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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

 RR190829635LB 59 شركة بروستيل ش.م.م

 RR190829887LB 5698 شركة برودكت بروسيسينغ انترناشيونال ش.م.م

 RR190827603LB 7848 شركة سمور ديزاين ش.م.م

 RR190827930LB 11582 ا زلوم ش.م.مشركة فد

 RR190828691LB 59761 مؤسسة مخول للتجارة

 RR190831452LB 78376 مؤسسة مصطفى نجم للتجارة والصناعة

 RR190830942LB 86822 لوتيرسي

 RR190831302LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR190831276LB 97507 شركة معلولي للتعهدات ش.م . م

 RR190832135LB 103877 يت اللبناني الماليزي للتجارة ش.م.مالب

 RR190832104LB 109341 موزاييك لالدارة ش.م.ل

 virtual 122222 RR190831656LB -فيرتول ب س 

 RR190831673LB 124886 براسباب بيروت

 RR190831792LB 156106 الشركة الوطنية لصناعة وتجارة المفروشات

 RR190831801LB 161072 التجارية  ( شوقي انطون )مؤسسة ابو طوني 

 RR190836857LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR190829051LB 180711 مؤسسةمحمد قاسم نسبين للتجارة

 RR190831877LB 182628 مؤسسة حسن مرجي التجارية

 RR190831885LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR190829082LB 190007 تهزيمة للتجارة والمقاوال

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR190831951LBالميزون دي كادو ش.م.م 

 RR190832055LB 211355 محمد محمود طبيخة

 RR190829533LB 220018 جوليات بشارة باسيل

 RR190832926LB 222105 شركة ناريمكو ش.م.م

 RR190831262LB 222926 كويست

 RR190833056LB 224474 لميكانيكشركة تسوالقيان ل

 RR190834034LB 247150 محمد حسين فواز

 RR190834224LB 253246 روني رزق شندي

 RR190834462LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR190834476LB 277331 نمور للتجارة

 RR190829618LB 292800 الصهبجية/مصطفى احمد نصر الحلوجي

 RR190835803LB 305447 .م.مشركة فانكي تاون ش

 RR190818748LB 320726 اكتيف مانيا ش.م.ل

 RR190835984LB 555475 وليد محمد بوبو

 NEW LOOK PRODUCTION S.A.R.L 573159 RR190836137LBنيولوك بروداكشن ش.م.م 

 RR190836199LB 655394 فيصل ابراهيم الحسن

 RR190830721LB 675059 حسن الشقيف )مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر 

 RR190830749LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 RR190830298LB 843606 0م0م0شركة الملك  للصناعات الغذائية ش

EXPO FARHAT (فاروق خليل فرحات) 882816 RR190830845LB 

 RR190834706LB 1044795 نبيل محمد فاروق زويا - مؤسسة نبيل زويا للتجارة العامة 

 RR190832529LB 1047414 موسى اسعد الصالح

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
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Supplies Only -1050069 غالب عيسى جلول RR190832339LB 

 TIGI MAGICCO 1072221 RR190832546LBخليف مران الثري 

 international wearco- vally 1072267 RR190832563LBمحمد حسن الجابر 

 RR190832585LB 1087943 مؤسسة جمال سعيد حمادة للتجارة العامه

 RR190832603LB 1100926 احمد هويان المحمود

 RR190832617LB 1100934 رفعت احمد كلماني

Protek Furniture -1116144 حسن احمد الرمضان RR190832634LB 

Laluna Toys 1116146 محمد عبو العيسى RR190832648LB 

Hometek open zone-1116732 احمد محمد القدير RR190832651LB 

Saratex Middle East-1117016 حسين احمد الرمضان RR190832679LB 

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو العيسى RR190832682LB 

Roxana Trading Import Export -1117503 عالء الدين ربيع الخلف RR190832696LB 

 RR190832722LB 1133257 احمد عدنان المحمود

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR190832753LB 

Microprocessor Computer -1151872 صالح عبد الرحال RR190833498LB 

 RR190833515LB 1156699 وليد محمد البوبو -المؤسسة التقنية للهندسة و المقاوالت 

 RR190833524LB 1166796 محمد محمود عمار

UNITTRON 1184301 RR190833541LB 

Casina Doro Rozo -1189592 عايش محمد العزيز RR190833569LB 

 RR190832373LB 1234539 عادل توما الخوري

 RR190832775LB 1309057 احمد علي علي

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلفيه) 1320311 RR190832784LB 

 RR190832807LB 1327623 شركة التمام للتجارة (ايبو والدريني ودياب)

ZEKI TOOLS (ابراهيم زكي جرجس) 1347793 RR190828379LB 

 RR190823221LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR190832869LB 1373501 هالل عمر زين الدين

 RR190819156LB 1500831 شركة جونيبر ش.م.م

 RR190817708LB 1577252 شركة يوتيليتي سولوشنز اي تي ش.م.ل.

 RR190832427LB 1577391 ملي دارينبيل فايز الشو

 RR190833816LB 1630479 ت ب ستيل ش.م.م

 RR190833820LB 1631406 طراف للسيارات ش.م.م

 RR190834555LB 1636329 ماهر ابراهيم قاضي

 RR190833864LB 1649162 جوان داود عثمان

 RR190818102LB 1688490 عادل احمد المصطفى

 RR190833277LB 1711523 أوميغا سوفتوير ش.م.م.

 RR190832413LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR190832489LB 1733136 زيرك محمد صالح شيخو

 RR190832492LB 1733144 بدر الدين صالح سداح

 RR190832501LB 1733147 حسين عبد الرزاق الداشر

Home Tech S.A.R.L 0م0م0ش  1751655 RR190834961LB 

 RR190835105LB 1753004 كافيكا

 RR190835057LB 1806046 معمل النسيم للصناعة والتجارة  العامة

4you 1854417 شركة زياد واياد رحيل وشركاؤهما التجارية RR190835304LB 

 RR190835437LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

 RR190835264LB 1941429 شركة مجدليون للتجارة العامة

 RR190830474LB 2025920 نجار حسو داوود

CAZA - ORO 2046839 RR190832078LB 

 RR190830562LB 2067321 سيلتكست

 RR190832081LB 2067339 بالتينيوم اليكتريك

NEW GROUP 4 LLC 2118489 RR190833175LB 

 RR190833189LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR190833201LB 2126546 أحمد سمير نعمه

 RR190833229LB 2129670 شادي صالح ركاب

 RR190826925LB 2197714 سليمان للتجارة العامة

 RR190825457LB 2251610 محمد غازي احمد دويدري

Lina's food & more (لينا احمد غملوش) 2381735 RR190833419LB 

 RR190827254LB 3082284 شركة اميغوس ترايدنغ ش.م.م

 RR190830179LB 3228017 بيت عازار ش.م.مشركة 

  


