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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

 RR184063844LB 3228219 دلتا العالمية

 RR184064460LB 3062316 امين عبده توفيق شاهين

 RR184064500LB 3092322 آمنة داود قزعون

 RR184064561LB 2203131 محمد احمد الموسى

 RR184064650LB 3176205 فرج يوسف ابو خاطر 

 RR184064717LB 3253478 مي جورج اسود

 RR184064725LB 3253486 جهاد انيس قساطلي

 RR184064751LB 2203096 ماجد رمضان محمد

 RR184064765LB 1666186 بوب اند باب ش.م.م

 RR184065156LB 2771793 اللبنانية لتنمية االعمال الدولية ش.م.م

 RR184065173LB 2655556 حسين ابراهيم شحرور

UNITTRON 1184301 RR184065292LB 

 RR184065315LB 1138597 سوزان غالب كرم

 RR184065346LB 2234021 شركة مارو ماركت ش م م

 RR184065686LB 3011941 نجيب سلمان الجردي

 LA LAUNA 1096248 RR184065859LB  -فيصل خلف وشركاه  -اللونا 

 RR184066973LB 1216525 النجاة للتجارة (نجاة غانم ابو طربوش)

Parking Management Company s.a.r.l 2803273 RR184068339LB 

 RR184068342LB 2810744 داغر فود اند بافريدج ش.م.م

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR184068356LB 

Microprocessor Computer -1151872 صالح عبد الرحال RR184068373LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR184068387LB 

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR184068395LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجليل RR184068400LB 

Laluna Toys سىمحمد عبو العي  1116146 RR184068444LB 

Home Textile -1116758 ابراهيم جدوع المحمد RR184068461LB 

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلفيه) 1320311 RR184068515LB 

 RR184068550LB 1327623 شركة التمام للتجارة (ايبو والدريني ودياب)

GERGES TEXTILES (جورج كامل داود اسكندر) 1347801 RR184068617LB 

 RR184068648LB 1250820 ناصر محمد علي ناصر

 RR184068651LB 1373501 هالل عمر زين الدين

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR184068665LBشركة دودو كونفاكشن 
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SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR184068736LB 

 RR184068784LB 1087943 مؤسسة جمال سعيد حمادة للتجارة العامه

 RR184068807LB 1100926 احمد هويان المحمود

 RR184068815LB 1100934 رفعت احمد كلماني

 RR184068824LB 1110666 حيدر محمد سلهب

 RR184069039LB 2114193 مؤسسة الخياط للتجارة العامة

 RR184069100LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR184069113LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 VIACOM SAL 2045750 RR184069161LBشركة فياكوم ش م ل 

 RR184069277LB 1993791 اي.بي.سي ش.م.م

 RR184069382LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

VIGNIA VERDE 1938488 RR184069436LB 

 RR184069440LB 1939941 أن.أر.جي ش م م

 RR184069515LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR184069555LB 1922494 ساراسو ش.م.ل

 RR184069657LB 1832139 شركة ايز ش.م.م

 RR184069759LB 1797608 واترتك انترناشيونال ش.م.م - تيك واتر

 RR184069855LB 1767461 لسليز فاشين ش.م.م.

 RR184069864LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR184069935LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR184070045LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 RR184070108LB 1682872 السورنتينو ش.م.م.

 RR184070292LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR184070315LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR184070385LB 1486775 .م.مشركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش

 RR184070403LB 1480128 ربيع اسكندراني للتجارة و الصناعة

 RR184070757LB 1385462 جي. اس. ال. للهندسة الكهربائية والميكانيكية  ش.م.ل

 RR184071063LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 lE YEN CO. S A R L 1290284 RR184071085LBشركة لوين ش م م  

 RR184071094LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

I.R.W  S.A.R.L 1229032 RR184071196LB 

 RR184071528LB 2941027 شركة راوندد كورنرز ش م م

 pipes 2990498 RR184071593LB - بايبس 

 RR184071602LB 2992127 جميل ياسين

 RR184071616LB 2997128 فادي بيطار تريدينغ

 RR184071647LB 3112661 استوديو ش.م.م.

 RR184071695LB 2441216 نويل الحكيم

 RR184071704LB 2441357 محمد ابو قاسم

PAUSE 2458363 ش م ل RR184071721LB 

 RR184071752LB 2500165 ( تضامن) EID HARDWAREشركة عيد هاردوير 

SWS GROUP 2551481 RR184071806LB 

 RR184071837LB 2554098 نبيل نسيب الحلبي

 RR184071942LB 1543830 مكتب حمزة العصري للتجارة العامة والخدمات

 RR184072041LB 1449585 النورس للمحروقات ش.م.م.

 RR184072112LB 1276406 جاسباركو ش.م.م

 RR184072165LB 1245088 حسام الدين الدنا

FIVE STAR GAMES - اد حمدان المهناعن  1192443 RR184072231LB 

La Recreation .co -1191858 ابراهيم احمد الوكاع RR184072259LB 
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Home Tech S.A.R.L 0م0م0ش  1751655 RR184072347LB 

 RR184072355LB 1739321 ابراهيم رفيق صبرا

 THE SAINTS S.A.R.L 3207541 RR184072642LBشركة ذا سانت ش.م.م. 

 RR184072660LB 3248368 ش م م اليا

 RR184072789LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

 RR184072877LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR184073166LB 1795976 عنيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR184073245LB 1671428 جويل جرجي حميصي

 RR184073254LB 2904971 ستديو ميشال فاضل ش م م

 RR184073268LB 1268377 ميشال فؤاد فضل

 RR184073339LB 1754787 سليمان التجارية ش.م.م

 RR184073400LB 1343290 عائدة ديب رزق

 RR184073413LB 1671190 ميمارو للتجارة (ميراي نعيم نجم يمين)

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR184074396LB 

 RR184074436LB 1910333 غرين دوت

beholding sarl 3007304 RR184075431LB 

 RR184076145LB 2799056 شركة قيصر كونترولز ش م م

 RR184076193LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR184076746LB 2804151 ادفانسد انتغرايشن ش.م.ل.

  


