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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

 RR193104900LB 8726 شركة ارتين قرة بت شهبازيان واوالده ش.م.م

 RR193103334LB 10555 شركة "ميغا" موتور كومباني ش.م.م

 RR193104873LB 18209 مؤسسة عيد

 RR193106225LB 42005 لوس بشارة للتجارة العامة والتعهداتكار

 RR193106273LB 46857 مؤسسة شليطا صادق طربية للتجارة العامة والتعهدات

 RR193106429LB 54202 صيدلية الزهراء (منى يوسف متري)

 RR190828127LB 56585 مؤسسة ميشال انط صفير

 RR193106551LB 68865 نزيه محمود درغام

 RR193105675LB 106471 تجارة ملبوسات - انطوان يوسف حداد 

 RR193105321LB 113654 عاطف كشلي

 RR193103365LB 159221 مؤسسة بسام متى

 RR193104710LB 174006 حسين علي طباجا

 RR193106313LB 184314 بيما تريدنغ كومباني

 RR193103073LB 194477 نقليات دلتا (جاكلين اسكندر الهاني)

 RR190831948LB 197504 دايلي شوب ش.م.م

 RR193102413LB 207571 كونساي وجاستيون انفورماتيك ش.م.م

 RR193103008LB 214268 كارولين هاكوب  قالجيان عجميان

 RR193103436LB 234904 دي بوكس ش.م.م

TOP ELECTRONICS & GAMES 241948 لصاحبها عبد الرحمن كعكاني RR193103144LB 

 RR193103569LB 245517 جوزف خازن بو شبل للبناء والتجارة

 RR193102475LB 251713 عباس امين عكوش - محل عباس عكوش 

 RR193104374LB 258984 كلين اب اش . ار . بي . سي . كلينغ اند سرفيسز

 RR193105114LB 270477 فايز علي قطان

 RR193103643LB 291588 شركة االنماء واالزدهار ش.م.ل

 RR193103127LB 297761 جهاد رامز نادر

 RR193104388LB 314135 محمد يوسف حرب

 RR193103507LB 316116 امبير للتجارة العامة ( الياس طانيوس دميان )

 RR193104365LB 531409 عارف حسن ياسين

 RR193105817LB 572351 جورج موريس تابت

 RR193105091LB 643058 شركة فقرا كاترينغ ش.م.ل

 RR193103453LB 679431 (حنا فيليب الغاوي) MOTOR DIVISIONحنا الغاوي 

 RR193105785LB 737485 سيديكو- شركة االرز لالنماء التجاري 

 RR193104666LB 775996 يحي عبدو ايوب

  
  الجمهورية اللبنانية

  ليةوزارة الما
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193103467LB 813595 فود كونكشن ش.م.م

 RR193103246LB 971337 باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م

Super Star Eagle (نضال مرعي مرعي) 1039056 RR193103657LB 

 RR193103303LB 1058151 فرع شركة اجنبية-شركة كومبيوتر اسوسياتس ارابيا ليمتد 

 RR193103294LB 1090470 شركة الهناء ش.م.م

 HADDAD GROUP S.A.R.L 1104445 RR193105370LBشركة حداد غروب ش.م.م 

 RR193103285LB 1171650 هاكوب هرانت اواكيميان

 RR193105825LB 1267122 آيبكس إير تشارتر ش.م.م

 RR193105349LB 1279493 خضر حسين ضيا

 RR193104476LB 1312919 شركة السالم لمواد البناء ش.م.م

 RR193103895LB 1441563 مؤسسة عامر البيالني التجارية (محمد عامر سعيد البيالني)

 RR193103904LB 1485035 فادي جان جبرايل

 RR193104357LB 1508529 شركة راشد كلوبال انتربرايز

 RR193105318LB 1544801 مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبدهللا قاسم )

 RR193104326LB 1560464 اكسبرس غريل ش.م.م.

 RR193103921LB 1655611 الياس راجي كرم للنقل والتبريد

 RR193106171LB 1683350 ة سل ساتشرك

 RR193104839LB 1716966 الفارس االصيل للتجارة العامة

Essea 1728648 للصناعة والتجارة ش.م.م RR193103935LB 

 RR193105278LB 1759175 هاي اند سنتر

 RR193106494LB 1761171 صيدلية ابو خالد

SALAMEH CELL 1833086 RR193103952LB 

 RR193104405LB 1851990 وج الطيب ش.م.مشركة الفر

 RR193103970LB 1931415 ناجي فوزي عبود

City Cars Group Issa &Co 2002008 RR193105074LB 

SALON DE MARQUISE POUR LE COMMERCE S.A.R.L 2481048 RR193104547LB 

 RR193105145LB 2688717 في ش.م.ل - شركة فيزا 

 RR193106145LB 2725704 امةايلي الحاج للتجارة الع

 RR193103762LB 2834895 شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

 RR193106358LB 2898124 احمد خالد المطر

 RR193105009LB 2950213 بست هيلث ش.م.ل

 RR193102890LB 2981003 شركة الجواد للصناعة والتجارة العامة

 RR193105030LB 2990837 شركة جان الكيك وشركاه

 RR193106185LB 3011592 غود ويل ديفلوبمنت ش.م.ل

 RR193106826LB 3017814 اي بي اي كونسالتنغ (أوف شور) ش.م.ل

 RR193106605LB 3030673 نايشن وايد غروب ش.م.م.

 RR193104706LB 3042976 سامي اسعد رزق

 RR193102492LB 3044842 ميشلين جبرايل جبور

 RR193103728LB 3048321 عماد مصطفى الدندشلي

 RR193104533LB 3073792 ساردو

AHD For General Trading 3139868 RR193105088LB 

 The Bazella Project S.A.L 3190971 RR193104913LBذو بازيال بروجكت ش.م.ل. 

 RR193102869LB 3203534 اينوفاليس انترناسيونال ش.م.ل.

 RR193104555LB 3221997 بدي كور ش.م.م

 RR193100179LB 3241134 اورينت ميكس ش.م.ل.

 RR193105255LB 3260867 الكارين للتجارة والتسويق

 RR193104887LB 3295422 شركة مصطفى و عبدالحميد القبيطري و شركاهما

 RR193105043LB 3312954 شركة تي دوبل اي ش.م.م.
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 RR193102665LB 3339304 المميز للكعك العصري ش.م.م

 RR193104895LB 3348249 ين جوزيف زيدان مقصوددار

 RR193105264LB 3358752 سانس للعطور

Mambo S.A.R.L 3371899 RR193104860LB 

 RR193102912LB 3371994 شركة صفا ش م ل

 RR193106097LB 3470773 روبير جورج ميخائيليان

  


