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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

سلطان ابراهيم الحسن

656298

RR169181897LB

سلطان ابراهيم الحسن

656298

RR169208612LB

حسن ياسر احمد

660316

RR170270625LB

ابراهيم حمود احمد

689284

RR169207912LB

مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

693798

RR170272547LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة حانيوز التجارية ش.م.م

716436

RR169182420LB

الشركة الفنية للتجارة والصناعة ش.م.م

628

RR169206191LB

كزايمتا  /م ــورج ب.ب.ت .مينا للشرق االوس ــط وشمالي افريقيا 729689
ش.م.ل

RR169182535LB

شركة اتليير 755ش.م.م

2450

RR169204139LB

ج اند ج للسياحة ش.م.م

736290

RR172004384LB

شركة فيليب كامل ش.م.م

2686

RR169199310LB

مخايل ضاهر للتجارة

807602

RR170272578LB

شركة سيرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنبية)

4686

RR169204567LB

الياس طوني رزق

821950

RR169183062LB

مجموعة الشرق االوسط للمباني ش.م.ل (ج.م.ب)

5568

RR169203592LB

شركة الفروج الطيب ش.م.م

1851990

RR169195352LB

كارلوس بشارة للتجارة العامة والتعهدات

42005

RR170272595LB

مالتي بزنسز اند سورفسز ش.م.م.

1866612

RR169193189LB

محمود عبد القادر قبطان

61434

RR169203819LB

اجرشمم AJRSARL

1872339

RR169195410LB

بن حسان الداعوق  -فرع ثالث

83859

RR169203694LB

cuisine sante internationale liban sarl

1876951

RR169193325LB

شركة وود اند وود

84267

RR172005393LB

شركة كابيتال ميديا ش م ل

1896998

RR169195471LB

مطبعة حبيب

88674

RR172003741LB

باي كاميكالز ش م م

1907718

RR169195556LB

شركة الرحاب للتجارة واملقاوالت ش.م.م

100712

RR169204350LB

شركة الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م

101008

RR169204332LB

نيت أند وير ش.م.م.

1927252

RR169195573LB

بارتنرز للطباعة والتجارة ش.م.م

102777

RR169205868LB

سيتي بار ش.م.ل

1954779

RR169193643LB

دانسكيان ش.م.ل

103393

RR169205823LB

شركة مصاعد كي.جي .توصية بسيطة

1957601

RR169193665LB

شركة االرز لتأجير السيارات

108406

RR169204054LB

دولوكس ش م م

1977069

RR169195794LB

مؤسسة دياب العقارية

109190

RR170270634LB

 R-Mللتجارة العامة(لوأي رياض املشرفية)

1997353

RR169195879LB

شركة ابناء فريحة

124271

RR169203513LB

ام -تي ش.م.م.

2017251

RR169195940LB

مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

139932

RR170272785LB

تراميزيني ش.م.ل

2027623

RR169196052LB

ابراهيم مصطفى ياسني

160966

RR169206069LB

شارل نقوال صوان

2069228

RR169197279LB

مؤسسة اليسر

161245

RR169203442LB

شركة اف .اس.ام .ش.م.م.

2092555

RR169197217LB

شركة مظلوم التجارية

181532

RR170272017LB

عبد املجيد احمد شيخ حسن

2118973

RR169198036LB

مصنع الفا

185570

RR172006513LB

قصي محمد السالم

2118995

RR169198040LB

كروستي بان

191639

RR171991292LB

شادي صالح ركاب

2129670

RR169198084LB

زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل

235225

RR169204289LB

طوني الياس العاقوري

2137532

RR172008182LB

 TOP ELECTRONICS & GAMESلصاحبها عبد الرحمن كعكاني 241948

RR169204814LB

سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2196171

RR169198773LB

مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

244711

RR169204200LB

شركة فيزوفيو ش م ل

2198265

RR172008593LB

مؤسسة حسني طالب بعلبكي

245872

RR169204187LB

عباس خضر حيدر أحمد  -تجارة سيارات -

2210972

RR169192271LB

احمد مصطفى كنيفاتي

250699

RR169207016LB

وسيم علي الجيم

2216453

RR169197565LB

اسماعيل محمد فاعور

255249

RR172002162LB

شركة وسام wissam corp -

2222016

RR169192135LB

عبد الله محمد عبد الله حيدر

260918

RR169206466LB

شركة س.أ.س ش.م.م.

2223345

RR169192152LB

مروان ادمون حاتم

296587

RR170272555LB

مؤسسة خير الدين للتجارة العامة

2242177

RR169197645LB

فاشني ف ش.م.م

297764

RR169206537LB

شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي .ش.م.م.

2391874

RR169197937LB

فايف ستارز (حمدان علي حمدان )

298745

RR169205647LB

ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

2398737

RR169189935LB

احمد رشيد ملص

314475

RR172002953LB

ال كانتينا ش.م.ل

2423527

RR169198328LB

جورج خليل راجي

315260

RR171998772LB

الخدمات االولى (نايف سعيد ابو شكر)

2431699

RR169198345LB

بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L

315623

RR169204757LB

ريفيوم انترناشيونال

2475420

RR169190531LB

مكرمة اسعد نقوال

496588

RR169206608LB

كلير فيجني ش.م.م.

2488886

RR169202053LB

جان قره بت انازويان

512607

RR169206599LB

بروفنير ش.م.ل

2541472

RR169198985LB

زياد حنا الحداد

544910

RR171999795LB

بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

2562626

RR169199062LB

وليد محمد بوبو

555475

RR169206571LB

جي اش بتروليوم

2573248

RR169199725LB

ورثة عبد الحميد العلمي السبع

569739

RR169180962LB

جوزف نوفل بتروليوم(جوزف جميل نوفل)

2575604

RR169199734LB

شركة ترك باك ش.م.م

573748

RR169204377LB

Aluminium & Glass s a r l (A&G

2643473

RR169199195LB

كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

596718

RR169204394LB

بروفاشينال ميد ش.م.م.

2696300

RR169200199LB

حسن محمد صالح

600062

RR169207784LB

الكمال التجارية

2743325

RR169200287LB

شوقي اسعد صوايا

603954

RR169181322LB

ميني ماركت الرضوان للتجارة العامة -توصية بسيطة

2929106

RR169200830LB

املتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)

620365

RR169181565LB

شركة علي عبدالله و شركاه

2959426

RR169200976LB

شادي جمال حسن

635511

RR169204482LB

التكليف 871

