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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

 RR144576298LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 
SHOP'N SAVE S.A.R.L 734216 RR146946552LB 

 RR144567058LB 748418 شركة فارس عبود وشركاه
 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR146946549LBار ب ش.م.ل  شركة اس

 RR144588353LB 777060 مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )
 RR146950027LB 777060 مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو )

 RR135793802LB 778466 غالكسي للطباعة واالعالن ش.م.م
 RR144570485LB 780481 ستربيوشن اوف تكنولوجي (جورج جان مزرعاني)د

 K. L. C 790704 RR144567075LBك. ال. سي للتجارة والصناعة  
 K. L. C 790704 RR146949307LBك. ال. سي للتجارة والصناعة  

 RR144588163LB 800549 سامية طانوس النجار
 RR146950035LB 800549 سامية طانوس النجار
 RR146946583LB 806842 يوسف شحاده القاروط
 RR146946597LB 808934 كميل انطوان نصر

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR144588509LBامبيلایر ترايدنغ كومباني ش.م.م
 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR146946606LBامبيلایر ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR144588490LB 821950 رزق الياس طوني
 RR146950044LB 821950 الياس طوني رزق

 RR144583166LB 824845 شركة اخشاب العالم ش.م.م
 RR144589288LB 824915 حسن محمد قصيباني

 RR146946610LB 833993 عماد علي جابر
 RR146954752LB 840833 شركة راب التجارية ش.م.م
 RR146946637LB 851073 اهللا زوين)اكوز لالنتاج (انطوان سعد 

 RR144575709LB 853575 فيروز عارف شريف
 RR144587755LB 853575 فيروز عارف شريف
 RR146958649LB 920061 علي محمد حمادي
 RR144587738LB 928199 مود فور فود ش.م.م
 RR144567061LB 930065 باسكال حبيب الكاتب
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 RR146949315LB 930065 باسكال حبيب الكاتب
 RR144588150LB 962812 سركيس نظرت سانتوريان
 RR146950058LB 962812 سركيس نظرت سانتوريان
 RR144588367LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط
 RR146950061LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط

 RR144576681LB 971337 باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م
 RR146958683LB 979762 صالحسيرج رؤوف ابي 

 RR144587715LB 985620 شركة توكل التجارية
 RR144583197LB 991033 جان فيليب طانيوس الشبير

 MARMO GRAN SARL 1038193 RR146958745LBمارمو غران ش.م.م 
 RR144575964LB 1344186 شربل فارس حنون
 RR144588628LB 1344186 شربل فارس حنون
 RR144589190LB 1344186 شربل فارس حنون

 RR144573892LB 1345366 مؤسسة فضل مصطفى الحايك للتجارة و النقل(فضل مصطفى الحايك)
 RR144588061LB 1347384 خليل قاسم زيتون
 RR144589209LB 1347384 خليل قاسم زيتون

 RR146948301LB 1348982 شركة عيسى للمعدات
 RR142806546LB 1352682 الخدماتاللبنانية للتجارة و 

 RR140910268LB 1352718 ختشيك ابتيان (ختشيك كالوسه ابتيان)
 RR140910254LB 1356853 يحي محمد نور طبارة

 RR142806563LB 1358475 مصطفى موسى مصطفى
 RR135794025LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

 RR135790576LB 1368230 لنكو بيطار ش م م
 RR144575757LB 1373501 هالل عمر زين الدين
 RR144589067LB 1373501 هالل عمر زين الدين

 RR135790647LB 1380407 جي.آر.الين وود ش.م.م.
 RR142806585LB 1382141 شركة إيزونيكا ش.م.ل

0م0م0ش  MY PC COMPUTER SHOP  1385020 RR144576749LB 
0م0م0ش  MY PC COMPUTER SHOP  1385020 RR144581253LB 

 RR135795600LB 1385772  وعد للهندسة والمقاوالت ش.م.م
 RR144567747LB 1389336 شركة بعلبك لالستيراد والتسويق ش.م.ل

 RR144566812LB 1394088 البيرال دي تيجوانا ش.م.م
 RR146949369LB 1394088 البيرال دي تيجوانا ش.م.م

 RR144566463LB 1394858 لرفاعيزينة عبد الحفيظ ا
 RR142808652LB 1395355 ليليان انطوان البستاني

 RR144568190LB 1399597 احمد سليم سعيد
 RR135785029LB 1406887 مؤسسة ميزر التجارية

 RR140917751LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات
 RR135786072LB 1426762 ميديا سكوير ش.م.م

 RR142804942LB 1430081 م.متوما هوك ش.
 RR144589433LB 1434919 بيطار سبيسيال المنيوم (سليم البيطار وشركاه )

 RR140918920LB 1441527 كابيتال بتروليوم ش.م.م.
 RR135790695LB 1443575 شركة  فراندز  ش.م.م

 RR135794065LB 1444499 شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.
Chot - tec    1445193 توصية بسيطة RR142808723LB 

 RR135783080LB 1455035 التجارية.M.I.K (محمد ابراهيم الخنسا) 
 RR140903341LB 1965656 ابناء عزيز فارس ش.م.م

 RR140903372LB 1969924 جرابكو للتعهدات والتطوير العقاري ش م م
O DE ROSE EVENTS 1972317 RR135791744LB 
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 RR135786038LB 1972545 وب اكسيسورس ش.م.مريستورانت كل
 RR135791829LB 1991950 الشركة الوطنية للمشاريع السياحية ش م م
 RR139273161LB 1991950 الشركة الوطنية للمشاريع السياحية ش م م
 RR140903465LB 1991950 الشركة الوطنية للمشاريع السياحية ش م م

 RR135794255LB 1993336 انتي بار ش م م
 RR144589566LB 1993336 انتي بار ش م م

 RR144566361LB 1994488 شركة الفا للتجارة ش.م.م
 RR146949545LB 1994488 شركة الفا للتجارة ش.م.م

 RR140914415LB 1994751 شركة منتوجات الخير للصناعات الغذائية ش.م.م

  


