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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

 RR193128322LB 187164 محمد حسيب حلمي شعبان

 RR193132809LB 1263944 حسين علي الزين

 RR193132826LB 1261219 سليمان رحيل الخلف

 RR193132830LB 1260848 ستار ش.م.م.

 RR193132945LB 1271923 طه عبدالرحمن درباس

 RR193132980LB 1242130 هشام محمد خضر

 RR193133013LB 1341258 عباس محمد خليل

 RR193133132LB 12413 شركة الخدمات البحرية ش.م.ل

 RR193133185LB 21666 مؤسسة بيار ياغي للتعهدات والتجارة

 LA LAUNA 1096248 RR193133469LB  - فيصل خلف وشركاه  - اللونا 

 RR193133486LB 266163 يحيى وفيق القنطار الحسيني

 RR193133676LB 277258 علي غالب الحاج ناصر

 RR193133866LB 267974 زكريا حسون

 RR193134098LB 36734 مؤسسة يوسف ابو شرفان

 RR193134209LB 1464177 رحباني للتجارة ش.م.م

 RR193134274LB 1631287 ماميرة مصطفى غني

H.H TRADING CAR S.A.R.L 1642544 RR193134305LB 

 RR193134504LB 1616190 الرضا للتجارة العامة (احمد ابو غالي )

 RR193134583LB 1567411 شهد كومباني ليمتد ش م م

 RR193134858LB 1823828 مؤسسة التدريب واالستشارات البحرية ش.م.م

 RR193134875LB 1820787 فضل محمد شكر

 picodente sarl 1733738 RR193135133LBبيكودنتي ش.م.م  

 RR193135195LB 1731118 احمد حسن حسنين

 RR193135513LB 1711523 أوميغا سوفتوير ش.م.م.

 RR193136111LB 1267122 آيبكس إير تشارتر ش.م.م

 RR193136385LB 245872 مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR193136496LB 199753 لويس الهاشم عبود ديانا

 RR193136893LB 2005394 شركة كواليتي كوم ش.م.م.

 RR193136933LB 2029026 مؤسسة منتوجات حقول الشمس

 RR193137956LB 1261219 سليمان رحيل الخلف

 RR193138086LB 781018 ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR193138832LB 41052 شامحمد عصام شمسي با

 RR193138934LB 311093 ربيع عبد الرحمن النعسان

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  ديرية المالية العامةم

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193138965LB 284782 جوزف يوسف رميا

 RR193139271LB 2441206 فاين ميتالز كومباني ش.م.م

 RR193139492LB 134819 خالد حسن الحسن

 RR193140102LB 573670 انور هاني مهتار

 RR193140487LB 2524 تجارة العامة ش.م.مشركة جمال ومكايال نجار لل

 RR193141054LB 15692 مؤسسة وسام مصطفى قدورة للمواد الغذائية

 RR193141607LB 80467 فور فن ش.م.م

 RR193141828LB 206264 شركة رالكو التجارية    شركة محمد الرواس وشركاه

 RR193142179LB 190096 بارتر كارد لبيانون  ش.م.ل

 RR193142315LB 97125 كسيس ش.م.م.شركة ا

 RR193142390LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR193142562LB 203775 ريزنغ سان للتجارة العامة

 CLADEX 180679 RR193142899LBمؤسسة كالدكس 

 BONITA ENTERPRISES 400418 RR193143072LBبونيتا انتربريزس ش.م.م 

 RR193143355LB 5672 قاوالت ش.م.لشركة الواحة للتجارة والم

 RR193143744LB 73302 مؤسسة صالح نصر التجارية

 RR193143925LB 13354 ليفيل ناين ش.م.م

 PAPA RAZZI SARL 45782 RR193144047LBشركة بابارازي ش.م.م 

 RR193144299LB 107718 شركة سوبرماركت عكار ش.م.م

 RR193144855LB 88118 مؤسسة محمد عبد الرحمن كنيعو

 RR193145541LB 1139201 شركة االعمال المتحدة ش م م

 RR193145918LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR193146272LB 193877 عبد الرزاق احمد المنير-هوم الند

 RR193147009LB 1117995 مارشال ش.م.ل

 RR193147162LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR193147508LB 1216196 الخالد وشركاه)شركة العين للخدمات (

 RR193147587LB 1225581 لونا ريل ايستايت ش.م.م

 RR193147967LB 1383292 درجاني غروب ش.م.م.

 RR193148168LB 200698 بان ازياتيك ترافل

 RR193148790LB 391356 دورا طنوس اسكندر

 RR193148830LB 454784 عربش ماركت ( روالن يوسف عربش )

 RR193150440LB 1309406 الغيث للخدمات المتخصصة ش.م.م.

 RR193150714LB 1781232 نورمان الكس لبنان ش.م.م

 RR193150864LB 1665602 ماي سامز لتاجير السيارات- فاروق احمد جلول

 RR193150952LB 1721849 الشركة العامة النتاجات بيروت الدولية ش م ل

 RR193150997LB 1727672 ايلي باسيل للتعهدات

 RR193152370LB 2047946 سامر الياس صفير

 RR193152587LB 2093781 شركة نويز ش م م

 RR193153097LB 157609 شركة السعادة للصناعة والتجارة/محمد الشاغوري وشركاه

 RR193153273LB 120548 مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوزيع المحروقات

 RR193153525LB 2488886 كلير فيجين ش.م.م.

 RR193153619LB 622175 مؤسسة انور حمود مكارم

 RR193153636LB 675059 مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقيف )

 RR193153640LB 678312 الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR193153826LB 851073 اكوز لالنتاج (انطوان سعد هللا زوين)

 RR193154676LB 2252222 ش.م.م. شركة أ ف ب غروب

 RR193154937LB 2223345 شركة س.أ.س  ش.م.م.

AMIGOS SARL 2476831 RR193155892LB 
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misha construction s.a.r.l 2486730 RR193155950LB 

 RR193156249LB 372497 مؤسسة زياد البوارشي التجارية

 RR193156368LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR193156425LB 258694 ة رياض البساط للتجارة (رياض عبد الرؤوف البساط)مؤسس

 RR193156544LB 161072 مؤسسة ابو طوني التجارية  ( شوقي انطون )

 RR193156779LB 1184418 مظلوم لالكسسوار والسيارات

 RR193156782LB 1744193 شركة الشرق االوسط لالنتاج ش.م.م.

 RR193157045LB 1980794 هدي حسيني  ميالني وشريكهشركة النور ميديكال م

 RR193157108LB 1974064 مؤسسة نور للتجارة  ( بسام امين مراد )

 RR193157774LB 2422174 غروسو ش.م.م.

 RR193158179LB 126194 شركة خالد عباس ومحمد معتز اسما وشركاهم

 RR193158341LB 1843450 ملهى مستر دوالر

IMCO  SECS 1848998 RR193158369LB 

 RR193158718LB 1631757 شركة نيوز بوكس ش.م.م.

 RR193158806LB 1563308 هوسبيتاليتي منجمنت غروب ش.م.م.

 RR193159228LB 1469409 مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

 RR193159497LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 RR193159775LB 2379791 شركة اتالنتيك مارين سارفيسز ش.م.م.

AUTO TARHINI ( ابراهيم احمد ترحيني ) 1803357 RR193159925LB 

DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL1797035 .ش.م.م RR193159951LB 

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR198382335LB 

   


