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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

 RR207386332LB 4079 بیبلوس الكترونیك ش.م.م

 RR207386448LB 12792 شركة ایدیا ش.م.م

 RR207386672LB 97437 مجموعة القاضي الدولیة موندیال مود ش.م.م

 RR207381145LB 235058 خضرة للتجارة العامة مؤسسة علي

 RR207381193LB 241881 مؤسسة شومان التجاریة

 RR207381233LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبھا عبد اللھ حمیة

 RR207381247LB 246035 ذیب امین وھبي

 RR207381255LB 247132 مؤسسة لوزان للتجارة العامة  (رامي رامز فحص)

 RR207381318LB 251713 عباس امین عكوش -وش محل عباس عك

 RR207381352LB 257349 صعب موتورز لصاحبھا علي حسین صعب

 RR207381366LB 258694 مؤسسة ریاض البساط للتجارة (ریاض عبد الرؤوف البساط)

 RR207381406LB 264072 محطة مروة للمحروقات

 RR207381423LB 269600 عبد العزیز محمود عنتر

 RR207381437LB 272145 نطوان جورج بالقجي (غاما)ا

 RR207381468LB 282038 مؤسسة زرقط للتجارة والتوزیع (عباس كمال زرقط)

 RR207381471LB 290688 شركة البنیان للتعھدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)

 RR207384447LB 290880 فرع شركة اجنبیة-سعودیة-سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

A - M Express (علي محمود ماجد) 294630 RR207381508LB 

 RR207381511LB 297761 جھاد رامز نادر

 RR207381542LB 306380 مؤسسة اسعد ابراھیم للتجارة العامة (لصاحبھا اسعد ابراھیم )

 RR207381560LB 313282 حسان حنا وھبة

MWF 313952 شرف الدین ش.م.م RR207381026LB 

 RR207381635LB 480228 عماد حسن فواز

 RR207384668LB 497650 اكسبرت ش م م

 RR207381675LB 549471 محمد ابراھیم البغدادي

 RR207384739LB 568991 ش.م.م 21سنشري 

 RR207381701LB 580614 نبیل حسن حبلي

 RR207381729LB 615429 شركة صعب موتورز

 RR207381817LB 703328 ناعة ش. م .مشركة المحیط للتجارة و الص

 RR207381848LB 830343 مؤسسة رامیة التجاریة(لصاحبھا سعید امین صالح)

 RR207381851LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

 RR207381879LB 865251 خالد حسین حماد

 RR207385005LB 969132 جنرال اویتیكال لیبانون ش.م.ل

 RR207382052LB 1143001 لصاحبھاعلي خلیل نجدي) مؤسسة نجدي للتجارة العامة (

W.M.D 1202954 لصاحبھ وسیم موفق دمشقیة RR207385195LB 
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 RR207385235LB 1241702 شركة سیدر روز للخدمات الدولیة ش.م.م

 RR207382083LB 1252513 عبدالكریم حسین بیضون

Nour Trading  ( العزبز علي عز الدین لصاحبھا عبد ) 1255747 RR207382097LB 

 RR207382106LB 1257921 الشركة العامة للباطون ش.م.م

 RR207387752LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR207385439LB 1400753 فیوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR207382358LB 1493255 مركز شیك بونبون التجاري ش.م.م

 RR207385535LB 1524343 لبانون بیكیري اینفیستمنت ش.م.ل

 RR207382446LB 1636376 شركة نیفادا للسیارات ش.م.م.

 RR207382485LB 1648190 مؤسسة حیدر عكوش التجاریة(حیدر عباس عكوش)

 RR207382494LB 1665602 ماي سامز لتاجیر السیارات-فاروق احمد جلول

 RR207382525LB 1766250 مؤسسة داود حسین جھمي التجاریة(داود حسین جھمي)

 RR207382548LB 1775414 شركة اس.تي.سي الشاعر للتجارة العامة ش.م.م.

