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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

 RR190829649LB 1458 انترناشيونال غرافيك ارتس ش.م.م

M&K Advertising Group 5676 RR190827585LB 

 RR190828847LB 8009 ابناء جورج اوبري ش.م.م

 RR190831470LB 11699 التجارية ش.م.مشركة الفنار 

 RR190829723LB 12244 الشركة اللبنانية للصناعة واالنشاء والتجارة العامة ش.م.م

 RR190828895LB 13106 شركة جاما التجارية

 RR190831364LB 13313 شركة بن االمير ش.م.م

 RR190832170LB 18129 صيدلية جديدة

 RR190832245LB 52305 .مالمجموعة المتحدة للبناء ش.م

 RR190832271LB 64460 شركة ماتكو

 RR190831395LB 71671 اوهانس بوغوصيان

 RR190831435LB 75546 شركة ب.ف. ساك

 RR193103820LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR190832308LB 86685 شركة سنو وغندور للصناعة

 RR190832311LB 90080 شركة حسن للرخام االوروبي

 RR190831585LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR190828983LB 100954 شركة سوسيته دي بان دومير ش.م.ل

 RR190828997LB 102818 شركة سي اند الند ش.م.م

 RR190831625LB 104064 نيلسون توماس خوري

 RR190831639LB 106799 شركة كسورديال لالستيراد والتصدير

GUTENBERG Industrial Printing Machines 165010 RR190831815LB 

 RR190831894LB 190096 بارتر كارد لبيانون  ش.م.ل

 RR190829096LB 193989 عباس محمد النجار

 RR190830085LB 194887 مفروشات ايلي عبدو

 RR190832002LB 208291 محمود سليمان طالس فرزات

 RR190833011LB 218174 وايت تاور اوتيل

 RR190833025LB 221987 حرش ثابت -محطة سن الفيل 

 FAST 223031 RR190830015LBشركة التوضيب والشحن السريع 

 RR190832965LB 224217 شركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.م

 SUNBED SAL 227433 RR190832991LBسنبد ش.م.ل 

 RR190833073LB 229409 سين علي حيدرح - مؤسسة ام اس سي للتجارة العامة 

 RR190830029LB 229733 شوقي يوسف ابي نوهرا مخلص بضائع مرخص

 RR190833881LB 230490 الشركة العالمية لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR190829153LB 234822 مؤسسة مايكو لاللعاب/سهيل مخايل بشارة

 RR190833966LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درويش

 RR190833983LB 244860 عالء محمود قرقناوي

 RR190833997LB 245872 مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR190834003LB 246797 محمد انور االتات

 RR190834017LB 246838 محمد مصطفى العبد هللا

 RR190834140LB 250699 احمد مصطفى كنيفاتي

 RR190834175LB 251217 مؤسسة جمال للمحروقات ( محمد حسين جمال )

 RR190834241LB 253388 موناد ( فادي صعب وشركاه )
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 RR190834357LB 260378 شركة بروستد ديلي ش.م.م

 RR190834391LB 265011 محمد نديم شعبان

 RR190834405LB 266163 يحيى وفيق القنطار الحسيني

 RR190834431LB 267752 الشرق االوسط للتوريدات الصناعية ش.م.م

 RR190835763LB 297764 فاشين ف ش.م.م

 RR190836066LB 304728 الشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

 RR190823938LB 305399 شركة دار المهندسين للتصميم واالستشارات ش.م.م

 RR190836083LB 307555 انطوانيت حنا فرعون

 RR190835848LB 310020 يو. اس. اوتوالين

 RR190836097LB 312086 سبرس للتجزئة والمطاعم ش.م.مشركة اك

 RR190836035LB 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م

 RR190830284LB 646166 ايلي انطوان بعينو

 RR190836208LB 656277 عبد القادر محمد المسيح العلي

 RR190836211LB 656298 سلطان ابراهيم الحسن

 RR190836225LB 663788 روالن جوزف فغالي

 RR190836239LB 687539 محمود محيسن الطعمه

 RR190836242LB 689036 حسن احمد هبو

 RR190836273LB 728047 رمضان مطر الحسن

 RR190836287LB 728110 عياد عبد الشاهر

 RR190836300LB 759258 شركة زاس ش.م.م

 RR190836327LB 808934 كميل انطوان نصر

 RR190836358LB 865940 اشرحسين عبد الرزاق الد

 RR190836392LB 899035 محمد مالك محمد العلي

 RR190836429LB 903006 علي حسن الحسن

 RR190836446LB 920061 علي محمد حمادي

 RR190836450LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR190836485LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط

 RR190834683LB 1034296 مفلح احمد العلي

 RR190834710LB 1048659 عبد مرعي الحسين

 RR190834745LB 1064862 جابرحسن الجابر

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR190832532LB 

Home Textile -1116758 ابراهيم جدوع المحمد RR190832665LB 

 RR190832736LB 1138597 سوزان غالب كرم

Mad Bag Trading -1149686 محمد حسين الثاني RR190832740LB 

 RR190833626LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.

