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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

 RR193110468LB 969 لي افيشور اسوسيه ش.م.م

 RR193112509LB 4472 الشركة اللبنانية لخدمات البطاقات

 RR193108813LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR193110485LB 15107 ان داود داود للتجارةمؤسسة سليم

 RR193106874LB 19012 جاي اس اوتوبارتس

 RR193111843LB 40675 كاليري زعتر

 RR193106287LB 41477 طوني   يوسف الفغالي

 RR190831320LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR193107628LB 92414 فوت برنت ش.م.م

 RR193110352LB 117365 وين غروب

 RR193107659LB 126058 الشعلة غروب ش.م.م

 RR193108053LB 130963 مؤسسة م.مطر للتجارة العامة /مادلين مطر

 RR193112455LB 149869 مؤسسة امين بو سعيد التجارية

 RR193107680LB 160412 شركة بشارة إخوان للصناعة والتجارة

 RR193111097LB 169548 علي رزق هويدي

 RR193107852LB 194744 هنري شدياق جورج

 RR193110423LB 254877 كونتوار التسليف التجاري الفا

 RR193107954LB 287620 تعنايل - فرش ملك 

 RR193111313LB 311987 عباس خليل رضى

 RR193109028LB 459849 سابا بطرس مهنا

 RR193109062LB 480228 عماد حسن فواز

 RR193110454LB 539153 كريم مجدت عسيران

 RR193110675LB 648996 باتي ارت ش.م.م

 RR193109218LB 770900 محمد علي طهماز

 RR193112438LB 949364 وسام غسان منصور

 RR193110335LB 1014098 ابو جودة فينير الين ش.م.م.

 RR193106843LB 1026507 روجيه اسكندر الفغالي

 RR193111260LB 1277392 احمد ابراهيم الخطيب

 RR193110193LB 1485152 زياد سليم سعد

 RR193110295LB 1504340 محمد احمد حجازي

SHOWCASE GROUP S.A.R.L 1640766 RR193110539LB 

 RR193109969LB 1641627 شركة موعد وزعتري للتجارة العامة

 RR193110573LB 1663959 ميالد فريد الخوري

 RR193110600LB 1679746 .مالساحة للتجارة والمقاوالت ش.م

  
  نيةالجمهورية اللبنا
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193109181LB 1704298 مؤسسة منير السبع اعين التجارية(منير صالح الدين السبع اعين)

 RR193110233LB 1735607 رياض احمد للتجارة العامة

 RR193110542LB 1744076 اسما قزحيا صليبا

 RR193108230LB 1761699 شركة باتشورك ايفنتس ش.م.م

 RR193111450LB 1806046 النسيم للصناعة والتجارة  العامةمعمل 

 RR193109221LB 1851051 اسعد جوزف لطيف

 RR193111830LB 1910913 مؤسسة احمد مشيمش للتجارة العامة

 RR193109527LB 1976630 رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

 RR193111857LB 1989359 بيغ ديل

R.M.SERVICING S.A.R.L 2132198 RR193109014LB 

 RR193112486LB 2162636 مؤسسة فايز عبد الكريم المحمد

 RR193109093LB 2183141 شركة اللويس للحجر / محمد محمد محيميد وشركاؤه 

 RR193106565LB 2265893 شركة سيستم اكسبيرت اس اي سي ش م م

MAKHOUL TRADING & TRANSPORT - M.T.T 2284027 RR193110397LB 

PHARMALAK (مالك محمود عيد) 2309326 RR193107132LB 

 RR193112588LB 2463132 زياد احمد ممتاز

 RR193110499LB 2567668 ايام اللولو ش.م.م

 RR193107945LB 2617227 صيدلية اليسار

 RR193110511LB 2630132 برومودوم ش.م.م

 RR193110922LB 2685188 يونس للهندسة والتجارة

 RR193111463LB 2720049 يونس للتجارة العامة

 RR193111052LB 2750058 العصرية لالطارات ش م ل

 RR193111049LB 2750097 اوليف تري هولدنغ ش.م.ل

 RR193108291LB 2801602 جيزال رفيق المكاري

 RR193110216LB 2807128 شركة البستان مارت ش.م.م

 RR193111401LB 2817517 فيفتين ش م ل

 RR193111812LB 2819960 عباس خضر فاضل

BERBARY CONSTRUCTION 2829649 RR193111392LB 

 RR193112472LB 2834363 رامي عبده ابو موسى 

 RR193111106LB 2837182 ايلي ايلي بشعالني

 RR193111083LB 2848176 شركة توب أويل ش.م.م

Dina Trading 2856661 RR193109535LB 

 RR193112512LB 2927810 كة نوره احمد البعريني و شركائهاشر

 RR193110255LB 2982666 حسيب الريس

 RR193108963LB 3016661 جورج انطوان ابي حنا

 RR193111295LB 3025836 المجد ش.م.م.

 B.A.Co S.A.L 3028333 RR193106684LBبي اي ش.م.ل. 

 RR193111137LB 3072433 خلود محمد عزت الدرا

 RR193108795LB 3135783 شركة سعيفان للتبريد والتوضيب والتخزين

 RR193108994LB 3154185 سقالوي للتبغ والتباك

M-Z. For General Trading 3159229 RR193108977LB 

K - chem. Lebanon 3263664 RR193111211LB 

 RR193106809LB 3292357 ليتوس ش.م.ل

 RR193111358LB 3323183 باور ليفتس ش.م.م

 RR193111239LB 3339209 مرمرة لالدوات الصحية

 RR193111208LB 3349620 تضامن -شركة ياغي اخوان 

 RR193111273LB 3419285 سانتيه ا.س.س.ش.م.م-سبورت-اينرجي

 AQUA FILT( 3437655 RR193106914LBخلدون التجارية (
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