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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة
املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة
أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قــرب قصر العدل -
شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله,
علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

ش ـ ــرك ـ ــة اب ـ ـ ـنـ ـ ــاء اسـ ـ ــامـ ـ ــة ع ـي ـت ــان ــي 7167
للتجارة والصناعة ش.م.م

RR157745684LB

ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــاملـ ـنـ ـي ــوم 8947 -
سوكنال ش.م.م

RR157752892LB

احمد مصطفى كنيفاتي

250699

RR157757679LB

خالد محمد املهتدي

252914

RR157753235LB

روني رزق شندي

253246

RR157756316LB

شركة التخزين والتسويق

258450

RR159844282LB

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

259524

RR157756276LB

ال ـت ــرا  ( ULTRA -ف ـ ــاروق محمد 265111
قاضبية)

RR157757104LB

املؤسسة اللبنانية السورية لبيع 270565
البالت املستعملة(زياد حراق)
همبرسوم اكوب جنباشيان

RR157749995LB

275238

RR157756259LB

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار 11339
والتجارة ش.م.م

RR157747685LB

شركة الجزيرة ب لصياغة الذهب 291398
ش.م.م

RR157740355LB

إعالنات
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خليف مران الثري
TIGI MAGICCO

1072221

RR157752535LB

كمال عبد السالم مرعب

1086604

RR157747929LB

نديم كريم الحايك

1096183

RR157753283LB

احمد محمد القديرHometek open zone

1116732

RR157756850LB

اب ــراهـ ـي ــم جـ ـ ــدوع امل ـح ـم ــد 1116758 HomeTextile

RR157755871LB

عبد خضر املستت
SUPER Baby Toys

1149725

RR157747892LB

مصلح تبان الحديد
Emperors General Trading

1150084

RR157747889LB

مـحـمــد مـنـســى ال ـثــانــي 1150783 FUNNY -
BEE

RR157754641LB

1159387

RR157747875LB

حسني عبد علي حمود

بنتكس ش.م.م

11996

RR157755514LB

سعد الله محمود االسعد

291646

RR157752756LB

شركة ابناء محمود وهبي

12155

RR157756673LB

طويل كومباكت كارز ش.م.م

295992

RR157753685LB

اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــود ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـخ ـلــف 1189528MEGA Textile Industries

RR157747858LB

شركة شكر للتجارة العامة

45373

RR157752402LB

فرحان رفيق اسماعيل

297453

RR157753650LB

محمد خلف الحسن
SILVER TOYS TRADERS

1189896

RR157747844LB

ارت كلوب

75620

RR159857927LB

أحمد مصطفى موسى

302706

RR157754023LB

رنا سويس كار

77854

RR157757360LB

مالك محمد العيسى

304331

RR157750018LB

ناصر جاعد العلي
Comfort Home

1190376

RR159856626LB

االعتماد والتجارة

79069

RR157749575LB

سلطان للتجارة

314328

RR157753561LB

ورثة رافي خشادوريان

84381

RR157755182LB

مؤسسة الوان للتجارة والصناعة 462278
( انطوان الياس ملحم سمعان )

RR157743944LB

سعيد امني بو غنام

96954

RR157757395LB

شركة مغربل للهيدروليك ش.م.م

469121

RR157749519LB

ام اف ان فورمنغ اندستريز لبانون 98312
ش.م.م

RR157746512LB

طالل محمد الطبش

582969

RR157751923LB

شركة الرحاب للتجارة واملقاوالت 100712
ش.م.م

RR157752075LB

املتحدة للبالستيك
(كميل ابراهيم اجريس)

