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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:نشر هذا اإلعالم على الموقع  علماً أنه سيتم ,المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR211611247LB 9642 شركة انترناسيونال ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR211600417LB 12613 شركة فالكون انترناشيونال كومباني ش.م.ل (ش.م.م سابقا)

 RR211636592LB 95147 .م.مشركة تريلوغ غروب ش

 RR211595371LB 95158 مؤسسة محمد الدره للتجارة والصناعة

 RR211614844LB 109412 مؤسسة محمد موسى درويش

 RR211635447LB 113221 فاست موديالر برودكت اندسرفيسز ش.م.ل

 RR211595399LB 178593 مؤسسة رانامي لصاحبها امين محمد اليمن

 RR211574252LB 199480 رجوسلين حنا نصا

 RR211598523LB 205691 كليكس

 RR211640393LB 205691 كليكس

 RR211642902LB 217855 مؤسسة سويف التجارية

 RR211571707LB 233630 مؤسسة خليفة للتجارة العامة

 RR207381202LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوزيع

 RR198373378LB 254463 جليل الياس بو شاهين

 RR211615093LB 256389 مؤسسة هاني حيدر التجارية

 RR211574575LB 384256 كابي طانوس قيقانو

 RR211615283LB 687197 ميشال جوزف جريصاتي

 RR211571830LB 853032 احمد محمد العرب

 RR211571905LB 1300877 مؤسسة ابو هاشم التجارية

 RR211595495LB 1328733 علي مصطفى عساف

 RR211611905LB 1471455 شحاده جرجس صبوح

 RR211608631LB 1499508 الصيانة الهندسية والمقاوالت ش.م.م

 RR211571945LB 1566702 ج.ر.بتروليوم ش.م.م

 RR211572013LB 1894616 عوني احمد الجعفيل ( مؤسسة عوني للتجارة العامة )

j.a.flowers s.a.r.l. 1894755 RR211572968LB 

 RR210521647LB 2145654 فالية سيرفيسز ش.م.م

 RR211614504LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR211614495LB 2168644 فيشاي ش.م.م

 RR211639421LB 2200906 مؤسسة نهال للتجارة العامة

 RR211614787LB 2208775 يوسف جورج العاقوري

M P C - 2232203 الياس مخايل المر RR211614416LB 

PREMIUM BANQUET SERVICES (جهاد عبدو غريب) 2239402 RR211614359LB 

 RR211639276LB 2317413 شركة رأس العين للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

 RR211614274LB 2399126 شركة تايلينغ أند فينشينغ ش.م.م

 A&CHC 2421558 RR211604816LBعمارة وحماية االرث الثقافي ش.م.م.

  
  الجمهورية اللبنانية

  ماليةوزارة ال
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211604855LB 2446453 د ش.م.ل.رازي

 RR209920077LB 2653366 حسين اسماعيل المصري

 RR211611763LB 2696282 شركة حلباوي التجارية ش م م

 RR210516474LB 2703319 ام اند اي هولدنغ ش م ل

 RR211572217LB 2729839 ش م م the dealerالتاجر 

 RR211638474LB 2754535 شركة االرز والسبع بحور ش م م

 RR211597369LB 2771785 تيم وورك فور ترايدينغ اند كونتراكتينغ كومباني.

 RR211612450LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR211572747LB 2795083 العقارية ش.م.ل  ٢٢٢شركة 

 RR211638491LB 2797628 ضهور ستايشن سميح عاصي وشريكه

 RR211610520LB 2838691 واي في

 RR211577157LB 2843479 هابي اورز ش م ل

 RR211608574LB 2865553 شركة مصطفى عيسى و شركاه

 RR211614036LB 2876714 ماما حنا بشارة

 RR211595632LB 2969698 سامي صقر

 RR211610913LB 3000806 شركة شويتك ش م م

 RR211610927LB 3006978 ميشيل سليمان خرباوي

 RR211609901LB 3007027 بروجكتس ش.م.ل.شركة انسايتس 

 RR211606193LB 3026823 شركة الماس ش م ل

 RR211641310LB 3149238 السعادة للتجارة

 Urban Spot S.A.L 3199621 RR211609711LBاوربن سبوت ش.م.ل. 

 RR211572296LB 3248398 شركة ريحانة للتجارة العامة (شركة توصية بسيطة)

 ORGANICA HERBS S.A.R.L 3268011 RR211615748LBربز ش.م.م اورغانيكا هي

MECHANICAL&PRODUCT DESIGN A.GE 3412000 RR211572322LB 

 RR211610706LB 3417220 شركة جان بو سعيد وشركاه

DRASANVI LEBANON SAL 3512896 RR211615411LB 

  


