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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

 RR193144149LB 35945 محطة شريف مشرفية

 RR198352381LB 69707 بزنيس اوتومايسن سيستمز -افترا 

 RR198363591LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR198364019LB 2798542 نيترو ش م م

 RR198364036LB 2807530 شركة الكس ش.م.م.

 RR198364098LB 2771869 النشرة كوم ش.م.م

 RR198364107LB 2775122 فيو كاري ش.م.م

 RR198364115LB 2781169 بيار بولس الخوري

 RR198364274LB 2826118 يطة)االتحاد الخليجي اللبناني للتجارة والمقاوالت (توصية بس

 RR198364291LB 2826502 صيدلية جوانا (جوانا رتيب عيد)

Face Shine 3337337 RR198364504LB 

X-PERTS Providers SAL 3341 RR198364858LB 

 RR198365181LB 7008 شركة مجوهرات وزني ش.م.م

 RR198365677LB 11829 الشركة اللبنانية للتعهدات العامة ش.م.م

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR198366068LBاوسيان ش.م.م

 RR198366139LB 189728 شركة دياسبورا ليمتد ش.م.م

 RR198366275LB 183044 مجوهرات كارو

HOUSE OF OLIVES 240001 لصاحبها نجيب منير دمشقية RR198366301LB 

 RR198366329LB 539844 محمد علي مصطفى

 RR198366332LB 540949 بسام يوسف دقدوق

 RR198366394LB 2145654 فالية سيرفيسز ش.م.م

 RR198366743LB 43259 محطة محروقات سائلة وزيوت

 RR198367386LB 794063 الشركة العامة للتجارة و الهندسة و المقاوالت ش.م.م

 RR198367593LB 2999703 نيجيريا للسفر والسياحة ش.م.م.

 RR198367868LB 79151 يدة (ت.ب)شركة مجوهرات صيدون الجد

 RR198368656LB 3270548 اوتوموتيف كنسلتنغ غروب هولدنغ ش.م.ل 

 RR198368713LB 85835 مستشفى سامي بيضون

 RR198368744LB 84638 انطونيوس ضوميط طنوس

 RR198368801LB 8869 شركة توفيق طانيوس المر واوالده ش.م.م

 RR198369501LB 99792 اصادور وارتكس سرابيان

top electronics 2640245 التجارية لصاحبها باسم محمد الميس RR198369585LB 

 RR198369625LB 3106086 شركة نيو ستار لإللكترونيات ش.م.م

 RR198369648LB 1359565 شركة الشعار للتجارة
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 RR198369943LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 COMTEK 102234 RR198370080LBكومتاك 

 RR198370133LB 105026 صن سيتي العالمية

 RR198370164LB 106799 شركة كسورديال لالستيراد والتصدير

 RR198370195LB 110342 مرزا فوم

 RR198370337LB 128526 سامي اديب سكاف

 RR198370385LB 3149238 السعادة للتجارة

 RR198370399LB 2893014 شركة ابو ناصر للتجارة العامة ش.م.م

 RR198370408LB 3106099 شركة برايم سيراميك ش.م.م

 RR198370487LB 139778 مؤسسة حسين محمد سليمان

 RR198370561LB 156940 مخزن التموين العائلي

 RR198370663LB 84329 شركة ترحيني للتجارة العامة

 RR198370796LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR198370853LB 201226 تكنيكو لالنشاءات المعدنية (لصاحبتها ليلى محمود البوبو )

 RR198370915LB 203888 شركة ليدر ش.م.م

 RR198371037LB 182273 جوزاف شليطا عبود

 RR198371099LB 188348 مؤسسة محمد قاسم غدار التجارية

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR198371244LBاوسيان ش.م.م

 RR198371425LB 164670 مؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

 RR198371575LB 810745 شركة ايكوالين سرفسز ش.م.ل

 RR198371712LB 100921 اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

 STEAM COMPANY S.A.R.L 306179 RR198371757LBشركة ستيم للتجارة والصناعة ش.م.م 

 RR198371805LB 1769279 أب انترناشونال غروب ش.م.م-نب

 RR198371814LB 1771549 رايز اند رونز ش.م.م

 RR198371828LB 1833294 الكترو تاتش ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR198371978LB 216391 واكيم ترايدينغ ش.م.م.

