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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

 RR197642524LB 4001 الشركة الصناعية المتحدة ش.م.ل

 RR197639732LB 9065 بالم سنتر ش.م.م

 RR197640404LB 13007 شركة سوماكو الحديثة ش.م.م

 RR197640497LB 16859 صيدلية بسما

 RR197642630LB 17703 مؤسسة محمد دهيني للتجارة العامة

 RR197640877LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR197640965LB 43715 مؤسسة وليد عيتاني

 RR197641081LB 58991 مؤسسة االوائل للتجارة والتعهدات

 RR197641149LB 62414 شركة نجم والحاج علي (ت)

 RR197641254LB 69356 يت التاج للتجارةب

 RR197641325LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR197641413LB 77854 رنا سويس كار

 RR197641427LB 77907 زياد ابو الحسن

 RR197642714LB 78406 تروبيكا انطوان زمرود

 RR197641461LB 78942 ابناء سركيس مندليان ش.م.م

 RR197641501LB 80298 ي للتجارة والصناعةمؤسسة يوسف عقيق

 RR197641550LB 82094 هاي واي ترايدنغ كومباني

 RR197641577LB 82740 شركة الشامي للتجارة والصناعة

 RR197641603LB 83789 حسين حيدر

TechCom 105415 RR197643003LB 

 RR197643025LB 117264 خالد علي السعدي

 RR197643153LB 137274 باخوس ضاهر

 RR197640656LB 163700 مؤسسة الفقيه للتجارة والصناعة

 RR197643224LB 185342 مؤسسة عاصي اخوان

 RR197643365LB 233554 شركة ميديكال كاتيتر لبنان ش.م.م

 RR197643445LB 241708 دانا كامل عسيران (غولدي)

 RR197643476LB 242128 طالل حسين خضر المصري

 RR197643480LB 242851 .م.م.فوتماركس ش

 RR197643502LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR200246018LB 244879 شركة نيو شيخ موسى

 RR200246070LB 246476 مليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عماد عمر نطفجي

 RR200246083LB 247160 مؤسسة ايليسا لالطارات(الياس معوض شعيب)

 RR200246097LB 247240 لكافة التجارات والصناعات(حبيب محمود جابر) وكاالت موليير

 RR200246145LB 249814 احمد محمد دنش

 RR200246171LB 250111 محمد جميل كاعين

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR200246208LB 250793 محمد احمد كريم

 RR200246239LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR200246242LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR200246300LB 255002 ترانسوورلد ستون ش.م.م

 RR200246313LB 255351 احمد محمد عداس

 RR200246327LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR200246344LB 255836 ابراهيم ديب عبد الخالق

 RR200246548LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية

NAXOR CO.S.A.R.L 261400 RR200247027LB 

 RR200247132LB 263717 عمر محمد مطر

 RR200247150LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR200247177LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR200247279LB 275238 همبرسوم اكوب جنباشيان

 RR200247305LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

 RR200246429LB 278604 نسيم جميل البيطار

 RR200247322LB 278973 شركة سوشي كو ش. م. م.

 RR200247353LB 291042 مؤسسة علي حرب التجارية

 RR200247424LB 295200 حسن عباس خليفي -محطة الشادي 

 STEPPING STONE 301194 RR200247557LBستيبينغ ستون 

 RR200247628LB 303894 جورج عطاهللا بلوط

 RR200247659LB 305909 مؤسسة ركين التجارية ( محمد جميل ركين )

 RR200247702LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR200247733LB 307399 ليالينا ش.م.ل

 RR200247755LB 307731 ( زاره قره بت كوسه يان ) SERGIO LIGHTINGسرجيو اليتنغ 

 RAMI TRADING CO 308929 RR200247764LBرامي ترايدنغ كومباني  . 

 RR200247795LB 311491 سي.ك.اليتينغ

 GAIA -HERITAGE S.A.L 312114 RR200247821LBالتراث ش.م.ل -غايا

 RR200247870LB 313160 عمر محمود حسن

 RR200247999LB 314190 ميتكو ش.م.م

 RR200248084LB 324927 ديالفيغا

 RR200248169LB 350720 جوزف مطانس غنطوس

 RR200248380LB 423560 سامر جان معلوف

 RR200246432LB 731938 محمود حسين مفتاح

 RR197643082LB 1112759 شركة غولدن بالست

MOODA POUR FILLES 1688167 ش.م.م RR200247968LB 

 RR197635090LB 1787951 انترناسيونال فود ديستريبيوترز ش.م.م.

 RR197634426LB 1882648 سيزار طانيوس جبارة

 RR197642175LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR197635418LB 1934472 شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 Diesel Distribution sarl 1949518 RR198384455LBديزل ديستروبيوشن ش م م 

 RR197642215LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR197642100LB 2013728 عالء نايف صالح

 RR197642250LB 2021914 ام اند ام لتجارة السيارات توصية بسيطة

 RR197642263LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR197642285LB 2048880 جو تيربو

 RR197642294LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR197642144LB 2062566 شركة اليبكا لالستيراد والتصدير ش م م

 RR197642303LB 2067421 شركة جي بي (ش.م.م)
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 RR197642325LB 2102931 شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR197642158LB 2114885 رافايل ش.م.م.

 RR200246450LB 2176509 مازن عامر المرعبي

 RR200246401LB 2241202 مكتبة زغبي (بشاره جوزف زغبي)

 RR197638502LB 2682209 ش.م.م.  CCNSشركة 

 RR197640735LB 2693233 شركة الحلو للباطون الجاهز

 RR197638975LB 2788794 شركة صوايا موتورز ش.م.م.

 RR197642351LB 2895151 ليبانون ريد كونستراكشن كومباني ش م م

LAPAZ s.a.r.l 3110180 RR198380382LB 

munch ease 3147476 RR197642073LB 

 RR197642008LB 3189255 الوزمحمد كايد 

 REMEDIAL S.A.R.L 3249830 RR200249986LBريمديال ش.م.م. 

 RR197641930LB 3312130 الوطنية للمواد الغذائية

 RR197642011LB 3368955 شركة امبريال تكستايلز ش م م

 RR200249822LB 3405044 فادي باسم وهبي

mmd 3460293 RR200249969LB 

 RR197642025LB 3472661 رة العامة والمقاوالت ش.م.ماسيل للتجا
  


