللي العازارية بساط الريح ش.م.م

 RR200248889LB 631816 شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 RR200249014LB 665930 احمد ابراهيم غنيم

 RR200249028LB 671228 .لغاز كورب ش.م

 RR200249102LB 684202 براند نييم دفلوبمنت ش.م.ل

 RR200249133LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

DESIGNER OUTLET S.A.R.L 721614 RR200249178LB 

 RR200249204LB 725685 جورج انطوان نخول

 RR200249221LB 730864 جورج ملحم نجم

 RR200249249LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م - كروموتيك

 RR200249306LB 744809 مؤسسة جبق للتجارة (حسين محمد جبق)

 RR200249527LB 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR200249337LB 800549 سامية طانوس النجار

 RR200249368LB 807602 مخايل ضاهر للتجارة

 RR200249371LB 814098 سالم للخدمات والتجارة العامةمؤسسة ال

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR200249385LBامبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR200249411LB 828570 دبرالين جان فالنتين فالنتين ابي راشد

 RR200249495LB 857141 شركة اي . سي. ام ش.م.ل

 RR200249513LB 857925 يز ش.م.لغلوبل كارمنتس اندستر

 RR200250233LB 920061 علي محمد حمادي

 RR200249782LB 932791 وسيم مصطفى الشامي

 RR200250352LB 959515 كاراج عساف نعيم عطا

 RR200250383LB 970831 سمير حنا مهنا

 RR200251361LB 1002342 آرت أند ديزاين ش.م.م

 RR200250851LB 1637241 مؤسسة عصام

 RR200250882LB 1677642 شركة فايف ام توصية بسيطة

 RR200251239LB 1701602 طوكيو سنتر (طارق مجيد عزاقير)

concrete for construction 1759640 RR200250922LB 

 RR200255584LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR200256001LB 1773013 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 K.M.C.I - S.A.R.L 1782593 RR200250940LBك ام سي اي ش.م.م 

 RR200256077LB 1789479 روليكو ش.م.م.

 RR200250975LB 1795439 تريبل ت ش.م.م.

 RR200251018LB 1827687 محل عبود للتجارة العامة

 RR200251021LB 1833852 ياسر وهبة وشريكه -برفكت اوتو موتورز 

 RR200249819LB 1896083 القلعة التجاريةمؤسسة 

 RR200252194LB 2121783 جواد مصطفى عطوي

 RR200251313LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR200250043LB 2347878 شركة كروم جبل لبنان بسيطة

 RR200250454LB 2410508 مكتب المازن للهندسة

 RR200251335LB 2456663 شركة البرودوكسيون ش م م

 k.a.k s.a.r.l 2460995 RR200250471LBشركة 

 RR200247937LB 2477954 فراجكو للسيراميك واالدوات الصحية

 RR200250437LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR200249544LBشركة 

 RR200251300LB 2520534 عباس علي للتجارة العامة

 RR200252177LB 2526429 كو للمفروشات والتجارة العامةالحيدر

 RR200252185LB 2534835 اللطيف للتجارة العامة

 RR200250508LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

DOT SARL 2577218 RR200252129LB 

 RR200251295LB 2616234 محمد الدبسي

 RR200251287LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR200250539LB 2670400 عاصي للتجارة العامة

 RR200250573LB 2690313 زياد طارق صهيون

 RR200250556LB 2707002 مهنا للتعهدات

 RR200249650LB 2751609 ليبانون ديفلوبمنت سيرفيسز (ل.د.س) ش.م.م

 RR200256094LB 2754130 عبود خالد سيف

 RR197640642LB 2757933 حيجورج انطوان مسي

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR200251154LB 

 RR200251344LB 2793193 ايادي للصناعات ش.م.م



3 

 RR200249615LB 2797628 ضهور ستايشن سميح عاصي وشريكه

 RR200255142LB 2816597 الشركة العدنانية للتجارة والصناعات المعدنية ش.م.م.

 RR200249685LB 2818038 ركة كرييتف تاتش ش.م. م.ش

 RR200250701LB 2834895 شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

 RR200250732LB 2843770 بالل اديب العبيد الخلف

 RR200250746LB 2844690 شركة فاميلي صن شاين ش م م

Elena a d a 1 2906147 RR200250627LB 

 RR200249717LB 3036688 شركة ليبان فريز ش.م.م

GMD TRADING 3082504 RR200249853LB 

 RR200255363LB 3169178 اسماء وليد مشمشاني

 RR200249941LB 3222252 ابراهيم عطا هللا جمعه الزغل

 RR200250030LB 3280904 لوبلو ش.م.م

 RR200249734LB 3393681 بتروليوم ش.م.ل - ت 

 RR200255403LB 3447950 شركة سيريكوم ش م م

L F B SAL 3449121 RR200255235LB 

 RR200249938LB 3453749 محمد خالد زياد فينو

 RR200249677LB 3485917 الفن بعل ش.م.م
  


