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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
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR193140561LB 2937 الشركة الشرقية للسياحة والسفر ش.م.م

 george maurice tabet 53977 RR193133279LB -جورج موريس تابت 

 RR193144767LB 71646 الحذاء الجديد

 RR198344178LB 87384 مؤسسة كزما للتجارة والتسويق/محمد حسن كزما

 RR193142412LB 98336 نادر سهيل غصاس

 RR198344527LB 99598 حسن علي عبد الساتر

 RR193144461LB 102536 جوزف بركات حويس

 RR198343827LB 117083 سيديكو ش.م.م - الشركة الدولية للتجارة 

 RR193152940LB 131189 كومباني شركة تراست ترايدنغ

 RR198344080LB 167262 تجارة عقارات - عبد الرضى محمد حجيج 

 RR193142987LB 183965 الكترو كولينغ

 RR193146811LB 200231 غرين زون ش.م.م.

 GLASSALCO 204407 RR198343328LBغالساكو 

 RR193141845LB 206339 ارام مكرديج كيالجيان

 RR193141978LB 213332 شورمناجمنت اند انفورماشين تكنولوجي اي. ام.اي.تي.انفراستراكت

 RR198342163LB 222736 معرض مونتانا لالزهار

 RR193149971LB 231768 شركة اميركان فوتوير اند ترايدنغ كومباني

 RR198344031LB 233764 شركة عبد الكريم غندور وشركاه

 RR198344045LB 234904 دي بوكس ش.م.م

TAMER RENT A CAR S.A.R.L 239132 RR193150135LB 

 RR193150158LB 240527 شركة اتش اندكو ش.م.م

 RR193157111LB 242837 اورسوغريل للشرق االوسط لصاحبها جالل خليل القوزي

 RR198341755LB 243376 ناظم عبد الحميد قرقناوي

 RR193148401LB 250958 يةشركة كوثراني وجوني للمواد الغذائية والتموين

 RR193156694LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

A&M AUTO CENTER-LEBANON (مصطفى موسى محمد علي) 259524 RR198341724LB 

 RR198341715LB 259541 مالك رزق هللا كبابة

 RR193148619LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR198341675LB 260978 يوسف بيضون/انطوان  AUTO ACTIONاوتو اكشن 

 RR193148980LB 294138 ايطالديزاين ش.م.ل

 RR193156252LB 435374 محطة خضرة للمحروقات لصاحبها كمال امين خضرة

 RR193146122LB 585757 كوكاريا كاتيرنغ باتيسري(روي فؤاد ابي غانم)

 RR193149438LB 605202 شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

General Maintenance And Contracting(روجيه رزق هللا بو الياس) 720305 RR193153738LB 
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 RR193146768LB 794318 شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

 RR193143188LB 824011 شركة الفارس ش.م.م

 RR198342217LB 1139995 شركة بيتش مديكال ش.م.ل

 RR193145555LB 1145685 خان الخليل ش.م.م

 RR193147335LB 1188610 زنس ش.م.مسي

 RR193147454LB 1208375 جاه ش.م.م

 RR193147525LB 1217837 شركة فايف اونس ش.م.م

 RR197800980LB 1238443 بشير قزحيا التكلي

 RR193147233LB 1269489 مارك اسكندر غريب

 RR193150538LB 1302811 جي تك سيكيرتي ليمتد ش.م.م

 RR195411488LB 1315772 ليفت هاند ش.م.م

 RR197801438LB 1344064 نورث كلين اند باركنغ سرفيسز ش.م.م

 RR197801415LB 1349488 شركة نقوال عازار وأوالده

 RR193130989LB 1394088 البيرال دي تيجوانا ش.م.م

 RR195411655LB 1406312 الين مخايل المعلوف

 RR193155725LB 1527342 اكسل تك ش.م.م

 RR193134481LB 1617185 ركة ار.جي.كاش

 RR193158681LB 1636376 شركة نيفادا للسيارات ش.م.م.

 RR193150847LB 1663462 شركة ايست اندرز ش.م.م

 RR193150881LB 1669789 شركة باستيس ش.م.م

 RR193151330LB 1685969 رودز مطعم وكافيه ش.م.م× شركة كروكس 

 RR193156867LB 1700004 م ج وشاربن لبنان ش.م.م 3

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR193150895LB 

 RR193159885LB 1784208 (احمد محمد علي معتوق)Maatouk Traidingمعتوق تريدنغ للتجارة 

 RR193159894LB 1784542 اي اون انترتاينمينت ش م م

 RR198344306LB 1835991 شيالكس انك ش م  ل

 RR193158307LB 1839870 بست مارك ش.م.م.

