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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 ة المضافة, القيم
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

  تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه سي ,المراجعة المشار إليها أعاله
   

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184063447LB 8686 بزنس اكوبمنت كومباني ش.م.ل

 RR184064385LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR184065536LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR184066514LB 195585 ش.م.ل 2بامكو 

 RR184067761LB 88463 شيراك

 RR184068078LB 400868 شركة ديرفيليبوسيان وشركائه ش.ت.ب

LYS CAFE- RESTO (ميراي حبيب حريز) 1388092 RR184070730LB 

 RR184071939LB 1514853 شركة كونسريا انطونيو للصناعة والتجارة ش.م.م

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR184072069LB 

SWEET HOME FURNITURE - 1150078 حمد رمتان الجليل RR184072072LB 

Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR184072276LB 

 RR184073342LB 59499 مؤسسة روبير الكوسا التجارية

 RR184073722LB 67460 صيدلية عماد ( عماد رسالن )

 RR184075391LB 1381330 عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR184075428LB 397333 غالب امين غالب

 RR184076817LB 220236 لوفينيسور سمير داغر

GLOBAL COSMETICS 229688 RR184076825LB 

Q Entertainment SARL 1733113 RR184077137LB 

 RR184077154LB 886237 شركة ايديا ش.م.ل

Z.N   S.A.R.L 698541 RR184077415LB 

 RR184077548LB 1983864 محطة ميزان جبل عامل

 RR184077622LB 45373 شركة شكر للتجارة العامة

 RR184077667LB 86677 شركة االسكا

 RR184077724LB 187164 محمد حسيب حلمي شعبان

 RR184077931LB 1747903 عامر عبد هللا صبح

 RR184077976LB 292081 د عراجاحمد محم

 RR184078000LB 246155 عبد هللا محمد رؤوف الجزار

 RR184078035LB 242365 ج. ج. انتربرايز

 E-V-E-N-T-S SARL 643317 RR184078061LBايفنتس ش.م.م 

 RR184078092LB 11699 شركة الفنار التجارية ش.م.م

 RR184078101LB 206064 شركة زغيب للتجارة والمقاوالت

 RR184078129LB 182376 شركة عالمة اخوان

 RR184078203LB 622175 مؤسسة انور حمود مكارم

 RR184078415LB 434338 شركة االنماء العمراني للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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Votchini-Fashion-Accessories 1772733 RR184078486LB 

 RR184078557LB 1567411 شهد كومباني ليمتد ش م م

 RR184078574LB 1508529 شركة راشد كلوبال انتربرايز

 RR184078605LB 1376865 حمدان للتجارة العامة (محمد علي حمدان)

MAK 1366263 (للتجارة العامة (لصاحبتها موهانة كعور RR184078614LB 

 RR184078645LB 1279493 خضر حسين ضيا

 RR184078659LB 1278406 جورج رفيق باسيل

 copy max - the copy center s.a.r.l 1038556 RR184078693LBكوبي ماكس ش.م.م 

 RR184078747LB 579950 شركة بهنوش لبنان ش.م.م

 RR184078818LB 252737 مؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان الحاج سليمان )

 RR184078852LB 207104 اللبناينة الفرنسية للتجهيزات العلمية والمخبرية

 RR184078883LB 169875 محل طباجة للتجارة

 RR184078923LB 105026 صن سيتي العالمية

 RR184078968LB 80324 هيالنة بو سليمان

 RR184078985LB 78464 شركة اكوب جيلنكريان واوالده "بالينا"

 RR184079084LB 10129 هيليوزيد اوسي للتصوير واالستنساخ ش.م.م

 RR184079380LB 2002003 م م بيرال ولونا ش

 RR184079455LB 1750441 مؤسسة مانغو

 RR184079464LB 1733362 هاي كريت ش.م.م

 RR184079481LB 1464177 رحباني للتجارة ش.م.م

Pharmacy Yves 1651836 RR184079504LB 

 RR184079549LB 1313287 الحلول المتطورة للدعاية والتسويق (خالد كتوعه وشريكه)

 RR184079597LB 1424394 شركة الريم للتجارة و التوزيع نجاة عطايا و شريكها ت.ب

 RR184079606LB 874568 الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR184079637LB 1166182 شركة الفيدا انترناشونال ش م م

 RR184079645LB 1193900 بلماكو (توصية بسيطة)

 RR184079671LB 679477 مون الفغالي)(انطوان ري PROTOOLSبروتولز 

 RR184079708LB 830343 مؤسسة رامية التجارية(لصاحبها سعيد امين صالح)

 RR184079739LB 557353 (سعد يوسف الجميل) G&Gجي اند جي 

 DUCT  &LIGHTING 258735 RR184079827LBداكت اند اليتنغ ش.م.ل  

 RR184079875LB 214796 جميل محمد الخنسا

 RR184079892LB 231866 الشركة االهلية للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.ل ناتكو

 RR184079901LB 234904 دي بوكس ش.م.م

 RR184079929LB 193183 انطوان يمين للتجارة والمحروقات

 RR184079932LB 189247 عالء الدين التجارية

 RR184079977LB 115934 حسين هيثم الحديد

 RR184080017LB 63262 ابي سليمان التجارية مؤسسة ريمون

 RR184080025LB 87312 عفيف حسين سالمة

 RR184080175LB 2593793 يوسف شارل حكيم

 RR184080330LB 2055794 محمد فرج سليمان

 RR184080357LB 1989185 ر.ا.س. موتور ديفيجين ش.م.م.

 RR184080374LB 1906385 بي انترتاينمنت ش.م.م

ALAMEH DST CO SARL 1696088 RR184080445LB 

 RR184080493LB 1473164 محل فاروق سالمي

 SONDOS 1421305 RR184080520LB - سندس 

 RR184080581LB 1059509 رابيدو برستو ش.م.م

 RR184080604LB 813595 فود كونكشن ش.م.م

 NADIM TRADING COMPANY 367762 RR184080652LBنديم تريدينغ كومباني 
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 RR184080771LB 177499 مؤسسة االمل الجديد العالمية

 RR184080808LB 164686 مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

 RR184080992LB 11610 شركة اتو هاوس مرسيدس ش.م.م

 RR184081012LB 17381 محطة سكيكي للمحروقات

 RR184081030LB 319802 ( اماني عبد الهادي شمس الدين )  MODI TRAYDINGمودي تريدنغ 

 TRIO 211696 RR184081131LBتريو لنمر السيارات 

SEWING MACHINE WORLD 245443 RR184081162LB 

 RR184081193LB 315260 جورج خليل راجي

 RR184081264LB 125632 شركة سعد الدين عمر عاليه

 RR184081318LB 2441229 ابراهيم مردم بك

 RR184081410LB 226183 عمال الخشبيةمؤسسة عاصم مالسخي لال

LUXURY TEXTILE CO (صدام هادي دلفيه) 1320311 RR184081471LB 

 RR184081750LB 1263944 حسين علي الزين

 RR184081763LB 1740828 أحمد كامل حسن فقيه

 RR184081777LB 1631287 اميرة مصطفى غنيم

 RR184081817LB 1221936 انترناشيونال ش.م.ل اوف شور-بلدينغ اي تي 

 RR184082171LB 1409134 شركة سليمكو للتجارة والتسويق

  


