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 إعالم تبلیغ

 الموضوع: تبلیغ
دائرة  –یات لمصلحة العم –مدیریة الضریبة على القیمة المضافة   -مدیریة المالیة العامة  -تدعو وزارة المالیة  

في  مدیریة الضریبة على  دائرة التحصیلھم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البرید المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنیش النھر -مبنى وزارة المالیة,  قرب قصر العدل المضافة,  القیمة

ً من تاریخ نشر ھذا اإلعالم, وإال یعتبر التبلیغ حاصالً بصورة صحیحة بعد انتھاء مھلة  منھم خالل مھلة ثالثین یوما
 اإللكتروني الخاص بوزارة المالیة:م نشر ھذا اإلعالم على الموقع علماً أنھ سیت ,المراجعة المشار إلیھا أعاله

 
 رقم البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207382185LB 6121 الشركة العامة للتعھدات والتجارة

 RR207380241LB 46194 جانبو غاز

 RR207378089LB 66613 سابین

 RR207380961LB 156456 میناس اوھانس اغوبیان

 RR207381012LB 161131 مؤسسة نایف طالب

 RR207380547LB 161245 مؤسسة الیسر

 RR207380581LB 172110 مؤسسة ولید شھاب للتجارة العامة والزراعة

 RR207375122LB 190096 بارتر كارد لبیانون  ش.م.ل

 RR207380621LB 192025 قدموس للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.م.

 RR207381057LB 210484 یزاین (ش.م.م)شركة اكوا د

 RR207381065LB 214056 مؤسسة عتریس للسیارات

 RR207378225LB 221922 القلیعات -محطة منار 

 RR207381131LB 233473 شركة نابلیون ش.م.م

 RR207378305LB 234860 راسكو انترناشیونال ش.م.م

ALPHA PLUS SYSTEM ( طارق عبد الحسن شقیر) 235754 RR207378319LB 

 RR207377653LB 239958 شركة بیروت للتجارة والتداول الحر ش.م.م.

 RR207381180LB 241748 مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبھا عبد اللھ احمد نعمة

 RR207381216LB 243653 عزام عمر الماروق

 RR207378353LB 245878 حسین قرانوح للتجارة العامة

 RR207381321LB 252202 لتجاریة (حمید احمد اللھیب)مؤسسة المزید ا

 RR207381335LB 255443 مؤسسة رضا ضاھر للتجارة العامة

 RR207381397LB 263134 حسن علي  طالب

 RR207381539LB 305426 حسن یوسف نعمة

 RR207378490LB 306399 فیرست لیدر كار ش.م.م

 RR207378509LB 308474 انطوان الیاس القزي

BARTER ONE S.A.R.L 496156 RR207378588LB 

 RR207381644LB 523365 حسن طالب یونس

 RR207381658LB 537293 ماستر بارك (محمد زكریا دمج و شركاه)

 RR207378614LB 539153 كریم مجدت عسیران

 RR207378628LB 546639 فضل حسن ترحیني

 RR207381661LB 547623 علي حسن صباح

 RR207381689LB 566905 ضىمؤسسة مرت

 RR207378645LB 567744 كریستال كلین (جورج حنا عطیة)

 RR207378662LB 572351 جورج موریس تابت

 RR207383234LB 575647 الغالف الذھبي غولد كافر ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 رة المالیةوزا
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR207381715LB 598637 محمود محمد لطفي فقیھ

 RR207381750LB 630780 مؤسسة عماد سعد الدین نحلوس للصناعة و التجارة

 RR207381794LB 675059 مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقیف )

 RR207378897LB 716436 شركة حانیوز التجاریة ش.م.م

 FOX TELECOM SARL 729536 RR207378906LBشركة فوكس تلیكوم ش.م.م 

 RR207378945LB 824845 شركة اخشاب العالم ش.م.م

 RR207379005LB 929943 المدى للكومبیوتر ش.م.مشركة 

M. R 986286 التجاریة ش.م.م RR207379040LB 

 RR207381967LB 1063920 شریف مصطفى عنتر

RAINBOW GRAPH S.A.R.L 1113122 RR207379098LB 

C.R.G 1136370 ش.م.م RR207379107LB 

 RR207381998LB 1139201 شركة االعمال المتحدة ش م م

 RR207382066LB 1194292 عبد الغني خلیل عبد اللھ

 RR207378821LB 1200440 شركة متري ش.م.م

 RR207378835LB 1223653 خراط لالخشاب (علي وفیق الخراط)