TRITON TECHNOLOGY SARL 1883241 RR193159735LB 

 RR198341273LB 1895750 حمود للتجارة العامة ( حيدر جعفر حمود )

 RR198341344LB 1910333 غرين دوت

 RR198347829LB 1911776 حوحو للمقاوالت

MANDALA 1993522 .ش.م.م RR193152131LB 

 RR193138687LB 2022287 تينغ سولوشنز (اي م اس)ش.م.مايدوكايشونال مارك

 RR193136920LB 2025749 ليبالينك ش.م.م

 RR198343257LB 2029454 حسن طحان(حسن سليمان الطحان)

 RR198343230LB 2032280 م . حريكي للتجارة -جورج 

 Ghaleb Motor Cars (غالب طنوس بولس) 2063973 RR193152437LB 

 RR193152508LB 2071252 حصحسن طه بل

SITCO 2000 2096341 RR193152613LB 

 RR193156527LB 2136237 غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

 RR193155481LB 2140165 شركة تاتي ش.م.م.

 RR193155265LB 2174494 لورانس محمد المحمد

 RR198345108LB 2207679 دومينو كلوب (سيرج ستراك جان ماركار)

 RR193154852LB 2216453 علي الجيموسيم 

 RR198345227LB 2225029 طعان كامل الصياح

CHALLANGER MOTORS S.A.R.L 2249494 RR198345301LB 

 RR198345332LB 2268754 بيبر رستو كلوب ش م م

 RR193154591LB 2283675 شلبية ش م ل
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 RR193154588LB 2284583 بعقليني للنقل والتجارة (يوسف جورج بعقليني)

 RR193159850LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR193150759LB 2380938 ميديا انتراكتيف غروب ش م م

 RR193151119LB 2391288 ضاهر حسين حمود - جبل عامل الصناعية 

 RR198345964LB 2407672 شركة نابولي العالمية للدهانات والخرضوات ش م م

 RR198346117LB 2441156 جوزف جورج العيراني

 RR193135986LB 2481180 ما ش.م.م. - دي 

 RR198346355LB 2483251 كمال ترايدينغ ش م م

 RR198346412LB 2493397 شركة بالك نايت ش م م

 RR198346426LB 2501010 الياس جرجس الهبر

 RR193156283LB 2522807 شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

RAS لتجارة العامةللمحروقات وا  2534250 RR193157434LB 

 RR193157329LB 2569436 آ تروا ش.م.ل

G & S GROUP SARL 2596576 RR193157244LB 

 Green Powers 2622831 RR193157160LBغرين باورز 

 royal trading 2637248 RR193157377LBرويل ترايدنغ 

 RR193150325LB 2654512 كرنبري ش.م.ل

 RR193137338LB 2665545 علي موسى عاشور -ة رهف للتجار

 RR198346602LB 2692978 زياد الخطيب

 RR198346505LB 2744659 شركة السبعين ش م م

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L 2784437 RR198346681LB 

 RR198344924LB 2826964 دروبس اند داشز ش م م

 RR198346770LB 2829647 ش.م.م- شركة الجنوب للصيانة والخدمات والتجارة 

 RR198346797LB 2831292 شركة تاتش وود ش.م.ل

 RR198346806LB 2833004 مؤسسة منصور نمر التجارية

 RR198344969LB 2839861 شركة م.ق.الين التجارية ش.م.م

 RR198344990LB 2841712 شركة التخزين ش.م.م.

 RR198345010LB 2843893 بيتازول ش.م.ل

 RR198346749LB 2853919 ميلينيوم للمنتوجات الورقية ش م ل شركة

 RR198346911LB 2874990 حسن احمد حايك

 RR198346939LB 2876864 سي كاي سوليوشنز ش م ل

 RR198344840LB 2889656 صيدلية الحاج برجا

 RR198347055LB 2906271 حسان محمد العرب

 RR198347072LB 2923826 اكوا كروم ش.م.م

 RR198347090LB 2938954 محمد وهيب حسن مقدم

 RR198347112LB 2944739 شركة إتعّرف ش.م.ل

 RR198347130LB 2950340 شركة احمد خالد رجبيه وشركائه

PARTNERS SARL 2950793 RR198347157LB 

 RR198347165LB 2953718 عقل انطوان خليل

 RR198347188LB 2965631 حسن محمد الشعار

 RR198347214LB 2974182 عباس سلمان نزيه

 RR198347245LB 2979873 شركة جعفر درويش لتجارة االقمشة ش.م.م.

 RR198347642LB 2983343 محمد رياض كنعان (موقف سيارات)
  


