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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

 RR190836636LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بيروت لبنان

 RR190836667LB 2450 ش.م.م 755شركة اتليير

 RR190836724LB 13354 ليفيل ناين ش.م.م

 RR190831355LB 33051 محطة المحبة

 RR190831347LB 49740 شركة ابناء جهاد مسعود عطوي ش.م.م

 RR190836707LB 87530 شركة الجنوب للورق والقرطاسية والكرتون

 RR190831041LB 95824 شركة يارا لالعالن والتسويق ش.م.م

 RR190836772LB 108406 شركة االرز لتأجير السيارات

 RR190836790LB 109190 مؤسسة دياب العقارية

 RR190836809LB 123839 زينون تشيكن ش.م.م

 RR190836812LB 125643 شركة ميتالو

 RR190836826LB 126058 الشعلة غروب ش.م.م

 RR190831700LB 131735 موسسة بكداش للشحن وتخليص البضائع

 RR190831735LB 141056 شركة ابو انطون غروب ش.م.م

 RR190829017LB 158328 محطة نهر ابراهيم

 RR190831775LB 159463 عباس  نجم محيدلي

 RR190836888LB 171102 غسان عبدو

 RR190829480LB 178523 الشركة اللبنانية للرولمان

 RR190836905LB 180999 بيار فؤاد الخوري

 RR190836928LB 183544 سوناد

 RR190832974LB 224873 سجيع سمير عيد

 RR190837248LB 226888 يبا لمواد البناء ش.م.مشركة نجم وصل

 RR190837937LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR190837954LB 230379 فلفت شوكوالت صالون لصاحبها مالك مصطفى تمراوي

 RR190837971LB 230822 نيو بورك فيفر

 RR190837985LB 230933 /بيار شفيق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تيليكوم 

 RR190833895LB 231822 بالومينو ش.م.م

 RR190837999LB 235225 زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل

 RR190839266LB 235325 الشركة العامة للعالقات الدولية (رجكو)

 RR190838036LB 241414 محمد فياض الياسين

 RR190838040LB 241692 ابراهيم حسن الرفاعي

 RR190833935LB 242180 ساني التجاريةمؤسسة علي شمي

 RR190838084LB 242938 عبد هللا صالح يوسف

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR190838107LB 244711 مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

 RR190834096LB 249250 شركة بيو نيد كومباني ش.م.م

 RR190834167LB 250845 عصام احمد سبيتي

 RR190834184LB 251590 شركو اموبال التجارية

 RR190834272LB 256523 باسم محمد انور المزيك

 RR190834388LB 264439 شركة جناح العالمية

 RR190837251LB 270565 المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالت المستعملة(زياد حراق)

VIPER 274668 ش.م.م RR190837282LB 

 RR190835729LB 282267 بارت فايندر ش.م.م

 RR190837296LB 291646 سعد هللا محمود االسعد

Brake Headquarter SARL 292233 RR190835746LB 

 RR190837336LB 299592 الشركة االولى لالعالن والتسويق والطباعة والنشر والتوزيع

 RR190838138LB 310029 رباح رجب اسكندراني

 RR190837486LB 312611 ابتكس ش.م.م

 RR190835879LB 313769 عثمان للمحروقات والتجارة العامة -مد وجمال عثمان شركة مح

 RR190838169LB 325798 شركة عبد الكريم الميس وشركاه

 RR190838172LB 376362 ترانس لينك تيليكوم انترناسيونال ش.م.م

 RR190836106LB 385561 مؤسسة الشرق للتجارة ( اكرم محمد بالغي )

 RR190837384LB 426910 لفوعانيمصطفى محمد ا

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR190837398LB 

 RR190835967LB 551688 شركة الحالب للتجارة العامة(هيثم و فادي عدنان الحالب)

 RR190836049LB 594829 مؤسسة بنت جبيل للتجارة العامة

 RR190836145LB 599982 الياس نعمان باخوس

 RR190838209LB 730534 يضانطوان خليل غم

 RR190838212LB 797310 حسن سامي حاج

 RR190836401LB 901734 علي متوفي احمد العطية

 RR190836415LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR190832515LB 1018374 ناصر جناع عيد