620365

RR157748059LB

شركة االتحاد للتجارة والصناعة 105012

RR157755854LB

شـ ــركـ ــة كـ ـ ـس ـ ــوردي ـ ــال ل ــاسـ ـتـ ـي ــراد 106799
والتصدير

RR157753734LB

خالد علي السعدي

117264

RR157755837LB

مارون يوسف مهنا

124596

RR157752813LB

شارلوت ترايدنغ ش.م.م

631816

RR157752637LB

(نديم ادمون سليمان) AIIZ

654557

RR157752623LB

فيصل ابراهيم الحسن

655394

RR157748031LB

عبد القادر محمد املسيح العلي

656277

RR157752610LB

روني رامز ابو عياش

673322

RR157753915LB

1192443

RR157747813LB

عناد حمدان املهنا
FIVE STAR GAMES

امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة 1225018
والصناعة -انتركو ش.م.م

RR157747795LB

حسني علي الزين

1263944

RR157755939LB

عائدة ديب رزق

1343290

RR157751163LB

خليل قاسم زيتون

1347384

RR157756355LB

مـ ــاريـ ــا كـ ـيـ ـف ــورك م ـن ــام ـش ــه يـ ـ ــان 1359020 -
MARITEXT

RR157747773LB

بسام سليمان الحداد

1379276

RR157754054LB

شركة جونيبر ش.م.م

1500831

RR157756165LB

دمرجيان غلوبال
(اوف شور) ش.م.ل

1510871

RR157747742LB

ش ــرك ــة م ـ ـهـ ــران ع ــربـ ـي ــان واوالده 157440
ش.م.م

RR157751614LB

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــداقـ ـ ــة ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة 693798
التجارية

RR157754068LB

اغرولوكس ش.م.ل
()Agrolux S.A.L

1726932

RR157748646LB

مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة 164893
واملقاوالت (سمير بو غنام )

RR157757095LB

ب ــاجـ ـي ــو  - Bellagioغ ــادي ــس 789508
جرجس ابي غصن

RR157747985LB

بدر الدين صالح سداح

1733144

RR157748650LB

روكو ستايل

169679

RR157751588LB

821950

RR157751265LB

كيو بي اس
(مرسال جرجي القصير)

1765266

RR159859295LB

شركة اي بيل وسون ش.م
(فرع اجنبي )

185358

RR157755664LB

ش ــرك ــة زرع ـ ـ ــا ش.م.م 832819 ZARAAN
SARL

RR157752597LB

محمد حسيب حلمي شعبان

187164

RR157753133LB

الياس عبدالله ابراهيم  -فرع ثاني 194797

RR157756727LB

شركة عيتاني اخوان التجارية

195647

RR157755236LB

مجموعة موزار العاملية ش.م.م

216582

RR157755678LB

مــؤس ـســة ح ـنــا اب ــراه ـي ــم لـلـتـجــارة 221043
العامة

RR157756775LB

الياس طوني رزق

علي حمود الحسن

1792068

RR157748663LB

عماد علي جابر

833993

RR157757356LB

املتحدة للسيارات
(محمود عباس كعكوش)

1942980

RR157758569LB

بروكس ش.م.م

898495

RR157755315LB

شايبس ش.م.م.

1954551

RR157748677LB

رائد حسن املبروك

901769

RR157753938LB

شركة كوتريد كومبني ش.م.م

2142235

RR159859667LB

ماغنا غلوبال ش.م.م

955043

RR157758087LB

مؤسسة ابراهيم احمد عبدالله

2217165

RR157745335LB

كاراج عساف نعيم عطالله

959515

RR157747932LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR157743666LB

سركيس نظرت سانتوريان

962812

RR157753601LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR157743670LB

مصطفى محمد الجزار

241758

RR157753059LB

عماد الدين عادل ارناؤط

970841

RR157757342LB

حبيب حداد

2441207

RR157748748LB

جرجس اسبر الحداد

242056

RR157755443LB

عزام عبد الرزاق قاسم

1028991

RR157753632LB

بنوت للمحروقات
(علي حسن بنوت)

2562626

RR159860719LB

فاشن سبور FASHION SPORT

246656

RR157748270LB

شركة السراي

1051844

RR157750401LB

التكليف 2492

