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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

 RR193141448LB 11339 الشركة اللبنانية لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR193141173LB 60920 صيدلية جمول

 RR193133353LB 62965 حبيب يوسف سالمه

 RR193144625LB 63272 م الحركةمؤسسة سليمان قاس

 RR193156632LB 72958 مؤسسة ادونيس للصناعة والتجارة

 RR193141624LB 80977 بي انترناسيونال -اف 

 RR193159293LB 81396 شركة الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات

 RR193144824LB 87312 عفيف حسين سالمة

 RR193142372LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR193142474LB 99853 محالت غربية

 RR193153239LB 116497 شركة المساندة والخدمات للطائرات ش.م.ل

 RR193152848LB 125414 مؤسسة عادل سرحان - محطة سرحان للمحروقات 

 RR193152919LB 126587 مؤسسة الرجاء

 White Land 132750 RR193152984LBمؤسسة وايت الند التجارية 

 RR193159086LB 142454 مؤسسة سيركل كي

 RR193153083LB 154299 شركة زباتو اكي ش.م.م

 RR193153137LB 163341 مؤسسة عبد هللا رشيدي

 RR193142868LB 180013 هوم بالس ش.م.م

 RR193143024LB 186204 مؤسسة محمد جميل دريان لالخشاب

 RR193142029LB 187052 شركة الشرقاوي التجارية

 RR193142240LB 191299 شركة بردى التجارية

 RR193142616LB 204649 الشركة الهندسية للميكانيك والطاقة والتجارة ش.م.م

 RR193142001LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائية

 RR193149472LB 216958 محطة االتحاد

 RR193151365LB 241036 محمد الحاج ابراهيم

 RR193136363LB 249657 عفيف سويد التجاريةمؤسسة سعيد 

 RR193148415LB 251590 شركو اموبال التجارية

 RR193148450LB 254864 بالل محمد سعدى كمالي

 RR193148503LB 255589 حسن علي بركات

 RR193151683LB 255875 عمر رضوان هرموش

 RR193148579LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR193147057LB 261500 تيو نيتيز بالس ش.م.ماوبور

 RR193133870LB 267752 الشرق االوسط للتوريدات الصناعية ش.م.م
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 RR193133804LB 272198 جرجس يعقوب ابو رستم

 RR193133662LB 285363 جوزيف جرجي نقوال

 RR193148976LB 293696 حامد عبد الكريم شعبان

 RR193143109LB 294875 من رحال)رحال للتجارة (مصطفى عبد الرح

 RR193146649LB 306399 فيرست ليدر كار ش.م.م

 AUDIO LINK PLUS S.A.L 312333 RR193146493LBاوديو لينك بالس ش.م.ل 

 RR193154319LB 325435 هيثم محمد الناظر

 RR193154234LB 352007 فؤاد محمد الجمل

 RR193148755LB 375531 هال بالست ( هال علي منصور )

BARTER ONE S.A.R.L 496156 RR193154177LB 

 RR193146754LB 507199 شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

 RR193136814LB 536432 جان الياس خلوف

 RR193154027LB 546639 فضل حسن ترحيني

 RR193154089LB 562210 الشيخ آميل  عبدو

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR193146096LBكيز رانتي كار ش.م.م 

 RR193153715LB 716436 شركة حانيوز التجارية ش.م.م

 RR193143112LB 800054 علي حسن بلوط

 RR193154375LB 929943 شركة المدى للكومبيوتر ش.م.م

M. R 986286 التجارية ش.م.م RR193148667LB 

 RR193148675LB 991033 جان فيليب طانيوس الشبير

 RR193146927LB 1098159 نايس برايس (احمد موسى طفيلي)

 RR193145609LB 1155460 ديستريبيوشن اند ترايد (ميشال انطوان حداد)

 RR193145630LB 1166796 محمد محمود عمار

 RR193145705LB 1174014 شركة طيبة ش.م.م

 ACCAL S.A.R.L 1202131 RR193147406LBاكال ش.م.م 

 RR193147573LB 1223488 لفا للمحروقات ش.م.ما

 RR193147675LB 1247916 خمسة ابواب ش.م.م.

 RR193138191LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR193158545LB 1284010 الفورنو ش.م.ل

 RR193158514LB 1285960 شركة ترمينال شوبينغ مول  ش.م.م

 RR193145317LB 1307305 شركة يامور ش.م.م

 RR193150467LB 1307823 ين راي مانجمنت ش.م.مغر

 RR195411593LB 1340551 الشركة العالمية لتجارة االجهزة الكهربائية ش.م.م

 RR193147091LB 1342357 سامر حكمت عبداللة

 SHAHD CO 1362204 RR193147851LBشركة شهد التجارية 

 RR193147936LB 1378738 شركة مجموعة هيدرا للصحة  ش.م.م 

 RR193157540LB 1410516 ابراهيم يمق

 RR195411298LB 1444499 شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.

M.I.K.1455035 (محمد ابراهيم الخنسا) التجارية RR193140031LB 

 RR193159214LB 1470072 ناياز ش.م.م.

 RR193134963LB 1513820 شركة الجندي للسيارات

 RR193134668LB 1539661 ( علي حسين زيتون )  مؤسسة سحر التجارية

 RR193158823LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

 RR193150833LB 1663166 بيبلوس ميتال أندوستري

 RR193150918LB 1711723 عوض للدهانات(محمد علي عوض)

 RR193151286LB 1766250 مؤسسة داود حسين جهمي التجارية(داود حسين جهمي)

 RR193150745LB 1781727 شركة االتحاد للتجارة

signs catering 1804944 ش.م.م RR193157978LB 
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 RR193158001LB 1806421 كواليتك ش.م.م

 Silver  &Black 1853219 RR193158390LBسلفر اند بالك 

 RR193158409LB 1858980 وسام علي بحلق

 RR193136774LB 1877159 ش م لبوزيتيف تشانج بروداكشن 

 SOFAF SARL 1882292 RR193159744LBسوفاف ش م م 

 RR193136859LB 1896369 شركة جيب برو ش م م

 RR193159599LB 1910177 ابي صعب للتجارة

 RR193156990LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR193159404LB 1958621 شركة غولد مانجمنت ش م م

 RR193159364LB 1967435 لم مغربيخالد احمد سا

 RR193157071LB 1977635 ميلودي ارتيست مانجمنت ش م م

 RR193135717LB 2009381 شركة دلتا كول ش.م.م.

 RR193152247LB 2017251 تي ش.م.م. -ام

 RR193136978LB 2037084 موتور اويل دستريبيوتر

 RR193152410LB 2058966 محمد حسن حلوم

M&D . GROUP 2072785 (احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين (توصية بسيطة RR193152525LB 

 SHOCK ELECTRIC 2073060 RR193138639LB- بالل قاسم الحوراني

 RR193152539LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 RR193152635LB 2111176 ريفيرينس ش م م

 RR193152661LB 2124407 ندرون التجاريةشركة خالد القصير وخليل ا

  


