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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

 RR200255195LB 647 شركة استشارات وتطوير ش.م.ل

 MYBEL S.A.R.L 10166 RR200255125LBمايبل ش.م.م 

 RR200256179LB 10672 شركة ديكا ش.م.م

 RR200256372LB 12210 شركة سجايا ش.م.م

 RR200255139LB 167171 مؤسسة قرة اوغليان اخوان

 RR200250595LB 201011 تريزا السقال

 RR200249535LB 255702 عباس محمد الدر

 RR200247092LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

 RR200252203LB 286621 جوزف بشارة قضماني

 RR200247375LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR200247490LB 297453 فرحان رفيق اسماعيل

 RR200247530LB 299990 انتر موتورز ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR200248036LBبانو بالس ش.م.م 

 RR200248756LB 603954 شوقي اسعد صوايا

 RR200248977LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR200249076LB 677421 علي أحمد عباس

 RR200249147LB 699059 مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR200250114LB 767900 علي محمود عودة

 RR200249408LB 824915 حسن محمد قصيباني

 RR200249500LB 857403 شركة كابي ضاهر وشركاه

THERMOSTAR (نسيم نمر ضومط) 889752 RR200255156LB 

 RR200250264LB 934904 جمعة حسين المحمد

 RR200250295LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR200250335LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR200250370LB 965952 تجارة الخرضوات -حسين محمد يحي

 RR200251389LB 1009370 رمزي يوسف فيصل

 RR200251401LB 1043568 الشركة التجارية المتحدة

 RR200251446LB 1062729 لوفنجيب دياب منذر مع

 RR200251463LB 1075236 وسام الياس ابي خليل

 RR200251548LB 1111856 عبد هللا حسين الضيقة

 RR200251622LB 1151122 ناشيونال شوبينغ سنتر

 RR200251653LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR200251724LB 1180579 ال روزا غروب ش.م.م

 RR200251738LB 1186732 ماريا يعقوب الزاخم

 RR200251741LB 1187149 سودير- شركة التوزيع  والتمثيل التجاري ش.م.م 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 BLANK SPACE SARL 1200798 RR200251874LBبالنك سبايس ش.م.م 

 RR200251888LB 1200845 وليد فهد غنيم

 RR200251891LB 1203533 مؤسسة حسين  الحاج التجارية لصاحبها حسين حسن الحاج

 RR200251959LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

HARDOX AUTO TRADING CO.SARL 1217535 RR200251980LB 

 RR200252279LB 1220706 ايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست (اي ام في ام اي)

 RR200252322LB 1235664 توصية بسيطة-شركة هيكل انترناشونال تريدنغ رينيه هيكل وشركاه

 RR200252375LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.

J & R AUTO SALE ( رجا سليمان ابو الحسن ) 1256571 RR200252441LB 

 RR200252512LB 1262980 مؤسسة حسين شهاب التجارية (لصاحبها حسين محمود شهاب )

 RR200252526LB 1263944 حسين علي الزين

 RR200252543LB 1266717 ادلويس العقارية ش.م.ل

 RR200252565LB 1268487 الشيخ سليم ش.م.م

 RR200252591LB 1271923 طه عبدالرحمن درباس

 RR200252680LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 RR200252693LB 1295395 جورج اوهانس قصابيان (ابو جانو)

 RR200252702LB 1296825 مؤسسة صباح للتجارة العامة

Over Sea Trading 1299824 RR200252720LB 

 RR200252795LB 1316346 (لصاحبها جورج عبدو رزق هللا) G.S. TRADINGمؤسسة 

 RR200253022LB 1335549 شركة المدبر فود كونسبتس  ش.م.ل

 cuisine du monde 1337399 RR200253036LBكويزين دي موند ش م م 

 RR200253053LB 1342826 قارات للمقاوالت ش.م.ماطلس ال

 RR200253067LB 1343290 عائدة ديب رزق

 RR200253075LB 1343387 شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR200253668LB 1352718 ختشيك ابتيان (ختشيك كالوسه ابتيان)

 RR200253708LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR200253711LB 1364480 ويفكس ش.م.ل

 RR200252968LB 1365221 مؤسسة اليسا لصاحبها جوزاف ابو رجيلي

 RR200253739LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR200253795LB 1377321 مونكس ش.م.م

 RR200253844LB 1381330 عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR200253861LB 1383902 الخالد التجارية

 RR200253875LB 1384332 شركة سليمان اخوان

 RR200252985LB 1389626 ك فور ترايدنغ كومباني

 RR200253950LB 1391768 يوسف علي قطايا

 RR200253985LB 1394858 زينة عبد الحفيظ الرفاعي

DIBKO TOOLS(ديب جرجي الخوري) 1395006 RR200253994LB 

 RR200254014LB 1395707 مايا حسان مصطفى

 RR200254031LB 1400182 شركة دي ان سي كو ش.م.م

 RR200254102LB 1424310 مؤسسة بكر محمود الحجيري

 RR200254147LB 1441723 الحسين للتجارة

 RR200254283LB 1470148 سامر محمد  شرف الدين

 RR200254306LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR200254323LB 1478043 (حسن محمد جعفر جعفر) STAR AUTO SALEستار اتو سيل

 RR200254371LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR200254442LB 1499550 كاي بي & كو ش.م.ل

 RR200254500LB 1528870 محمد فاروق الكردي

 RR200254513LB 1534303 شركة كاباتانتا  ش.م.م
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 RR200254527LB 1539661 مؤسسة سحر التجارية  ( علي حسين زيتون )

 RR200254535LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR200254558LB 1556852 محمد يحي االلطي

BATAL MOTORS 1558232 (لصاحبها وسام سامي البطل RR200250817LB 

 RR200254575LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

SDI Media Middle East sal 1566405 RR200254589LB 

 RADAMCO SARL 1571353 RR200250834LB - الت رادامكو ش م م شركة االستشارات والمقاو

 RR200254615LB 1591485 سيرك دو ليبان ش.م.م.

 RR200254650LB 1611143 يونيون بالستيكس فور ترايدينغ اند اندستريز

 RR200254734LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR200254751LB 1631287 اميرة مصطفى غنيم

 RR200254875LB 1662675 شركة غولدن تاتش ش.م.م

 RR200254990LB 1693573 محالت نقوال عبد الكريم عرموني

 RR200255448LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR200255465LB 1721299 مؤسسة سيستروم للتجارة و الصناعة العامة(حمال حسن مسلماني)

ACTIS 1730839 RR200252092LB 

 THREE METAL 1731364 RR200252115LBثري ميتال 
  


