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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

 RR198364668LB 470 الشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

 RR198364787LB 2212 شركة سنتر اندكرونولوجي اند متابوليزم ش.م.م

 RR198364835LB 2886 لشركة االتحاد الكيماوي ش.م.

 RR198367148LB 4001 الشركة الصناعية المتحدة ش.م.ل

 RR198364915LB 4695 شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR198367182LB 4723 الشركة اللبنانية العربية للتجارة (التكو) ش.م.م

 RR198367196LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR198367219LB 5031 لتجارة والصناعة ش.م.مشركة لبنان ل

 RR198365178LB 6720 فرع لبنان- GmbHدوكا 

 RR198365235LB 7455 شركة ج.ا.س  ش.م.م

 RR198365297LB 8100 الشركة التجارية الدولية المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR198365385LB 8983 شركة روبنسون ش.م.م

 RR198344779LB 9071 م.مشركة ابناء فؤاد نسيب الجردي ش.

 RR198365408LB 9342 شركة ابناء محي الدين عالء الدين ش.م.ل

 RR198365425LB 9386 شركة رينبو للسياحة والسفر والخدمات ش.م.م

 RR193141363LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR193141451LB 11424 طبيلي غروب ش.م.ل

 RR193133319LB 11559 لتبريد ش.م.مالشركة اللبنانية النتاج غرف ا

 RR198365703LB 11996 بنتكس ش.م.م

 RR198365717LB 12084 شركة فير فيلد ش.م.ل

 RR193143832LB 12441 الشركة الصيدالنية اللبنانية سوفاليب ش.م.م

 RR193143850LB 12792 شركة ايديا ش.م.م

 RR198365765LB 13106 شركة جاما التجارية

 RR193156589LB 13313 االمير ش.م.م شركة بن

 RR198364994LB 13314 شركة غاز الصقر

 RR198365782LB 13368 شركة اوتو ارتين بوشكيان ش.م.م

 RR198365805LB 14586 محالت امين الغزاوي

 RR198365875LB 17026 مؤسسة مناع

 RR198365898LB 17381 محطة سكيكي للمحروقات

 RR198366726LB 22420 ديانديران وارطوار هارمان

 RR198343963LB 23471 الياس نصري فضول

 RR198366686LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

 RR198368174LB 36413 صيدلية العناية (لميا الفوال)
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 RR198366584LB 40415 انطوان سليمان الجلخ

 RR198366814LB 48082 مؤسسة حسن وهبي

 RR198368015LB 60397 رفاعية للتجارة العامة

 RR198367620LB 64460 شركة ماتكو

 RR193144740LB 69548 شركة بدران للتجارة ش.م.م

 RR198367704LB 71671 اوهانس بوغوصيان

 RR198367939LB 83040 مقاوالت محمد الحاج

 RR193142355LB 97437 مجموعة القاضي الدولية مونديال مود ش.م.م

 RR198367528LB 116370 اوبن لينك ش.م.م

 RR198366920LB 117342 مؤسسة حيدر التجارية ( حسن حيدر )

 RR198366916LB 118810 عصمت عدنان حميد

 RR198366902LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR198367562LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR198366023LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR198366037LB 161459 عصام علي عماد الدين الددا

RACHELLE 163502 RR198366655LB 

 RR198367103LB 173577 ابناء محمد علي البابا

 RR198367085LB 173673 جاد للمياه

 RR198367077LB 175802 صيدلية متيرك

 RR198367063LB 176041 المؤسسة العالمية للسيراميك

 RR198367015LB 178996 حسين علي ياسين

 RR198367001LB 179963 هللامؤسسة منير بولس رزق 

 RR198366978LB 182195 محالت حركة التجارية (هشام محمد عبد الباقي حركة )

 RR198366964LB 182376 شركة عالمة اخوان

 RR198366955LB 182628 مؤسسة حسن مرجي التجارية

 RR198365460LB 190013 سيكيور باركينغ كوربوريشن ش.م.ل

 RR198341446LB 238501 غارو جورج شاهينيان

 RR198355670LB 244843 مركز برجاوي للتجارة العامة ( محمود محمد برجاوي )

 RR198355887LB 249589 المؤسسة العامة للتجارة ( عدنان عبد الرضى جابر )

 RR198365495LB 250028 المؤسسة اللبنانية للصناعات البالستكية ( بسام حسين حناوي )

 RR198355989LB 252737 جارية ( علي سليمان الحاج سليمان )مؤسسة جليل الت

 RR198365442LB 258508 المؤسسة المتحدة للصناعة والتجارة

Brake Headquarter SARL 292233 RR198342614LB 

 RR198356905LB 300005 انسايت ش م م

 RR198357052LB 309806 الدكان .كوم ش.م.م

 RR198357239LB 319802 ( اماني عبد الهادي شمس الدين )  MODI TRAYDINGمودي تريدنغ 

 RR198357260LB 325993 معرض الشرق االوسط للسيارات ( حسين علي شمس الدين )

 RR198357361LB 378621 مؤسسة خاتون التجارية ( فاطمه محمد خاتون )

 RR198357392LB 385561 مؤسسة الشرق للتجارة ( اكرم محمد بالغي )

 RR198357551LB 494463 ن فايز درويشحسي

 RR198357640LB 546282 مارون يوسف عتمه

 RR198357755LB 564549 جيلبير اليان

 RR198357857LB 576931 فاطمة قاسم خليفة

 RR198357891LB 581414 وليد محمد االحمد

 copy max - the copy center s.a.r.l 1038556 RR198360330LBكوبي ماكس ش.م.م 

 RR198343795LB 1049130 شركة يلال للتجارة واالنتاج ش.م.م

 RR193146992LB 1122490 غاردم ديستريبوترز ش.م.م

 RR198344853LB 1175470 بالك بوكس
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 RR198342319LB 1178278 ماري امين عيسى السمراني

 RR198342322LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

UNITTRON 1184301 RR198342353LB 

 RR198343416LB 1249650 0م0م0دارنز ش

 RR198343393LB 1262493 بيتي غورميه ش.م.م

 RR198362287LB 1496047 احمد حسين عباس

 RR193150949LB 1723899 شركة الغزال للوازم الطبية ش م م

 RR198342795LB 1754787 سليمان التجارية ش.م.م

N.A (عليق اخوان) 1764003 RR198342747LB 

 RR193152145LB 1996611 شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

 RR198359212LB 2120906 دريلكو ليبان ش.م.م.

 RR197800335LB 2136237 غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

 RR193138523LB 2190496 فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

GLOBAL LINE 2752388 RR198344650LB 

 RR198354904LB 2845252 رزسام موتو

 RR198354855LB 2882896 سبكترونايت ش.م.ل.

 RR198347228LB 2977888 لو غرونييه دو في ش.م.م

 RR198347506LB 3010413 مخايل يوسف نصار

 DOPPIO S.A.L 3177241 RR198349952LBدوبيو ش.م.ل. 
  


