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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

 RR200290382LB 10900 جبرا موسان واوالده ش.م.م

 RR200290507LB 46835 الشوباصي التجارية

 RR200290515LB 47204 صيدلية شعبان

 RR200290538LB 61997 بولس انيس الشامي

 RR200297765LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR200290590LB 88356 كاليري شاهين

 RR200290657LB 109164 مؤسسة غسان شميس

 RR200290665LB 117237 كهرباء يتيم

 RR200290762LB 170442 شركة سويدان لالستشارات والدراسات الهندسية

 RR200290776LB 176878 عمر احمد عبد الفتاح

 RR200290847LB 221951 زجاج ومرايا -ايلي عجيل

 RR200288605LB 245878 حسين قرانوح للتجارة العامة

 RR200290895LB 246288 ريونانس لصاحبها انطوان ادوار زيادة

 RR200290904LB 247484 ابراهيم نجيب الرياشي

 RR200290952LB 257626 جهاد جوزف بو خليل

 RR200290966LB 262030 ش.م.م. KOUROSشركة 

 RR200290970LB 285797 عجمي ترايدنغ كومباني

 RR200290997LB 304432 فؤاد اسماعيل محسن

 RR200296840LB 307355 ماركت الين ش.م.م

 RR200296875LB 313164 نضال ابراهيم الشوباصي

 RR200297071LB 564220 ريشار توفيق سركيس

 RR200292785LB 714169 دات والمولداتمؤسسة بهيج ابي حيدر لتجارة المع

 RR200287445LB 817031 مؤسسة فادي مهدي دياب التجارية

 RR200295552LB 945473 يونيفرملي بلوكس ش.م.م

 RR200297213LB 1057231 إيلي نبيل يونس

 RR200289985LB 1194292 عبد الغني خليل عبد هللا

 RR200295328LB 1217380 ابراج للمقاوالت المحدودة ش.م.م

 RR200294628LB 1223678 شركة بروجكت اوف بروجكتس ش.م.م

BABIES FIRST (منذر خليل شهاب) 1227213 RR200295291LB 

 RR200295265LB 1227411 شركة امجاد ش.م.م

ALFA LINK SERVICES -1229815 الفرد بديع جلوان RR200296442LB 

 RR200295305LB 1230691 ناصيف نخله مطر

 RR200297292LB 1235834 المركز التقني للتجارة والصيانة العامة

 RR200295226LB 1237666 انطوان الياس الخوري

 RR200297301LB 1245088 حسام الدين الدنا

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  لى القيمة المضافةمديرية الضريبة ع
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 RR200295274LB 1246763 كارال نبيه البيطار غانم

 RR200295257LB 1260292 سيمون فريد ابي نخول

 RR200295929LB 1265609 .شركة بايك أون ش.م.م

SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom 1266051 RR200297522LB 

 RR200295186LB 1338820 خديجة اكرم يزبك

 RR200297575LB 1343546 الياس اميل زعيتر

 RR200297686LB 1471308 الشيخ بشير جوزف عون

 RR200288667LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR200288724LB 1494400 ماربل وورد كومباني ش.م.م

 RR200288843LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR200288905LB 1597396 عمر احمد عبد الخالق للتجارة العامة

 RR200295668LB 1611239 شركة سي او غروب ش م م

 RR200289058LB 1627587 شركة رنا للتجارة العامة والسياحة   محمد الموسوي وشركاه

 RR200289061LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR200289132LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

CONNECT CELL 1649018 RR200289163LB 

Pharmacy Yves 1651836 RR200289177LB 

 RR200295331LB 1665152 مبارك للتجارة ش.م.م

 RR200289217LB 1665460 مة (علي غالب زغيب)جنى للتجارة العا

 RR200289234LB 1684530 سمارت ستار للتجارة العامة  سيف الدين خضر وشركاه

LA DIODE 1727551 RR200289319LB 

SAWATEXT 1727565 RR200289322LB 

 RR200295433LB 1738319 اوتو غسان

 RR200289415LB 1740828 أحمد كامل حسن فقيه

 RR200289424LB 1741450 علي قطايا حسين

 RR200297791LB 1776055 الزلقا ش.م.ل 157شركة 

 K.M.C.I - S.A.R.L 1782593 RR200297805LBك ام سي اي ش.م.م 

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR200297828LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR200297831LB 1817061 شركة ماريا لألغذية ش.م.م.

 RR200295813LB 1823553 الل للتجارة العامة(حسين محمد حالل)محل حسين ح

 RR200289628LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR200295889LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR200295985LB 1914252 باراديس للسياحة والسفر

 RR200296014LB 1930571 ايميكس ش.م.م.

 M.SPECIAL CAR ARMORING M.S.C.A 1979515 RR200296147LBكريستل روبير يارد 

 A S s.a.l 2020409 RR200296195LBأ س ش.م.ل 

 RR200297757LB 2172567 ربيع خليل رعد - lana tradingلنا التجارية 

 RR200296924LB 2199173 شركة ليبنفست ش م م

 RR200296650LB 2209569 عبده مكرم عويدات

 RR200296907LB 2230723 روني يوسف المدور

 RR200296915LB 2231756 تضامن -سكاف للطباعة والتجارة العامة 

 RR200294058LB 2584295 شركة كار مارت ش.م.م

 RR200293667LB 2645902 البنيان كونستركشن ش.م.م.

 RR200292560LB 2676633 سي ش.م.م. -سي  - اش 

 RR200297350LB 2864885 سمانا لالعمال ش.م.ل

 RR200296765LB 2912135 ركن الشامي ش.م.م.ال

 RR200297465LB 3045435 عاطف نجيب الجردي

 RR200296805LB 3123474 اكينوكس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل
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 RR200295212LB 3226125 وود الين

 RR200290158LB 3247090 محمد أحمد زهرمان

 RR200290175LB 3268337 بست باص ترانسبورت ش.م.م

 M-I 3326258 RR200296734LBالعلي 

Spark S.A.R.L 3532825 RR200296819LB 

C Gray Solutions SAL 3548819 RR200296822LB 

 RR200296751LB 3611457 حنان سجعان الحويك
  