 RR190834670LB 1032163 بلو ويند

 RR190834697LB 1043277 تركي محمد الغنو

 RR190834754LB 1071212 مؤسسةاالمل للتجارة و المقاوالت لصاحبه فاطمة قاسم غدار

 RR190832625LB 1110666 حيدر محمد سلهب

 RR190832705LB 1120054 سعيد عبد القادر اخضر

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR190837614LB 

SWEET HOME FURNITURE - لجليلحمد رمتان ا  1150078 RR190837628LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح تبان الحديد RR190837631LB 

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR190837645LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجليل RR190837659LB 

BRIGHT STAR- 1150958 بشار تبان الحديد RR190837662LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR190837676LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR190837680LB 

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR190837693LB 

 RR190837702LB 1155460 ديستريبيوشن اند ترايد (ميشال انطوان حداد)

 RR190837716LB 1162945 زينو للتجارة العامة محل علي

 RR190837720LB 1170801 كالي فود ش م م

Wooden Century co -1189494 حويجه شاهر العلي RR190837781LB 

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR190837795LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR190837804LB 
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Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR190837818LB 

AL HOUDA INDUSTRIES -1190888 ميسر عبد الحميد المحمد RR190837821LB 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR190837849LB 

FIVE STAR GAMES -1192443 عناد حمدان المهنا RR190837852LB 

RAFIF’S CAR -1195756 محمد مفضي حمود RR190837866LB 

 RR190837883LB 1211865 بيروت نايت اليف ش.م.م

 RR190836622LB 1216196 شركة العين للخدمات (الخالد وشركاه)

 RR190837897LB 1223038 غالب رفيق اسماعيل

 RR190833657LB 1250820 ناصر محمد علي ناصر

 PLATINUM PITCH L.L.C 1250914 RR190832387LBبالتينوم بتش ش.م.م.

 AMFA GROUPE 1253586 RR190834502LBشركة امفا غروب  

 RR190838226LB 1272669 وضاح ضاهر الطالب

 RR190828440LB 1363418 حسين ابراهيم حسن

 RR190836605LB 1384332 شركة سليمان اخوان

 RR190836596LB 1387035 شركة اسماعيل التجارية

 RR190836565LB 1406887 سسة ميزر التجاريةمؤ

 MAARAD EL HARA SARACO IMPORT  &EXPORT 1421620 RR190836976LBمعرض الحارة ساراكو 

 RR190838230LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR190838257LB 1626940 انطوان القزي

 RR190837906LB 1666186 بوب اند باب ش.م.م

 RR190825412LB 1748628 غلوبال رايز ش.م.م

 RR190838265LB 1791728 معمر عباس العبد علي

 RR190838274LB 1791752 سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR190835278LB 1845286 محمد معتز منير بايزيد

 RR190835281LB 1848192 الحموي غروب ش.م.م

 RR190835318LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR190835321LB 

 RR190835335LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR190835349LB 1863411 بول طانوس خزاقه

 RR190835352LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR190835445LB 1871193 شركة سبين انترناشونال غروب ش م م

 RR190835468LB 1917459 شادوز ترايدينغ ش م م

MZ ELECTRIC (حسين علي الحاج حسين) 1936495 RR190835511LB 

 RR190839252LB 2046837 شركة العرب للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR190837490LB 2114851 شركة كاوري انتربرايسز ش م ل

 RR190838288LB 2170019 لكجري ديزاين (ش.م.م)

 RR190827016LB 2209783 عربيه محمد منصور

 RR190837530LB 2273580 محمد حسن

 RR190838291LB 2277541 سيرج رزق

 RR190833379LB 2309715 عاصي اوتو ترانسبورت

 RR190837565LB 2395679 ديسكوفري تراك ش.م.م

CST-Construction Solution Technology 2420058 RR190824774LB 

 RR190837591LB 2441216 نويل الحكيم

 RR190837605LB 2441357 ابو قاسم محمد

PAUSE 2458363 ش م ل RR190834839LB 

 RR190837089LB 2493387 فور باي فور موتورز ش.م.م.

 RR190834873LB 2522861 الفراس للتعهدات والتجارة(علي حسين السيد)

 RR190837132LB 3122835 اكس الب ش.م.م.
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D T LOUNGE 3154798 ش م ل RR190837185LB 

  