 RR198371981LB 216457 حسين مهدي زين

 RR198372032LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR198372179LB 158201 محل فيصل القعسماني

 RR198372182LB 159117 شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

HIGH PRODUCTS & SOLUTIONS 163269 RR198372240LB 

RACHELLE 163502 RR198372253LB 

 RR198372284LB 233379 ي)قدموس التجارية (لصاحبها علي الحسين

 RR198372315LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR198372341LB 235717 مؤسسة الخنسا نورهان (حسن احمد الخنسا)

 RR198372369LB 235783 رجا الزهيري

GLOBAL COSMETICS 229688 RR198372426LB 

Cheese Way 231296 RR198372465LB 

 RR198372491LB 231885 ق االوسط ش.م.مشركة بيوكوزما الشر

 LA SIRENE 233196 RR198372528LBالسيرين  

 RR198372562LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خليل

 RR198372576LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 FOODS ART limited 221141 RR198372602LBفودذ أرت ش.م.م  

 RR198372620LB 222736 معرض مونتانا لالزهار

 RR198372718LB 225825 مؤسسة سكرابك ( حسين طهماز )

 RR198372721LB 226912 ميالد قسطنطين رزق

 RR198372810LB 229115 شركة اونتي ليبانون ش.م.م

 RR198372899LB 200464 علي حسن فقيه



3 

 RR198372939LB 238501 غارو جورج شاهينيان

Berner auto sales &used spare parts 2469512 RR198372956LB 

 RR198373086LB 2104645 شركة عبد الرزاق سحار ومحمد الصيرفي

 RR198373090LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

HOME CITY 2606683 RR198373205LB 

 RR198373449LB 265977 سيتي كومرشل للتصدير

 RR198373452LB 266252 سمير جورج خياط

 RR198373523LB 277409 تبريد ش.م.مهوشي لل

 RR198373554LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

 RR198373585LB 285342 جوزيف الياس سابا

 RR198373608LB 289216 بير فاكس (طوني ابراهيم حنا)

 RR198373611LB 291042 مؤسسة علي حرب التجارية

 RR198373642LB 293158 بترولينك ليمتد ش.م.م

 Gift line s.a.r.l 296822 RR198373687LBركة غيفت الين ش.م.م ش

 RR198373735LB 314190 ميتكو ش.م.م

 RR198373775LB 311130 عجاج وشركاه-غولدن تاير

 RR198373792LB 305473 بروفشيونال اسوسياتد غروب فور انجييرنغ ش.م.م

 RR198373948LB 331304 عريس للتصميم والديكور ش.م.م.

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR198373965LBبانو بالس ش.م.م 

 RR198374081LB 1118131 رضا عباس خريس - مؤسسة رضا خريس التجارية 

 RR198374095LB 419080 روجيكو التجارية ( جان خليل مقبل )

 RR198374118LB 433619 الشركة العالمية لالغذية ش.م.م

 RR198374197LB 2799056 شركة قيصر كونترولز ش م م

Les P tits Bourgeons 2701386 RR198374648LB 

 CHIRIN RENT CAR 1964013 RR198374665LBشيرين لتأجير السيارات 

 RR198375008LB 2130376 سيرين تورز (سيرين يوسف ابو حيدر)

 RR198375095LB 3343116 صيدلية دانا

 RR198375135LB 233739 صيدلية الربيع ( بالل جمعة )

GI.ORA 3417781 RR198375144LB 

Wide Destinations 3364717 RR198375189LB 

 RR198375215LB 104187 ترانس تريد ش.م.م

 RR198375325LB 543396 ابراهيم حسن جوني

 RR198375382LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

GLOBAL COSMETICS 229688 RR198375498LB 

 RR198375507LB 229681 ي العقارية ش.م.لسي.بي.ف

 RR198375541LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR198375569LB 203888 شركة ليدر ش.م.م

 RR198375691LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

 RR198376269LB 920061 علي محمد حمادي

 RR198376326LB 699059 مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR198376533LB 797310 حسن سامي حاج

 RR198376895LB 3026931 اليكون ش.م.م.

 RR198376927LB 3016593 بانكروب سباليز& سيرفيسز ش.م.م

 RR198376975LB 2493941 لوبارفيه للتجارة والمقاوالت

  