 RR207382551LB 1784208 (احمد محمد علي معتوق)Maatouk Traidingمعتوق تریدنغ للتجارة 

AUTO TARHINI ( ابراھیم احمد ترحیني ) 1803357 RR207382565LB 

 RR207388055LB 1835199 زیاد الجندي وشركاه

 RR207382596LB 1850695 جمي التجاري لصاحبھا حسین خلیل عجميمحل ع

 RR207382605LB 1865857 ش.م.م I.T.C.Oِشركة عیسى للتجارة 

 RR207382619LB 1876244 الورا لتأجیر السیارات ش.م.م

 RR207382636LB 1884283 حسین دبوس و اوالده للتجارة العامة لصاحبھا حسین علي دبوس

 RR207382653LB 1910913 شیمش للتجارة العامةمؤسسة احمد م

 RR207385751LB 1953289 العاج للتجارة العامة

 RR207382707LB 1963399 منیر عنیسى للتجارة ( منیر حسن عنیسي)

MANDALA 1993522 .ش.م.م RR207382772LB 

 RR207383089LB 2011245 شركة االعلمي للمطبوعات حسین االعلمي وشركاه (توصیة بسیطة)

 RR207382809LB 2057521 مؤسسة مھدي للمفروشات

MT-BAGS&SHOES.CO - 2058382 محمد مھدي احمد RR207382812LB 

 RR207382830LB 2071252 حسن طھ بلحص

 RR207382874LB 2083795 حسن حسن بركات -اومیغا سیرامیك 

 RR207382888LB 2087294 للتجارة والتعھدات ش.م.م A.M.Hشركة 

 RR207382905LB 2124407 شركة خالد القصیر وخلیل اندرون التجاریة

 RR207388347LB 2162349 نیوتورك

 RR207382962LB 2177102 كلود عزیز دیب

 RR207382993LB 2242715 بالل محمود البخاري - GRUN LANDغرون الند  

 RR207383000LB 2331467 شركة سي سي للتجارة والمقاوالت ش م م

A.M.Z - 2392112 جمیلة محمود فواز RR207383035LB 

 RR207383101LB 2489706 وسیم اعزان وشركاه

 ALJANA 2501910 RR207383129LB-الجنا

VERDI CERAMICA(TARIK&PARTNERS 2561620 RR207383336LB 

 RR207382865LB 2595955 شركة سیناتورز بزنس ش.م.م.

 RR207383340LB 2599156 شلھوب جنرال تریدنغ

 RR207383367LB 2608223 ال دي انجینیرینغ

 RR207383375LB 2608754 الشركة اللبنانیة للتغذیة الصحیة ش.م.م

 RR207383384LB 2620615 احمد عبداللھ طحیبش

 royal trading 2637248 RR207383398LBرویل ترایدنغ 

 RR207380935LB 2679992 عباس ملحم اللقیس

 RR207383441LB 2713124 ش.م.م LA FABRICAشركة 

 RR207383455LB 2723990 نیون عماد
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 RR207383469LB 2758512 یونیفرسال لوجیستكس ش.م.م

 RR207383490LB 2779497 محمد مصطفى ابو زینب

 RR207383526LB 2820354 یوسف مازح للتجارة العامة

 RR207383543LB 2848176 شركة توب أویل ش.م.م

 RR207383557LB 2905088 لخدمات الھندسیةحاموش ل

 A&H- Mobile 2923915 RR207383574LBمحالت 

 RR207383628LB 3092654 معرض جعفر بزون للسیارات

 RR207383676LB 3146649 سویدان للتجارة العامة

M-Z. For General Trading 3159229 RR207383693LB 

 RR207383720LB 3260867 الكارین للتجارة والتسویق

 RR207383747LB 3281868 الیت كریت سیستمز لیبانن ش.م.م

 RR207383755LB 3282005 ضاھر للتجارة العامة

 RR207383818LB 3380086 شركة محمد شیبان خشفة و شركاه

 RR207383821LB 3387868 نور الدین للتجارة

 RR207383866LB 3420172 شركة محمد غازي المواس و شركاه م.غ.م

 RR207383937LB 3581550 إنتر تینمانت تیم ش.م.م.

 RR207383322LB 3588887 ذا تامبو مانجمنت ش.م.ل.
 


