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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

 RR193123360LB 264 مؤسسة كلش التجارية ش.م.م

 RR193116491LB 2686 شركة فيليب كامل ش.م.م

 RR193120814LB 10665 شركة كوبليان وشركاه ش.م.م

 RR193123435LB 11598 دة المسؤوليةشركة صعب المحدو

 R.N.J GROUP SARL 11657 RR193115522LBآر. ان. جي. غروب ش.م.م 

 RR193115757LB 23471 الياس نصري فضول

 RR193121315LB 31811 فادي يوسف جبران

 RR193119025LB 46194 جانبو غاز

 WHITE BEACH 61468 RR193113985LBالشاطئ االبيض 

 RR193113929LB 66470 خيران صيدلية بو

 RR193116593LB 66563 شركة توينز دراغستور

 RR193113756LB 70897 الفوري

 RR193113844LB 70923 المؤسسة اللبنانية للتجارة

 RR193114703LB 85129 مؤسسة شيبان الغزال معوض

 RR193113711LB 85290 خالد الداعوق وشركاه

 RR193115655LB 86776 (ستيب) الشركة الفنية لصناعة الجلد

 RR193116695LB 99066 سوق المالبس القطنية ش.م.م

 RR193116562LB 110281 شركة غرانيت الند ش.م.م

 RR193124113LB 192950 يوسف علي طهماز للتجارة

 RR193115709LB 211854 محطة محروقات الفهد الثانية

 RR193120933LB 214268 كارولين هاكوب  قالجيان عجميان

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 ش م م RR193124303LB 

 RR193112631LB 223334 شركة الشرق للمعدات ش.م.م

 RR193124087LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR193113835LB 228912 علي محمد ناصر الدين

 RR193116032LB 235809 سرديم ش.م.م

 RR193116704LB 241628 سيبال كار (دوري ميشال حريقة)

 RR193116602LB 241658 غسان صبحي مشلح

 RR193121488LB 254022 نوهرا يوسف ابي رزق

 RR193121616LB 256212 ( الفرد جورج تابت ) BUROTIPبوروتيب 

 RR193116616LB 258450 شركة التخزين والتسويق

 RR193115743LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR193124158LB 298032 اكتمال ابو حيدر (اكتمال محمد علي عبد الرضى) -بانيفوار 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة
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 L Invest Holding sal 310795 RR193118475LBال انفست (هولدنغ) ش.م.ل.

 RR193121430LB 315406 شركة محمد وموسى عبد الرحمن التجارية

 RR193119095LB 456724 صيدلية الحكيم

 RR193114853LB 525505 م احمد منيمنةهشا

 RR193115791LB 569771 علي محمد خروبي

 RR193112755LB 597393 شركة اوريكس لتأجير السيارات ش.م.م

 RR193115814LB 619218 عبدالرزاق السبيتي

 RR193113858LB 771673 فرادكو

 RR193113504LB 852259 مؤسسة عبد الرحيم عبد هللا للتجارة العامة

 RR193114059LB 921487 نهاد وديع يوسف كرم

 RR193113328LB 923901 شمعون ديزاين

 RR193112407LB 1063920 شريف مصطفى عنتر

 BIOAQUA 1367747 RR193117885LBبيو اكوا 

PRIVATE SERVICES SARL 1380030 RR193113637LB 

 RR193113535LB 1389896 اغريفت (محمد نسيب الشريف)

 RR193113800LB 1399989 فايز بهيج الحسن

 RR193121412LB 1556374 شركة اتش اتش حمود وحايك

 RR193112574LB 1873288 بيار انطوان بارد

 RR193119467LB 1882648 سيزار طانيوس جبارة

 RR193114898LB 1884548 حنان سمير صبرا - مؤسسة نور الرضا للتجارة والخدمات العامة 

 RR193121960LB 1954779 ش.م.ل سيتي بار

 RR193121085LB 2068980 مشعالني للماكوالت الجاهزه ش م م

 RR193121474LB 2120897 سان تيك محمد محمود حمود وشركاه ش م م

 RR193122537LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR193113901LB 2206427 انطوان ميشال الباشا ( ميشال غاردن )

 RR193121956LB 2213000 ترايدينغقرقفي 

 RR193112375LB 2224367 قاسم احمد ليال - التجاري  KMLمحل 

 RR193123841LB 2389381 ساندبيرل ش.م.م.

 ASTROM 665 SAL 2417384 RR193113478LBش.م.ل.  665استروم 

 RR193124175LB 2449147 ناجي محمد سعيد ابراهيم

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR193113892LBشركة 

 RR193123855LB 2534105 أي.سي.سي للمقاوالت ش.م.م

 RR193121939LB 2596680 مارك بطرس البواري

 RR193112795LB 2645902 البنيان كونستركشن ش.م.م.

 RR193120995LB 2647401 ش.م.م 961هيوج 

 RR193121426LB 2765772 كعور للتجارة(محمد علي كعور)

 RR193110278LB 2792344 ق علوانالبير جوزاف رز

 Kenstools 2835233 RR193121050LBكينز تولز  

 A&H- Mobile 2923915 RR193113787LBمحالت 

MEDICAL ELECTRONICS INSTITUTION 2932479 RR193122259LB 

 RR193124135LB 2967635 اس& تي غروب ش.م.ل

 RR193118872LB 2971027 مازن عمر الشحيمي 

 RR193114685LB 3027553 راجح نون علي

 RR193122452LB 3040505 شركة ميلينيوم انترناشيونال ش م ل

N.B. TRADING 3121172 RR193121593LB 

 RR193113265LB 3128968 غرين بزنس

CAR PARTS ABBAS 3140068 RR193122435LB 

AWADA MOTORS GROUP 3185168 RR193124192LB 
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 RR193118869LB 3202936 عدنان محمد ظنيط

 RR193113481LB 3267612 المدار للتجارة والتعهدات ش.م.م

TOUCHDOWN INVESTMENTS SARL 3294002 RR193114014LB 

 RR193122355LB 3305451 الياسمين غيست هاوس

Electro -Mechanical Construction Center s.a.r.l 3316487 RR193113977LB 

Bella Soie( شريكتهضياء و ) 3320113 RR193122449LB 

 RR193122280LB 3324583 سمارتليفت ش.م.م.

 RR193122381LB 3350090 إكزكيوترز ( جان بول غازي معوض )

 RR193124246LB 3357601 شركة سارة قلعجي اخوان

 Paradise Canary Italyan 3358323 RR193122276LBجنة الكناري االيطالية 

 RR193121655LB 3371384 .غانم اندكو ش.م.ل

Global Freight And More S.A.R.L 3373740 RR193124201LB 

 RR193113362LB 3380086 شركة محمد شيبان خشفة و شركاه

 RR193122347LB 3382274 كواتروز ش م م

 RR193121528LB 3398310 شوكوالت اند سانشاين ش م م

 RR193121559LB 3412080 طة)شركة اكسبرتس هيلث اند بيوتي (توصية بسي

 RR193113994LB 3413103 شركة بريسك ش.م.ل

MOTOKIT accessorize it 3413313 RR193113566LB 

 RR193122404LB 3414663 شركة كيميا سوليوشنز ش.م.م

 RR193121576LB 3416523 تو ستوريز ش.م.م

 RR193124215LB 3420172 شركة محمد غازي المواس و شركاه م.غ.م

 RR193122293LB 3469125 غادة سركيس المعلم

  