 RR207382035LB 1300839 اكسسوار الرواس (لصاحبھا غسان سعد الدین الرواس) 

 RR207382049LB 1344987 عبد الناصر مصطفى شحادي

 RR207379209LB 1378738 شركة مجموعة ھیدرا للصحة  ش.م.م 

 RR207382335LB 1480641 اس بي اس ش.م.م

 RR207382344LB 1485152 زیاد سلیم سعد

 RR207382463LB 1641627 شركة موعد وزعتري للتجارة العامة

 RR207382477LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة السیارات(حسین توفیق فرحات)

 RR207379345LB 1664005 كة باكھاند ادفرتایزنغ ش.م.لشر

 RR207382534LB 1718037 مؤسسة االمیر للصناعة و التجارة (علي محمد خروبي)

 RR207379380LB 1806421 كوالیتك ش.م.م

VIGNIA VERDE 1938488 RR207376162LB 

J.E NAWFAL PETROLEUM 1964104 RR207379420LB 

 RR207376936LB 1996611 ارات والبطاریات ش م مشركة ناشونال لالط

 RR207377035LB 2079042 ستوب شوب

 RR207376304LB 2099944 لینا للتجارة (سایر علي غصن)

 RR207376318LB 2100543 شركة نرجس للمفروشات والدیكور ش م م

 RR207377049LB 2136398 فور بیز ت.ب.

 RR207377052LB 2140161 شركة ال رین ش.م.م

 RR207377066LB 2140165 شركة تاتي ش.م.م.

 RR207377070LB 2143912 ثرا ش.م.م

MIEL ET VIN 2160754 RR207377097LB 

 RR207377145LB 2178241 سیدر آي تي سرفیسز ش.م.م

 RR207375900LB 2190251 ایلي جوزف طحان

 RR207376349LB 2202294 شركة لیب إیفنت ش.م.ل

Professional Development Group s.a.r.l 2205025 RR207377168LB 

 RR207379455LB 2240516 اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR207377256LB 2284583 بعقلیني للنقل والتجارة (یوسف جورج بعقلیني)

 RR207377273LB 2340177 شركة جي.اي.اي ش.م.م

 RR207377300LB 2384817 فؤاد جورج یعقوب

 RR207379464LB 2394560 كة بیمینتا ش م لشر

 RR207383146LB 2507884 عباس حسین جوھر

Mechanical Development Group S.A.R.L 2550899 RR207376508LB 

 RR207377429LB 2590234 كلود جورج ناصیف
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 RR207377463LB 2632484 اكتل للتجارة العام ش.م.م.

 RR207376573LB 2639546 معوض ترایدنغ غروب م.ت.ج ش.م.م

 RR207377494LB 2669589 صیدلیة نزار

 RR207376803LB 2736831 سیفل انجینیرن رفلكشنز ش م م

 RR207377843LB 2765772 كعور للتجارة(محمد علي كعور)

 RR207377857LB 2783868 شركة س.م.اي

 RR207376692LB 2795483 شركة دلتا انرجي غروب ش.م.م.

J.A.TRADERS 2807607 RR207376794LB 

 RR207382724LB 2942461 رولى حسین عبد اللھ 

 RR207377962LB 3207841 المجموعة اللبنانیة المتحدة ش.م.ل.

Baroucci Group Marketing & Distributing (توصیة بسیطة) 3211276 RR207377976LB 

 RR207377993LB 3238784 شركة انا ماري ش م م

 RR207378000LB 3324583 .م.م.سمارتلیفت ش

 RR207377769LB 3348709 كالیري شریف تابت ش م م

 RR207383804LB 3365958 شركة اوماد للتجارة العامة ش.م.م

TOP SECRET S.A.R.L 3375031 RR207378027LB 

 RR207383923LB 3585005 ایار ش.م.م
 