 RR190834493LB 1245088 حسام الدين الدنا

 RR190832767LB 1264198 شركة الستر ش.م.م.

 RR190833705LB 1276406 جاسباركو ش.م.م

 RR190833728LB 1283742 كريا يونس )اللبنانية االوروبية المتحدة  ( محمد ز

 lE YEN CO. S A R L 1290284 RR190834533LBشركة لوين ش م م  

 RR190832838LB 1364089 يحي محمود الرفاعي

 RR190832841LB 1370346 كرم الياس نصر هللا (ابو صعب)

 RR190832400LB 1383902 الخالد التجارية

 RR190834564LB 1386670 عبد الرحمن مصطفى زقزوق

DIBKO TOOLS(ديب جرجي الخوري) 1395006 RR190834604LB 

 RR190834635LB 1449585 النورس للمحروقات ش.م.م.

 RR190835088LB 1530540 جمال خالد السليط

 RR190833759LB 1543830 مكتب حمزة العصري للتجارة العامة والخدمات

 RR190832458LB 1661256 يوسف قليعاني وشركاه - NAIAشركة نايا 

 RR190833263LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغيب)

 RR190830602LB 1714410 وود ستور WOOD STOR COشركة 

LA DIODE 1727551 RR190832461LB 

SAWATEXT 1727565 RR190832475LB 

 RR190834958LB 1747461 عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 very important person sarl 1748830 RR190835091LBامبورتنت بيرسن ش م م  فري

 RR190835009LB 1770487 وهرة غروب ش.م.م

 RR190835131LB 1771549 رايز اند رونز ش.م.م

 RR190835026LB 1773013 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 RR190835145LB 1791892 ابراهيم الحسين الحمد

 RR190835159LB 1792038 جم االسماعيلعمر حا
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 RR190835162LB 1792046 حسين العبد العمر

 RR190835176LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR190835180LB 1792093 علي محمود حسين

 RR190835193LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض

 RR190835202LB 1792112 اجني نصر صفير

 RR190835216LB 1792660 محمود خباص العليوي

 RR190835220LB 1792667 حمد خليف العبدهللا

 RR190835030LB 1796166 مصطفى عبده للتجارة العامة

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR190835247LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR190835370LB 1870494 الدولية للخدمات الفنية والتجارية

D.M.A.L.I. 1873185 RR190835383LB 

 RR190835485LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR190835525LB 1936537 الفا سيراميكا (حسين حسن زعيتر)

 RR190835539LB 1936552 السناء لاللبسة واالحذية والبياضات( سناء الحاج حسين)

 RR190835556LB 1953284 رامكو للتجارة العامة

 RR190835560LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

M J accessorie's 1971071 RR190835595LB 

 RR190835600LB 1971087 العالء لاللبسة واالحذية

Mondo electrico 1971098 RR190835613LB 

ZENATEXT(محمد الحاج حسين زينب) 1975852 RR190835644LB 

SOJODCO(حسن سجد علي) 1975908 RR190835658LB 

VISPERA SARL 1981741 RR190835675LB 

logistic solutions s a r l 2008050 RR190826072LB 

FULE HOUSE 2038205 RR190832064LB 

 RR190830491LB 2040280 ديب جرجي الخوري

 RR190832095LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR190830580LB 2069246 ديب جرجي الخوري

AUTO AL JAZEERA (احمد حسين الحاج علي) 2128361 RR190833215LB 

JOMICO S.A.R.L 2133773 RR190826775LB 

 RR190826979LB 2203131 محمد احمد الموسى

 RR190833294LB 2235005 حلبية لتجارة الخردة والمعادن

Deeb Motors (اسامه مصطفى ديب ) 2238365 RR190833303LB 

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR190833325LB 

 RR190833351LB 2281980 لشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)ا

 RR190824261LB 2296991 حسن حسين المقداد

 RR190833382LB 2340125 محمود عمر العمر

 Sha Pitas sal 2347975 RR190824332LBشا بيتاس ش م ل 

 RR190833405LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR190824448LB 2381067 تششارل هنري دولوبكوفي

 RR190826395LB 2464917 علي الرشعيني و شركاه-شركة مواد البناء الحديثة

Royal vision 2484129 RR190830205LB 

 RR190834860LB 2500165 ( تضامن) EID HARDWAREشركة عيد هاردوير 

SWS GROUP 2551481 RR190834913LB 

ytl power services  sdn bhd ع لشركةفر  RR190834927LB 2552629 اجنبية 

 RR190834944LB 2554098 نبيل نسيب الحلبي

 RR190827387LB 2766875 اش ار اس تكنولوجي اوف شور

 RR190827489LB 2872513 المالك لتجارة السيارات

Seven Management Entertainment S.A.L 3113569 RR190836503LB 

  


