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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 المضافة,  القيمة

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR197630778LB 105574 حسين يحيى حسن

 RR198381913LB 152463 ميشال جورج مراد

 RR197634240LB 196727 مؤسسة مالك حسين هاشم

 RR197632371LB 224359 رمزية مصطفى فوالدكار

 RR197632425LB 244224 وليد احمد المصطفى

ORANGE BLOOM S.A.R.L 253831 RR198373364LB 

 RR198383208LB 263916 طاني شحادة البي

 RR197630693LB 304007 علي خالد دياب

 RR197635038LB 315553 شركة اللجين للتجارة العامة ش.م.م.

 RR197632368LB 488033 عادل حسن الحاج

 RR197632442LB 622000 محمد علي محمد

 ARMORED CAR PROFESSIONALS SARL 1290157 RR197632805LBارمورد كار بروفيشونيلز ش.م.م 

 RR197634770LB 1310218 شركة كراون سرفيسز ش.م.ل

 RR197632456LB 1515233 شركة سكايزبرو ش.م.م.

ACTIS 1730839 RR198383503LB 

 RR197634514LB 1782783 يج باباسيان)التي (البرت فر

 RR198384092LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

VIGNIA VERDE 1938488 RR198384163LB 

 RR198385685LB 1939564 وود بروكات ش م م

Mawla trading company MTC 1964234 RR197634465LB 

 RR198384251LB 1969464 شركة اوفيس ناتشورال كايسينغ ش م ل

FULE HOUSE 2038205 RR198386782LB 

 RR198382661LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR198384870LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR198384906LB 2059234 سوزان محمد محمد ابراهيم(سيماز)

 RR198384954LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR198384968LB 2069246 ديب جرجي الخوري

 RR198385040LB 2109411 علي المقدادجعفر 

 RR198385243LB 2146812 احمد رمضان حسن

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR198385773LB 

 senses of beauty 2217519 RR198386164LBسنسز اوف بيوتي 

 RR198386204LB 2226638 محمد سليم زيباره

 RR198386266LB 2235005 حلبية لتجارة الخردة والمعادن

 RR197634593LB 2265893 شركة سيستم اكسبيرت اس اي سي ش م م

 RR198384676LB 2296991 حسن حسين المقداد

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  ديرية المالية العامةم

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 G.T.S S.A.R.L 2380239 RR198384866LBاس ش.م.م  - تي  - جي 

 RR197630781LB 2385125 شركة مهنا غلوبال ش م م

 RR197630818LB 2386800 معلوماتية غروب ش م م

 RR197634678LB 2386800 علوماتية غروب ش م مم

 RR197630835LB 2390503 شركة البركة لمواد البناء ش م م

 RR197630849LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

F & C s.a.r.l 2392303 RR197630866LB 

 RR197630870LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR197634718LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR197630910LB 2397603 شركة كالودز ش م م

 RR197630937LB 2402741 شركة ميغا سكراب ش م م

 RR197630968LB 2404142 شركة البندقجي المقايضة ش.م.م

 RR197630971LB 2406820 شركة انجينيرينغ برودكت كومباني ش م م

 RR197631019LB 2412311 الراعي للتجارة العامة

 RR197631022LB 2414037 م عبد الرحمنخالد ابراهي

 RR197631040LB 2423556 زاك فورنتشور ش.م.م.

 RR197631075LB 2425781 شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.

 RR197631084LB 2428980 رائد بوكز غيفتز اند ستاشيونري(رائد انطونيوس اسعد)

 RR197631115LB 2431588 سيبكو للتجارة والتعهدات (الياس جريس السبعلي)

 RR197631124LB 2437109 شركة كيدز ش م ل

 RR197634148LB 2437109 شركة كيدز ش م ل

 RR197631155LB 2441156 جوزف جورج العيراني

 RR197631169LB 2443241 محمد حجو مصطفى قولي

 RR197631172LB 2443471 بورة السكراب الحديثة

 RR197631186LB 2443766 شركة غالم ش م م

 RR197631288LB 2449352 شركة سوباليم ترايدينغ ش م م

 RR197631305LB 2450805 شركة راديسون بيوتي ش م م

 RR197634219LB 2450805 شركة راديسون بيوتي ش م م

 RR197631328LB 2453709 شركة فرحات التجارية ش.م.م.

