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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

 RR٢١٠٥٠٩١٦٤LB ٢١٠١ جبران جهشان واوالده ش.م.ل

 RR٢١٠٥٠٨٢٢٦LB ٢٧٢٩ تكنوتيم للهندسة والمقاوالت والتجارة

 RR٢١٠٥٠٧٦٨٠LB ٤٠٩٩ شركة هليوبوليس  ش.م.ل

 RR٢١٠٥٠٥٧٧٧LB ٤٤٠١ ادجوار - لوطنية للتكنولوجيا الشركة ا

 RR٢١٠٥٠٩٢٢١LB ٥٦١٠ شركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٧٧١٦LB ٥٧٥٨ FILTRANIشركة فيلتراني ش.م.م 

 RR٢١٠٥٠٩٣٩٩LB ٤٩٣٢٩ ايلي طانيوس الفغالي

 RR٢١٠٥٠٩٩١٥LB ٦٦٥٠٠ مؤسسة غسان خضر حيدر

 RR٢١٠٥٠٩٤٣٩LB ٧٨٦٧٦ مسبح بيتش كلوب

 RR٢١٠٥٠٥٩٢٢LB ٩١٧٠٥ شرفان طويل وشركاه

 RR٢١٠٥٠٥٩٤٠LB ٩٢٦٤٦ محالت الضياء

 RR٢١٠٥٠٥٧٦٣LB ١٠٢٧٧٧ بارتنرز للطباعة والتجارة ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٥٩٦٧LB ١٠٥٥٧٤ حسين يحيى حسن

 RR٢١٠٥٠٧٩٠٦LB ١٠٦٨٣٩ مودرنا هاوس

 RR٢١٠٥٠٧٩٣٧LB ١٢٦٧٨٣ مؤسسة فادي عبد هللا دحني

 RR٢١٠٥٠٥٠٩١LB ١٥٦٣٦٠ رجس المرميشال ج

 RR٢١٠٥٠٥٣٧٠LB ١٥٨١٥٢ وانيس قرة بتيان

 RR٢١٠٥٠٥١٤٥LB ١٨٩٨٤٥ شركة كرافاندار ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٥٨٢٥LB ١٩١٧٦١ قصابية للتجارة العامة

 RR٢١٠٥٠٨١١٥LB ٢٢١٨٣٩ ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٥٩٩٨LB ٢٢٤٣٥٩ رمزية مصطفى فوالدكار

 RR٢١٠٥٠٦٠٣٥LB ٢٣٤٩٥٥ طارق محمد الظريف

 RR٢١٠٥٠٦٠٤٩LB ٢٣٨١٢٩ شركة فالكون للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٦٠٥٢LB ٢٤١٦٢٢ محمد عبد هللا فواز

 RR٢١٠٥٠٨٠٨٤LB ٢٥٣٣٠٥ شركة توفيق دني وشركاه

 RR٢١٠٥٠٨١٧٢LB ٢٩٥٦٣٧ شركة امين قباني التجارية ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٨١٨٦LB ٣٠٨٥٠٠ ش.م.ل بيلتك كوربورايشن

 RR٢١٠٥٠٦٩٠٥LB ٤٨٨٠٣٣ عادل حسن الحاج

 RR٢١٠٥٠٥٧٥٠LB ٩٣٠٣٢٦ مؤسسة فيليب اسعد الحدثي

 RR٢١٠٥٠٦١٥٤LB ١٠٠١١٢٠ ابراهيم الياس مخائيل

 RR٢١٠٥٠٦٢٤٢LB ١٢٨٥٠٥٧ شركة محفوظ اخوان _ محمد محفوظ وشركاه

INTELLECTUAL PROPERTY MULTINATIONAL GROUP ١٥٩٤٧٩٢ RR٢١٠٥٠٨٤٢٠LB 

MOODA POUR FILLES ١٦٨٨١٦٧ ش.م.م RR٢١٠٥٠٦٣٠٠LB 

 RR٢١٠٥٠٨٤٨١LB ١٧٤٩١٣٣ شركة ماجرز ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٨٥٥٢LB ١٩٣٤٤٧٢ شركة حسن مكتبي ش .م .ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢١٠٥٠٦٩٦٢LB ٢١٧٦٥٠٩ مازن عامر المرعبي

LIONAYESS SPECIAL SERVICES S.A.R.L ٢١٨١٩٠٤ RR٢١٠٥٠٦٣٣٥LB 

 RR٢١٠٥٠٨٥٨٣LB ٢١٨٩٩١٠ s a l I٣شركة 

 RR٢١٠٥٠٦٣٤٤LB ٢١٩٣٦٩٩ LA VOILE SUR MER S A R Lشركة 

 RR٢١٠٥٠٧٢٨٢LB ٢٤٨٦٨١٩ سوزان قاسم غونولو

 RR٢١٠٥٠٧٠٠٠LB ٢٥٢٦٤٢٩ الحيدركو للمفروشات والتجارة العامة

 RR٢١٠٥٠٤٢٢٤LB ٢٦٢١٨٣٠ كرازيال عزام

 RR٢١٠٥٠٥٨٣٤LB ٢٦٤١١٣٩ لدواليبالخيول لتجارة المحروقات و الزيوت و ا

 RR٢١٠٥٠٧٠٣٥LB ٢٦٧٠٣٨٥ شركة تريليون ش م م

 RR٢١٠٥٠٨٧٩٥LB ٢٦٨٧٣٨٨ ميغا فارم كومباني ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٧٠٦١LB ٢٧٥٧٨٠٥ اي سي دي مانجمنت ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٧١٣٢LB ٢٨٤٠٦٣٢ شركة فهده السحمراني و مروة النجار و شركائهم

 RR٢١٠٥٠٩٨٧٥LB ٢٩١٥٢٠٠ بواب للسياحة والسفر

 RR٢١٠٥٠٧٥٢٦LB ٣٣٠٧٩٨٢ جوزيف حبيب يمين

 RR٢١٠٥٠٧٢٠٣LB ٣٣٤٣١١٦ صيدلية دانا
  


