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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 مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR193100783LB 30256 مؤسسة جميل دحروج لالستيراد والتصدير

 RR193101506LB 41773 محمد ياسر ابراهيم طقوش

 RR190828966LB 92990 مطعم الشحرور

 RR190825298LB 105012 للتجارة والصناعةشركة االتحاد 

 RR193100196LB 159224 مؤسسة حوحو للتجارة والصتاعة

 RR190839663LB 169357 انتر ليبانون ش.م.م

 RR190829079LB 187501 الصرفند

 RR190832016LB 209404 شركة جوني اخوان

 RR193100338LB 210829 دلتا ميتال

 RR193103056LB 211344 غسان علي الجدوع

 RR190823725LB 232341 شركة مهدي عبد هللا وشركاه

 RR193102395LB 257206 فؤاد صالح حبلي

 MI RAB PRINTING CO 272182 RR190838623LBتضامن  - شركة مي راب للطباعة

 RR193100253LB 279100 احمد علي طالب

 RR190839694LB 282471 جورج يوسف حبيتر

 RR193100240LB 292221 ارة والصناعة ش.م.مشركة الكينغ للتج

 RR190837755LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR193100205LB 498122 احمد خالد السيد

 RR190838583LB 537293 ماستر بارك (محمد زكريا دمج و شركاه)

 RR190836018LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م

 RR193102532LB 606677 )مؤسسة هوفيك (اوهانس سورين كليكيان

 RR190834771LB 1094109 المجموعة اللبنانية الدولية لالخشاب  ش.م.م

 RR190839283LB 1148787 بيالروزا ( سوسن خليل عباس )

La Recreation .co -1191858 ابراهيم احمد الوكاع RR190837835LB 

 RR193100148LB 1204524 بون بوا

 RR190833745LB 1300839 ا غسان سعد الدين الرواس)اكسسوار الرواس (لصاحبه 

 RR190823408LB 1348182 احمد علي عزالدين

 RR193100752LB 1382428 شركة شاعر للمعادن

V.S.D.QUATRO 1524786 RR190837061LB 

 RR190833833LB 1636376 شركة نيفادا للسيارات ش.م.م.

 RR190839297LB 1677943 انطوان جورج الحاج

 RR190834992LB 1768601 كرياتينغ سبايس ش.م.م.

 RR190835233LB 1803645 شركة اش غريغوار ش.م.م

 RR193100324LB 1902380 شركة فينوس لالدوية ش.م.م

 RR193102339LB 1964132 بوكوبي اكسبرس ش.م.م

 RR190835587LB 1970444 حسن جميل عكوش - محل حسن عكوش للتجارة 

 RR190835692LB 1985984 التجاري (علي رضا صالح )معرض علي صالح 

 RR193101157LB 1989185 ر.ا.س. موتور ديفيجين ش.م.م.

 RR190839924LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR193101205LB 2157713 التميد ترايدنغ ستابلس  ( حسن ابراهيم خليل )

 RR190824301LB 2326326 غري غرام ش.م.م.

 RR193101276LB 2372750 كون.كو ش.م.م
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 RR193101302LB 2391760 شركة نايا ز ش م ل

 RR193101316LB 2431542 ميدليد فيجن ش م ل

 RR193101015LB 2459040 شركة ستيلنوكس ش م م

Sustainable Alternative for the Environment s.a.r.l 2461927 RR193100528LB 

 Deaibess trading ltd 2463831 RR193101024LB 

 RR190838305LB 2468758 ش م م ICEشركة ابراهيم للتعهدات والهندسة 

 RR193102299LB 2550278 ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

 RR190839558LB 2589638 هوليستيكس ش.م.م

 RR193100386LB 2607769 وايت روك ش.م..ل

 RR193101090LB 2610235 موسى اسعد القادري

 RR193101497LB 2663243 اوبن دي غروب لبنان ش.م.م

 RR193100531LB 2672292 انجيكون كونسالتنغ ش.م.م.

 RR193101466LB 2693150 جورج ميشال روحانا

 RR193101452LB 2700062 محترف الممثلين ش م ل -ذي اكترز وركشوب 

 RR193101449LB 2728029 شركة وايت كليكس ش م م

 RR193101435LB 2747174 فور ترايدينغ ش.م.م.نيغما 

 RR193102603LB 2757584 صيدلية الزهراء تمنين

 RR193101421LB 2758959 ليانا العقارية ش م ل

 RR193101418LB 2758960 شركة ليلى العقارية ش م ل

 RR193101126LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR190828569LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب

 RR190839456LB 2781409 وليد خالد يحفوفي

UNIVERSAL CERAMICO 2784493 RR193102435LB 

 RR190839646LB 2787658 سويت توك ش.م.م

 RR193100284LB 2798542 نيترو ش م م

CHOCO CHEWS 2814188 RR190827435LB 

 RR190839986LB 2939541 مي بوتيك

N.Y. Trading Company .م.مش  2943653 RR190838610LB 

 RR193102400LB 2948438 اي مارين

 MOHIB LAKKIS FARMS 2956339 RR193102767LBمزارع مهيب اللقيس 

 SPICED AND SLICED S.A.L 2996153 RR193102585LBسبايسد اند ساليسد ش.م.ل. 

 RR193102648LB 2999698 الحايك كونتراكتينغ -اي اش سي 

 RR193100341LB 3001599 همي تقي الدينعبد الفتاح ف

PETRO ROYAL sarl 3044369 RR193102651LB 

 RR193102563LB 3081698 لورغانيكا

 RR190839473LB 3093627 كاندي كول ش.م.م.

 RR193100602LB 3110179 جي ام تي

 RR190837146LB 3136401 ادغار بدوي دويهي

 RR193102387LB 3167781 هبة عفيف الحلوة

RIVER 3181646 ش م م RR193102617LB 

 RR193100559LB 3199263 شركة اكتيف بوريفيكايشن ش م م

A M I (عبد الرحمن محمد عيتاني) 3209238 RR190839306LB 

 RR193100562LB 3212342 يازكو ش.م.م.

 E Link Managements S.A.R.L 3236357 RR193100390LBاي لينك مانجمنت ش.م.م. 

 I CONSTRUCTION S.A.L 3244911 RR193102838LBي كونستراكشن ش.م.ل. أ

 RR193102736LB 3281868 اليت كريت سيستمز ليبانن ش.م.م

 RR190839972LB 3292696 اس كو انجنيرز ش.م.م

teen fashion co sal 3302110 RR193100616LB 

 RR193100032LB 3315304 اتش زي سكوير ش.م.م.

 RR193100134LB 3315378 ابات ش م مالعلي للحج

 RR190839442LB 3327814 شركة سنابل الخير ش.م.م

 RR193102679LB 3336826 شركة سنابل الخير الصحية ش.م.م

 RR193101381LB 3371032 الياس موسى بو حنا االشقر

 CTN 3373342 RR190830151LB - شركة كارول جرجس االسمر ترايدينغ ناتوورك 

 RR193102784LB 3396349 ت ش.م.لايموفي

 RR190839535LB 3412860 شركة هيلين هوليدايز ش م ل

 RR193102965LB 3468625 كريستين شحاده كتاني

 RR193102957LB 3468751 جوزف  كتاني

  


