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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

 RR193140615LB 3446 شركة ا.ج. برباري اخوان ش.م.م

 RR193143700LB 8194 ميكروتيك ش.م.م

 RR193145475LB 76002 الج دور (كيروز جرجس البعقليني)

 RR193142148LB 189704 توما سويدان - لجمهور محطة توتال ا

 RR193132389LB 190084 شركة اريت ش.م.ل

 RR193146799LB 199669 هدالين لالعالن والتسويق ش.م.م

 SOLEA 221664 RR193149628LBسوليا 

 RR193153375LB 223953 مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب

 RR193150113LB 237341 ة االوروبية ش.م.مالشركة اللبنانية العربي

 RR193133438LB 241005 مؤسسة يوسف العطار

 RR193137298LB 245856 غازي محمود عبوس

 RR193151520LB 246151 د.ي.ر ش.م.م

 RR193148295LB 290880 فرع شركة اجنبية- سعودية- سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

 RR193146666LB 308474 انطوان الياس القزي

 RR193146710LB 311345 رينه موريس بو موسى

 RR193154322LB 326787 دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR193125887LB 463709 بيكر تيلي زكا

 RR193154185LB 497650 اكسبرت ش م م

LE LOUNGE PRESSURE - فؤاد سليم ديب-ادارة حرة   823245 RR193143174LB 

 RR193147012LB 1084822 زف انطوان ادهجو-  TWINSتوينز 

 RR193145665LB 1169805 بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند ماينتنس كومباني ش.م.م

W.M.D 1202954 لصاحبه وسيم موفق دمشقية RR193147410LB 

 RR193147202LB 1262493 بيتي غورميه ش.م.م

 RR193145294LB 1327455 مايز سوليوشن ش.م.م

 RR193138228LB 1344987 اصر مصطفى شحاديعبد الن

 RR197801203LB 1381330 عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR197801194LB 1381349 فاطمة احمد كريم

 RR193148021LB 1390411 بيار عيد الحبشي

 RR197800724LB 1424394 شركة الريم للتجارة و التوزيع نجاة عطايا و شريكها ت.ب

 RR195411390LB 1454984 الميساء

 RR193159191LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

sourire s.a.l 1500821 سورير ش.م.ل RR193155597LB 

 RR193155756LB 1525844 شركة سي كاي السياحية ش.م.ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193151269LB 1757051 الشركة التقنية للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR193157964LB 1804313 شركة فالنسيا ش.م.م

 RR193158275LB 1837907 شركة ديالرا ميوزك برودكشن ش.م.ل

 IMPEX GROUP 1876063 RR193159452LB -امبكس غروب

 RR193159545LB 1912690 شركة جبل ناتشورال ش.م.م

 RR198341335LB 1920104 شركة ادارة المطاعم ش.م.ل

 RR198348719LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR193156969LB 1932719 نقوال الفداوي يعقوب

 RR198348775LB 1934240 خليل حسن غالييني

 RR198348784LB 1938429 انتر كازا ش م ل

 RR193156875LB 1942980 المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

 RR193159483LB 1946179 حايك كايترنغ ش.م.م.

 RR193159470LB 1953289 العاج للتجارة العامة

 RR198348838LB 1954691 الشركة اللبنانية للهندسة و المقاوالت

 RR193135460LB 1956690 شركة سام للتجارة والمقاوالت

 RR193159320LB 1972545 ريستورانت كلوب اكسيسورس ش.م.م

M S L TRADING (ماجد عبده جعفر) 1977097 RR193157085LB 

V EIGHT 1989804 RR193159537LB 

 RR198349100LB 2006902 غرين للخدمات التجارية (شركة تضامن)

MED LIGHT - 2021192 مارون طانيوس مدلج RR198349189LB 

 RR198343265LB 2029094 ماهر محمد عراجي

 RR193152318LB 2029932 بروباغاندا اونو ش.م.م

 RR193152349LB 2035677 مجوهرات  الدورادو

MT-BAGS&SHOES.CO - حمد مهدي احمدم  2058382 RR198349351LB 

A.H.K.-TRADING 2072973 RR198349382LB 

CANNOLI 2100052 RR197800517LB 

 RR197800450LB 2105528 رضا عبد األمير دهيني - دهيني للتجارة العامة 

 RR197800401LB 2122955 براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و

 RR197800392LB 2128804 ي) تضامنشركة مرعي (محمد واحمد وعماد المرع

MR COMFORT 2134597 ش.م.م RR193152715LB 

k.t.c for general trade 2135342 RR193139104LB 

 RR193152732LB 2137532 طوني الياس العاقوري

 RR193152763LB 2140161 شركة ال رين ش.م.م

 RR197800300LB 2140161 شركة ال رين ش.م.م

 RR197800260LB 2148881 (حسن عبد الرحمن ازمرلي) بودي للتجارة

 RR193138571LB 2151325 عبد الهادي اخوان سحر المجذوب عبد الهادي وشركاؤها

 RR197800211LB 2168654 حمزي  فرحات

 RR193155328LB 2168700 هوسبيتاليتي انفستمنت ترايدنغ اند سرفيسز ش.م.ل

 RR193155274LB 2173429 سمر حنوف

 RR193155257LB 2174652 فادي شعبان

 RR193155190LB 2187075 شركة مدريد ش م م

 GEORGES HARB TRADING( 2208609 RR198345125LBجورج وديع حرب(

 RR193154835LB 2213016 ديكو بالن غروب ش م م

 Global Trade sarl 2214231 RR193154849LBشركة غلوبال ترايد ش م م 

 RR193154866LB 2216531 جوزف شاهين

 RR193154870LB 2217165 مؤسسة ابراهيم احمد عبدهللا

 RR193154954LB 2227569 جورج وليد يونس بو يونس

 RR193154821LB 2232019 شركة غلم اند مور ش م م
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 RR193154781LB 2237424 مؤسسة سعيد لبيب مسرة

 RR198345329LB 2267854 فوزي االسمر

 RR193154605LB 2268754 ش م مبيبر رستو كلوب 

 RR193154530LB 2341137 سبستنس اند ستري ش م ل

 RR198345686LB 2348014 ابو غصن للتجارة العامة

 RR193159832LB 2373414 توليب ش.م.م.

 RR193139183LB 2376184 صيدلية صفير (ماري بال عقل صفير)

 RR193159761LB 2380227 يوسف عبدهللا غصوب

 RR193150966LB 2381067 هنري دولوبكوفيتش شارل

 RR193151105LB 2386916 جورج ميشال بهنام

 RR198345893LB 2391760 شركة نايا ز ش م ل

 RR198345916LB 2398846 شركة ميماج ش.م.م

 RR198343800LB 2431588 سيبكو للتجارة والتعهدات (الياس جريس السبعلي)

 RR198346046LB 2431588 لياس جريس السبعلي)سيبكو للتجارة والتعهدات (ا

 RR193155932LB 2483760 حيدر للبناء واالعمار ش م م

 RR198346386LB 2487042 شركة فن الباطون ش م م

 Lola Travel sarl 2493005 RR193155985LBشركة 

 RR193156014LB 2495265 اساما احمد سيف

 RR198346488LB 2508665 حرب لتجارة السيارات واآلليات

  