 RR197631331LB 2455204 يحيى احمد كحيل

 RR197631345LB 2455769 ة العامة (علي خليل حمدان)اول للتجار-بونيتا 

B . K LUCE OFF SHORE SAL 2461056 RR197631376LB 

 RR197633385LB 2461077 الحايك للتجارة والمقاوالت ش م م

 Deaibess trading ltd 2463831 RR197631756LB 

 RR197633403LB 2464122 شركة المنيوم ماسترز ش.م.م

 RR197632045LB 2466327 يا انترناسيونال ش م لالكترو ميد

 RR197633425LB 2466327 الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR197632062LB 2467019 توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها 

 RR197632080LB 2468758 ش م م ICEشركة ابراهيم للتعهدات والهندسة 

SAAD CARS and PARTS 2470584 RR197632093LB 

 RR197632133LB 2476802 اشرف ارديف المدور

 RR197632147LB 2478703 عبد العزيز حماد المحمد

 RR197632195LB 2482487 شركة بيريك بروبيرتيز ش م م

 RR197632204LB 2484740 مركز سالي التجاري(رابحة فرحات)

 RR197632249LB 2494362 شركة عيتاني للشحن وبيع السيارات ش م م

 RR197632252LB 2495265 اساما احمد سيف

 RR197632014LB 2499395 آمال للشعر المستعار (ايلي ادمون عواد)

 RR197632283LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)
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 RR197632310LB 2503053 شركة صقر للتجارة والتسويق ش.م.م 

 RR197632323LB 2503755 رياض علي برو

 RR197633575LB 2503755 رياض علي برو

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR197632646LBشركة 

 RR197632734LB 2535271 جاك يوسف الحكيم

 CONSTRUCTION CONSULTANT DESIGN COMPANY S.A.R.L 2535889 RR197632822LB 

 RR197633615LB 2538831 مدار المنيوم ش.م.ل

 RR197632898LB 2550615 عال كنيعو

 RR197633641LB 2554572 شركة كسار أخوان للمقاوالت ش.م.م

 RR198377882LB 2558300 وليد عزت حمود

Trend On Brand 2561108 RR197632955LB 

 RR197632990LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR197633023LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR197633099LB 2599176 شركة ج م ديزاين ش.م.م

 RR197633173LB 2612163 طيبة للتجارة والمقاوالت ( قاسم محمد شحيمي)

M & A PRINTING SERV 2621679 توصية بسيطة RR197633227LB 

AD for general trading 2640941 التجارية لصاحبها احمد دندشي RR197631742LB 

 RR198385376LB 2641139 الخيول لتجارة المحروقات و الزيوت و الدواليب

 RR197634973LB 2670385 شركة تريليون ش م م

 RR198385362LB 2694816 نظيرة غروب للتجارة العامة

 RR197635007LB 2754535 شركة االرز والسبع بحور ش م م

 RR197635015LB 2757805 اي سي دي مانجمنت ش.م.م

 RR197634939LB 2787210 بالدور ش.م.م

 RR198385858LB 2840948 م موبايلز تك ش م

 RR198386840LB 2936678 الملك للمحروقات علي غازي جعفر وشركاه

NINO S TRADING 2946695 زينب شفيق السيد وشركاها RR197633686LB 

 RR197634752LB 2959426 شركة علي عبدهللا و شركاه

 RR198386513LB 3045301 جان بيار طاني عفيف

G.D 3111879 RR198386592LB 

Awada Global 3119970 RR198386822LB 

 RR198379662LB 3203382 نوراي ش.م.ل.

MOTOR CARE COMPANY 3399736 RR198386535LB 

 RR197631977LB 3414530 في بيو ش.م.ل

GODOT FILMS 3432947 RR198386558LB 
  


