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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 يمة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR142804085LB 246151 د.ي.ر ش.م.م
 RR140913410LB 246155 عبد اهللا محمد رؤوف الجزار

 RR140906793LB 246489 محمد ضياء الدين فتال للتجارة
 RR139270925LB 246921 التجاريةشركة جوالكو 

 RR135788144LB 246943 عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص
 RR142807008LB 246943 عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص

 RR140907635LB 247160 مؤسسة ايليسا لالطارات(الياس معوض شعيب)
 RR142805497LB 247658 نادر سليمان حمدان

 RR140913732LB 247946 محمد علي الشيخ حسين
 RR142804094LB 248336 جمعية اوكسيليا التعاونية االستهالكية م.م
 RR139270488LB 248481 مؤسسة جاد جان سماحة للتجارة العامة

 RR142807025LB 248620 غي دهان وشركاه-شركة مطبعة الف 
 RR139273538LB 250111 محمد جميل كاعين
 RR142801376LB 250493 فؤاد حسن عواضة

 INVOGUE 250546 RR135794493LBان فوغ 
 INVOGUE 250546 RR138269554LBان فوغ 

CENTER P $ O ( انطوان سليم حريقة ) 251145 RR135795091LB 
 RR135794887LB 251191 مكتب ريمه رياض الدبس للتجارة العامة واالستيراد والتصدير

 RR135793569LB 251556 كاليفكو ش.م.م
 RR140917544LB 252075 ادفانسد كار ش.م.م

 RR140908145LB 255249 اسماعيل محمد فاعور
 RR135792719LB 255351 احمد محمد عداس
 RR135785182LB 255589 حسن علي بركات
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 RR135784757LB 256890 مؤسسة انطون شكور التجارية
 A.S.P.C 257053 RR140904815LBعقيقي سبير بارتس سنتر 

 RR139277818LB 257105 نهاد توفيق بردويل
 RR138268426LB 257179 اربني مانداليان

 RR138269877LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية
 RR135788215LB 258531 شركة التجارة والبناء العالمية
 RR138269885LB 258531 شركة التجارة والبناء العالمية
 RR142807095LB 258531 شركة التجارة والبناء العالمية

 RR142805276LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة
 RR135793586LB 259395 فرع لبنان-فرنسا-انتك تلكوم سيستمز 

 RR142802986LB 260035 بن حسن معتوق - شركة قصر القهوة والحلويات 
 RR142801416LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR140907975LB 260809 /حسن مغنية DON EDWARDO STEAK HOUSEمطعم وسناك 
 RR142805510LB 261833 يوسف مخايل ليشع

 RR139271673LB 261846 اكاسيا ( طوني اسكندر نقوال )
 RR142801433LB 264858 محطة دحروج (لصاحبها نبيل ابراهيم دحروج)

 RR135795131LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت
 R N C Group Limited 266878 RR135793590LBمحدودة مجموعة رنسي ال

 RR135788246LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية
 RR135789887LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية
 RR138269917LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية
 RR142807144LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية
 RR140900787LB 269869 سميرا بطرس بوسن كيروز

 RR135788263LB 277409 هوشي للتبريد ش.م.م
 RR142807263LB 277409 هوشي للتبريد ش.م.م

 RR135793609LB 277989 شركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.
 RR142805452LB 281483 مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR135788277LBام. ام. ج ش. م. م. 
 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR135793626LBام. ام. ج ش. م. م. 
 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR138269951LBام. ام. ج ش. م. م. 
 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR142807303LBام. ام. ج ش. م. م. 

 RR135788303LB 289301 كاليري فاندوم
 RR142801455LB 289665 جانوس تكنولوجي ش.م.ل

 RR135784332LB 291009 جهاد سليم صفير
 RR135785845LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR135793630LB 291958 ليبرا انترناشونال ش.م.م
 ARôME S.A.R.L 292251 RR139269825LBآروم ش.م.م 

 RR135785315LB 292284 سبينس هولدنغ ش.م.ل
 RR142801478LB 293158 بترولينك ليمتد ش.م.م

 RR135783779LB 294875 رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)
 RR142803377LB 296171 باركود ش.م.م.
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 RR142802875LB 300115 بروفيزيون
 RR135793665LB 301995 محمد نبيل سالم سكري

 RR140913366LB 302058 منذر فايز الزهيبي
 RR135792775LB 304073 مكتب المهنس محمد يوسف بيضون

 RR135789312LB 305811 كروسري نقاجيان ( طانيوس جاكوب نقاجيان )
 RR142805262LB 307839 النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليمان احمد ابراهيم

 RR142809352LB 309217 ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م
 RR142805214LB 311345 رينه موريس بو موسى
 RR140918403LB 311806 احمد عبد الجليل غانم

 AUDIO LINK PLUS S.A.L 312333 RR142801518LBاوديو لينك بالس ش.م.ل 
 H2 eau 314484 RR135786143LBانترناشونال ترايدنغ اند انفستمانت  

 RR135783632LB 315414 مؤسسة غابة الخشب ( كميل سليمان بطحيش )
 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR135788382LBبانو بالس ش.م.م 
 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR142809383LBبانو بالس ش.م.م 

 RR135786126LB 315943 شركة االستثمار السياحي والعقاري ش.م.م
 RR135784814LB 315994 رودريك فؤاد زبليط
 RR138270141LB 328956 ارمين قره بت باليان
 RR142809410LB 328956 ارمين قره بت باليان
 RR142809423LB 337624 سمير اميل ابي غانم

 RR142803071LB 794318 شركة سركيس لالخشاب ش.م.م
N-J (نبيل نايف الجوهري) 813494 RR142805435LB 

 RR135789428LB 824915 حسن محمد قصيباني
 Themeliosi s.a 835541 RR140909582LB -فرع لبنان-ثميليوسي ش.م 
 Themeliosi s.a 835541 RR142801708LB -فرع لبنان-ثميليوسي ش.م 

 RR142804369LB 853294 تكنولوجي ترايدينغ اند سرفيسز ش.م.م
 RR142809750LB 920061 علي محمد حمادي

 RR140914755LB 923901 شمعون ديزاين
 RR142801742LB 928199 مود فور فود ش.م.م

 RR135788643LB 939455 لي البيروتي)مؤسسة سينيه (اسبيريدون اي
 RR142809777LB 939455 مؤسسة سينيه (اسبيريدون ايلي البيروتي)

CARE LIFE (ناجي جوزف باسيل) 959396 RR140918006LB 
 RR135793855LB 962053 شركة ملتي براندز ش.م.م

 RR142802734LB 971337 باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م
 RR135784377LB 973124 حسام محمود الماضي- سرفس الماضي ديزل 

 RR135783725LB 991033 جان فيليب طانيوس الشبير
  
  


