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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

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR181643986LB 32987 ميشال الدهان

 RR181645633LB 223304 محمد انيس يوسف درغوث المغربي

 RR181645695LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR181645718LB 

 RR181645749LB 555475 وليد محمد بوبو

 RR181645766LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR181645810LB 579187 شركة تكنو بالزا ش.م.م

 RR181645845LB 594829 مؤسسة بنت جبيل للتجارة العامة

 RR181645939LB 656277 عبد القادر محمد المسيح العلي

 RR181645942LB 656298 اهيم الحسنسلطان ابر

 RR181645956LB 663788 روالن جوزف فغالي

 RR181645960LB 687539 محمود محيسن الطعمه

 RR181645973LB 689036 حسن احمد هبو

 RR181645987LB 689284 ابراهيم حمود احمد

 RR181645995LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 RR181646007LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR181646015LB 728110 عياد عبد الشاهر

 RR181646024LB 730534 انطوان خليل غميض

 RR181646069LB 781018 ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR181646072LB 791034 (غسان انطون الخوري) ROAD MASTERرود ماستر 

 RR181646126LB 865940 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR181646157LB 899035 محمد مالك محمد العلي

 RR181646165LB 901734 علي متوفي احمد العطية

 RR181646174LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR181646188LB 903006 علي حسن الحسن

 RR181646191LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR181646259LB 1032163 بلو ويند

 RR181646262LB 1034296 مفلح احمد العلي

 RR181646276LB 1043277 تركي محمد الغنو

 RR184060009LB 1044795 نبيل محمد فاروق زويا -مؤسسة نبيل زويا للتجارة العامة 

 RR184060065LB 214275 هانتر ستور

 RR184060091LB 655394 فيصل ابراهيم الحسن

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR184060128LB 2183280 مؤسسة سيقلي للتجارة والتوزيع

 RR184060131LB 78937 مؤسسة بالل كردية للتجارة والصناعة واالستيراد والتصدير

 RR184060278LB 267752 الشرق االوسط للتوريدات الصناعية ش.م.م

 RR184060281LB 77854 رنا سويس كار

 RR184060295LB 226888 شركة نجم وصليبا لمواد البناء ش.م.م

 RR184060304LB 235055 لتجاريةورثة مؤسسة يوسف حسين بزون ا

 RR184060335LB 237489 سامي فؤاد كرم

 RR184060352LB 241414 محمد فياض الياسين

 RR184060410LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR184060437LB 13106 شركة جاما التجارية

 RR184060445LB 777060 مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )

 Trust for the Quality of Products TQP S A R L 2491327 RR184060511LB 

 RR184060542LB 2466327 الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR184060556LB 2464918 صفيه رضا خليل

 RR184060560LB 2461873 شركة سكوار انفست ش.م.م.

 RR184060627LB 2402741 شركة ميغا سكراب ش م م

 RR184060658LB 2360892 شركة جان شارل ش م م

 RR184060661LB 2363174 مانتيس ش م م

 RR184060701LB 2267861 عواد كوم تريدينغ

 RR184060851LB 2172243 شركة سي. كير ش.م.م.

 moussi group sarl 2139975 RR184060896LBشركة موسي غروب ش م م 

 RR184060919LB 2121758 بدهللا النشار)تريبل اتش (شوقي ع

 RR184060922LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط

 RR184061049LB 310020 يو. اس. اوتوالين

 RR184061123LB 272523 موديكار لصاحبها محمد خير حسين دياب

VIPER 274668 ش.م.م RR184061137LB 

 RR184061168LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

 RR184061225LB 297764 فاشين ف ش.م.م

 RR184061242LB 299505 وسام حسين شرف

 RR184061256LB 299592 الشركة االولى لالعالن والتسويق والطباعة والنشر والتوزيع

 RR184061335LB 265011 محمد نديم شعبان

 RR184061358LB 257488 شركة فارمارام ش.م.م

 RR184061429LB 253388 موناد ( فادي صعب وشركاه )

 RR184061582LB 250699 احمد مصطفى كنيفاتي

 RR184061619LB 245872 مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR184061640LB 247150 محمد حسين فواز

 RR184061698LB 244711 مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

 RR184061905LB 2013842 شركة هافانا سنتر ش.م.م.

 RR184061914LB 1791728 معمر عباس العبد علي

 RR184061928LB 1791752 سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR184061931LB 1791892 ابراهيم الحسين الحمد

 RR184061945LB 1792038 عمر حاجم االسماعيل

 RR184061959LB 1792046 حسين العبد العمر

 RR184061962LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR184061976LB 1792093 علي محمود حسين

 RR184062044LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR184062075LB 1363418 حسين ابراهيم حسن

 RR184062132LB 1373952 سامي مصطفى حوسو
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 RR184062150LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق

 RR184062163LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR184062194LB 1400188 حسين محمد درويش

 RR184062203LB 1406887 مؤسسة ميزر التجارية

 RR184062225LB 2201563 شركة مطاعم الهادي الفاخرة ش.م.م.

 RR184062234LB 2166509 عباس شريف عطوي - معرض عباس عطوي لتجارة السيارات 

 RR184062248LB 2180611 شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

AUTO AL JAZEERA (احمد حسين الحاج علي) 2128361 RR184062265LB 

 RR184062340LB 2114851 شركة كاوري انتربرايسز ش م ل

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR184062353LB 

 RR184062469LB 1953284 رامكو للتجارة العامة

D.M.A.L.I. 1873185 RR184062574LB 

4you كة زياد واياد رحيل وشركاؤهما التجاريةشر  1854417 RR184062605LB 

 RR184062628LB 1848192 الحموي غروب ش.م.م

 RR184062631LB 1842128 مؤسسة موسى ابراهيم حدرج التجارية

 RR184062645LB 1835742 بوبرينت ش م م

 RR184062676LB 1806046 معمل النسيم للصناعة والتجارة  العامة

 RR184062680LB 1792112 جني نصر صفيرا

 RR184062693LB 1792660 محمود خباص العليوي

 RR184062702LB 1792667 حمد خليف العبدهللا

  


