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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

 RR193156558LB 2322 مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق "بيتك"

 RR193150277LB 9015 الشركة اللبنانية العالمية لتاجير السيارات ش.م.م

 RR193143801LB 12290 .مشركة فلير ش.م

 RR193141111LB 25508 مؤسسة جوزف خوري

 RR198343773LB 44967 شركة سميح الرجبي واوالده

 RR193141641LB 83052 سوبر ماركت كسروان

 RR193144798LB 86100 شركة موسى لصناعة المعجنات والحلويات (ت)

 RR193144501LB 105073 شركة نهر الفنون ش.م.م

 RR193144342LB 109481 سيدس للتجارةشركة 

 RR193153225LB 116246 خليل محمد ظاهر

 RR193152817LB 123852 ال . اي . غروب ش.م.م

 RR193152851LB 125643 شركة ميتالو

 RR193152953LB 132204 )2مؤسسة علي شعيتو التجارية (ف

 RR198343518LB 134487 2مؤسسة سام سامو غراند ستيل ف

 RR193136156LB 159463 نجم محيدلي  عباس

 RR198344442LB 160251 ميديا برنت

 JOMARO 161651 RR193153110LBمؤسسة جومارو التجارية 

 RR193136540LB 180294 وليد بطرس الحايك

 RR193148857LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR198343331LB 204199 مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 PRO MANAGEMENT AGENCY 216164 RR193149469LBمانجمنت ايجنسي بي ام اي  برو

 RR193149543LB 219786 توزيع بطاريات وزيوت معدنية-بولد

 RR198347982LB 229115 شركة اونتي ليبانون ش.م.م

 RR193149866LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

 RR193149945LB 231390 بية ش.م.مشركة التجهيزات المكت

 RR193126573LB 233910 حسن عيسى شاهين

 RR198341565LB 235656 نادين انطوان لبكي

 RR193151710LB 235959 شركة فيتا كول للمياه والتغذية ش.م.م

 RR198341891LB 241742 شركة المصباح للتجارة ش.م.م

TOP ELECTRONICS & GAMES من كعكانيلصاحبها عبد الرح  241948 RR198341256LB 

 RR193136403LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوزيع

 RR198341790LB 242529 مؤسسة غازي الطحش للصناعة والتجارة

 RR193151502LB 244887 فنسترا ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  فةمديرية الضريبة على القيمة المضا
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 RR197800018LB 245019 بوست شوب

 RR197800004LB 245795 جوزيف كيفورك ارويان

 RR193158125LB 246035 امين وهبي ذيب

 RR198341667LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

 RR193156408LB 269600 عبد العزيز محمود عنتر

 RR193148225LB 281483 مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

 DANA FASHION 292841 RR193148874LBدانه فاشن 

 RR193149177LB 297186 شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م

 Omni Group SAL 299575 RR193149203LBشركة اومني جروب ش.م.ل.

 RR193146697LB 310102 فيا برازيل ش.م.ل

EURO STOP SARL 334873 RR193154336LB 

 RR193149132LB 360102 سامي جالل العليوي

 RR193148769LB 378693 ابار بتروليوم ش.م.م

 RR193143038LB 392625 .مالشركة العربية المتحدة ش.م

 RR193149115LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الياس ملحم سمعان )

 RR193154115LB 471797 طوني عبده صقر

 RR193154146LB 476196 انترناشيونال باغ ش.م.م

 RR193154044LB 549471 محمد ابراهيم البغدادي

 TOP EQUIP S.A.R.L 689277 RR193153769LBتوب اكويب ش.م.م  

N-J (نبيل نايف الجوهري) 813494 RR193143130LB 

 RR198342985LB 920132 شركة نورد وود ش.م.م

 RR193156371LB 999351 بولس جرجس القصيفي

 RR193149574LB 1072909 مؤسسة فؤاد غدار التجارية لصاحبه فؤاد غدار

 RR198343901LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

 RR193147383LB 1200440 شركة متري ش.م.م

 RR198342490LB 1215133 بي اند بي كونتراكتينغ انجينييرز (باسل طوني بعقليني)

 RR197801035LB 1225018 انتركو ش.م.م-المؤسسة العالمية للتجارة والصناعة 

 RR197800993LB 1235589 خلدون محمد محمد

 RR197801150LB 1281488 .مغاليري لو شاتليه ش.م

 RR193156703LB 1283300 االمانة للتجارة العامة

 RR197801132LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR197801101LB 1295395 جورج اوهانس قصابيان (ابو جانو)

 RR198349467LB 1315642 مؤسسة ابو رياض التجارية (لصاحبها محمد رياض الطحش )

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلفيه) 1320311 RR197800928LB 

 RR198341123LB 1343290 عائدة ديب رزق

 RR193147834LB 1360904 تقنيات ش.م.م

 RR197801353LB 1361407 احمد سليم غنيم

 RR197801319LB 1364089 يحي محمود الرفاعي

F&B s.a.r.l  - 1369626 اف اند بي ش.م.م RR193147896LB 

 RR193147953LB 1382618 يب تكنولوجية الطباعة الرقمية  ش.م.مبالك تول

 RR197800891LB 1382662 زريق لتجارة السيارات

 RR197800874LB 1387035 شركة اسماعيل التجارية

 RR197800826LB 1391768 يوسف علي قطايا

 RR197800738LB 1426762 ميديا سكوير ش.م.م

 RR195411338LB 1436302 سمبليفاي ش.م.م.

 Easy Media 1443927 RR197800579LBدالل يوسف السمعان 

 RR193159276LB 1461268 شركة فاب ش.م.ل

 RR195411647LB 1465512 فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)
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 RR193155610LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR193134495LB 1616882 أم كي ار غروب(محمد ابراهيم الجعفيل)

 RR193139926LB 1623595 تروا .جي.أش

 RR193150855LB 1664005 شركة باكهاند ادفرتايزنغ ش.م.ل

 RR193135527LB 1702833 توينز غروب حسين محمد الديراني وشركاؤه ش.ت.ب

 RR193150983LB 1726218 سيتي هاوس ش.م.م.

 RR197800698LB 1738801 ايزوبات غروب ش.م.م

 RR193159934LB 1802384 كارز اينك ش.م.م

 RR193158050LB 1810234 بيروت ش.م.م -شركة الدولية الحديثة للموارد 

 RR198348268LB 1814506 مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد هللا خليل)

 PINOS 1844788 RR197800106LBشركة 

 RR197800083LB 1849076 النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)

 RR193158430LB 1863626 رتز اوتو بارتز ش.م.مشركة شوا

 RR193158443LB 1865857 ش.م.م ِ I.T.C.Oشركة عيسى للتجارة 

 RR193151198LB 1877851 الشركة العامة للنقليات والتعهدات ش.م.م.

 RR198348550LB 1880545 (علي دياب علي) SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

 RR198348585LB 1895681 للتجارة العامة لصاحبها محمود يوسف حسين محالت العلي

 RR193159656LB 1903071 شركة كيوتك ش.م.م

 RR198348634LB 1910872 احمد سهيل غزاوي

  


