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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

 في  مراقبة الضريبية واالسترداداتدائرة الهم في الجدول أدناه للحضور إلى ءخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد  -شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل مديرية الضريبة على القيمة المضافة, 

المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة 
  علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  ,إليها أعالهبعد انتهاء مهلة المراجعة المشار 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR009996694LB 29682 مؤسسة مارون ابو شاهين التجارية

 RR172958094LB 462783 سالف بنت عبد هللا بن عبد الرحمن الملحوق

Brands Avenue 3313865 RR209443032LB 

X Maintenance Services(سمير نخلة القصيفي) 2486631 RR209443545LB 

 RR209444143LB 92094 سمر محمد الجمل

 RR209444157LB 27644 منصور علي بنوت

 RR209444262LB 2616234 محمد الدبسي

 ORTHOLINE-K.E.J  S.A.R.L 796421 RR209444404LBك.ا.ج ش.م.م  - ارثوالين 

 RR209444421LB 251051 معرض علي غدار

 RR209444608LB 2499955 شركة جي اند جي رستورنتز ش م م

A M S (انس محمد صلح) 2861660 RR010376805LB 

 RR010376810LB 789774 مؤسسة رزق (رزاح علي امهز)

 RR010376812LB 3211101 سامي مصباح عرابي

 RR010376816LB 2648168 مالك) اوكسيلال (فضل هللا صبحي

ISHTAR ENTREPRISES 2184130 RR010376849LB 

 RR133449673LB 1110613 وقف مدرسة عين ورقة للبطريركية المارونية

Green Med S a r l  1222451 ٠م٠م٠ش RR136824608LB 

 RR136824611LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 AMERICAN AUTO TRADING 1902089 RR136824639LBاميركان اوتو ترايدينغ 

 RR172958148LB 2805170 ويفي اليم موبايل ستور ش.م.م.

 RR209441270LB 251690 طالل محمد مطر

 RR209441283LB 2197537 محمد حسو نادر

 RR209441306LB 2761951 الناجي غروب للتجارة العامة

AMC- CHOKR CERAMIC SARL 2652676 RR209441337LB 

 RR209441513LB 145703 كاسبار ارتين قزانجيان

 RR209441558LB 1867152 علي محمد صالح

 RR209442227LB 2613797 بيزاروب ش.م.م.

 RR209442275LB 242698 محمود ناصر الطبال

 RR209442425LB 3315378 العلي للحجابات ش م م

 RR209442482LB 2863195 باقر للتجارة العامة و الخدمات

 RR209442567LB 78322 عبد هللا حلباوي

 RR209442788LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

TARRAF TRADING 2766983 RR209442880LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING 2615959 RR209443063LB 

 RR209443390LB 2596984 جهاد عوده

 RR209444174LB 1069575 قاسم محمد شكر

 RR209444205LB 2373785 العمراني ش م م المسار لالبداع

 RR209444228LB 979797 سمير نعيم المهتار

 RR209444231LB 251689 عصام محمد مطر

 RR209444381LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

 RR009996690LB 203402 شركة االنشاءات الهندسية والتقدم الصناعي الحديثة ش.م.م

 RR010376814LB 3141243 وسام زيات للتجارة العامة

 RR010376848LB 2598449 زينب علي كركبا (الراقي للتجارة العامة)

 RR133449660LB 2568894 الغريواتي التجارية شركة تضامن

 RR133450209LB 188967 نصر نعوم وشركاهم

PAUSE 2458363 ش م ل RR136822712LB 

 RR172953945LB 2802900 صيدلية السيدة

 RR209442553LB 1488325 مؤسسة افران قميحة الحديثة(علي امين قميحة)

 RR209442615LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

 RR209443298LB 107040 مدرسة القديس جاورجيوس الحدث

 RR209444130LB 1909019 سامر علي ابراهيم

 RR209444188LB 2506038 عفيفي محمد حمدان

 RR209444191LB 2494030 الحمدان غروب للتجارة العامة

 RR209444355LB 2733568 االكرام لاللعاب و التجارة العامة

 RR209444656LB 1985984 معرض علي صالح التجاري (علي رضا صالح )

 RR209444687LB 125012 مؤسسةهمداني للهندسة والمقاوالت

 RR209444727LB 242587 عدال محسن الخوري

 RR009996697LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 RR136824625LB 3015129 للتجارة العامة HMD TRADINGمركز 

 RR209441310LB 150763 وفيق ابراهيم بدور

 RR209442448LB 2863804 سيروبالست حمور وشريكيها

 RR209443369LB 2743442 شركة مهدي عواد وشركاه - شركة عواد ترايدينغ

 RR209443908LB 1794514 م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR209443942LB 249677 غدار وشركاه ت.ب - الشركة اللبنانية لصناعة المأكوالت الغذائية 

KRISTIE S TALENTS & EVENTS AGENCY 1792863 RR209444055LB 

 RR209444214LB 2371860 سمير نعيم المهتار

CAGO (دحدوح ايلي وجيه) 1429328 RR209444395LB 

 RR212920134LB 276481 ام جي (محمد علي العثمان)

  


