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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

 RR208598625LB 1458 انترناشيونال غرافيك ارتس ش.م.م

 RR208598903LB 2861 ش.م.م 21شركة بارتنرز 

 RR208598934LB 2937 الشركة الشرقية للسياحة والسفر ش.م.م

 RR208593472LB 4754 راتيجي الشرق االوسط ش.م.لست

 RR208599308LB 58926 داالس-علي احمد المولى

 RR209797358LB 77073 نوال جورج الزغبي

 RR209801168LB 81475 مؤسسة خضر فواز مندو

MEDIA D.D 110735 RR209802407LB 

 RR209798248LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR208589305LB 195276 لورديني غروب ش.م.م

 RR208580213LB 205345 شركة الخدمات ش.م.م

 RR209802092LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR208596403LB 233473 شركة نابليون ش.م.م

 RR208601942LB 254189 قاسم غروب للتجارة ش.م.م

 RR209802129LB 299505 وسام حسين شرف

 RR209776327LB 537192 بشار علي جميل

 RR209795621LB 567744 كريستال كلين (جورج حنا عطية)

 ulec 571764 RR209775560LBالمجموعة اللبنانية االماراتية المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR209776208LB 628149 ايدج غروب ش.م.م

 RR208593591LB 666822 (ماجد صبحي رسالن) EMPERADORمؤسسة امبرادور

 RR209802058LB 687539 محمود محيسن الطعمه

 RR209802061LB 689036 حسن احمد هبو

 RR209798296LB 728047 رمضان مطر الحسن

 WORLD ESCAPE SARL 746963 RR209779589LBورلد اسكايب ش.م.م 

 RR209778994LB 840026 يونيفرسال افاري ش.م.م 

 RR208603325LB 865940 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR208603170LB 895852 ارا اويديك مكرديجيان

 RR208603135LB 903006 علي حسن الحسن

 RR208603149LB 924739 عماد جاك البرجي

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR209798720LB 

 TIGI MAGICCO 1072221 RR209798716LBخليف مران الثري 

 RR209798954LB 1100926 احمد هويان المحمود

 RR209798945LB 1100934 رفعت احمد كلماني

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو العيسى RR209798818LB 

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR209801707LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  الضريبة على القيمة المضافة مديرية
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SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجليل RR209801684LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR209798375LB 

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR209798367LB 

 RR209798336LB 1175446 علي احمد المحمد

ALJAMAL Decor CO -1190349 علي جاسم الحصه RR209801392LB 

Children Land -1192409 رمضان حسن الخلف RR209801313LB 

GIESSE SCAMPOLI -1247567 نقوال جان باولو فرونزوني RR209801242LB 

 RR209798469LB 1301897 حنان حسين جمعه

 RR208597721LB 1307823 غرين راي مانجمنت ش.م.م

C.T.A COMUTERS (سمير علي محمود الخالدي) 1320314 RR209798438LB 

 RR208597338LB 1360904 تقنيات ش.م.م

 RR208592888LB 1804313 شركة فالنسيا ش.م.م

 RR208582404LB 1934089 الرشيد للتجارة العامة

 RR209801843LB 1934099 الفيحاء للتجارة العامة

 RR209803583LB 2011831 روك ان سول كلوذنغ دستربيوشن ش.م.م

 RR208592389LB 2034369 اليكو ش م ل -شركة اليافاوي انترناشيونال 

 RR208592401LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

A.H.K.-TRADING 2072973 RR209802265LB 

 RR209802424LB 2128804 شركة مرعي (محمد واحمد وعماد المرعي) تضامن

 RR208591370LB 2167940 المتحدة للحديد ش م م

 RR208591410LB 2170019 لكجري ديزاين (ش.م.م)

 RR208583594LB 2405770 ليشس تايست ش م مدي تي ماركت دي

 RR208584643LB 2462682 بابيون بالن ش م م

 RR208585745LB 2526862 شركة سورسينغ برو ش م م

 RR209777340LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

  


