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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

 RR193141403LB 11093 برومارك ش.م.م

 RR193143863LB 12797 شركة االستثمارات السياحية

 RR193143877LB 12811 ستار غروب ش.م.م

 RR193143894LB 12943 ط واعمال الديكورشركة صيدون لصناعة وتجارة البال

 RR193141615LB 80878 السكاربا

 RR193144815LB 86964 مؤسسة عبد الرحمن شمسين وشركاه

 RR193144869LB 88134 مؤسسة مهدي

 RR193142307LB 97016 الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR193144308LB 107837 شركة ميالنو تكس

 RR193159126LB 147031 ينة للتموين ش.م.مشركة المد

 RR193136160LB 173673 جاد للمياه

 RR193142806LB 176262 )1مؤسسة محمد حسين حسين (ف

 RR193142182LB 190171 شركة المدينة للخدمات الترفيهية ش.م.م.

 RR193151697LB 210484 شركة اكوا ديزاين (ش.م.م)

 PC - PARTNER 222365 RR193149680LBبارتنر ش.م.م -بس

 RR193149968LB 231727 نصار للتوزيع والتغذية ش.م.م

 KANADIL 236858 RR193150087LBقناديل 

 RR193133384LB 241461 عبد هللا محمد شمس الدين

 RR193130017LB 245878 حسين قرانوح للتجارة العامة

 RR193158324LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حمية

 RR193148636LB 248676 مركز معالجة المياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

 RR193148463LB 254956 شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

 RR193133971LB 261833 يوسف مخايل ليشع

 R N C Group Limited 266878 RR193148931LBمجموعة رنسي المحدودة 

 bark up services 269188 RR193148959LBسليم حنا الشدراوي 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193149398LB 273770 الشركة البيولوجية لمواد التنظيف ش.م.م

 RR193133631LB 282674 مؤسسة محمد جعفر جعفر التجارية

C J AUTO  285305 لصاحبها جيمي الياس الصباغ RR193133645LB 

 RR193146604LB 303923 ليبانيز افريكان بارتنر شيب(الب) ش.م.م.

 RR193149101LB 455382 الشركة الوطنية للنفط والتجارة العامة ش.م.م

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) 472948 RR193138850LB 

 RR193149027LB 537192 بشار علي جميل

 RR193154061LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م

 RR193146082LB 598637 محمود محمد لطفي فقيه

 RODRIGO S S.A.R.L 875358 RR193159143LBريغوس ش.م.م رود

 RR193146944LB 1106762 انطوان جورج جبور

 RR193146961LB 1110446 روشة باالس ش.م.م

RAINBOW GRAPH S.A.R.L 1113122 RR193146975LB 

 MAKER 1128832 RR193145484LB -مايكر 

 RR193145569LB 1147707 جنرال ايزي باور (يوسف مرتضى بريطع)

 RR193131437LB 1223678 شركة بروجكت اوف بروجكتس ش.م.م

 RR193147635LB 1234539 عادل توما الخوري

 RR193147701LB 1235758 شركة سركيس فرشخ وشريكه

 RR193134359LB 1268176 وكالة صباح للسياحة والسفر

FASHION BOX S.A.R.L 1271836 RR193158655LB 

 RR193133115LB 1320856 تراس ال اوبرا ش.م.م.

 RR195411545LB 1335649 تويفور ليبانون ش.م.م

 RR193147114LB 1343387 شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR193138038LB 1345366 مؤسسة فضل مصطفى الحايك للتجارة و النقل(فضل مصطفى الحايك)

 RR193147145LB 1346878 جوزاف ريمون مرزا

 RR193147998LB 1388205 مارون بطرس موسى

 RR193136672LB 1480641 اس بي اس ش.م.م

 RR193155623LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR193155685LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR193134570LB 1571287 سنافارم ش.م.م

 RR193132300LB 1582665 مصطفى يحيه يحيه

 RR193134257LB 1626940 انطوان القزي

 RR193158752LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة السيارات(حسين توفيق فرحات)

 RR193135076LB 1740828 أحمد كامل حسن فقيه

 RR193134861LB 1823553 محل حسين حالل للتجارة العامة(حسين محمد حالل)

 RR193158355LB 1840917 ديل ش م م

 RR193159713LB 1884283 ارة العامة لصاحبها حسين علي دبوسحسين دبوس و اوالده للتج
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 RR193159642LB 1903528 حرب للتجارة العامة

 RR193156941LB 1934089 الرشيد للتجارة العامة

 RR193156972LB 1935821 نهى ميشال حداد

 RR193156884LB 1942969 شركة ديسكاونت اوتليت ش م م

 RR193135473LB 1948608 ة ومعالجة النفايات ش.م.م.شركة ميراج للخدمات البيئي

 RR193159608LB 1984096 جان سامي عالم

 RR193130706LB 2015637 جي سي اس ترايدينغ اند سرفيسز ش م م

 RR193152352LB 2040280 ديب جرجي الخوري

 RR193139081LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

 RR193152560LB 2087294 ش.م.مللتجارة والتعهدات  A.M.Hشركة 

 RR193152658LB 2122955 براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و

 GM 2137156 RR193136981LBغاليري منصور 

 RR193138537LB 2177783 مروان عفيف مرزوق -  PRO FASTENERSبروفاستنرز 

 RR193155230LB 2179808 ش.م.م. gran pa - با  - شركة غران 

 RR193155226LB 2180094 رويش الخليليايمن(محمد علي) د

 RR193155212LB 2180708 ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

M.R. TRADING SECS 2184186 RR193155209LB 

 RR193155141LB 2200137 شركة ترايدميكس ش م م

 RR193155019LB 2210972 - تجارة سيارات  - عباس خضر حيدر أحمد 

 RR193154659LB 2254053 لفل غروب ش م م

TT 2264978 RR193154628LB 

 RR193159789LB 2379764 شو ش.م.ل.

 RR193151167LB 2398737 ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

 RR193155813LB 2461550 فينيق للتكنولوجيا ش.م.ل.

 RR193155835LB 2462682 بابيون بالن ش م م

 RR193155889LB 2473867 نورث اتالنتك ان اي سي ش م م

 RR193156031LB 2501666 حسن احمد السحمراني

 RR193132653LB 2545527 سفن ستارز فور شوز اند ايفنتس ش.م.م.

 RR193156310LB 2568345 كربز ش.م.م

 RR193131715LB 2594912 سامي جورج اسود

 RR193157227LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

 RR193157173LB 2620804 ماليغنس ش.م.م

 RR193130391LB 2650719 عالء حسن

 RR193132503LB 2650719 عالء حسن

R K S TRADING 2673384 RR193131879LB 

 RR193138231LB 3093679 ندى جوزف طربيه

 RR193128225LB 3441352 الشركة اللبنانية للتجارة -شركة اسامة بيطار وشربل ايوب 
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