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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 اسم المكلف

 RR139271775LB 55815 شاكر عون
 INFORMA 198439 RR144567910LBانفورما 

 RR144567923LB 203957 شركة رامكو ش. م.م.
 S.P.R 205888 RR142801257LBاس.بي.ار 

 MILANO STEEL WIRE COMPANY 304277 RR144568005LBميالنو ستيل واير 
 RR142809318LB 304979 صيدلية الهندي ( بسام عادل الهندي )

 RR135788966LB 343657 شادي محمد ديب
 RR135792798LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR138270155LB 351227 شوكو غران ش.م.ل
 RR135793728LB 351840 جهاد نجدي وشركاه -  ناتكو غروب

 RR140913644LB 359070 سايروس انترناسيونال انتربرايز سي.آي.إي لصاحبها محمود عليق
 RR135785151LB 360102 سامي جالل العليوي

 RR140910047LB 376961 شركة جريش اخوان للتجارة
 RR142801566LB 392625 الشركة العربية المتحدة ش.م.م
 RR138270190LB 398827 شركة اتوال ريل استيت ش.م.ل

 RR135793731LB 414964 للتجارة و الصناعة ش م م soraصورا 
 B.H.F. TRADING S.A.R.L 435787 RR135793745LBبي.اش.اف ترايدينغ ش.م.م 

 RR135783500LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الياس ملحم سمعان )
 RR138270243LB 475992 شركة محمصة زينة

 RR140901411LB 477137 محمد بسام محمد الحموي
 RR142802853LB 498115 باب & شباك ش.م.م

 RR142806475LB 507199 شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل
 RR142806149LB 532333 شركة فياض ش.م.م

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR140913785LB 544916 سمير الكالس الحلبي
 RR140922915LB 547623 علي حسن صباح

 RR142805381LB 549471 محمد ابراهيم البغدادي
 RR140917535LB 549532 شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR142804275LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م
 RR135784540LB 561127 محطة كاب (جورج سمعان سعيد)

ABC SHIPPING CO S.A.R.L 568751 RR138267669LB 
 RR140901513LB 570730 عمر احمد العجمي
 RR140909517LB 571741 خليل سليم شدراوي

 NEW LOOK PRODUCTION S.A.R.L 573159 RR140913936LBنيولوك بروداكشن ش.م.م 
 NEW LOOK PRODUCTION S.A.R.L 573159 RR142806705LBنيولوك بروداكشن ش.م.م 
 RR135795220LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR140901495LB 575263 غسان عمر حمد
 RR140913777LB 575263 غسان عمر حمد

 RR140901527LB 575283 خالد محمد المحمد
 RR138267947LB 578220 احمد محمد الحسيني

 RR135789516LB 578662 مؤسسة غزوان ضاهر زعيتر للتجارة والصناعة واالستيراد والتصدير
 RR135786191LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 RR142801610LB 580314 شركة ستورم ش.م.م
 RR142805506LB 581414 وليد محمد االحمد

 RR135789330LB 581808 شارلوت نسيم حبيب صراف-االشرفية  5228عقار رقم 
 RR135783487LB 582514 مؤسسة المحمود التجارية
 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR135795233LBكيز رانتي كار ش.م.م 

 RR135792943LB 589296 وسيم حسن كلوت
 RR135783252LB 598637 محمود محمد لطفي فقيه

 RR142806489LB 605202 شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م
 RR142804987LB 605501 سيغما للتعهدات ش.م.م

 RR135786174LB 612409 الين ش.م.م. نيو ترانسبورت
 RR142809644LB 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

 RR140900019LB 635659 اكو كار ش.م.م
 RR142809675LB 652757 حسن ناصر وشركاه- سولييا 

 RR139279425LB 655070 شركة دنيا للتجارة والبناء ش.م.ل
 RR135797146LB 686511 (ميرنا شحادة هارون) 2اكال دو مود 

 RR135793793LB 703566 شركة ميركوري للسياحة ش.م.م
 RR135784195LB 715862 مؤسسة السيد رضا التجارية (رضا كامل السيد رضا هاشم)

 RR140913595LB 724215 خزفيون وخزف (رمزي خليل العطروني)
 RR142809865LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR135794533LB 739504 عبد اهللا المكاري و امال شفيق عبد الغافور للتجارة شركة
 RR140918876LB 791218 تسويق وتوزيع  ش.م.م -كوميتكس 

 RR135788590LB 792520 جان روبرتو زوفيكيان
 RR138270495LB 792520 جان روبرتو زوفيكيان
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 RR142809919LB 792520 جان روبرتو زوفيكيان
 RR140911538LB 953906 وميغا للتعهدات ش.م.مشركة ا

 RR135790721LB 1461275 ماكتكس - شركة خليل خطاب ش.م.ل 
 RR142808785LB 1461275 ماكتكس - شركة خليل خطاب ش.م.ل 

 RR140901589LB 1527342 اكسل تك ش.م.م
 RR142802005LB 1616490 شركة نبع مية ش.م.م

 RR144566945LB 1705638 كاترينغ سرفيسز تيم ش م م
 RR139260287LB 1712231 شركة سورالكو ش.م.م.

 RR135788780LB 1760371 متري لقطع السيارات (رضوان جرجي جرجس متري)
LEIN COMPANY S.A.R.L 1762162 RR140901725LB 

SOJODCO(علي حسن سجد) 1975908 RR140906855LB 
 RR144566962LB 2020331 سانترناشونال كمبيوتر سيستمز ش.م.م اي سي ا

 RR139274017LB 2155853 شركة ميالنو مانكينز ش.م.م
 RR139274224LB 2203565 شكري عبدو للجلديات والتجليد ش م م

 RR139272055LB 2386606 اي تي ستونز ش م م
  
  


