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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

 RR207349860LB 10463 شركة كهرباء للهندسة ش.م.م

 RR207350015LB 11521 شركة هابانا ليب ش.م.م

 RR207359005LB 78829 جان غبريال اصفر

 RR207350412LB 102354 واخوانهنعمة اخوان جواد نعمة 

 RR207351735LB 109265 مؤسسة القاعي للتعهدات والتجارة

 RR207354136LB 113090 علي الطالب الدر

 RR207354122LB 114412 علي احمد قرحات

 RR207354096LB 116378 مكتبة بول لتوزيع المطبوعات

 RR207354119LB 117445 مورثة يوسف الحسيني وشركاؤه- عيون السيمان - سان خوسيه

 RR207354105LB 118294 طوني برباري

 RR207352245LB 140900 شركة كوناكس لبنان ش.م.ل.(نقليات االحدب ش.م.ل. سابقا)

 RR207354388LB 157013 مؤسسة سلمان التجارية

 RR207359031LB 158518 مؤسسة عفيف الهبر

 RR207352356LB 160251 ميديا برنت

 RR207352550LB 180294 س الحايكوليد بطر

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR207352775LBاوسيان ش.م.م

 RR207353087LB 204199 مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR207353113LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR207353201LB 215338 حسين علي عبدهللا

 RR207353232LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR207353250LB 218430 كة طونيكوم للتعهدات والمقاوالت والتجارة ش م مشر

 RR207353524LB 229681 سي.بي.في العقارية ش.م.ل

GLOBAL COSMETICS 229688 RR207353538LB 

 RR207358005LB 239637 بترا للمجوهرات ( امجد فرود بهمردي )

 RR207353776LB 241646 طه شما

 RR207353793LB 242934 شركة ماغنا ش.م.م

 RR207358036LB 245266 صافي محمد جزيني

 RR207354140LB 246816 مؤسسة مرسل للتجارة العامة (حسن حسين مرسل)

 RR207353952LB 255002 ترانسوورلد ستون ش.م.م

 RR207353966LB 256064 جو دافيد ش.م.م

 RR207354754LB 262781 في . دي . كوم ش.م.م

 RR207354799LB 265977 رشل للتصديرسيتي كوم

 RR207354927LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 FREEDOM SARL 278447 RR207354935LBشركة فريدوم ش.م.م 

 RR207354958LB 282531 ديب جميل مخايل

 RR207354961LB 287860 سلطانة ابراهيم البرجي

 RR207355009LB 294390 عبد اللطيف محمد حسن الشمعه

 RR207355030LB 296748 شركة واشنطن التجارية

 RR207355074LB 298032 اكتمال ابو حيدر (اكتمال محمد علي عبد الرضى) -بانيفوار 

 RR207355128LB 303894 جورج عطاهللا بلوط

 RR207355159LB 306236 شركة ستلكوم ش.م.ل

 RR207355162LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR207355233LB 312565 ترو واي ش.م.م

 RR207355281LB 314190 ميتكو ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR207355295LBبانو بالس ش.م.م 

MIT 344399 .ش.م.م RR207355321LB 

 RR207355437LB 433619 الشركة العالمية لالغذية ش.م.م

 RR207355485LB 463709 بيكر تيلي زكا

A.M.B Group 475311 RR207355508LB 

 RR207355560LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR207355644LB 586255 حنان فؤاد الخوري

 RR207354618LB 586290 0م0م0شركة بلحص لتجارة و صناعة االخشاب ش

 Ritmo Distribution Company S.A.R.L 590472 RR207355661LBشركة ريتمو للتوزيع ش.م.م 

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR207355675LBشركة كوين ش.م.م 

 RR207355729LB 621324 مروان نعمة هللا الحايك

 RR207355746LB 625413 محمد توفيق مومنة

 RR207355785LB 636463 شركة عيسى خواجة لخدمة السيارات

 RR207355967LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR207354428LB 748418 شركة فارس عبود وشركاه

 RR207355998LB 761054 جت لتأجير السيارات ش.م.م

 RR207356035LB 784962 وجيه يوسف بو خليل

 RR207356049LB 793831 وجدي يوسف بو خليل

 RR207356106LB 852259 مؤسسة عبد الرحيم عبد هللا للتجارة العامة

 p c sign 1275186 RR207354555LBب .س .ساين         

 RR207358067LB 1471455 جرجس صبوحشحاده 

 RR207358858LB 1672007 مؤسسة سهيل القصيفي

 RR207356738LB 1954779 سيتي بار ش.م.ل

 RR207356755LB 1957842 وليد اللهيب للتجارة العامة (وليد طعان اللهيب )

 RR207356812LB 1978992 ايلي انطوان االسمر

 M.SPECIAL CAR ARMORING M.S.C.A 1979515 RR207356826LBكريستل روبير يارد 

 RR207356830LB 1979523 لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR207356888LB 1993336 انتي بار ش م م

 A S s.a.l 2020409 RR207356962LBأ س ش.م.ل 

 RR207356993LB 2022372 شركة الهراوي للخدمات العامة ش.م.م.

 RR207357044LB 2036469 سمارت باور جنرايتر

 RR207357101LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR207357115LB 2067421 شركة جي بي (ش.م.م)

 RR207357163LB 2077916 الشركة اللبنانية للتجارة ش م م

 RR207357185LB 2084859 شيت علي زعيتر

POWER SECURITY SAL 2086140 RR207354048LB 

 RR207357194LB 2086545 غسان الجمل
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 RR207354290LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR207357234LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR207357251LB 2099944 لينا للتجارة (ساير علي غصن)

 RR207357265LB 2110561 شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR207357340LB 2141425 برودكشن ش.م.ل بي برود - شركة بي 

 RR207357415LB 2162636 مؤسسة فايز عبد الكريم المحمد

 RR207357438LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR207357441LB 2167455 ادفنسد اوفيس سباليس ش.م.م

 RR207357455LB 2168644 فيشاي ش.م.م

 RR207357469LB 2170724 (هال حسن عباس ) NOUR-S - نورس 

 RR207357490LB 2175003 شركة ايلي واالن الحاج

 RR207357543LB 2190007 شركة سويتش غروب ش م م

 RR207354255LB 2192556 روان خالد حمود

 RR207357645LB 2208223 شركة ام شريف ش م ل

 RR207357716LB 2225070 انعام محمود ابو خشية

 RR207357720LB 2226638 محمد سليم زيباره

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR207357821LB 

 RR207354670LB 2286483 جي جي بي ش م م

 RR207357897LB 2290648 هدى حمدون للتجارة والمقاوالت ش م م

  


