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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 مة المضافة, القي

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR192292027LB 2831388 الياس شهوان للتجارة( أ.ش.ت) ش م م

 RR192293447LB 245876 عصام راضي محمد 

 RR192293464LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR192293481LB 255836 يب عبد الخالقابراهيم د

 RR192293504LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

 RR192293518LB 263531 محمد نبيل زربو

 RR192293521LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR192293570LB 297453 فرحان رفيق اسماعيل

 RR192293623LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR192293645LB 423560 لوفسامر جان مع

 RR192293725LB 665930 احمد ابراهيم غنيم

 RR192293756LB 797358 ابراهيم علي الموسوي

 RR192293795LB 934904 جمعة حسين المحمد

 RR192293800LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR192293844LB 959515 كاراج عساف نعيم عطا

 RR192293875LB 1062729 وفنجيب دياب منذر معل

 RR192293892LB 1111856 عبد هللا حسين الضيقة

 RR192293929LB 1200845 وليد فهد غنيم

 RR192293932LB 1258266 ابتسام حسين الخطيب

 RR192293946LB 1295395 جورج اوهانس قصابيان (ابو جانو)

 RR192294249LB 2296991 حسن حسين المقداد

 RR192294266LB 2340125 مرمحمود عمر الع

 RR192294323LB 2771723 باشاكو ترايدينغ ش.م.م.

 RR192294354LB 2973352 فروخ غروب ش.م.ل

 UNDER CONSTRUCTION S.A.L 3019158 RR192294368LBاندر كونستركشن ش.م.ل. 

A.Trading 3195837 RR192294408LB 

 RR192294425LB 3254530 وود جوب ش م م

 RR192294495LB 77621 اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ) ال سي

 RR192294972LB 8617 شركة فاكو للصناعة والتجارة

 RR192295006LB 262030 ش.م.م. KOUROSشركة 

 RR192295054LB 12947 شركة جوماتكس المحدودة ش.م.م

 RR192295156LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR192295244LB 80298 رة والصناعةمؤسسة يوسف عقيقي للتجا

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR192295258LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR192295301LB 126194 شركة خالد عباس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR192295377LB 175029 مؤسسة قبيسي للتجارة العامة(حسين عدنان قبيسي)

 RR192295434LB 207738 فورمو برو ش.م.م

 FOODS ART limited 221141 RR192295479LBم.م  فودذ أرت ش.

 RR192295505LB 225825 مؤسسة سكرابك ( حسين طهماز )

 RR192295540LB 229115 شركة اونتي ليبانون ش.م.م

 RR192295584LB 241708 دانا كامل عسيران (غولدي)

 RR192295641LB 3429177 عزت عبد العزيز بزي

 RR192295655LB 259058 سسيكيوريتي اند سرفيسز س.ا.

 RR192295672LB 2610618 شركة مارون الياس مشعالني وشركاه

 RR192295690LB 3226201 بدوي للتجارة

 RR192295712LB 3064159 الشرق لتجارة الزيوت

 RR192295743LB 3333826 بولسوم انترناشنل ش.م.م

 RR192295845LB 196834 فكتوريا فالديمير الجردي

 RR192295893LB 221951 زجاج ومرايا - ايلي عجيل

 RR192295947LB 3270912 ام سي سكوار ش.م.م

 RR192295978LB 109164 مؤسسة غسان شميس

 RR192296015LB 3285867 شركة الصناعات واالنشاءات المعدنية ش.م.م.

ELIE-G-DAMIEN JEWELLERY 2765765 RR192296029LB 

 RR192296046LB 129581 غولدن كوفر

 RR192296094LB 3173062 برونو طالل زهر

 RR192296125LB 636620 جورج اسكندر الحواط-  EYENETاينيت 

 RR192296148LB 3429184 علي عبد العزيز بزي

 RR192296151LB 3142466 سلفادور الكو شيحا

 RR192296196LB 1604314 الفارس للتجارة العامة واالستيراد والتصدير

H K PRODUCTS 1466031 حسن يوسف المقداد وشركاه _ توصية بسيطة RR192296219LB 

 RR192296236LB 2174157 عبادي للتجارة والتدوير

 RR192296253LB 571934 دار الكترونيكس/مروان صابر درويش

 RR192296275LB 2869981 عبد الباقي التجارية -محمصة بن سلطان 

Nizam Trading 2750608 RR192296284LB 

 RR192296426LB 215061 شركة ارجيكو

M S 3261651 RR192296474LB 

 RR192296531LB 2815977 اموغلوب ش.م.م

 RR192296576LB 2426537 اوميغا جينيكس ش م م

MHK 3150312 للتجارة العامة RR192296678LB 

GOOD PRICE 3343509 غود برايس RR192296718LB 

 RR192296783LB 3434564 بكارول خير ابي حبي

 RR192296845LB 3174198 رواد محمود ابراهيم

 RR192296885LB 620215 فايز محمد علي سيف

BOIS DESIGN sarl 3205320 RR192296899LB 

 RR192296908LB 2618730 كريستوف صوغومون فرنزيان

 RR192296911LB 227017 نرسيس يغيا يغيا

 RR192296960LB 134487 2ل فمؤسسة سام سامو غراند ستي

 Javista Services S.A.L 3226676 RR192296973LBجافيستا سرفيسز ش.م.ل. 

 RR192296995LB 3089753 علي سعيد شوك

 RR192297112LB 615347 مؤسسة حسن محمد علي شومان

 RR192297188LB 200464 علي حسن فقيه
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 RR192297205LB 98352 مؤسسة رسالن ابناء عم التجارية

 RR192297228LB 1151122 ناشيونال شوبينغ سنتر

 RR192297302LB 1251857 ديجيوندر ش.م.م

Over Sea Trading 1299824 RR192297381LB 

DIBKO TOOLS(ديب جرجي الخوري) 1395006 RR192297470LB 

 RR192297497LB 1395707 مايا حسان مصطفى

 RR192297545LB 1478043 د جعفر جعفر)(حسن محم STAR AUTO SALEستار اتو سيل

 RR192297568LB 2001259 ايلي معوض ألعمال خشب الديكور

MAMJ 2003083 للتجارة العامة RR192297571LB 

 RR192297585LB 2003084 سنيه للتجارة العامة

 RR192297608LB 2003110 هناء للتجارة العامة

NOV TRADING (نوف علي الراضي) 2004337 RR192297642LB 

AMR SHIPPING (علي محمد الراضي) 2004360 RR192297656LB 

FULE HOUSE 2038205 RR192297727LB 

 RR192297735LB 2040280 ديب جرجي الخوري

CAZA - ORO 2046839 RR192297744LB 

 RR192297758LB 2047575 شركة ار اف ساوند ش.م.ل.

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR192298360LB 

  


